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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i Jeremia 44 undersöka den så kallade 

Himladrottningens karaktär, kult och identitet. I verserna 15-25 behandlas en teologisk 

diskussion mellan Jeremia och en grupp exiljudéer i Egypten. Här ställs två former av jahvism 

mot varandra. En äldre polyteistisk version och en nyare radikalt jahve-exklusiv version. Båda 

tolkar den katastrof som inträffat (Jerusalems fall 587 f.v.t.) som ett gudomligt ingripande, ett 

straff. Svaret på varför folket straffats så hårt, blir däremot varandras motsats. Jeremia menar 

att det är ett straff för att man tillbett Himladrottningen. Gruppen menar tvärtom att det är ett 

straff för att man inte tillbett Himladrottningen. Gruppen hävdar att de, då kulten kring 

gudinnan fortfarande var levande, inte led någon nöd: ”Då kunde vi äta oss mätta, vi hade det 

bra och drabbades inte av någon olycka. Men sedan vi slutade med att tända offereld åt 

Himladrottningen och utgjuta dryckesoffer åt henne har vi lidit brist på allt […]” (Jer 44:17-

18).
1
 Vid något tillfälle har kulten upphört, troligen åsyftas här Josias reform och dess 

konsekvenser, och nu har detta straff drabbat dem. Enda lösningen är att återuppta kulten. 

Denna teologiska debatt med dess radikalt skilda utgångspunkter leder till flera funderingar 

kring gudinnekulten i Israel/Juda och synen på denna. 

   För att uppnå syftet kommer jag att försöka besvara följande frågeställningar:  

- Vad avslöjar bibeltexten om Himladrottningens karaktär och kult? Vilka egenskaper ansågs 

gudinnan besitta? Vad kunde folket förvänta sig av henne? Hur såg hennes relation till JHVH 

ut? I Jeremia 44 verkar inte gudinnan ställas mot JHVH per se, snarare handlar de olika 

uppfattningarna om vilken form av jahvism som är den rätta; att tillbe JHVH allena eller båda 

gudomarna. Gruppen Jeremia diskuterar med påpekar att de enbart vill fortsätta att göra det 

”[…] som vi gjorde förr, vi och våra fäder, våra kungar och stormän, i Judas städer och på 

Jerusalems gator.” (Jer 44:17). Som Bob Becking påpekar; både Jeremia och gruppen verkar 

anse att just de företräder den verkliga ortodoxin!
2
  Vi kommer se hur olika former av jahvism 

levde sida vid sida och att gudinnekulten spelade en viktig roll för många människor. Det är 

också intressant att kvinnorna har en så aktiv roll i debatten. Vilken roll spelade kvinnorna i 

kulten kring Himladrottningen?  

- Vilken gudinna döljer sig bakom epitetet ”Himladrottningen”? De flesta bibelvetenskapliga 

forskare anser det vara belagt att det i den Hebreiska Bibeln finns spår efter en gudinnekult, 

                                                           
1
 Alla svenska bibelcitat är hämtade ur Bibel 2000 om inte annat anges. 

2
 Becking 2004, 262. 
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intimt förknippad med JHVHs egen kult, om än omstritt i vilken utsträckning och kontext. 

Särskilt gudinnan Ashera nämns i det deuteronomistiska historieverket. Arkeologiska fynd 

gör gällande att hon i tidig israelitisk historia kan ha ansetts vara JHVHs gemål. Är det kulten 

kring Ashera med rötter i den kanaaneiska panteon som återuppstått under en tid av politisk 

oro? Eller har hon kanske aldrig varit borta? Influerades judéerna av den assyriska religionen 

och dess gudinna Ishtar under tiden som lydstat? Åsyftas ytterligare någon annan gudinna? 

Frågan kring gudinnans identitet är svår att besvara, men de olika uppfattningarnas 

sannolikhet kan dryftas.  

 

1.2 Material 

Mitt material är hämtat från tre forskningsfält.  Dels den bibelvetenskapliga världen där en hel 

del har skrivits om framförallt Ashera. Mycket utav forskningen handlar om hur man ska 

tolka ordet ʾǎšêrāh i den Hebreiska Bibeln; är det ett kultföremål, en träpåle, eller en gudinna 

som åsyftas? Eftersom jag främst kommer att studera Himladrottningen, malkat hasššāmayim, 

kommer jag inte gå alltför djupt in i den diskussionen. Jag kommer dock presentera 

övergripande och relevant forskning kring ʾǎšêrāh i Bibeln och då särskilt de partier där det 

troligen är gudinnan som avses. När det gäller Jeremia 44 har jag framförallt stött på kortare 

artiklar som försöker tolka skeendet och vilken gudinna som menas. Jag kommer även att 

presentera visst arkeologiskt material som det finns en hel uppsjö utav inte minst sedan 

utgrävningarna i Khirbet el-Qum och Kuntillet Arjud. Då jag inte själv är arkeolog kommer 

redogörelsen vara begränsad. Slutligen kommer jag också presentera en del material från 

religionshistoriskt håll rörande gudinnekulten. Det nämnda materialet är omfattande. Jag 

kommer därför begränsa mig till Jeremia 44 och det som är relevant i relation till denna text. 

  

1.3 Teori och Metod 

Historiker söker sanningen om det förgångna. Samtidigt bör vi vara medvetna om att 

beskrivningen av det förflutna avslöjar lika mycket om den tid historikern själv verkar i. 

Historia handlar inte så mycket om vad som objektivt skedde för länge sedan utan snarare om 

vad vi just nu tror hände då.
3
 Hur bekanta bibeltexterna än är för oss är vi ändå bara 

                                                           
3
 Miller 1999, 18. 
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främlingar, skriver Ola Wikander.
4
 En teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är att 

bibeltexterna nedtecknats utifrån en särskild idélära och dessutom att alla människor som 

läser bibeltexten tolkar den utifrån sin kontext; socialt, politiskt, religiöst och så vidare. 

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt är att ingen religion eller ideologi uppstår så att säga ”ex 

nihilo”. Den religion som vi idag kallar judendomen växte fram i en särskild kontext och ur 

samma jordmån som den kanaaneiska religionen t.ex. Alltså måste vi vara medvetna inte bara 

om det specifika sammanhang i vilken bibeltexten uppstått samt den ideologi som skrivit och 

format den, utan vi bör också noggrant granska den ideologi som tolkat texten. Särskild 

hänsyn bör tas gentemot de texter som rättfärdigat förtryck. Där har senare tids feminist- och 

befrielseteologi kommit att spela en stor roll. Vissa representanter från dessa håll menar att 

tiden är över för de historisk-kritiska metoderna som till främsta del tillämpats av vita 

västerländska kristna män. Dessutom tenderar skrivna källor att vara färgade av en elitistisk 

grupp och även arkeologin presenterar fynd från det toppskick i samhället som lämnat spår 

efter sig.
5
 Kritiken från feministteologiskt håll är dock inte helt oproblematisk. 

”Paradoxically, the focus of women has, to some extent, slipped into the patriarchal syndrome 

of defining women as ’other’. Women, because they differ from men, are the subject of 

investigation.”
6
 I denna uppsats kommer vi se hur lätt det kan vara att förutsätta att då kvinnor 

plötsligt ges utrymme i en bibeltext så måste detta vara något unikt i det historiska skeende 

som texten behandlar. En annan teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är att vi kanske är så 

färgade av vår patriarkala samtid, och vår förståelse av historien som än mer patriarkal, att vi 

inte förmår föreställa oss att teologiska föreställningar och uttryck som kopplas till kvinnor i 

Israel/Juda också kan kopplas till män, på samma sätt som vi tänker normativt då det gäller 

mäns utövande av religion. Var gudinnekulten bara något för ”den Andre”? Samtidigt får vi 

inte försköna historien eller läsa in det vi vill läsa in med våra egna ideologiska glasögon. Jag 

vill undvika att fastna i föreställningen att bara för att texten nämner en gudinna som objekt 

och kvinnor som subjekt så måste denna text tillämpa andra metoder än vad som skulle gälla 

om texten behandlade en manlig gud och mäns förhållande till denna. Jag vill därför inte 

begränsa mig till en strikt feministkritisk metod med risk för att bibeltexten och dess 

medverkande får just tonen av att vara ”den Andre”. Jag kommer trots ovan nämna kritik och 

problematisering ta avstamp i historisk-kritiska metoder. Detta inte minst eftersom jag i denna 

                                                           
4
 Wikander 2014, 194. 

5
 Miller 1999, 32. 

6
 Nolan Fewell 1999, 275. 
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uppsats framförallt ställer religionshistoriska frågor till texten. Jag anser därför dessa metoder 

vara de mest lämpade och relevanta. 

   David R. Law menar att en viktig del av de historisk-kritiska metoderna handlar om vikten 

att utforska vem som författat, redigerat och sammanställt texten samt utifrån vilka syften.
7
 

För att uppnå detta används olika metoder som till viss del förutsätter varandra. De fyra 

klassiska historisk-kritiska metoderna är textkritik (syftar till att nå fram till den ursprungliga 

texten), källkritik (syftar till att nå fram till de källor som lagt grunden för texten), formkritik 

(syftar till att utreda vilken muntlig tradition som kan ha frambringat den skriftliga) och till 

sist redaktionskritik (syftar till att klarlägga hur den slutgiltiga texten sammanställdes). För 

min uppsats blir textkritikens intresse av medvetna felskrivningar aktuellt när det gäller 

vokaliseringen av למלכת הּׁשמים, vilket vi återkommer till. Från formkritiken kommer vi se 

nyttan med sitz im leben. Då vissa företeelser nämns, fördöms och överskyls, kan vi utgå ifrån 

att dessa inte enbart existerat utan också nått en viss popularitet, spridning och genomslag. 

Genom att deuteronomisternas ideologer skriver om gudinnekulten erkänner de samtidigt dess 

existens. Genom att kritisera den så starkt visar de behovet av att ta till det tunga artilleriet 

mot en kult som många människor inte så lättvindigt gav upp. Sitz im leben som metod kan 

kritiseras för att vara cirkulär och subjektiv. ”Forms are used as a source of knowledge about 

the Sitz im Leben in which they allegedly originated, and yet the Sitz im Leben is used to 

interpret the meaning of forms.” 
8
 Samtidigt kan all texttolkning sägas bygga på denna 

hermeneutiska cirkel/spiral.  

   Medan form- och textkritiken försöker komma fram till med vilka byggstenar texten 

konstruerades vill redaktionskritiken utforska olika stadier i den redaktionella process som 

ledde fram till den färdiga texten.
9
 Här kan vi få hjälp med att se vilken tradition redaktörerna 

tillhörde och vad som ansågs viktigt att kritisera och ta ställning mot inom dess ram. 

   De historisk-kritiska metoderna har som sagt mött en hel del kritik inte minst på senare tid. 

Kritiker anser bland annat att metoderna missar den litterära poängen med texten. Framförallt 

handlar kritiken dock om de komplexa begreppen ”historisk” och ”kritisk”. Begreppet 

”kritisk” markerar att bibeltexten är något som måste ifrågasättas, att den till viss del är 

korrupt. Ordet kan vara svårt att använda utan en allmänt accepterad definition. Än mer 

problematiskt är ordet ”historisk”. Det finns en hel del svårigheter med synen på att ”the truth 

is out there”, det vill säga att vi kan nå en objektiv sanning när det gäller ett skeende som ägt 

                                                           
7
 Law 2012, 3. 

8
 Law 2012, 178. 

9
 Law 2012, 181. 
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rum för länge sedan bara vi tillämpar rätt ”vetenskapliga” metoder.
10

 För att återknyta till en 

av uppsatsens teoretiska utgångspunkter; ingen bibeltolkning är fri från ideologi och varje 

tolkning är i viss mån politisk. Att inse och erkänna detta har varit ett stort problem för de 

forskare som utgått från de historisk-kritiska metoderna menar Law:  

”The failure of historical critics to recognize that their own historical and social situation 

influences their reading of the text means that they unconsciously read their own political, 

ideological and class interest into the texts they claim to be interpreting, scientifically and 

objectively.”
11

 

 

Law menar därför att den feminist- och befrielseteologiska kritiken kan vara 

komplement till gruppen av historisk-kritiska metoder. Han anser inte att metoderna är i 

kris utan att dessa nya röster istället kan utveckla de vidare.
12

 Jag är böjd att hålla med.  

   Ytterligare en viktig del av mitt arbete är att kritiskt granska tidigare forskning; dess 

begränsningar, förutfattade meningar och de, som jag anser, inte alltid rimliga slutsatser 

som dragits. 

 

1.4 Forskningshistoria 

Forskningen beträffande gudinnekulten inom den bibelvetenskapliga disciplinen har 

framförallt fokuserat på gudinnan Ashera. Mycket har skrivits om hennes roll i 

israelitisk/judeisk religion de senaste ca 40 åren då arkeologiska fynd kom att framställa 

gudinnekulten i Israel i helt ny dager. Judith Hadleys The Cult of Ashera in Ancient Israel and 

Judah har fungerat som ett användbart uppslagsverk för mig, med fokus på både arkeologiska 

fynd, religionshistoria samt gedigna språkvetenskapliga infallsvinklar. Hadley sammanställer 

på ett både djuplodande och överskådligt sätt forskningen fram till bokens tryckår (2000), 

även om hon inte bidrar med så mycket eget och nytt material. När det gäller ordet ʾǎšêrāh 

har forskningen till stor del behandlat frågeställningar kring hur ordet ska tolkas; är det en 

träpåle eller den kanaaneiska gudinnan som åsyftas? För denna diskussion redogör Hadley 

väl. Hädanefter kommer jag att markera vilket av de båda som troligen avses i texten på 

följande sätt; ashera (kultföremål) eller Ashera (egennamn på en gudinna).   

   En annan viktig forskare är John Day som skrev Yahweh and the Gods and Goddesses of 

Canaan strax efter att Hadleys bok utkom, och där han bemöter och till viss del drar andra 

                                                           
10

 Law 2012, 226. 
11

 Law 2012, 77. 
12

 Law 2012, 80. 
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slutsatser än Hadley. De två böckerna kompletterar varandra även om jag finner Hadley mer 

gedigen i sitt kunnande framförallt språkligt och arkeologiskt. 

