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Abstract:

In this essay I examine several christian and jewish theologians views on the similaritys between, 

and the highly likely common history of, the biblical storys of the creation and the flood and 

corresponding mesopotamian myths. The goal of this exersice is to find what influences the 

theologians views on the subject, aswell as finding out what those views are. Examined factors 

include when the theologian wrote, whether he was/is jewish or christian, and whether he was/is 

conservativ or liberal.  The biggest factor examined in this essay seems to be whether the 

theologioan is conservative or liberal. Intressting to note is also that most theologians either seem to

accept both the existense of similaritys and the common history or reject them both. 
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1.1 Vad och varför?

Mitt eget intresse för religionshistoria handlar till stor del om ett intresse för att se hur tankegods 

sprider sig från en religion till en annan och hur idéer men skilda ursprung kan komma att uppfattas 

som identiska av religionsutövarna. Med andra ord är det som i första hand intresserar mig hur olika

religioner interagerar med varandra på en idénivå (, om man nu kan beskriva det som att själva 

religionerna interagerar). Detta kan ta sitt uttryck på många olika sätt exempelvis genom att 

buddhistiska klosterväsendet inspirerade det daoistiska,  eller som i det här fallet de att  

babyloniska/mesopotamiska myterna Enuma Elish och Gilgamesheposet föregick och inspirerade 

bibelberättelser. 

   Jag är inte ensam om att intressera mig för detta, tvärt om har många forskare ända sedan de två 

berättelserna återfanns under 1800-talet intresserat sig för frågan om och i så fall hur de hör ihop 

med de bibliska motsvarigheterna. Idag kan man med ganska god säkerhet säga att det i bägge 

fallen är så att de babyloniska är äldre och att det föreligger ett intertextuellt släktskap mellan 

berättelserna. Jag tror att de flesta av oss tycker att detta är ganska okontroversiellt, eller som i min 

sambos fall fullkomligt ointressant, men det finns också, som vi ska se senare i uppsatsen, de som 

menar att detta är något man behöver förhålla sig till som en del av sitt utövande av kristendom eller

judendom. 

   I den här uppsatsen är det just det som jag undersöker, hur olika kristna och judiska teologer 

förhåller sig till likheterna och släktskapet mellan berättelserna och vad som påverkar deras 

förhållningssätt. 

1.2 Frågeställningar 

Undersökningen görs utifrån två frågeställningar.

• Hur förhåller sig kristna och judiska teologer till likheterna mellan babylonisk och biblisk 

myt?

• Kan man se några tendenser utifrån religion, inriktning inom religionen, tid, etc.?

1.3 Forskningsöversikt

Att skriva en forskningsöversikt över tidigare forskning inom detta område är på samma gång 

väldigt enkelt som det är väldigt svårt, och skälet till det är ett enda, ingen verkar ha undersökt 

detta, eller ens något riktigt närliggande. Sökningar i DiVa på ”gilgamesh + reception” och ”enuma 

elish + reception” gav vardera exakt 0 träffar.1 ”Bible + Reception” gav lite fler träffar, 30 stycken, 

1 ‘DiVA - Sökresultat Enuma Elish + Reception’, <http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?
dswid=7869&language=sv&searchType=SIMPLE&query=enuma+elish+reception&af=%5B%5D&aq=%5B%5B
%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B
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tyvärr ingen som handlar om hur bibelforskning tas emot.2 Så trots väldigt öppna sökningar i DiVa 

har ingen tidigare forskning återfunnits där. 

   I universitetsdatabasen ger sökningar på ”gilgamesh + flood + reception” och ”enuma elish + 

reception” några hundra träffar vardera under kategorin religion, men en genomgång av de första 20

resultatens artiklar och abstract från vardera, sorterade på relevans, visar dock att inte heller dessa 

verkar innehålla något om hur forskning om berättelsernas släktskap med bibelberättelser tas emot i 

konfessionella sammanhang.3 

   Vad gäller forskning om berättelsernas släktskap finns det stora mängder material att använda sig 

av och ett axplock av det separat presenteras i avsnitt 1.6.

1.4 Kontextualisering och syfte

Att undersöka olika teologers åsikter om mytparen fyller flera funktioner, till att börja med finner 

jag och säkerligen flera andra med mig, ämnet intressant. Med andra ord kommer någon för eller 

senare sannolikt att vilja ha svar på någon av de frågor som uppsatsen ämnar besvara. Utöver detta 

är området, som vi sett ovan, i princip outforskat. 

   Så låt oss titta mer konkret på vad denna uppsats faktiskt kan bidra med. Till att börja med ämnar 

uppsatsen ge kunskap om det direkt undersökta, det vill säga, hur de olika teologerna förhåller sig 

till likheterna och släktskapet mellan babylonisk och biblisk myt, specifikt vad det gäller 

skapelseberättelserna och flodberättelserna. 

   Utöver detta ämnar uppsatsen att bidra till att ge en mer allmän bild av hur forskning kring 

bibeltexter tas emot i så väl judisk som kristen kontext, hur mycket bryr sig de troende om vad 

forskningen säger om texterna. Detta känns extra relevant mot bakgrund av att man idag ofta 

betonar forskarens ansvar när hen behandlar känsliga texter.

%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all> [accessed 17 December 2015]; 
‘DiVA - Sökresultat Gilgamesh + Reception’, <http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?
dswid=7869&language=sv&searchType=SIMPLE&query=gilgamesh+reception&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D
%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B
%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all> [accessed 17 December 2015].

2 ‘DiVA - Sökresultat Bible + Reception’, <http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?
dswid=7869&language=sv&searchType=SIMPLE&query=bible+reception&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D
%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B
%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all> [accessed 17 December 2015].

3 ‘Universitetsbibliotekets databas: Sökresultat: “Enuma Elish + reception”’, 
<http://uu.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?fvf=ContentType,Book%20Review,t
%7CContentType,Newspaper%20Article,t&q=enuma%20elish%20reception#!/search?
ho=t&fvf=ContentType,Book%20Review,t%7CContentType,Newspaper%20Article,t
%7CDiscipline,religion,f&l=sv-SE&q=enuma%20elish%20reception> [accessed 17 December 2015]; 
‘Universitetsbibliotekets databas: Sökresultat: “Gilgamesh + Flood +Reception”’, 
<http://uu.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?fvf=ContentType,Book%20Review,t
%7CContentType,Newspaper%20Article,t&q=gilgamesh%20reception#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Book
%20Review,t%7CContentType,Newspaper%20Article,t%7CDiscipline,religion,f&l=sv-SE&q=gilgamesh%20flood
%20reception> [accessed 17 December 2015].
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1.5 Kort introduktion till mytparen:

Det första mytparet jag undersöker är berättelsen om Noa och floden från första Mosebok och den 

flodberättelse som finns i Gilgamesheposet.

   De stora dragen i berättelsen om Noa och floden är välkända, Gud vill att livet på jorden ska börja

om då han är missnöjd med hur människorna beter sig. Han väljer ut en man, Noa, som får i 

uppdrag att bygga en stor båt, arken, som ska rymma honom, hans familj och utvalda representanter

för all världens djur. Vilket han också gör. Därefter översvämmas jorden till följd av kraftigt regn 

och alla, utom Noa och de andra ombord på arken, dör.  Efter en tid sjunker vattnet undan och Noa 

släpper ut fåglar för att ta reda på om det sjunkit tillräckligt för att man ska kunna lämna arken, och 

efter ett antal försök återvänder inte fågeln varför man sluter sig till att den måste ha hittat någon 

annanstans att landa. När de har gått iland offrar Noa av djuren vilket blidkar Gud. Därefter ingår 

Gud ett förbund med Noa (och hans söner) och lovar att aldrig mer göra något liknande  (Gen 6:5-

9:17). 

   Detta är förvisso en väldigt förenklad genomgång av berättelsen, men det intressanta är att man 

skulle kunna beskriva flodberättelsen i Gilgamesheposet nästan ordagrant på samma sätt bara man 

bytte ut karaktärerna. 

    I Gilgamesheposet är det guden Enlil som vill som vill utplåna människorna och hjälten 

Utnapishtim som blir utvald av guden Ea att bygga en båt. Berättelsen avslutas med att Utnapishtim

och hans fru får evigt liv som en gåva från Enlil. (Gilgamesheposet).

   Det andra mytparet är två skapelseberättelser, Första Mosebok 1:1-2:3, den del av den bibliska 

skapelseberättelsen som brukar tillskrivas den så kallade prästskriften, och den babyloniska 

skapelseberättelsen Enuma Elish. 