   Från arkeologiskt håll har det framförts kritik mot bibelvetenskapen då den har sina 

begränsningar. Arkeologen William G. Dever har skrivit ett flertal böcker om gudinnekulten i 

det gamla Israel bl.a. Did God have a wife? från 2005. Där uttrycker han sin skepsis gentemot 

exegetikens möjligheter över lag. Den Hebreiska Bibeln är, menar han, ett resultat av vad en 

minoritet har propagerat för och speglar inte med nödvändighet majoritetens uppfattning och 

erfarenhet. Att studera enbart bibeltexten är att studera vad en liten religiös och politisk elit 

har velat att den stora massan ska tro. Fokus i den bibelvetenskapliga forskningen blir därför 

per automatik dogmer och ideologi, inte praxis.
13

 Han ger uttryck för en minimalistisk 

bibelsyn genom att kalla bibelvetenskapen värdelös när det gäller att rekonstruera ett pålitligt 

porträtt av det gamla Israels religion. Snarare är den tvärtom ett hinder för förståelse då Dever 

menar att de flesta bibelteologer, som han kallar dem, är män från ett kristet eller judiskt 

sammanhang som ”[…] imposes medieval and modern constructs of synagogue and church, 

often arbitrary, upon ancient Israel.”.
14

 Han påpekar att man inte kan närma sig ett fenomen 

med fientlighet och fördömande attityd, eller för att stärka sin egen tes. Dever menar vidare 

att bibelvetenskapen ignorerat arkeologisk forskning. Han bekymrar sig över att bibelteologer 

varken har velat se hur den tidiga israelitiska religionen influerats av en äldre, så kallad 

”hednisk”, religion, att den har varit polyteistisk, eller att en majoritet av folket dyrkat en 

kvinnlig gudom vid sidan av JHVH. (Enligt Dever erkänner många bibelvetare Ashera som en 

gudom, men inte jämställd med JHVH.
15

) Han efterlyser ett mer funktionalistiskt 

förhållningssätt och forskning som fokuserar på vad människor faktiskt gjorde, inte vad några 

anser att de borde ha gjort. Kritik kan å andra sidan riktas mot Dever för att han nästintill 

misskrediterar hela den bibelvetenskapliga disciplinen. Måste arkeologi och textanalys stå i 

kontrast till varandra? Är det inte så att de kompletterar varandra, med förbehållet att vi alltid 

måste vara kritiska till våra källor, skriftliga som icke-skriftliga? Texterna kan hjälpa oss att 

tolka och förstå de arkeologiska fynden och vice versa. Vi kan inte med säkerhet finna den 

historiska sanningen men vi kan försöka tolka den berättade historien. Jag finner Dever väl 

avvisande i sin kritik och alltför okritisk till sitt eget fält. Om kravet för att utröna 

sanningshalten i historiska skeenden är att de måste ha lämnat efter sig arkeologiska bevis 

                                                           
13

 Dever 2005, 59. 
14

 Dever 2005, 38. 
15

 Dever 2005, 204. 
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hamnar t.ex. Josias reform utanför ramen för vad som kan anses vara en faktisk händelse.
16

 

Inte heller lämnas alltid något material till eftervärldens arkeologer att studera, som i fallet 

med träpålar. Arkeologin har med andra ord också sina begränsningar. Jag anser också att 

Dever tillsammans med andra, som t.ex. assyriologen Simo Parpola, i sina försök till att 

utreda var gudinnan tar vägen tar sig alltför stor tolkningsfrihet i en överdriven längtan efter 

att spåren efter henne ska finnas kvar än idag. Parpola skriver om hur hon lever kvar som 

Sofia, visheten och den heliga anden i en kristen kontext och i judisk kontext genom 

Shekinah, Guds heliga närvaro.
17

 Dever är inne på liknande tankegångar; att gudinnan aldrig 

lämnat oss.
18

 Trots denna kritik och annan som kan riktas mot Devers bok ger den dock en bra 

sammanställning av de arkeologiska fynden från Kuntillet Ajrud och Khirbet el-Qum, där han 

själv var med och ledde utgrävningarna.  

   För bättre förståelse av den religionshistoriska kontexten, olika former av jahvism samt 

problematiserande av begrepp, tolkning och forskningshistoria vill jag särskilt nämna 

Francesca Stavrakopoulous och John Bartons Religious Diversity in Ancient Israel and Judah 

samt de samlade artiklarna i Only one God? där Bob Becking, Meindert Dijkstra, Marjo C.A. 

Korpel och Karel J.H. Vriezen bidragit från olika forskningsfält. 

   När det gäller tolkningen av Jeremia 44 har ett flertal kortare artiklar publicerats, däribland 

Bob Beckings ”Jeremiah 44: A Dispute on History and Religion.” som ger en bra 

grundläggande kännedom om tolkningshistoria samt de exegetiska frågor texten väcker. Här 

kan också nämnas Teresa Ann Ellis något mer kontroversiella ”Jeremiah 44: What if ’the 

Queen of Heaven’ is YHWH?”. Här vill hon genom att ifrågasätta standardöversättningen av 

hebreiskans mlkt visa att ordet ”drottning” egentligen skall vara ”suverän/överlägsen”, vilket 

hon anser vara en aspekt av JHVH själv. Ellis vill i sin artikel pröva att läsa perikopen utifrån 

tesen att det är gruppen av judeér som har ”rätt”, det vill säga de har inte gjort sig skyldiga till 

avgudadyrkan utan tvärtom; att tillbe mlkt är att tillbe en aspekt av JHVH. Mer intressant för 

denna uppsats är hennes diskussion angående kvinnornas aktiva roll i debatten. Ellis menar att 

Jeremia 44 är ovanlig inom den profetiska litteraturen då Jeremias motståndare inte 

porträtteras på ett sexualiserat sätt.
19

  

 

 

                                                           
16

 Hoffman 2001, 44-45. 
17

 Parpola 1997, bl.a. XXVI, XXXVI. 
18

 Dever 2005, 301-303. 
19

 Ellis 2009, 465.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Inga andra gudar jämte mig? Jahvismer i det gamla Israel  

 

Det har inte funnits bara en teologi i det så kallade ”gamla Israel”, om det begreppet ens går 

att använda. Snarare har det funnits olika former av jahvism i en brokig miljö med olika 

kulturer, trosinriktningar, dogmer och ideologier. Ännu svårare blir det att tala om 

judendomens historia, med singular betoning. Vi får påminna oss om att det genom historien 

löper parallella historier. Bibeltexten är färgad av den segrande ideologin. Denna kan ge oss 

en fingervisning till den teologiska och ideologiska kamp som utspelade sig, mer än till vad 

som inträffat historiskt.  

   Dever menar att det funnits två religioner i Israel, eller kanske ännu fler. Han skiljer mellan 

begreppen ”folk religion” och ”official religion / state religion / book religion”. Hans 

uppdelning ser ut på följande sätt:
20

 

 

”State religion”   ”Folk religion” 

 

Literate   Popular 

Texts   Artifacts 

Canon   Improvisation 

Belief   Practice 

Mythology   Magic 

Verbal   Symbolic 

Theology   Cult 

Ideology   Action 

Intellectual   Emotive 

Dogma   Praxis 

Rational   Mystical 

Ceremonial   Ritual 

Public   Private 

Social   Individual 

National   Local 

State   Family 

Ethics   Piety 

Political order   Right relations 

”Sacred”   ”Profane” 

Orthodoxy   Customary practice 

 

 

Kritik kan riktas mot denna alltför lättvindiga och svartvita uppdelning. När det gäller 

Himladrottningen som är föremålet för denna studie bör vi vara särskilt skeptiska mot 

begreppet ”folk religion” och de sista punkterna på Devers lista. Himladrottningens kult 

beskrivs som vi ska se, också av Dever själv, som en utbredd kult, och ska snarare skildras så 

                                                           
20

 Dever 2005, 5-6. 
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än med ordet ”popular”, som tenderar att användas med nedlåtande konnotationer. Också 

”folk religion” kan avge en negativ klang och det har funnits en tendens genom 

forskningshistorien att beskriva populär och folklig religion som de obildade massornas 

religion, något för de enkla, osofistikerade och så vidare. Det gäller även begreppet 

”kanaaneisk” som Dever ofta ställer i motsatsförhållande till ”israelitisk” och där många 

nutida forskare hellre vill se det mindre negativt laddade ordet ”västsemitisk”. Den israelitiska 

religionen och kulturen växte fram i den kanaaneiska miljön och de två kan vara svåra att 

skilja åt och bör inte ställas mot varandra. Dever förstärker ibland själv bilden av 

uppdelningen i folklig och officiell, kanaaneisk och israelitisk och så vidare, på det sätt han 

förenklar och befäster. Liknande kritik kan ges mot sättet han framställer sig som feminist och 

kvinnornas upprättare, särskilt gentemot bibelteologerna, och därigenom själv går i den 

heteronormativa fällan. Återigen ser vi tendenser till förenkling; en människa är mer än sitt 

kön. Förutom den barnafödande erfarenheten kan många andra erfarenheter spela stor roll när 

det gäller att identifiera sig med det gudomliga; att vara förtryckt, fattig, ung, gammal, sjuk, 

med mera. Varför skulle inte en man kunna dyrka en gud med ”kvinnliga” attribut, eller en 

kvinna identifiera sig med en ”manlig” gud? 

   Dever skriver visserligen själv att han både betvivlar att den officiella religionen präglades 

av konsensus och att staten hade möjlighet att påtvinga religiös enhetlighet. De två spalternas 

former av jahvism överlappade varandra. Det finns inte en enhetlig israelitisk historia att 

referera till. Susan Ackerman skriver redan 1992: 

 

”Throughout the fabric of Israelite religion in the sixth century was woven an alternative version, a 

non-priestly, non-Deuteronomistic, non-prophetic view of what Yahwism was, a view which 

allowed for the worship of other gods along with Yahweh and which encouraged the worship of 

Yahweh through rituals condemned in the biblical text. And this definition of Yahwism espoused in 

popular religion was in all likelihood the majority view (pace yet another claim of the 

conventional wisdom, which tends to label these popular cults as minority practices of minimal 

significance to the historian of religion). […] indicates that the various sixth-century cults we have 

described thrived not on the society´s fringes, but in its heart, among all groups and across all 

classes.”
21

 

 

Det var inte en elitistisk eller officiell religion som försökte underminera denna ideologi utan 

snarare ett resultat av hur redaktörerna som sammanställde den Hebreiska Bibeln ville 

beskriva sin historia. Stavrakopoulou och Barton skriver: ”The perceived dichotomy between 

’official’ and ’popular’ religions is arguably a false one.”
22

 Vi måste räkna med att 

gudinnekulten och andra element inom de olika formerna av jahvism beskrivs på ett minst 
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sagt osmickrande sätt då bibeltexten till slut formaterades med den vinnande ideologin som 

redaktör. Kulten i sig och dess olika uttryck kan ha genomträngt samhällets alla skick. Devers 

lista kan ge en fingervisning till de religiösa tendenser som existerade sida vid sida eller 

kanske snarare genomsyrade varandra, men vi får inte fästa alltför stor vikt vid dess tudelade 

beskrivning. 

 

2.2 Jeremia 44 

 

   År 722 f.v.t. blev Juda rike en assyrisk vasallstat. Detta bör ha påverkat de teologiska 

strömningarna även om det är oklart exakt hur. Ett bibliskt uppslagsverk menar t.ex. att    

”[…] the political dependence brought a resurgence of idolatry in the form of a syncretistic 

fusion of the Mesopotamian astral gods and the Canaanite fertility deities.”.
23

 Denna 

framställning kan ifrågasättas; bröt de så kallade avgudarna sig återigen in i den annars 

fixerade monoteistiska judeiska religionen eller hade de aldrig försvunnit? Tiden porträtteras i 

vilket fall i Bibeln som en avgudadyrkande och religiöst mörk period särskilt under kung 

Manasses långa regeringstid 687-642 f.v.t. År 640 f.v.t. tillträdde Josia posten som kung i 

Juda och från och med år 630 f.v.t. försvagades assyriernas makt och därmed också deras 

grepp kring lydstaterna. Någon gång runt år 627/26 f.v.t. dog Assyriens siste store kung 

Ashurbanipal och Josia slutade betala tribut till assyrierna. År 622 f.v.t. genomförde Josia sin 

stora reform. År 609 f.v.t. dog Josia och Juda rike fann sig under Egyptiskt styre och senare 

under det nybabyloniska riket.  

   Det är under kung Josias regeringstid ca 627-626 f.v.t. som profeten Jeremia får sin kallelse. 

Jeremias aktivitet sträcker sig ungefär 40 år framåt och han lever under en minst sagt 

turbulent tid. Jeremia hinner uppleva både Josias reform, vilken han stöder, och mot slutet av 

sitt liv Jerusalems förstörelse. Strax därefter dör Jeremia i Egypten dit han tagit sin tillflykt.  

   Jeremia finns bara omnämnd i boken som bär hans namn. Det har dragits många olika 

slutsatser angående historiciteten på Jeremias bok och det som skildras där. Boken präglas av 

en egen unik karaktär och Jack R. Lundbom menar att Jeremia är en figur som vore svår att 

skapa.
24

 Vidare anser han att boken bärs av en distinkt vokabulär och poetiskt språk, stil och 

teologi samt att de narrativa berättelserna är trovärdiga.
25

 Boken och kapitel 44 i sin helhet 

genomsyras av en deuteronomistisk teologi och ideologi. Det finns dock ingen anledning, 
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menar William L. Holladay, att ifrågasätta att det narrativa materialet i bland annat kapitel 37-

44 går tillbaka till Jeremia. Det är Jeremias stil med sina många upprepningar och 

verklighetstrogna skildringar, t.ex. utmålas inte Jeremia som någon hjälte eller de människor 

han bemöter som regelrätta skurkar.
26

 

   Kapitel 26-45 i Jeremiaboken tillskrivs ibland Jeremias sekreterare Baruk samt olika 

redaktörer. Då textens specifika tillkomsthistoria inte är avgörande för denna uppsats kommer 

jag inte att gå djupare in på detta även om den kan tänkas röja en del spår kring gudinnan. 