   I prästskriftens skapelseberättelse skapar Gud dag och natt, himmel och jord, växter, djur och så 

vidare, och slutligen människan som han ger i uppdrag att härska över alla djur. (Gen 1:1-2:3)

   Enuma elish är en betydligt längre berättelse som i första hand handlar om hur Marduk blev den 

främste bland gudarna genom att besegra Tiamat och hennes monster men berättar också om hur 

världen och människorna skapades (Enuma Elish). I just dessa delar, skapelsedelarna, kan vi dock 

finna paralleller, även om det inte hela berättelserna är parallella så som i fallet med 

flodberättelserna. 

   Låt oss nu titta lite närmare på var och en av berättelserna och särskilt de detaljer som antigen 

förenar dem eller skiljer dem åt och som man behöver känna till för att på enkelt sätt kunna följa de 

vetenskapliga, teologiska och religiösa resonemangen.
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Noa och floden:

I berättelsen om Noa och floden väljs Noa ut för att han är en rättfärdig man som utmärker sig 

jämfört med resten av mänskligheten som är syndare och som Gud därför vill utplåna (Gen 6:5-14 ).

Noa beordras att ta med sig sju hanar och sju honor av alla rena djur och en hane och en hona av 

alla orena (Gen 7:2-3). Angående detta finns också en viss självmotsägelse i texten, det är nämligen 

inget som antyder att det är mer än ett par av något djur vid påstigningen (Gen 7:14-16) även om 

det återigen verkar finnas fler vid offret senare (Gen 8:20). Efter floden, när Noa ska undersöka om 

det är säkert att lämna arken släpper han ut fåglar fyra gånger, en åt gången, först en korp som 

flyger fram och tillbaka över jorden utan att hitta någon plats att landa förrns vattnet torkat upp. 

Sedan en duva som återvänder när den inte hittar någon plats att landa på. Han släpper sedan ut 

duvan igen, och denna gång återvänder den med en olivkvist. Den tredje gången han släpper ut 

duvan återvänder den inte (Gen 8:6-12). Han väntar dock med att lämna arken tills han blir tillsagd 

av Gud att göra det (Gen 8:15-18). När Noa väl har lämnat arken förrättar han ett brännoffer, där 

han offrar av de rena djuren, och när Gud känner doften blir han blidkad och bestämmer sig för att 

aldrig mer låta jorden översvämmas (Gen 8:20-21).

Gilgamesheposets Flodberättelse:

Varför just Utnapishtim väljs ut av Ea framgår inte helt säkert i berättelsen, men anledningen till att 

Enlil vill utrota mänskligheten är desto tydligare, de låter så mycket att han inte kan sova.  

Utnapishtim blir tillsagd att ta med sig av alla levande djur (bokstavligt frön/säd av alla levande 

djur, ”...then take up into the boat the seed of all living creatures.” ). Under själva floden ångrar 

flera av gudarna att de medverkat till att försöka utplåna mänskligheten och Ishtar framstår som 

särskilt ångerfull. För att kontrollera att vattnet dragit sig tillbaka släpper Utnapishtim i väg först en 

duva som återvänder, sedan en svala som inte heller hittar någon annan plats att landa och därför 

återvänder, och slutligen en korp som inte återvänder. Efter detta, när Utnapishtim lämnat båten 

förrättar han ett offer som han kokar i 14 kittlar, och när gudarna känner doften av detta samlas de 

runt offret och Enlil blir övertygad att låta  Utnapishtim leva och ger honom och hans fru 

odödlighetens gåva (Gilgamesheposet).

Forskning om flodberättelserna:

Detta är inte menat att vara en uttömmande översikt över forskningen på området, utan syftar endast

till att ge en bild över vad forskningen behandlar och ge exempel på vad man har kommit fram till.

   Att berättelserna är besläktade med varandra råder det idag ingen tvekan om.4 Exakt hur 

4 A Norsker, ‘Genesis 6,5-9,17: A Rewritten Babylonian Flood Myth’, in Scandinavian Journal of the Old Testament, 
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släktskapet ser ut har man diskuterat genom åren, Gerhard von Rad 5 menade år 1956 att man inte 

längre, som man gjort tidigare, skulle anta att berättelsen om Noa helt enkelt var en bearbetning av 

Gilgamesheposets flodberättelse utan istället att de snarare har en gemensam förlaga som de bägge 

är oberoende bearbetningar av. Denna slutsats skriver också Eugene J Fisher under på 14 år senare. 

Tidigare i år (2015) utkom dock Amanda Norsker med en artikel där hon på ett övertygande sätt 

argumenterar för att bibelberättelsen är direkt baserad på Gilgamesheposets utifrån detaljer som 

dessa två flodberättelser delar med varandra men inte andra flodberättelser från samma område.6 7 

   Man är alltså överens om att berättelserna är besläktade, även om man inte nödvändigtvis är helt 

överens om hur. Vad har man då för belägg för att de överhuvud är besläktade? Det första och 

enklaste har redan presenterats ovan, om än i en förenklad form, nämligen likheterna i 

berättelsernas själva grundstrukturer och sekvensering.8 

   Utöver detta finns det också ett antal detaljer som är väldigt lika och som inte riktigt passar 

och/eller behövs i bibelberättelsen, exempel kan då vara att man använder fåglar för att undersöka 

om vattnet dragit sig undan, att det är specifikt lukten av offret som viktig och Guds/gudarnas ånger

efter att de orsakat floden. Inget av detta är riktigt naturligt i bibelberättelsen men får sin förklaring 

om man jämför med Gilgamesheposet.9 

   Passagerna om fåglarna och lukten är extra intressanta då de dessutom visar på en annan sorts 

likheter verken emellan, i dessa passager är de språkliga formuleringarna väldigt likartade.10 

Prästskriftens skapelseberättelse:

   Denna skapelseberättelse börjar med en öde tom jord täckt av vatten och över vattnet sveper en 

gudsvind, varefter Gud skapar ljuset med orden ”Ljus bli till” (i äldre översättningar ”Varde ljus”). 

Han skiljer ljuset från mörkret och skapar därigenom dag och natt. Dag två skapar Gud himlavalvet 

som skiljer vattnet ovanför och vattnet under valvet åt. Den tredje dagen samlar Gud vattnet under 

valvet på samma ställe så att land blir synligt och därefter skapar han växter. På den fjärde dagen 

skapar himlakropparna, stjärnbilder för att utmärka högtider, dagar och år, solen att härska över 

dagen och månen att härska över natten. Den femte dagen skapar Gud fåglar och fiskar. Den sjätte 

dagen skapar Gud de landlevande varelserna och slutligen också människan till sin egen avbild att 

vol. 29, 2015, 55–62 (p. 55).
5 ‘Genesis: A Commentary’, , 1956, , p. 100, <http://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?

bi=10308833491&searchurl=tn=genesis%20a%20commentary&an=von%20rad%20gerhard> [accessed 17 
November 2015].

6 ‘Gilgamesh and Genesis: the flood story in context’, in The Catholic Biblical Quarterly, vol. 32, 1970, 392–403 (p. 
392).

7 55–62.
8 Norsker, 55–62 (p. 56).
9 Norsker, 55–62 (p. 62).
10 Norsker, 55–62 (pp. 60–61).
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härska över djuren. Den sjunde dagen vilar Gud och instiftar den som en helig vilodag. (Gen 1:1-

2:3).

Enuma Elish:

Enuma Elish är alltså betydligt längre och beskriver också mer än själva skapandet, om man jämför 

med prästskriftens skapelseberättelse. 

   Berättelsen tar sin början före alltings början när det enda som fanns var Apsu och Tiamat, de två 

ursprungliga gudomarna. Ur dem framträder sedan de första av de yngre gudarna vilka lever 

tillsammans och får barn i flera generationer. Apsu och Tiamat tröttnar på att de yngre gudarna 

aldrig lämnar dem i fred så att de kan få lugn och ro och Apsu bestämmer sig därför för att döda 

dem. De yngre gudarna får dock reda på vad som är i görningen och Ea dödar då Apsu, varefter han 

drar sig undan till sin kammare som han ger namnet ”Apsu”. Här får Ea sedan sonen Marduk 

tillsammans med sin fru. När konflikten sedan återuppväcks genom att Tiamat skapar en armé av 

monster som gudarna inte kan besegra ber de den unge Marduk om hjälp. Marduk accepterar på 

villkor att de gör honom till sin kung, de andra gudarna prisar  honom och därefter ger Marduk sig 

ut i strid. I striden besegrar Marduk Tiamat och hennes älskare Kingu. Han dödar Tiamat och halva 

hennes kropp sätter han upp som himlens tak. Därefter skapar han jorden (”den stora boningen”) 

som en avbild av Apsu. Vidare skapar Marduk platser åt gudarna, stjärnbilder, och därigenom också 

tiden, natt och dag genom att öppna dörrarna åt solen och ge månen sitt ljus, och månaderna genom 

att ge månen sin cykel. Efter detta dömer gudarna Kingu till döden för den roll han spelat i 

konflikten och av hans blod skapar de människorna. (Enuma Elish)

   Viktigt att veta är att Tiamat identifieras med urhavet, saltvatten (medan Apsu är sötvattnet) 

(Enuma Elish). 