Hadley skriver att om texten i Jeremia är samtida med den händelse den skildrar skulle 

Himladrottningens identitet vara avgörande för folket då de skulle behöva känna till exakt 

vilken gudinna som de var tvungna att återetablera relationen till. Om texten däremot 

härstammar från en långt senare efter-exilsk period, skulle gudinnans identitet inte längre 

varit intressant för författaren då alla andra gudomar utom JHVH skulle ha absorberats in i 

den kvarvarande formen av jahvism.
27

 Visste textens författare själv vilken gudinna han skrev 

om?   

  Kapitel 37-44 skildrar på ett narrativt sätt Jeremias sista månader i livet. De utspelar sig 

antagligen vintern 587 f.v.t. då Jeremia och Baruk tillsammans med andra flyktingar tvingades 

migrera till Egypten.
28

 Framställningen kan delas upp i två stadier. Kapitel 37-43:3 behandlar 

skeendet från det att Egypten trängde norrut in i Juda sommaren 588 f.v.t. och fram till 

emigrationen till Egypten som beskrivs i kapitel 43:4-44:30.
29

  

   I Jeremia 44 utspelar sig en teologisk diskussion mellan profeten Jeremia och en grupp 

exiljudéer i Egypten. Kapitlet kan delas in i tre delar:  

   I vers 1-14 uttalar Jeremia en domsprofetia över folket för de överträdelser de gjort; de har 

dyrkat andra gudar och därför har Jerusalem fallit och folket varit tvungna att fly till Egypten. 

Verserna skildrar JHVHs ord till de judéer som bor i Egypten. Här nämns både områden i norr 

(Migdol, Tachpanches och Memfis) och söder (Patros) vilket indikerar att Jeremia talar till 

hela folket. Det står inte var exakt han befinner sig under samtalet. Vers 2-6 är en version av 

profetissan Huldas profetia i 2 Kung 22:16-17. Vers 2-10 innehåller olika konnotationer av 

”ondska”; JHVH har låtit ondskan drabba folket i form av denna olycka, detta på grund av 

den ondska folket å sin sida har utfört i och med sin avgudadyrkan. Detta onda borde fungera 

som ett avskräckande exempel för folket också i Egypten. Så har inte skett utan tvärtom har 

de fortsatt med sitt onda i Egypten och därför kommer olyckan, straffet, än en gång drabba 
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dem.
30

 Vers 11-14 innehåller synnerligen hårda ord där JHVH beskriver hur han skall hantera 

folket i Egypten på samma sätt som i Jerusalem. De som hade hoppats att klara sig undan 

katastrofens konsekvenser genom att fly kommer ändå inte undkomma svärd, svält och pest. 

Verserna har karaktären av en generell hälsning till folket medan samtalet från och med vers 

15, som är föremålet för denna studie, riktar sig till en specifik, mindre, grupp.  

   Vers 15-19 är den judeiska gruppens svar. De menar tvärtemot Jeremia att det är på grund av 

att de inte tillbett den så kallade Himladrottningen som katastrofen inträffat. Jag återkommer 

strax till dessa verser.  

   Vers 20-30 speglar Jeremias svar och fortsatta domsprofetia och anses av en del vara ett 

senare tillägg för att visa hur Jeremia med Herrens tecken till sist är den som kommer gå 

segrande ur diskussionen. Kanske ansågs Jeremias argument inte tillräckligt övertygande utan 

ytterligare något behövdes, ett järtecken för att förstärka och legitimera hans sak.
31

 I vers 20-

25 hör vi Jeremias svar till den judeiska gruppen medan han i vers 26-30 återigen riktar sig 

mer generellt till alla judéer i Egypten. Här uttalas hot om att JHVHs namn inte mer skall 

uttalas i Egypten, landet där namnet först uppenbarades för Moses (Ex 3:14). I den 

deuteronomistiska teologin är JHVHs namn en hypostas för hans räddande närvaro så det är 

ett minst sagt kraftfullt hot.
32

  

   Av intresse för denna uppsats är alltså främst den del av kapitlet som beskriver Jeremias 

diskussion med en viss judeisk grupp, det vill säga vers 15-25. Avsnittet lyder i sin helhet: 

 

15
Då fick Jeremia detta svar av männen, som kände till att deras hustrur tände offereld åt andra 

gudar, och av den stora skara kvinnor som samlats där, alla som bodde i Patros i Egypten: 
16

”Det 

ord du har talat till oss i Herrens namn tänker vi inte lyda. 
17

Vi tänker göra som vi har sagt: tända 

offereld åt Himladrottningen ( הּׁשמים למלכת ))och utgjuta dryckesoffer åt henne så som vi gjorde 

förr, vi och våra fäder, våra kungar och stormän, i Judas städer och på Jerusalems gator. Då kunde 

vi äta oss mätta, vi hade det bra och drabbades inte av någon olycka. 
18

Men sedan vi slutade med 

att tända offereld åt Himladrottningen (למלכת הּׁשמים)) och utgjuta dryckesoffer åt henne har vi lidit 

brist på allt, och vi har fallit offer för svärd och för svält.” 
19

Och kvinnorna sade: ”Vi tänder 

offereld åt Himladrottningen ( הּׁשמים למלכת ) och utgjuter dryckesoffer åt henne, och det är med våra 

mäns samtycke som vi bakar offerkakor ( יםנכּו  ) med hennes bild och utgjuter dryckesoffer åt 

henne.” 
20

Jeremia sade till folket, till männen och kvinnorna, alla som hade gett honom detta svar: 
21

”De offereldar ni tände i Judas städer och på Jerusalems gator, ni själva och era fäder, era kungar 

och era stormän och folket i landet, dem har Herren kommit ihåg, han har inte glömt dem. 
22

Herren kunde inte längre uthärda era onda gärningar och era vidriga bruk, och därför blev ert 

land lagt i ruiner. Det utsattes för ödeläggelse och blev till en förbannelse; ingen kan bo där mer – 

så som nu har skett. 
23

Eftersom ni tände offereld och syndade mot Herren, inte lyssnade till honom 

och inte följde hans lag och hans stadgar och befallningar, har denna olycka drabbat er, så som nu 

har skett.” 
24

Jeremia sade till hela folket och till alla kvinnorna: ”Hör Herrens ord, alla ni av Judas 

folk som är i Egypten: 
25

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ni kvinnor har nu i handling 
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bekräftat era egna ord: ’Vi tänker hålla våra löften att tända offereld åt Himladrottningen       

  !och utgjuta dryckesoffer åt henne.’ Så infria då era löften, förrätta era dryckesoffer (למלכת  הּׁשמים)

 

   Både profeten och den judeiska grupp han diskuterar med relaterar till samma händelse, 

katastrofen 587 f.v.t., men kommer fram till radikalt skilda svar på frågan vad som orsakat 

den. Jeremia har tidigare i kapitlet menat att folket väckt JHVHs vrede (vers 3) genom att 

tända offereldar åt andra gudar och dyrkat dem, gudar som var okända för dem och deras 

fäder, och inte lyssnat till profeternas varningar (vers 5). Gruppen av judéer gör en annan 

analys (vers 17-18). De medger att Jerusalems förstörelse skedde genom ett gudomligt 

ingripande, ett straff, men poängterar att de sedan gamla tider har tillbett Himladrottningen. 

Kulten är inte något nytt och okänt. Vid en viss tid har de slutat med detta, antagligen åsyftas 

här Josias reform. Sannolikt förbjöds då kulten av Himladrottningen och det är på grund av 

kultens upphörande som katastrofen nu inträffat.  

 
”The abandonment of the worship of the Queen of Heaven has caused the repugnance of this 

goddess. The ending of their offerings to this deity has, in their perception, ended her protection, 

patronage and blessing of the people of Judah with this catastrophic result. To regain the blessing 

of the Queen of Heaven they started to appease her by bringing offerings. Their acts are therefore 

not based on ‘popular nostalgia’, but on the idea that they have to restore the veneration of the 

gods in whom they trusted.”
33

 

 

Himladrottningen har dyrkats länge, vid sidan av JHVH. Att tillbe henne är av yttersta vikt för 

att garantera folkets säkerhet och välmående. Båda sidor i diskussionen ger uttryck för att 

tillhöra jahvismen men olika skolor och traditioner inom dess ram. Om gruppens form av 

jahvism skriver Becking ”[…] when in Judah this group was not far removed from the court. 

This assumption would stress the idea that the veneration of the ’Queen of Heaven’ was, until 

the reform of Josia, part of the state religion.”
34

 Jeremia å sin sida representerar den exklusiva 

monoteismen medan hans motståndare å andra sidan hänvisar till den gamla tidens religion 

som dominerat under åtminstone kung Manasses tid och där tron på ett gudomligt par var 

central för kulten och var den verkliga ortodoxin.
35

 Båda ger argument för sin form av 

jahvism.  

   Vers 15-18 är männens (de som bor i Patros) svar till Jeremia. De är medvetna om att deras 

fruar återupptagit gudinnekulten, och de gör själva samma val. I vers 17 argumenterar de för 

gudinnans sak utifrån det som William L. Holladay kallar Heilsgeschichte; när de dyrkade 
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gudinnan hade de det bra, de kunde äta sig mätta och drabbades inte av någon olycka.
36

 Här 

ser vi ett stark förkastande av den deuteronomistiska reformen.
37

 Männen visar sin lojalitet 

med Himladrottningen med erfarenheten som argument, historien bekräftar deras tes.
38

 I vers 

19 svarar kvinnorna på ett självklart sätt på samma anklagelse att de dyrkat Himladrottningen 

och med sina mäns medgivande. De försvarar sig med att deras män känt till detta. Gruppen 

uttrycker sin längtan tillbaka till kung Manasses långa och fredliga regim.
39

 

   Vers 20-23 är Jeremias svar. Han kan inte på samma sätt referera till Heilsgeschichte eller 

den konkreta erfarenheten av det goda livet. Hans svar blir därför en kort sammanfattning av 

det han redan sagt, ord som denna gång på något sätt tycks klinga tomma. På samma sätt i 

vers 24-25 där Jeremia inte bemöter gruppens argument utan upprepar bara vad de själva sagt. 

Ingen lyckas skrämma, övertyga eller rubba den andre.
40

  

   Jeremia 44 utkorar ingen klar segrare. I konflikten ser vi den profetiska klassen, del av den 

hängivna JHVH-allena-rörelsen, med en teologi stark allierad till den deuteronomistiska 

ideologin och framhärdande i JHVHs krav på exklusivitet i relation till israeliterna. Men även 

de som tillbad Himladrottningen såg sig själva som jahvister.
41

 De avsäger sig aldrig tron på 

JHVH utan menar att man som komplement måste tillbe även Himladrottningen. De hör ihop. 

Att väcka den enes vrede är att samtidigt väcka den andres missbehag. Som vi redan sett 

fanns det i Israel och Juda rike olika former av jahvism och hos vissa grupper levde 

gudinnekulten kvar längre än hos andra. 

 
“Moreover, despite certain shared features, there was likely notable diversity across various cults, 

so that, for example, the Yhwh worshipped in the temple of Samaria was not the same deity as the 

Yhwh worshipped in the Jerusalem temple (which suggests that while it is now quite usual to 

speak of polytheism in ancient Israel and Judah, it is also appropriate to speak more specifically of 

poly-Yahwism).”
42

 

 

   Det går naturligtvis att diskutera sanningshalten i den debatt som påstås äga rum i Jeremia 

44. Har mötet mellan de gudinnedyrkande exiljudéerna och Jeremia verkligen ägt rum och är 

det verkligen en gudinna som åsyftas? Samtidigt är kanske inte det intressanta med kapitlet 

om det bygger på historiska händelser eller inte, utan varför texten överhuvudtaget 

nedtecknats och bevarats. Yair Hoffman är en av många som menar att händelsen i Jeremia 

44, oavsett om den är historisk eller inte, är deuteronomisternas sätt att ge svar på frågan hur 
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katastrofen 587 f.v.t. kunde inträffa.
43

 Samtidigt kan vi ställa oss frågan om man inte kunnat 

göra detta på ett enklare sätt eller på ett sätt som framställt den judeiska gruppen i ännu sämre 

dager. I diskussionen ges oväntat mycket utrymme för öppenhet gentemot gruppens teologi. 

Här beskrivs en diskussion mellan två nästintill jämlika läger. Gudinnan reduceras inte till en 

oviktig perifer avgud utan beskrivs som någon med stor makt, inflytande och kapacitet. Att 

Himladrottningen alls nämns som den som kan ge upphov till en sådan omfattande katastrof 

avslöjar också hur man måste sett på henne; som en kraftfull gudinna med potential att väcka 

JHVHs stora vrede och avund och förmå honom att utfästa ett straff utan motstycke (Jeremias 

perspektiv) alternativt med potential att själv utföra en fruktansvärd hämnd eller förmå JHVH 

att hämnas henne (gruppens perspektiv). Om det inte funnits en välkänd och utbredd 

gudinnekult skulle deuteronomisternas argument falla; varför skulle JHVH då straffa dem för 

det? Inte heller reduceras kvinnorna till åskådare av en kultpraxis utan beskrivs som kultens 

främsta utövare. Här stöter vi på det klassiska problemet för bibelvetaren som vill 

rekonstruera historien då texten är både selektiv och ideologisk. Samtidigt presenterar sig då 

dess möjlighet när vi anar det som ideologin står i motsättning till.  