 

Forskning om skapelseberättelserna:

I likhet med det tidigare avsnittet om flodberättelserna är inte heller detta avsett att vara heltäckande

utan ämnar endast till att ge en ide om hur argumenten ser ut. 

     Även om inte fullständig konsensus råder så har länge den dominerande inställningen bland 

forskare varit att prästskriftens skapelseberättelse på ett eller annat vis är besläktade med Enuma 

Elish.11 Likheterna mellan prästskriftenens skapelseberättelse och Enuma Elish återfinns på flera 

nivåer. Till att börja med inleds de på samma sätt, med en tidsangivelse som pekar på tiden före all 

tid.12 Själva skapelseberättelsen har också stora likheter i såväl innehåll som ordning, det första 

11 KL Sparks, ‘“Enūma Elish” and Priestly Mimesis: Elite Emulation in Nascent Judaism’, in Journal of Biblical 
Literature, vol. 126, 2007, 625–648 (p. 629).

12 Sparks, 625–648 (p. 630).
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steget i prästskriften är att Gud delar vattnet, i Enuma Elish är det Tiamat, det personifierade havet, 

som delas. I bägge berättelserna följs skapandet av himmel och jord av skapandet av 

himlakropparna, och slutligen mänskligheten. Men likheterna går djupare än så skapandet av 

himlakropparna är i bägge berättelserna knutet till organiserande och ordnandet av tiden. På samma 

vis finns det likheter i hur människan blir till, i det ena fallet skapas hon till Guds avbild, i det andra

fallet av en guds blod, det finns alltså en tematisk likhet när det kommer till människans relativa 

närhet till det gudomliga.13 Sparks erkänner också att det finns vissa betydande skillnader mellan de 

två skapelseberättelserna men menar att dessa till stor del beror på medvetna, teologiskt motiverade,

förändringar.14

1.6 Material

Det källmaterial som används i denna uppsats kan delas upp i två övergripande kategorier, för det 

första de faktiska berättelserna som behandlas i översättning till svenska eller engelska beroende på 

vad som varit smidigast. Detta material utgörs av översatta primärkällor. Detta material används för 

att ge en bild av vad teologer och forskare har att ta ställning till.

   Den andra, och största, delen av källmaterialet är material om olika teologers åsikter om 

mytparen. Detta material utgörs, i likhet med det tidigare, i första hand av primärkällor, texter 

skrivna av teologerna själva. Till detta läggs i vissa fall sekunddärkällor, det vill säga andras 

kommentarer om teologernas åsikter och tankar om mytparen. Materialet utgörs av dels blogg eller 

bloggliknande textmaterial hämtat från internet och dels texter hämtade från böcker författade av 

teologerna. Detta kan då röra sig antigen om material i första hand riktat till andra teologer eller 

material riktat till den bredare massan. När det gäller detta material har det funnits en svårighet, det 

material som presenteras är därför också det material som funnits utan ha gått igenom några 

särskilda urvalskriterier.

1.7 Metod

I denna uppsats använder jag mig av i första hand (kvantitativ) dokumentanalys och komparativ 

metod.  Utöver detta stödjer jag mig också på tidigare analyser av olika slag av de bibliska och 

mesopotamiska myterna, men utan att själv egentligen bidra med något nytt på dessa områden. 

   Det första steget är att med dokumentanalys analysera texter författade av olika judiska och 

kristna teologer, där de ger sin syn på likheter och släktskap inom mytparen. Detta görs för att ta 

reda på de olika teologernas positioner i frågorna kring likhet och möjligt gemensamt ursprung, och 

13 Sparks, 625–648 (pp. 630–631).
14 Sparks, 625–648 (p. 631).
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för att dokumentanalys är en metod som är väl anpassad för att hantera dokument. 

   Dokumentanalysen går i detta fall till så att en rad konkreta frågor ställs till materialet, när det 

gäller skapelsemytparet är frågorna huruvida teologen menar att det finns likheter mellan de två 

skapelseberättelserna, huruvida teologen menar att berättelserna har ett gemensamt ursprung och 

om de har det vilken som fungerat som inspiration för vilken. När det gäller flodberättelserna är 

frågorna lite mer diversifierade, utöver de frågorna som ställs kring skapelseberättelserna ställs 

också frågan om huruvida teologen menar att berättelserna går tillbaka på en verklig händelse. 