   En annan fråga som kommer upp i samband med berättelsen om Himladrottningen handlar 

om översättning. Vi såg exemplet med Ellis i inledningen. Konsonanterna i den hebreiska 

texten är mlkt och den masoretiska texten har vokaliserat limᵉleʾket haššāmayim, d.v.s. ”för 

den himmelska hären”. Det är dock allmänt accepterat att den masoretiska texten försöker 

tona ner, alternativt sudda ut, folkets tillbedjan av Himladrottningen.
44

 Här föreslås som 

förklaring att vokaliseringen är en apologetisk ändring. Den korrekta läsningen anses vara 

malkat. Holladay stöder detta 
45

 och även Lundbom menar att vokaliseringen i den 

masoretiska texten är korrupt.
46

  Lundbom anser att Himladrottningen skall tolkas vara gemål 

till den högste manlige guden i Juda, antingen Baal eller JHVH. Han menar också att det finns 

bevis för denna kults överlevnad i Egypten och hänvisar till ett arameiskt papyrus i 

Hermopolis från 500-talet f.v.t. som nämner detta. Lundbom hänvisar också till de över 800 

figuriner som funnits av gudinnan varav över 400 i Jerusalem som han anser är direkt eller 

indirekt associerade med Ishtar/Astarte.
47

 Så vem är då Himladrottningen? Vi ska nu studera 

detta närmare. 

 

                                                           
43

 Hoffman 2001, 49. 
44

 Ackerman 1992, 5 
45

 Holladay 1989, 279. 
46

 Lundbom 2004, 163. 
47

 Lundbom 2004, 163. 



Hanna Paulsson, Bibelvetenskap D 

 
 

17 
 

3. Himladrottningen  

 

3.1 Karaktär 

 

Himladrottningen nämns i den Hebreiska Bibeln endast i två kapitel; i Jeremia 7 och 44. Detta 

innebär dock inte att vi ska underskatta gudinnans roll. Jerusalems fall med exilen som 

resultat tillskrivs till stor del gudinnan, oavsett om man som Jeremia menar att katastrofen 

skett på grund av att man har tillbett henne, eller om man som den judeiska gruppen menar att 

katastrofen skett på grund av att man inte har tillbett henne. För gruppen verkar dyrkandet av 

Himladrottningen höra ihop med JHVHs egen kult och då denna inte utförts på ett tillbörligt 

sätt har både Himladrottningens och JHVHs ilska väckts mot folket. För Jeremia är det 

tvärtom; JHVH kräver exklusivitet och att tillbe gudinnan är avgudadyrkan. 

   Enligt Ziony Zevit kan Himladrottningen vara en egen alternativ kult, då texten möjligtvis 

indikerar att hon utmanar JHVHs roll som den som garanterar åtminstone politisk välgång.
48

 

Jag är dock böjd att hålla med Becking som tolkar diskussionen som den mellan två 

jahvistiska läger, inte mellan två konkurrerande religioner. Judéerna hänvisar till sina forna 

kungar och fäder (vers 17) och hur man tidigare praktiserat kulten i Juda städer och på 

Jerusalems gator vilket antyder att det är en ursprunglig, jahvistisk, kult man refererar till. 

   Vilken framstående gudinna som epitetet Himladrottningen syftar till är inte klarlagt. En del 

forskare nöjer sig med att erkänna att vi inte kommer få veta vilken gudinna som döljer sig 

bakom begreppet. Många gudinnor har föreslagits genom åren; Shapash, Anat och Inanna för 

att nämna några, men framförallt de kanaaneiska gudinnorna Ashera och Astarte samt den 

assyriska Ishtar. Jag kommer i min framställning att fokusera på de tre sistnämnda. 

   Vad säger då Jeremiatexten om gudinnan? Enligt Ackerman avslöjar den fyra saker
49

:  

1. Hennes namn, ”Himladrottningen”. Gudinnan nämns sammanlagt fem gånger vid 

detta namn om vi även räknar med Jeremia 7. Ingenstans i texten kallas hon något 

annat. Alltså bör vi söka efter en gudinna med astrala förtecken. 

2. Kulten består i att tända offereldar, utgjuta dryckesoffer och baka offerkakor med 

hennes bild (kawwānîm). Av dessa tre handlingar verkar offerkakorna vara den 

viktigaste och det som gör just denna kult unik. 

3. Folket verkar anse gudinnan vara en fruktbarhetsgudinna. Då de dyrkade henne levde 

de ett gott liv men sedan de slutat lider de brist på allt. 
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4. Kulten tilltalar särskilt kvinnor och ger dem en unik roll. Det är kvinnorna som bakar 

kakorna, utgjuter dryckesoffer och tänder offereldar till henne. 

Det är också väl värt att notera det som vi redan varit inne på, nämligen vad texten inte säger. 

Jeremia 44 framställer en relativt sofistikerad teologisk debatt som inte sexualiserar kvinnorna 

som vi annars är vana vid att se, och som inte heller utmålar profetens motståndare som totalt 

förtappade. Ellis poängterar som vi såg i inledningen avsaknaden av stereotypa benämningar 

och framhåller hur diskussionen mer verkar vara två jämlika tolkningar av skeendet.
50

  

   För de judéer som dyrkade gudinnan ansågs hon alltså höra ihop med JHVH på ett intimt 

sätt, eventuellt var hon att betrakta som hans gemål. Vi kan inte utröna om det är gudinnans 

egen makt som orsakat katastrofen eller om hon har makt att be sin man utföra denna 

fruktansvärda gärning. Zevit skriver ytterligare om vad texten avslöjar om gudinnan: 

 
“Prior to the siege of Jerusalem, these people had practiced the cult faithfully. For some reason, 

either before or during the siege, they stopped performing the rites, perhaps because official 

pressure had been brought to bear on them. Subsequently the city fell and they managed to flee to 

safety in Egypt. However, during the siege, they either made oaths at the insistence of their wives, 

or they allowed their wives to make oaths, to the Queen of Heavens that if she saved their lives 

and brought them to safety they would renew her cult. This background, or something very close 

to it, which clarifies the interchange between the prophet and his crowd, suggest that the goddess 

was considered capable of controlling destinies and saving lives in time of war and that this was 

recognized by both men and women. She was perceived as a deity who took care of those who 

honored her and who withdrew her protection from those who having worshipped her once ceased 

to do so. The fact that the Judahites renewed her worship in Egypt indicates that they thought that 

the goddess could be addressed anywhere, i.e., that she was cosmic and not restricted to any 

particular territory or temple, that she could be propitiated, and that her favor could be regained.”
51

 

 

 

3.2 Kult 

 

Jeremias angrepp mot gudinnekulten sker under exilen på 500-talet f.v.t. men kulten har varit 

ett problem enligt deuteronomisterna i Juda på 600-talet f.v.t. och tidigare. Jeremia 44 

indikerar att kulten har sina rötter i tiden före exilen och i det enade kungariket. Folket har 

dyrkat henne i Jerusalem och fortsatt att göra så efter Judas fall. Kulten tog de med sig då de 

flydde till Egypten, alternativt återupplivade den där. Jeremia 7 och 44 beskriver en äldre kult 

som frodades under 600-talet f.v.t. i Juda och som fortsatte vara en verklighet och viktig del 

av religiös teori och praxis för människor under den första delen av 500-talet f.v.t.
52

 

   Vad kan vi säga om denna kult? Enligt Ackerman hör den ihop med kvinnors religiösa 
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utövande. Exempel på detta finns det fler av i den Hebreiska Bibeln och kopplingen mellan 

kvinnor och kult framställs ofta i negativa ordalag.  

   Två intressanta exempel är berättelsen om Rakel och berättelsen om Hanna. Vi läser om 

Rakel i Gen 31:34-35: ”Men Rakel hade lagt husgudarna i kamelsadeln och satt sig på dem. 

Laban sökte igenom hela tältet men fann ingenting. Rakel sade till sin far: ’Ta inte illa upp, 

herre, men jag kan inte resa mig för dig, jag har mina dagar just nu.’ Och hur han än letade 

hittade han inte husgudarna.” Berättelsen om Rakel och těrāphîm, ofta översatt ”husgudarna”, 

avslöjar flera saker för oss. Dels den levande tron på flera gudar och hur de representerar 

förfädernas gudomar och klanen. Dels avslöjas hur dessa husgudar var anpassade till en 

nomadisk livsstil, det vill säga deras ikonografi var bärbar, små nog att kunna gömmas, och 

inte minst att kvinnorna kunde ha ansvaret för dem. Vi har också exemplet med Hanna i 1 

Sam 1. Berättelsen lär oss något om kvinnor och de högtidliga eder som de kunde avge till 

gudomen. För det första är det Hanna själv som tar initiativ till förbindelsen med guden. För 

det andra talar hon direkt till JHVH, hennes tilltal är personligt och privat och hon ignorerar 

prästen Eli som eventuell medlare. För det tredje slår hennes önskan in, JHVH hör hennes 

bön. Hennes förhandlande med JHVH lyckas. Så kunde en kvinnas intima, tillitsfulla, direkta 

bön och förhållande till sin gud beskrivas någon gång under för-exilisk tid och också under 

tiden då Jeremia 44 utspelade sig; inte heller de gudinnedyrkande judéerna lyssnar till 

Jeremia, till goda råd och uppmaningar, utan ber som de alltid gjort. De sköter sina affärer 

direkt med gudomen. Kvinnorna var ofta utestängda från den mer formella, prästerliga delen 

av kulten, det Dever kallar ”state religion”, men de var vana vid den kult som praktiserades i 

hemmet och hade ett visst ansvar för den.  

 
”Instead, most women’s religious practice was carried out in their domestic and local settings and 

was seemingly bound up with fertility, fecundity and productivity rituals associated with the 

household and agrarian activities (such as childbearing, healing, spinning, weaving and grain 

processing) in which most women likely participated, probably within the contexts of informal 

inter-household social networks […].”
53

 

 

Denna form av religiös praxis bestod av böner, högtidliga löften och eder. Böner och löften 

måste förseglas på något sätt och i Jeremia 44 sker detta genom att bränna offereldar, utgjuta 

dryckesoffer och baka offerkakor med gudinnans bild. Detta innebär att kakorna på något sätt 

formats för att representera gudinnan eller något av hennes attribut, alltså att en bild av något 

slag stämplats i degen. Att baka var en kvinnas uppgift. I Mari har man funnit vad som kan 

tolkas vara gjutformer av lera för att tillverka kakor. Dessa illustrerar en vidhöftad gudinna 
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som håller i sina bröst. Om vi accepterar tolkningen av dessa gjutformers användningsområde 

utgör de en nära parallell till vad som beskrivs hos Jeremia.
54

 Få bevis finns annars för hur 

denna hemma-kult kan ha sett ut. Privata böner, välsignelser och förbannelser, familjeritualer 

och ceremonier skrevs inte ner. Dever menar att det var kvinnorna som skötte familjens 

helgedomar och de religiösa handlingar som ägde rum där, som t.ex. övergångsriter.
55

 Han 

skriver vidare att eftersom kvinnorna inte lämnat oss sin ”Bibel” är det endast arkeologiska 

data som kan visa oss vad denna praxis bestod av. Dever driver tesen att denna kult främst 

riktade sig till en gudinna. Kanske förstod den kvinnliga guden kvinnorna bättre än den 

manliga guden?
56

  

   Jeremia representerar Jerusalem-etablissemanget, som Dever kallar det. Men när han närmar 

sig folket spelar det ingen roll, kvinnorna har störst talan här, inte ”state religion”, för det 

finns inte längre någon stat. Familjen är i centrum för det religiösa livet i exilen, långt från 

tempel och prästerskap, och i hemmet delar männen och kvinnorna på uppgifterna och 

därmed även makten.
57

 Kulten som beskrivs i Jeremia 7 och 44 passar i viss mån in på det 

som Dever kallar ”folk religion”. Detta begrepp definierar han utifrån ett antal seder och bruk 

som han menar sammanfattar det som deuteronomisterna och profeterna fördömer och som vi 

därigenom kan anta praktiserades i viss omfattning. ”The real popular religions of ancient 

Israel consisted precisely of what the biblical writers condemned, that is, of what they were 

aware of and disapproved of, but could not try to prohibit without mentioning […].”
58

 De 

seder han listar upp är;
 59

   

- att besöka lokala helgedomar (bāmôt)  

- resa pelare (maṣṣēbôt)  

- göra sig avbilder  

- tillbe gudinnan  

- tända offereldar  

- baka kakor till Himladrottningen  

- avge eder  

- gråta för Tammuz  

- utföra ritualer kopplade till förlossning, graviditet och barn  
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- hålla vissa högtider (marzēaḥ)  

- begravningsritualer  

- pilgrimsresor  

- delta i astrala kulter  

- ”magi” utförda av andra än prästerna  

- barnoffer (kring denna sed ställer sig Dever tveksam).  

Dessa seder har det gemensamt att de sköttes i nära anslutning till hemmet och inom 

familjen i en kontext där kvinnor och män rörde sig till lika stor del.  

 
”While largely marginalized in public (and especially in the perspective of the biblical writers), 

women nevertheless had a major role in family and household life. There they were the primary 

custodians of the ‘religion of hearth and home’, the realities of which shaped ancient Israelite 

belief and practice far more than did the theology of the ‘official’ cult and canonical Scripture.”
60

  

 

 

Jag ser med viss skepsis på Devers tilltro till kvinnor och mäns likvärdiga maktförhållande i 

hushållet men det verkar ändå som att judeiska kvinnor spelade en viktig roll i 

Himladrottningens kult.  

   I Jeremia 7:16-20 fördömer profeten denna kult som framförallt tycks höra till hemmets sfär 

(eftersom hela familjen förefaller delta, både barnen och fäderna som möjliggör kvinnornas 

medverkan, se vers 18). I Jeremia 44 är det tydligare att kvinnorna hade en ledande funktion 

och texten där ger oss mer specifik inblick i kulten. Himladrottningens kult ingår i familjens 

fromhetsliv och i hemmet spelade kvinnorna en huvudroll, även om uppdelningen kring hur 

kvinnorna hade ansvaret för kulten i hemmet och männen för den mer officiella kan kritiseras 

för att vara generaliserande.  

   I kanaaneisk religion tjänstgjorde både manliga och kvinnliga präster och Dijkstra menar att 

det var så även i gamla Israel, särskilt kring gudinnan Asheras kult som under vissa tider 

praktiserades i templet.
61

 Dijkstra anser att Josia satte definitivt stopp för att både kvinnor och 

män tjänstgjorde i Jerusalems tempel vilket vi kan ana i 2 Kung 23:4-20. Kvinnornas roll 

marginaliserades med tiden och Israels monoteism blev maskuliniserad. Dijkstra skriver:  

”There may be a parallel between the repelling of feminine participation in the official cult and the 

disappearance of Asherah and other goddesses from Israel’s religion. The cult of the goddess was 

shifted more and more to the margin of official cult and into the periphery of home and local 

sanctuary.”
62
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Vi känner till prästinnor från andra kulter, t.ex. den kring gudinnan Ishtar, och även om 

förvånansvärt lite information finns att tillgå när det gäller kvinnliga profeter i Israel nämns 

ändå profetissor kring JHVHs egen kult (t.ex. Hulda och Noadjah). Det finns alltså anledning 

att ifrågasätta den svartvita bild som Dever målar upp vad gäller uppdelningen i kvinnliga och 

manliga fromhetsuttryck och hans påståenden om hur kvinnorna var helt uteslutna från den 

officiella kulten. Var det så att kvinnorna tog saken i egna händer, missnöjda med den 

officiella kulten och envist fortsatte vara trogna sin Himladrottning? Eller kan det vara så att 

Himladrottningens kult och roll var mer implementerad i vissa former av jahvism än andra? 

Måste det vara så att bara för att kvinnor är den agerande parten är riten inte för män? Så 

skulle vi inte säga om det vore tvärtom; mäns religiösa praxis tolkas ofta normativt som vore 

den gällande för hela folket, det vill säga också för kvinnorna. Gudinnekulten var inte bara 

något för kvinnor, på samma sätt som vi inte skulle säga att tron på en manlig gud inte skulle 

kunna vara aktuell för kvinnor. Kulten kring Himladrottningen var även männens 

angelägenhet och Jeremia 44 är ett exempel på detta. Lojaliteten som uppvisas mot gudinnan i 

Jeremia 44 från både kvinnor och män är uppseendeväckande och ”[…] raises questions about 

the marginal status of women in the Yahwistic cults affirmed in the Law and Prophets […]”.
63

 

Vi får här anledning att återkomma till kritiken av den begränsade forskningshistorien som 

ibland kategoriserat kulten kring gudinnan som folklig, det vill säga inte en del av den 

officiella kulten. I Jeremia 7 och 44 deltar kvinnor, män och barn i kulten kring 

Himladrottningen som där framställs som en gudinna med statlig eller officiell funktion, det 

vill säga med uppgift att skydda folket från en militär attack, och med tillbedjare på statliga 

och officiella positioner, de politiska ledarna som nämns i vers 17. 
64

 

 
”The religious behaviour of ancient Israelite and Judahite women, and the cults of female deities, 

can no longer be marginalized or dismissed as ’popular’ piety. But there remains a tendency within 

scholarship to ‘popularize’ other religious practices, which are not so easily mapped onto the 

contours of contemporary Western socio-cultural concerns and preferences.”
65

 

 

Flera texter lokaliserar gudinnekulten till Jerusalems tempel (se bl.a. 1 Kung 15:13, 2 Kung 

21:7, 23:4-7 och 14) och vi ser referenser till detta i Jeremia 44:17. ”This was neither a purely 

’popular’ nor rural cult; Asherah ’lived’ with Yahweh in Jerusalem.”
66

 Kulten kan alltså inte 

enbart begränsas till hemmets sfär. Inte nog med att de som skrev den Hebreiska Bibeln 

marginaliserade kvinnor, en stor del av bibelvetenskapen har bedrivits av män som gjort 
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detsamma, precis som Dever är inne på, även om också han tenderar att gå i fällan.  

   Men naturligtvis hade hemmet en viktig roll i den religiösa praxisen och människors vardag. 

Bland ett fattigt, illitterärt, bondfolk fanns knappast möjlighet för alla att studera religionen på 

ett djupare plan och än mindre att resa till huvudstadens tempel ens under de stora högtiderna. 

Hemmet som plats för de viktigaste ritualerna och fromhetsutövandet kan inte överdrivas. Här 

gav man matoffer, dryckesoffer, tände offereldar och så vidare och utförde ceremonier 

kopplade till årstiderna, livscykeln eller då något extraordinärt inträffat, som en kris.
67

 Här 

kunde också kvinnorna delta på ett annat sätt och deras funktion blev allt viktigare; det var ju 

de som skötte hushållet och hemmet var deras sfär.  Det var kanske inte förrän på 600-talet 

som familjens fromhetsuttryck alltmer föll under den ”officiella” kultens kontroll.
68

 

   I Jeremia 44 ser vi hur kvinnorna deltog i kulten med männens totala medvetenhet, 

medgivande och också medverkan, hjälp och assistans. Jeremia skyller varken endast på 

männen eller kvinnorna, de är båda lika skyldiga, lika aktiva, fullvärdiga deltagare och 

utövare av kulten.  

 
”As in Jeremiah 7, the rituals as practiced in Egypt seem to have been of a humble, home-spun, 

non-sacerdotal nature, but ones in which women remained the handlers of the food and hence the 

primary officiants. Men’s participation appears to have been restricted to offering incense and 

pouring libations along with women (Jer 44: 17-19). […] Despite the participation of both genders, 

the cult was essentially a female one. This may be deducted from verse 15, which indicates that 

there were some men who did not know that their wives were involved in this worship. Men, 

however, are not accused of participating in the rituals by themselves.”
69

 

 

   De arkeologiska spåren efter gudinnekulten upphör vid den efter-exilska tiden, då vi rör oss 

mot en tydligare monoteistisk teologi och ideologi. Kanske var beslutet mer politiskt än 

religiöst, nu gällde det att samla sig efter allt som skett och centralisera makten: En stat, en 

gud.  

 

4. Gudinnorna 

 

4.1 Ashera 

 

Det tidigaste materialet som vi känner till om den gudinna som Ashera anses härstamma från 

är spåren efter den mesopotamiska gudinnan Ashratu. Hon var guden Amurrus gemål och 
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kom senare att gå under namnet Athirat. I vissa ugaritiska texter kallas hon också Qudshu 

vilket även är ett namn på en fruktbarhetsgudinna som man funnit spår efter i Egypten.
70

 I 

varje kultur utvecklades och anpassades hon för att fungera just där. Hon nämns i texter från 

fjortonde århundradet f.v.t. som den högsta gudinnan i den ugaritiska panteon. Där är hon en 

fruktbarhetsgudinna och guden Els gemål. Tillbedjan av Athirat/Ashera spred sig i området 

århundraden innan den israelitiska monarkin.  

   Det har framlagds många förslag på namnets etymologiska ursprung och vad det skulle 

kunna betyda. Några exempel är ”hon som följer” (efter sin man), ”hon som beträder/dämpar” 

(havet), ”hon som uppmäter” (ödet), ”plats” i bemärkelsen helig plats / helgedom, och namnet 

kopplas även ihop med lycka och välgång.
71

 Ett av gudinnans epitet är ”Ashera av havet”. 

Kanske fanns det längs med kusten en helgedom som gav henne sitt namn.
72

  

   Enligt de ugaritiska myterna var hon Els fru, den högste guden i den kanaaneiska panteon, 

även om han så småningom förlorade en del av sin makt, kraft och status. Hon är den 

klassiska modergudinnan, en matriark. I en myt berättas att El inte vågar säga emot 

drottningmodern Ashera utan blint lyder hennes krav på vem som ska bli kung.
73

 Det finns 

alltså en koppling mellan gudinnan, monarken och tronföljden, vilket vi återkommer till. Så 

småningom blir Ashera mer och mer sammanblandad med sin egen dotter Anat och får då 

alltmer funktionen av en fruktbarhetsgudinna. Anat var guden Baals hustru och det yngre 

paret kom att stärka sin position i den ugaritiska panteon för att senare knuffa ner Ashera och 

El från tronen. Men i Israel förblev El den högste guden, inte Baal. I den Hebreiska Bibeln 

paras Ashera ibland ihop med Baal men det råder allmän konsensus om att detta är 

deuteronomisternas försök att misskreditera henne. Det finns dock bibeltexter som visar att 

Baal och Ashera inte ansågs höra ihop, utan att Ashera tillhörde JHVHs sfär. Under Jehus 

förstörelse av Baalstemplet i 2 Kung 13:6 lämnas ashera oskadd. Den fanatiske JHVH-

dyrkaren Jehu som agerade så hårt mot Baal låter alltså ashera vara.”After all, Jehu was acting 

as a Yahwist.”
74

 Istället kan vi uttolka att ”The constant running together of Baal and Asherah 

in Deuteronomistic polemics was not an attack on those two as a divine pair. Rather it targeted 

Asherah, the female consort of YHWH who was associated with the first tier and was 

perceived as having influence there.”
75
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   I det tidiga Kanaan kan den stora gudinnan ha varit en kosmisk gudom känd under många 

namn; Ashera, Astarte, Anat, Ba’alat eller Elath. Hon kunde uppträda under ett visst namn i en 

lokal manifestation, och i israelitiska tider är det namnet Ashera som dominerar.
76

 De flesta 

forskare menar idag att Ashera dyrkades i Israel och Dever ställer frågan varför hon inte 

skulle ansetts vara JHVHs gemål. Om alla andra stora gudar i området hade en gemål, varför 

skulle Israel vara unikt?
77

 JHVH inkorporerar och motsvarar den kanaaneiska guden El och 

det råder generell konsensus kring att Ashera i den Hebreiska Bibeln motsvarar den ugaritiska 

textens Athirat. Det är ett naturligt antagande rent språkligt och textkritiskt och gudinnorna 

delar också symbol i form av ett stiliserat träd. Likheten finns också i synen på gudinnan som 

modergudinna. Athirat var moder till andra gudar och Ashera nämns fyra gånger jämte 

himlens härskara (t.ex. i 2 Kung 17:16) som korresponderar med Guds söner, Els söner.
78

 Vi 

har ytterligare exempel i gudasönerna i Job 38:7, dessa skulle kunna tolkas som Asheras och 

JHVHs barn.
79

 

   Det är som vi tidigare sett numera allmänt accepterat att det inte funnits enbart en form av 

jahvism, att monoteismen är en relativt sen historia och att JHVH kan ha ansetts ha en gemål. 

”Any description of the religions of Israel must therefore take into account that most 

Israelites, Yahwists in the main, knew their patron to whom they called by name, knew his 

consort Asherah, and knew other deities as well […]”.
80

 Precis som i de kringliggande 

kulturernas panteon dyrkades vid sidan av den högste manlige gudomen också en kvinnlig 

gudom, en modergudinna. Israel och Juda var inga undantag i detta.
81

 Vi bör också revidera 

bilden av det polariserade Israel och Kanaan. Kanske var gudinnan mer inhemsk än vad vissa 

forskare velat se?  

 
”Traditionally Israelite religion is understood as a pure monotheistic faith which, on the entry of 

the tribes into Canaan, became corrupted by the abominable fertility cults of the Canaanites. 

Recent scholarship has shown that the Israelites were in any case Canaanites themselves, and it has 

also demonstrated that their religion was simply a subset of West Semitic religion more generally. 

Something distinctive did eventually emerge, the monotheism that is the ancestor of Judaism, 

Christianity and Islam. But this is a late arrival (no earlier than the sixth century BCE).”
82

 

 

   Ordet ʾǎšêrāh återfinns 40 gånger i den Hebreiska Bibeln, både i singularis och i pluralis. 

Ordet nämns framförallt i det deuteronomistiska historieverket och blir en viktig del i 
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deuteronomisternas försök att förklara JHVHs ilska mot Israel och Juda. Före upptäckten av 

det ugaritiska materialet ansåg många forskare att ʾǎšêrāh enbart syftade till ett kultobjekt. 

Där texten verkade handla om en gudinna var den allmänna uppfattningen att det var Astarte 

som åsyftades.
83

 Nu menar de flesta forskare att det ibland är ett kultobjekt som avses och 

ibland gudinnan själv. Exempel på texter som antas referera till gudinnan är: Dom 3:7, 1 Kung 

14:13, 18:19, 2 Kung 21:7, 23:4.
84

 Om det avser ett kultföremål är detta intimt förknippat med 

kulten kring JHVH.
85

 ”[…] the connection between YHWH and his Asherah is more a feature 

of conservative Israelite and Judaean family religion than a sign of syncretism.”
86

 När det 

gäller exakt hur ofta det är gudinnan texten syftar till, går åsikterna isär. Steve A. Wiggins 

t.ex. antar ett mer skeptiskt förhållningssätt och menar att det enbart finns tre tydliga 

hänvisningar till gudinnan; berättelsen om Asa och Maaka (1 Kung 15 och 2 Krön 15), 

berättelsen om Baalsprofeterna och Asheraprofterna (1 Kung 18) samt berättelsen om hur 

Manasse placerar en Asherabild i templet i Jerusalem (2 Kung 21). Han menar vidare att dessa 

texter inte avslöjar något om hur hennes kult såg ut eller vilka egenskaper hon ansågs 

besitta.
87

 Låt oss titta på dessa tre texter som det råder stor enighet kring. 

    I 1 Kung 15 respektive 2 Krön 15 möter vi kungamodern Maaka som reste ett beläte till 

Ashera. Berättelsen påminner oss om den kanske vanligaste beskrivningen av Athirat och 

senare Ashera, nämligen den som modergudinna, särskilt som moder till gudar och 

kungligheter.
88

 Båda gudinnorna kopplas ihop med gêbîrâ, drottningmodern.
89

 Detta är en 

välkänd roll för gudinnor i Mesopotamien. Gudinnan hör ihop med monarkin, är den som 

råder över tronföljden och är garanten för dynastins bevarande. 

 
”[…] the possession of the throne passed through the female line, and the queen was the 

embodiment (as incarnation of the goddess) of the genius of the city. In a polygamous context, the 

chief queen’s son was heir, despite being the youngest. The narrative concerning Salomon’s 

succession reflects this […]. The chief queen or dowager queen was sometimes termed the gêbîrâ 

[…]. There seems to have been a link between the gêbîrâ and the goddess Asherah in Jerusalem, as 

indicated in Asa’s reform, dismissing the gêbîrâ  from her office because she has made an 

‘obscenity’ for the goddess.” 
90

 

 

   2 Kung 21 beskriver hur det under kung Manasses regim fanns en bild av Ashera i templet 

och att den blev kvar där fram till Josias reform. Vi kan fortsätta läsa om reformen i 2 Kung 
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23 och ställa oss frågan varför dessa föremål och handlingar, som t.ex. asherapålen i templet 

och kvinnorna som där vävde tyger åt Ashera, fördöms så starkt om de inte var fortsatt 

populära? Det är omdiskuterat vad det egentligen innebar att Asheras bild fanns i templet och 

vad det betydde att kvinnorna vävde tyger åt gudinnan där. Vissa har menat att det är en 

metafor för samlag, att det fanns heliga prostituerade i Asheras kult, att jämföra med 

tempelprostituerade i Ishtarkulten.
91

 Hadley ifrågasätter detta starkt och ger goda argument 

för att det som avses är tyger som vävdes antingen till asheraskulpturer eller för att användas 

till att skärma av delar av templet för att där husera asherabilden.
92

 Vi kan i alla fall konstatera 

att kvinnorna hade en särskild uppgift och plats i kulten.
93

  Det finns som vi redan konstaterat 

ytterligare texter som visar hur Asheras kult var förknippad med templet och JHVH själv. En 

möjlig tolkning av bristen på ogillande och fördömande texter är att frånvaron insinuerar att 

Ashera var populär, känd och en del av den officiella kulten.   

   I berättelsen om Elia och Baalsprofeterna i 1 Kung 18 skonas Asheraprofeterna från döden. 

Dever, och andra med honom, undrar varför Asheraprofeterna skulle undkommit straff om 

inte för att kulten var vidspridd och accepterad till och med i den officiella JHVH-kulten?
94

 

”They did not participate in the contest because the status of Asherah as consort of the main 

god was unquestioned. […] They attended the contest as witnesses, to discern exactly which 

of the deities was served by the goddess to whose care they were dedicated.”
95

 Många 

forskare menar alltså att det faktum att det överlag finns så få profettexter som riktar sig mot 

Ashera och kulten kring henne, trots att hon var en så populär gudinna som bibeltexter och det 

arkeologiska materialet visar, kan vara anledning till att tro att hon ansågs ingå i JHVH-

kulten. Det har hävdats att Hoseas skilsmässa skulle vara en symbol för skilsmässan mellan 

JHVH och Ashera men detta anses vara en extrem tolkning.
96

 De flesta anti-ashera-texter är 

som sagt deuteronomistiska. Där finns det mängder av hänvisningar till träd som ska huggas 

ner och andra mer symboliska bilder och hennes närvaro genomsyrar texterna med 

fördömande ordalag. Men hon nämns förvånansvärt lite i tidigare texter. 

   Gudinnan Ashera gavs tills relativt nyligen inte så mycket uppmärksamhet men senare tids 

arkeologiska fynd har revolutionerat synen på gudinnan, hennes roll och religion överlag i det 

gamla Israel. Som de viktigaste arkeologiska fynden när det gäller forskningen kring 
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gudinnekulten räknas de från Kuntillet Ajrud och Khirbet el-Qum. Utgrävningarna påbörjades 

så sent som 1967 (Khirbet el-Qum) och 1975/76 (Kuntillet Ajrud). Khirbet el-Qum var en 

gravplats mellan Hebron och Lachish. Kuntillet Ajrud var ett fort som fungerade som 

vägstation för karavaner, pilgrimer och andra resande i norra Sinai. Båda platserna dateras till 

mellan 850-750 f.v.t.
97

 Brev från Lachish och Arad funna i Kuntillet Ajrud nämner 

välsignelser i ”JHVH och hans Ashera”s namn. Människor boende i Palestina skrev dessa 

brev under monarkins tid i Israel och Juda. Ytterligare inskriptioner nämner ”JHVH och hans 

Ashera” och fynden bekräftar således kopplingen mellan JHVH och Ashera samt att både 

gudinnan och kultföremålet på ett intimt sätt hörde samman med JHVH. Hon ansågs vara 

modergudinnan, gudarnas moder, precis som Athirat i Ugarit och hon var en del av den 

israelitiska mytologin. 

 
”From these inscriptions , which date mostly from the seventh to the third century BCE, it is 

evident that Asherah was still known and venerated as a goddess in and around Judah and Israel. In 

Judah and Israel before the Babylonian Exile, a goddess Asherah or a cultic object called ‘asherah’ 

was closely associated with the cult of YHWH. […] the cult of (the) Asherah as a sacred object 

represented and enacted YHWH´s blessing power.”
98

 

 

Under kungatiden var kulten och tillbedjandet av Ashera fullt accepterat.
99

  

 

”The Asherah was a traditional religious element, belonging to the customary pattern in domestic 

and, perhaps, even national religion, against which the prophetic and Deuteronomistic movement 

raised its voice. Many Israelites and Judeans saw no objection to venerating the God of Israel in 

such a conservative, ancient Canaanite fashion, in contrast to the reformist elite, which devoted 

itself to the worship of YHWH alone, freed from all kinds of ancient polytheistic Canaanite-

Israelite associations.”
100

 

 

  Många arkeologiska fynd anses höra samman med gudinnekulten. Det finns i den Hebreiska 

Bibeln mängder av hänvisningar till māṣṣēbôt, (resta pelare), ʾǎšērîm/ʾǎšērôt, (stiliserade 

träd) och bāmôt, (höga platser), gamla kanaaneiska kvarlevor som förbjöds på 700-talet av 

reformrörelserna. De representerar människors vardagliga fromhetskultur och kultplatser som 

alltid använts i praktiken och fortsatte brukas. För många levde inte JHVH bara i sitt tempel i 

Jerusalem utan var närvarande och nåbar via kulten överallt.
101

 Också figuriner var vanliga, 

kanske användes de som amuletter. Förekomsten av dessa upphörde så vitt vi vet i samband 

med Jerusalems fall. Figurinerna hörde hemma inom familjens sfär och i det religiösa 
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utövande som ägde rum i hushållet.
102

 Enligt Dever råder inget tvivel om vem figurinerna 

representerar. Ashera levde nära sitt folk, vid lokala kultplatser, i hemmet och tätt inpå 

kroppen i form av dessa amuletter. Hon porträtteras som den omvårdande modern. 

    Ashera levde alltså nära både JHVH och människorna. Men ansågs hon vara JHVHs 

hustru? Dever menar att det är ställt bortom allt rimligt tvivel. Även Day menar att det är 

troligt och många forskare är beredda att hålla med.
103

 Asheras kultobjekt stod onekligen i 

speciell relation till JHVH. Fynden i Kuntillet Ajrud och Khirbet el-Qum och även texter i den 

Hebreiska Bibeln visar att hon fanns i JHVHs egen helgedom. 1 Kung 21 och 23 visar detta, 

vilket vi redan sett, men även andra texter indikerar hennes närvaro som t.ex. Deut 16:21. Om 

vi nu antar att hon var JHVHs hustru och inte hans konkurrent, kan vi lägga till förbehållet att 

man och hustru inte ansågs helt jämställda i makt. Fynden i Khirbet el-Qum tyder på att man  

 
“[…] viewed YHWH as more powerful than Asherah/Asheratah, but allowed that the two deities 

were so related that YHWH might be inclined to do something that would be accrue to the benefit 

of the goddess or that would please her. […] The mythology underlying all of this can only have 

indicated that both deities were powerful, known to each other, and operated in the same 

sphere.”
104 

 

   Det är svårt att säkert säga vilken betydelse gudinnan hade i det gamla Israel och de två 

kungarikena. Om gudinnan ansågs vara JHVHs gemål och likvärdig med honom borde man 

ha gjort fler arkeologiska fynd i det väl genomsökta Israel, på samma sätt som man funnit 

stora statyer m.m. av gudinnan i Ugarit. Devers svar på sådan kritik skulle vara att 

bibeltexterna själva verifierar att alla sådana eventuella bevis förstörts i enlighet med 

deuteronomisternas och JHVH-allena-rörelsens påbud. Träpålar skulle inte heller bevarats 

särskilt länge, som det organiskt nedbrytbara material det är. Figurinerna finns som sagt kvar. 

Vi konstaterar att gudinnan haft en påtaglig närvaro och inflytande i nära anknytning till 

religionens centrum. 

   Så var tar hon vägen? Den deuteronomistiska skolan lyckas sakta sudda ut henne ur 

historien. Hadley menar att termen ʾǎšêrāh allteftersom förlorade innebörden av att vara en 

gudinna och att hon så småningom glömdes bort. Termen kom istället att enbart avse ett 

kultföremål. Ordet fick en annan betydelse än vad det hade från början.
105

 Day kritiserar 

Hadleys påstående att deuteronomisterna med termen endast avser ett objekt. Han menar att 

det inte finns något stöd för detta i texten. Day menar att det är när de kronistiska redaktörerna 
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skriver som: ”[…] awareness of a goddess Asherah had simply faded away from the Jewish 

consiousness.”
106

. 

    Brytpunkten i gudinnekulten sker i och med katastrofen 587 f.v.t. JHVH-allena-rörelsen 

växer sig starkare och efter kungatiden är den befäst. Kanske är Jeremia 44 ett exempel på 

dess framsteg. Dijkstra identifierar tre stadier i gudinnans utveckling.
107

 I första stadiet var El 

och Ashera det gudomliga pater och mater famililas i den kanaaneiska panteon som beskrivs i 

t.ex. de ugaritiska myterna. Även om vår information gällande Palestina under den sena 

bronstiden och tidiga järnåldern är begränsad kan vi anta att liknande idéer existerade i 

området och också påverkade den tidiga israelitiska religionen. Kanske är redan under denna 

tidiga period El JHVH (Dijkstra kallar JHVH för ”El JHVH” för att visa på hur gudomen är en 

synkretistisk gud, där JHVH inkorporerar den kanaaneiska El) och hans Ashera kända och 

dyrkade i Palestina. Det andra stadiet sker under monarkins tid då vi läser om JHVH och hans 

Ashera (där Ashera kan tolkas som både en universell magna mater som dea nutrix) och 

hennes kultsymbol, trädet. Hon är fortfarande en del av den officiella kulten i Juda och Israel 

men blir mer och mer marginaliserad. En reformrörelse etableras som motsätter sig hennes 

kult; JHVH-allena-rörelsen. Tredje och sista stadiet tar sitt avstamp under kung Hiskias regim 

och får extra fart under exilen och det andra templets tid. Här ser vi den slutgiltiga nedgången 

för Ashera, hennes status och symbolvärde. 

   Förlusten av gudinnan var priset Israel fick betala för att ha bara en gud. Kanske var 

förlusten särskilt smärtsam för kvinnorna. Den gudom som kunde förstå dem, skydda 

fertiliteten, graviditeten och förlossningen, försvann. Det måste varit svårt för kvinnor att 

förlita sig på den enda (manliga) guden i dessa avseenden.
108

 

   Teorin att Ashera skulle vara Himladrottningen har enligt Day inte haft många anhängare 

men nått viss framgång på senare tid, främst då tack vare de arkeologiska fynden vi nämnt i 

kombination med utsagorna i 2 Kung 21 och 23 som gör gällande att Ashera var JHVHs 

gemål under för-exilsk tid. Problemet med teorin att Ashera skulle vara Himladrottningen är 

att hon inte är astral, hon är inte förknippad med himlen på något sätt.  

   Becking menar däremot att Ashera visst är Himladrottningen, inte minst med tanke på att 

JHVH så småningom kallas Himmelens Konung i den Hebreiska Bibeln.
109

 Qudshu, (Ashera) 

kallas också, precis som Anat, Astarte och Ishtar, ”Damen av Himlen” i Egyptiska texter.
110
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Det tyngsta argumentet för att Ashera skulle vara Himladrottningen är dock att hon var en 

viktig gudinna i Israel och Juda, nära sammankopplad med JHVH. Tillsammans är de det 

gudomliga paret.
111

 Himladrottningen har dyrkats länge, vid sidan av JHVH. De som tillbad 

Himladrottningen såg sig själva som jahvister.
112

 De avsäger sig aldrig tron på JHVH, utan 

menar bara att man som komplement måste tillbe även Himladrottningen. De hör ihop. Detta 

indikerar att hon skulle kunna vara Ashera. ”[…] when in Judah this group was not far 

removed from the court. This assumption would stress the idea that the veneration of the 

’Queen of Heaven’ was, until the reform of Josia, part of the state religion.”
113

 Andra, som 

t.ex. Hadley, menar att det nu är ”inne” med Ashera, och att man därför ser henne i varje 

gudinna.
114

  

 

4.2 Ishtar  

 

Det finns teorier som menar att också gudinnan Ishtar har sitt ursprung i den mesopotamiska 

gudinnan Ashratu. Det finns i alla fall kopplingar mellan de två.
115

 I Sumer gick gudinnan 

under namnet Inanna, vilket betyder just ”Himmelens drottning”. Hon var den högsta 

gudinnan i den sumeriska panteon och i den semitiska världen. Varje kultur formade henne 

efter sin egen kontext men det vi med säkerhet kan säga är att hon hörde ihop med en viktig 

manlig gud, ofta den högsta i panteon.
116

 Akkadiska Ishtar övertar den sumeriska Inannas roll 

och funktion. Gudinnan går under många lokala namn och just Ishtar betyder ”Stjärna”. Hon 

är kopplad till många kända myter, kanske främst den om hennes nedstigande i underjorden. 

Kulten kring henne beskrivs ibland som en mysteriekult med inslag av självskadebeteende för 

att uppnå enhet och likhet med gudinnan.
117

 Hennes karaktär beskrivs på ett ambivalent sätt. 

Ishtar är samtidigt gudinnan över fertilitet och slakt, kärlek och krig, hon är farlig och 

fruktansvärd för sina fiender. Alla dessa aspekter hos gudinnan handlar om liv; makten att ge 

liv och förinta det. Hennes krigiska egenskaper lät henne med tiden nå samma rang som de 

manliga gudarna då det gällde att föra arméer ut i strid. Krigen hon utkämpade var heliga krig 

mot ondskans makter, mörker och kaos. Det var krig som vanns inte bara för att Ishtar var på 

                                                           
111

 Hadley 2001, 45. 
112

 Se bl.a. Ackerman 1992, 215. 
113

 Becking 2004, 261. 
114

 Hadley 2001, 46. 
115

 Wiggins 1993, 150. 
116

 Wiggins 1993, 164. 
117

 Parpola 1997,  XXXIV. 



Hanna Paulsson, Bibelvetenskap D 

 
 

32 
 

kungens sida utan också för att hon uppfyllde de kämpande soldaterna.
118

Hon beskrivs som 

den gudomliga modern och kungens beskyddare.  

   I kulten kopplad till en av alla lokala versioner av gudinnan, Ishtar av Arbela, var profeter 

vanligt förekommande och det finns ett stort antal profetior, hymner och böner bevarade. 

Många av dessa är kopplade till kungadynastin. Vi har ett flertal exempel nedtecknade 

ungefär samtidigt som Jeremia 44 och som kan vara intressanta att jämföra med Asheras 

eventuella koppling till monarken.  Också Ishtar av Arbela har en framträdande roll i profetior 

då det gäller kungahusets bevarande och tronföljden. Hennes välvilja garanterar seger över 

fiender, skydd mot olyckor och dynastins bestånd. Ett exempel på en sådan profetia är 

följande från ca 673 f.v.t.: 

 
“

7 
I am Istar of [Arbela]. 

8 
Esarhaddon, king of A[ssyria]! In the Inner City, Nineveh, Calah and 

Arbela I will give long days and everlasting years to Esarhaddon, my king. 
15 

I am your great 

midwife; I am your excellent wet nurse. For long days and everlasting years I have established 

your throne under the great heavens.
23 

 I watch in a golden chamber in the midst of the heavens; I 

let the lamp of amber shine before Esarhaddon, king of Assyria, and I watch him like the crown of 

my head. 
30 

Have no fear my king! I have spoken to you, I have not lied to you; I have given you 

faith, I will not let you come to shame. I will take you safely across the River. 
iv 5 

Esarhaddon, 

rightful heir, son of Mullissu! With an angry dagger in my hand I will finish off your enemies. 
11 

O 

Esarhaddon, king of Assyria, cup filled with lye, axe of two shekels! 
14 

Esarhaddon! I will give you 

long days and everlasting years in the Inner City. O Esarhaddon, I will be your good shield in 

Arbela. 
20 

Esarhaddon, ri[ghtful] heir, son of Mul[lissu]! I am mindful to you, I have loved you 

greatly. 
26 

I keep you in the great heavens by your curl. I make smoke rise up on your side, I kindle 

fire on your left. 
33 

The kingship [is] stro[ng] on [……] (Break)”
119

 

 

   Argument för att det är Ishtar judéerna avser med begreppet Himladrottningen är dels att 

hennes sumeriska namn betyder just Himladrottningen. I Ishtars kult ingick också precis de 

tre element som beskrivs i Jeremia 44; att tända offereldar, utgjuta dryckesoffer samt baka 

kakor. Ordet som används för kaka i Jeremia 44:19, kawwānîm, är dessutom ett akkadiskt 

låneord (kamānu). Det förbryllande tillägget i Jeremia om att kakorna är bakade med 

gudinnas bild skulle kunna ha sin förklaring i det stora antal gjutformar av lera funna i Mari 

som vi redan nämnt, föreställande en naken kvinna. Denna kvinna föreslås vara Ishtar och 

man antar att de användes för att baka kakor som offrades till henne. Kopplingen är inte helt 

klarlagt men intressant.
120

 Kvinnorna verkar också ha en särskild plats i Ishtars kult. Vi har 

bland annat de gråterskor som begrät guden Tammuz, Ishtars gemål, i en årlig rit som 

återspelade myten om Tammuz död, Ishtars sorg och hur hon hjälpte honom tillbaka till livet. 

Vi ser spår av denna kult i Hes 8:14 där kvinnor beskrivs sitta vid Jerusalems tempel och gråta 
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över gudens död. Ishtar är till sist också en fruktbarhetsgudinna vars roll är att garantera 

välmående och förhindra svält. Hon hör ihop med krig och har makt över liv och död. Hon 

beskrivs som en kraftfull gudinna med potential att utfärda den hämnd som den judeiska 

gruppen ansåg att exilen var. 

   Det främsta argumentet mot Ishar är att Himladrottningens kult beskrivs som en gammal 

kult, djupt rotad i Juda bland både allmänheten och de härskande klasserna sedan generationer 

tillbaka. Det bör därför ha varit en gudinna med ”inhemskt”, kanaaneiskt, ursprung och inte 

en nyligen påträffad och importerad gudinna från Assyrien. Vi vet också att assyriska källor 

inte nämner något om tvångsöverförande av den egna religionen på vasallstater, inga krav på 

offer eller att resa assyriska gudastatyer och så vidare.
121

 Juda lyckades bibehålla sin 

nominella frihet genom att konstant ge efter för Assyriens politiska vilja och tvingades därför 

inte följa några religiösa påbud.
122

 Det går däremot att argumentera för att bilden av gudinnan 

Ishtar under den relativt långa period som Juda var en assyrisk lydstat, ca 740-640 f.v.t., 

påverkade bilden av en redan befintlig judeisk gudinna. Morton Cogan skriver 1974: 

 
”Fixing astral worship within the matrix of the Canaanite Civilization does not account, however, 

for its special prevalence during Assyria’s century. That the sun and the ‘Queen’ were worshiped 

‘in an Assyrian form’ may be a reasonable assumption, yet wholly unconfirmed, due to the 

generality of biblical descriptions.”
123

 

 

Cogan menar att man i Juda formar de gamla kanaaneiska ritualerna efter assyrisk 

assimilation.
124

 Himladrottningen skulle då kunna vara en synkretistisk gudinna och vi ska nu 

titta på två sådana alternativ. 

 

4.3 Synkretism Ishtar/Astarte  

 

Det finns starka argument för att Himladrottningen skulle kunna vara Ishtars kanaaneiska 

motsvarighet, som inte är Ashera utan Astarte. Day är en av de som anser att Astarte är den 

gudinna som för tillfället (år 2000) verkar mest troligt. Om Astarte var Baals hustru och 

JHVH ibland upptog egenskaper från Baal skulle han också i takt med att El förlorade alltmer 

makt till förmån för Baal i den kanaaneiska mytologin också ha övertagit Baals gemål Astarte. 

Astarte skulle då ha blivit den främsta gudinnan. Men som vi tidigare sett är det El som 
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fortsätter vara den mest framstående guden i Israel och vars namn och egenskaper främst 

inkorporeras med JHVH, inte Baal, och därigenom inte heller hans hustru. Ordet som används 

om de offerkakor som bakas åt gudinnan är kawwānîm och figurerar aldrig annars i samband 

med Astarte. Det finns inte heller några utsagor om att kakor skulle ha bakats med hennes 

bild. Inte heller hade kvinnorna en särskild plats i Astartes kult. Den västsemitiska Astarte 

passar alltså inte helt in om vi utgår från Ackermans lista.  

   Det gör däremot den östsemitiska motsvarigheten Ishtar. Ackerman väljer därför att 

identifiera Himladrottningen som en synkretistisk gudinna där de öst- och västsemitska 

gudinnorna möter varandra
125

. Ackerman menar att denna synkretism skett tidigt i kanaaneisk 

religion, långt före 500-talet f.v.t., eftersom folket i Jeremia 44 anser att de följer i sina fäders 

tradition, praktiserar en tradition som förekommit i generationer före dem. Också Day menar 

att det är möjligt, på grund av det akkadiska låneordet, att gudinnan som åsyftas är Astarte i 

synkretism med Ishtar. 
126

 Min främsta invändning mot detta förslag är att Himladrottningen i 

Jeremia framstår som en viktig, välkänd och kraftfull gudinna, nära förknippad med JHVH. 

Är inte det mest logiska att hon då borde ha sina rötter i Ashera, JHVHs gemål och den 

viktigaste gudinnan hemma i Juda sedan lång tid tillbaka? Jag anser det mer troligt att det är 

hon som sammansmälter med Ishtar under tiden som lydstat. Astarte hade ju som vi sett en 

mindre dominant roll. Ashera och Ishtar har också fler beröringspunkter och likheter vilket 

framkommer nedan. 

 

4.4 Synkretism Ishtar/Ashera 

 

Det har föreslagits att Himladrottningen istället skulle vara en synkretism mellan Ashera och 

Ishtar. Day menar att detta är osannolikt eftersom den västsemitiska motsvarigheten till Ishtar 

var Astarte.
127

 Hadley anser inte heller att Ashera och Ishtar kan ha blandats ihop. Hennes 

främsta argument är att Ashera var en känd gudinna och därför skulle ha kallats vid sitt eget 

namn.
128

 Andra har menat att Ashera tvärtom har sitt ursprung i den assyriska gudinnan Ishtar, 

att gudinnan kom till genom assyrisk påverkan.
129

 Det finns flera problem med en sådan teori. 

Återigen, varför kallades gudinnan i så fall Ashera och inte Ishtar t.ex.? Det är mer troligt att 

Ashera var av ugaritiskt ursprung med redan beskriven utveckling.  
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   Assyrierna tvingade alltså inte sin religion på sina lydstater.
130

 Däremot kan vi tänka oss att 

officiella sammanhang och vardagliga möten människor emellan kom att influera, påverka 

och utveckla bilden av en gudinna som redan var i allra högsta grad närvarande. Jag finner det 

inte omöjligt att Ashera övertog en del av Ishtars funktioner och egenskaper under tiden som 

vasallstat. Dever skriver:  

 
” […] when Israel and Judah came under the influence of Neo-Assyrian and Neo-Babylonian 

‘astral cults’, in which Asherah (as Ishtar) and Astarte (probably the ‘Queen of Heaven’ of 

Jeremiah 7:18 and 44:17-25) were venerated, again, it would be surprising if the Israelite cults had 

not been influenced by these cults of the wider ancient Near Eastern world.”
131

 

 

Dever verkar mena att bilden av Ashera påverkades av Ishtar men att Astarte trots allt är 

Himladrottningen. Jag hävdar igen att det är mer logiskt att Himladrottningen är en 

sammanblandning av Ashera och Ishtar. Dever har själv påvisat att Astarte inte levde kvar i 

minnet och säkerligen inte i praxis på samma sätt som Ashera så jag kan inte helt följa linjen i 

hans resonemang. Ashera och Ishtar har sedan tidigare många likheter; de är på var sitt håll 

den främsta gudinnan i panteon, den högste gudens gemål. Båda är fruktbarhetsgudinnor, en 

roll Astarte övertog i Ugarit men inte i Israel och Juda. Detta är också den roll som 

Himladrottningen verkar ha haft. Hon är en kraftfull gudinna med makt att förgöra, krossa 

sina fiender och hämnas de som sviker henne. Denna makt hade även Ishtar, och Ashera hade 

förmågan att påverka sin kraftfulle make JHVH att utföra liknande handlingar för hennes 

skull. I Jeremia 44 kan katastrofen 587 f.v.t. tolkas ha inträffat på grund av Himladrottningens 

egen handlingskapacitet eller då Himladrottningens vrede i sin tur uppväckt JHVHs ilska. 

Ashera och Ishtar delar också kopplingen till kungahuset, tronföljden och dynastin. Det är inte 

orimligt att anta att bilden av Ashera kan ha förändrats i kontakten med Ishtar under den 

relativt långa tid som Juda var en assyrisk lydstat. En gammal gudinna kan ha blivit mer 

astral, en gudinna som från början inte haft astrala förtecken. Vi har dessutom sett att det 

fanns en variant på Asheras namn som hade med himmelen att göra. Kanske blev hon därtill 

mer kraftfull i en tid då det var en kraftfull gudinna som behövdes. 

   Becking nämner flera förslag på vem som skulle kunna dölja sig bakom epitetet 

Himladrottningen, både Ishtar, Astarte och även Ashera. Den sistnämnda är enligt honom att 

föredra och han nämner bland annat som argument att JHVH ibland kallas Himmelens 

Konung och han anser det fastslaget att Ashera under en tid var att betrakta som JHVHs 

gemål. Denna roll menar han att också Himladrottningen verkar spela:”By analogy the 
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’Queen of Heaven’, whether Asherah or not, should be construed as the consort of the main 

deity”.
132

 Detta menar jag talar starkt för Ashera och inte Astarte, men som sagt under 

assyrisk influens. 

   Othmar Keel och Christoph Uelinger menar att ”Verbanden sich in Gestalt und Kult der 

’Himmelskönigin’ die palästinische Aschera und die assyrische Ischtar, so doch ohne all ihre 

Eigenschaften miteinander zu teilen.”
133

 Det är rimligt att tro att den inhemska gudinnekulten 

påverkades av en annan religion och att även om Ashera och Ishtar inte var varandras exakta 

motsvarighet så sammanblandades de i fråga om vissa specifika kult- och karaktärsdrag i en 

lokal manifestation där en extrem situation krävde vissa kvaliteter.  Vi vet från t.ex. den redan 

nämnda riten kring Tammuz med de gråterskor som omtalas i Hes 8:14, en kult som 

inkorporerades sent i Jerusalem under babyloniskt inflytande, att påverkan från närliggande 

områden och religioner inte var något främmande. 
134

  

 

4.5 Du skall inga andra gudinnor hava jämte mig - Avslutande diskussion kring 

gudinnorna 

 

Att ytterligare modergudinnor förutom Ashera, däribland Astarte, Ishtar och även Anat, 

dyrkades i det gamla Israel kan verka förvirrande. Dever argumenterar för att de tre ugaritiska 

gudinnorna – Ashera, Anat och Astarte – alla är ”förtingligande” av den kosmiska Stora 

Gudinnan av Kanaan. Alla spelar samma roll men i olika lokala manifestationer. Vi kan 

jämföra detta med Ishtar-kulten i Assyrien och dess två lokala manifestationer av i grunden en 

och samma gudinna men med lite olika profil; Ishtar av Nineve och Ishtar av Arbela. Dever 

själv jämför med dagens olika Maria-manifestationer inom katolicismen; hon uppenbarar sig 

på olika platser och med olika attribut i bl.a. Maria av Guadalope och Maria av Lourdes, men 

det är samma moder Maria i grunden.  

 
”Thus women in ancient Israel were probably addressing their special concerns to the Great 

Mother of Canaan who lived on in the Iron age, whether they knew her as ‘Asherah’, the ‘Queen 

of Heaven’, or ‘Ishtar’, or ‘Astarte’. I think that most conceived of her as a consort of the male 

deity Yahweh, but others may have seen her more as simply a personification of Yahweh’s more 

‘feminine’ attributes.”
135

 

 

Dever ger inga konkreta bevis för detta påstående men det är en intressant tanke. 
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   Det finns visst arkeologiskt material som kan stärka bilden av en universell gudinna. 

Sigill som representerar Ishtar/Astarte funna i Israel, vissa från 800-700 f.v.t., porträtterar 

Ishtar karaktäristiskt med en krona, omsluten av en cirkel och många gånger med stjärnor runt 

omkring sig. Ett sådant sigill funnen i Judéen är av särskilt intresse. Gudinnan stödjer sina 

bröst med sina händer och bredvid henne står ett träd, båda fruktbarhetssymboler som 

används i avbildandet av Ashera. Fyndet av dessa sigill stärker tesen att bilden av 

Himladrottningen påverkades av den assyriska Ishtar.
136

 Samtidigt finns där den kanaaneiska 

gudinnas symboler på samma bild. En annan ikonografisk arkeologisk lämning från Egypten 

visar gudinnan Qudshu, den egyptiska versionen av Ashera. Texten ger henne tre namn; 

Qudshu (Ashera), Anat och Astarte.
137

 Alltså kopplades de tre samman antagligen tack vare 

sina liknande karaktärsdrag rörande fruktbarhetsaspekten, den krigiska aspekten, och i 

egenskap av att vara den högste gudomens gemål. I Egypten ansågs Anat/Ashera vara en 

kraftfull krigsgudinna som påminner om Astarte/Ishtar med krigiska och sexuella förtecken, 

distinktionen mellan de är obskyr.
138

  

   När det gäller vissa av de figuriner som arkeologer funnit är det enligt Vriezen inte klarlagt 

om det är Ashera som avses eller om figurinerna är en symbol för den kvinnliga gudomen i 

allmänhet. Tidigare har forskare motsatt sig tanken på en generell gudinna, men Vrietzen med 

kollegor menar att det skett en utveckling på området och inom teorin om en gradvis 

sammansmältning av gudinnorna Ashera, Anat och Astarte. Figurinerna kan vara en symbol 

för gudinnan som ombesörjer, föder och ger lycka och välgång.
139

 Dessa kan ha använts som 

amuletter för att uttrycka gudinnans närvaro i t.ex. en grav men framförallt i hemmet. Det kan 

finnas en koppling till de tidigare nämnda těrāphîm som ofta i bibeltexten hör ihop med 

kvinnors kult (Gen 31:19, 34, 35, 1 Sam 19:13, 16, Dom 17:5, 18:14-15).
140

 En undersökning 

har visat att solida pelarfiguriner som anses representera Ashera i utgrävningarna i Tell Beit 

Mirsim nivå A och Tel Beer-Sheba Strata III-II (från ungefär 900-800 f.v.t.) dokumenterats i 

35 procent av alla hushåll där.
141

 Gudinnekulten måste därför anses ha varit väl utbredd. 

Motsvarande verkar gälla för andra utgrävningsplaster. 

   Även språkligt finns skäl att argumentera för en universell gudinna. Elat är den feminina 

formen av El i de ugaritiska texterna och ordet kan översättas ”gudinna” men även avse 
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Athiratu/Ashera i egenskap av Els hustru. Vidare används Elat också i de ugaritiska texterna 

för Anat och Astarte.
142

 De kanaaneiska gudinnorna Ashera, Anat och Astarte kom att bli allt 

mer lika varandra i Ugarit och på andra platser, speciellt inom ikonografin. Anat och Astarte 

smälte samman i en ny gudom, Anat-(wa)-Astarte, samtidigt som de enskilda gudinnornas 

kult levde vidare var och en för sig. Sådana par av gudar var vanliga och även par där den ena 

guden var manlig och den andra kvinnlig finns dokumenterade; ”Such a pair is, for instance, 

the patriarchal duo El and Elah = Asherah. It is clear that El and Asherah shared many 

characteristics as sources of blessing and fecundity, and therefore were sometimes invoked as 

if a single binomial deity.”.
143

 Ashera associerades, som vi tidigare sett, mer och mer med 

Baal i den Hebreiska Bibeln. Detta kan också ha att göra med hennes växande identifikation 

med Anat-Astarte. I Ugarit övertog Anat-Astarte de moderliga dragen från Ashera. 
144

  

   Det har hävdats att inte heller Himladrottningen bör identifieras med endast en gudinna, 

utan att titeln användes för en synkretistisk gudinna i vilken egenskaper från Ishtar, Ashera 

och Astarte sammansmälte.
145

 Fanns det alltså en gudinna eller flera? Varför skulle det inte ha 

funnits flera gudinnor i en polyteistisk värld med flera manliga gudar? Det fanns med största 

säkerhet ett flertal gudinnor men kanske bara en modergudinna, bara en som var JHVHs 

motsvarighet och gemål. På samma sätt som med de manliga gudarna fanns det någon i 

toppen av panteon.  Vi kan leka med tanken att detta avspeglas redan i den Hebreiska Bibelns 

första kapitel där vi läser om hur huvudgudarna skapar människorna till deras avbild, till en 

man och en kvinna.
146

 Vilka två som utgjorde det högsta gudomliga paret har skiftat genom 

tider och kulturer. Vidare kan vi tänka att det i rörelsen från polyteism till monoteism, där den 

manlige JHVH slukar de andra manliga gudarna, deras egenskaper och funktioner samt 

inkorporerar t.ex. El, Baal och andra i sitt väsen, kan ha skett samma sak med den kvinnliga 

motsvarigheten. Kan vi tänka oss en process från flera gudinnor till en, som slukar de andra 

gudinnornas karaktär, kult och roll? Den kanaaneiska gudinna som lever kvar längst är Ashera 

som i exil sammanblandas med Ishtar och ges ett nytt namn. Det är heller inte orimligt att anta 

att gudinnans karaktär på liknande sätt som den manliga gudens karaktär, inte var statisk utan 

i konstant utveckling, influerades av mötet med andra kulturer och var kontextberoende.  

 
”By the time of the exile Yahweh, the once wild and militant god from the wilderness had 

acquired other characteristics: those of royalty, majesty, power, serene king of heaven and earth 
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[…]. Who knows, perhaps his consort Asherah went along with him to reign alongside her old 

time partner as the Queen of Heaven.”
147

 

 

På samma sätt som gudinnan anpassats efter nya situationer och kulturer alltsedan den 

mesopotamiska Ashratu för 4000 år sedan, kan hon ha gjort det under exilen. Där, i det 

främmande Egypten under påverkan av assyriska Ishtar, tillfogades nya egenskaper som 

passade kontexten. Precis som den judeiska gruppen beskriver det så gör de som deras fäder 

gjorde; samma huvudgudinna dyrkades, men i nya kläder. Himladrottningen kanske var det 

nya namnet på gudinnan på samma sätt som JHVH genom historien växlat namn och även 

gått under epitetet Himmelens Konung. Det var egenskaperna man ville åt; livgiverskan (som 

fortfarande är ett gudsnamn som lever kvar inom kristendomen), den som beskyddar och 

föder, men också gudinnan som tar liv, som har förmågan att krossa sina fiender, med 

koppling till monarken och staten. Hon symboliserade det folket behövde just då i exilens 

Egypten; hopp om liv, hemkomst och framtid. 

 “It is therefore difficult to determine exactly which goddesses sprang from which. Perhaps it is not 

necessary to pin them down too closely, since each local cult would stress those attributes which 

they needed the most. The important factor is that there was a distinct continuity of the idea of a 

mother/fertility goddess, despite the fact that her exact attributes and epithets could (and did) 

change.”
148

 

 

   Rörelsen mot monoteism kan dock inte stoppas och till slut slukas också gudinnan av JHVH 

och kvar blir en enda (manlig) Gud. Gudinnan, hennes egenskaper och kultföremål blir istället 

en symbol för JHVH själv och hans omsorg för sitt folk.
149

 Becking påpekar att avsaknaden 

av en gudinna inte betyder att gudomen saknar så kallade feminina element.
150

 Till skillnad 

från manliga gudar i polyteistiska miljöer besitter JHVH karaktäristiska drag som i andra 

religioner är att betrakta som kvinnliga och tillhörande gudinnan. Ett viktigt karaktärsdrag för 

JHVH är förmågan att visa medlidande, på hebreiska raḥᵃmîm, ett ord som hör ihop med 

termen för livmoder, eller i svensk version ”barmhärtighet”, ett ord med koppling till en 

klassisk fruktbarhetsymbol; en kvinnas bröst. 
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5. Sammanfattning 

 

Vi har sett att det i det så kallade gamla Israel frodades olika former av jahvism. För några 

eller någon av dessa grupper tog det längre tid än för andra att ge upp tron på en högsta 

gudinna, eventuellt ansedd vara JHVHs hustru. Denna gudinna härstammar från den 

kanaaneiska Ashera men var tillika en del av den israelitiska kulten. Den klassiska 

uppdelningen i kanaaneisk/israelitisk, folklig/officiell och manlig/kvinnlig religiös praxis bör 

ifrågasättas. Så småningom sker en rörelse mot monoteism, kanske mer som ett politiskt än 

religiöst beslut, och kulten centraliseras. Den vinnande manliga guden JHVH står obesegrad 

kvar, med karaktärsdrag från de besegrade gudarna och gudinnorna inkorporerade i sin 

persona.  

   I Jeremia 44 utspelar sig en diskussion hämtad från denna tid av teologisk och ideologisk 

spänning. Jeremia representerar den moderna JHVH-allena-rörelsen och den judeiska gruppen 

representerar den gamla skolans ortodoxi. Debatten avslöjar en hel del gällande min 

frågeställning kring Himladrottningens karaktär och kult. Kulten ansågs av gruppen inte vara 

ett alternativ till JHVHs kult utan ett komplement till den. Att dyrka Himladrottningen var att 

dyrka JHVH på rätt sätt, det vill säga inklusive hans gemål. Himladrottningen var alltså intimt 

sammanlänkad med JHVH. Både Jeremia och hans motståndare menar att kulten kring 

Himladrottningen är den direkta orsaken till katastrofen 587 f.v.t., antingen på grund av att 

den utförts (Jeremia) eller att den inte utförts (gruppen). Hon anses alltså inte vara en oviktig 

gudinna av någon av dem. Gruppen menar att hon kan kontrollera ödet och livets skeenden, 

hon är en fruktbarhetsgudinna med makt att ge och ta liv. Hon tar hand om dem som tillber 

henne och krossar sina fiender. Hon fråntar sitt beskydd från dem som upphör att dyrka henne 

men hennes välvilja kan återetableras. Hon är erkänd av både män och kvinnor och kvinnorna 

hade en särskilt roll i hennes kult. Kvinnorna var agerande och i viss mån ledande när det 

gällde den religiösa praxisen i hemmet, det vill säga i vardagen. Det var i det vardagliga 

fromhetslivet människor samlades vid viktiga tillfällen som t.ex. när en kris inträffat, vilket 

katastrofen 587 f.v.t. var. Jeremia 44 låter oss förstå att kvinnorna spelat en avgörande roll i 

utövandet av kulten. Därmed inte sagt att det på något sätt existerade jämställdhet mellan 

könen. 

   När det gäller min frågeställning kring vilken specifik gudinna som döljs bakom epitetet 

Himladrottningen har jag argumenterat för en synkretism mellan Ashera och Ishtar. Jeremia 

44 visar att gudinnan dyrkats långt tillbaka i tiden och varit en del av den officiella religionen. 

Detta talar för Ashera. Namnet ”Himladrottningen” och det faktum att företeelsen att baka 
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kakor med gudinnans bild beskrivs med ett akkadiskt låneord talar för Ishtar. De båda 

gudinnorna delar vissa viktiga egenskaper som Ishtar och Astarte, Ishtars egentliga 

västsemitiska motsvarighet, inte delar. De är associerade med den högsta manliga gudomen, 

de har koppling till kungamakten, tronföljden och dynastins bevarande och de är båda 

fruktbarhetsgudinnor. Ishtar kunde på egen hand utföra fruktansvärda gärningar och Ashera 

kunde åtminstone förmå sin starkare make att gå hennes ärende. Himladrottningen kan antas 

vara JHVHs gemål och det var Asheras roll. JHVH går också under epitetet Himmelens 

Konung, vilket inte gör det orimligt att tro att hans hustru skulle kunna kallas Himmelens 

Drottning. De astrala förtecknen och förmågan till kraftfulla handlingar kan ha uppkommit 

under inflytande av Ishtar. Himladrottningen är en gammal gudinna i nya kläder.                                

   Vi har slutligen tagit del av argument för en mer universell modergudinna. Jag menar att det 

är möjligt att det skett en process där en gudinna slukat och övertagit epitet, kult- och 

karaktärsdrag från andra gudinnor, på samma sätt som JHVH övertog andra gudars 

egenskaper. Frågor kring hur denna utveckling kan ha sett ut kvarstår. 

   Kanske kommer vi inte närmare Himladrottningens verkliga identitet än så. Det kan vara 

mer intressant vilka som ansågs vara hennes egenskaper än hennes egennamn, både för oss 

idag och för de människor som levde under exilen. Det var hjälp de var intresserade av, 

kanske inte nödvändigtvis från vem hjälpen kom. I en svår tid vände de sig till den gudinna de 

hoppades kunde ge dem det de saknade; livsmod, beskydd och återuppbyggnad av stat och 

hem. 
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