Utöver frågorna till texten ställs också frågor kring vem som författat texten och i vilket 

sammanhang. Frågorna till texten besvaras utifrån just texten, medan frågor om författaren besvaras

i första hand utifrån annat material om och/eller av författaren.15  

   Jag delar Davie och Wyatts position att de största problemen med metoden är att svårigheter med 

att få tillgång till källmaterial och problematiken kring representativitet.16  Bägge har också varit en 

utmaning i detta arbete, och när det gäller problematiken kring tillgång så var den större än vad jag 

hade väntat mig. Jag hade förväntat mig att teologerna i större mån än vad som var fallet skulle 

referera till och debattera med varandra, de undersökta teologerna verkar dock, i de flesta fall,  i 

första hand varit intresserade av att presentera sin egen åsikter i frågan. Trotts detta har 

problematiken i mitt fall antagligen varit mindre än i många andra då det i detta fall handlar om 

modernt material som är tänkt att läsas av andra, det handlar alltså inte om dagböcker undangömda 

på någons vind eller eller dokument som finns i ett exemplar i något obskyrt arkiv.

 Representativiteten hos urvalet är svårare att garantera, men blir, enligt stora talens lag, bättre ju 

större urvalet är. Utöver detta grupperas de olika teologerna i olika grupper, utifrån 

religionstillhörighet, liberal-konservativ, med mera,  för att man på så vis ska kunna se om en 

särskild grupp är överrepresenterad. Uppdelningen möjliggör också för nästa steg, nämligen den 

första nivåns jämförelse.17 

   I detta steg, det första komparativa, jämförs de olika grupperna mot varandra för att se om någon 

grupp i större mån än någon annan tenderar att förhålla sig positivt eller negativt till huruvida 

myterna inom mytparen liknar varandra och har ett gemensamt ursprung. Stausberg presenterar ett 

antal problem och svagheter med komparativ metod i The Routledge Handbook of Research 

Methods in the Study of Religion 18, jag anser inte att denna undersökning har några större problem 

15 M Stausberg & S Engler, The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, New York, 
Routledge, 2011, , chap. 2.4, <http://ezproxy.its.uu.se/login?
url=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780203154281> [accessed 29 
September 2015].

16 Stausberg and Engler, , p. 158.
17 Stausberg and Engler, , p. 29.
18 Stausberg and Engler, , p. 29.
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med något av dem men ett par av dem förtjänar att nämnas. Behovet av expertkunskaper för denna 

undersökning är relativt litet, lika så är komplexiteten relativt låg varav risken för misstag också bör

vara det. Eftersom det vi jämför är olika gruppers reaktioner på exakt samma forskning och texter 

kommer vi runt metodens okänslighet för kontext genom att isolera just kontextens påverkan som 

vår enda okända. Den sista av Stausbergs svagheter som jag vill nämna är att jämförande riskerar att

bli statiskt och essensialistiskt. Detta avhjälps, så vitt jag kan bedöma, av att vi använder ett flertal, 

av varandra oberoende, gruppindelningar vilket möjliggör en mängd olika sorteringar och därmed 

också kan ge en mer nyanserad bild. Utöver detta vill jag också själv nämna ett problem specifikt 

för denna studie, nämligen att representativiteten riskerar att bli dålig för de grupper som innehåller 

få teologer. För att kompensera för detta lägger vi till ytterligare ett steg, den andra jämförande 

nivån. 

   På denna nivån jämförs resultaten mellan de två mytparen för att se om några trender i det 

allmänna förhållandet till myter liknande bibelberättelser bland de olika grupperna kan skönjas. 

Eftersom datamängderna på denna nivå är konstruerade enligt samma metod och från samma sorts 

data är de, per definition, jämförbara. För att jämförelsen ska bidra till att öka representativiteten 

krävs dock att de studerade teologerna inte är identiska mellan mytparen, i de fall där en teolog 

uttalar sig om så väl skapelseberättelserna som flodberättelserna hanteras detta genom att teologens 

åsikter i detta avsnitt approximeras med ett medelvärde av dennes åsikter på den föregående nivån.

1.8 Definitioner

Ostmodellen: Ostmodellen är en modell skapad av Kajsa Ahlstrand som delar in teologer (och andra

troende) på en 2-dimensionel skala enligt två uppdelningar. Dels mild-stark, som handlar om hur 

stor roll man anser att religionen bör ha i ens liv, och dels mjuk-hård, som handlar om hur hårt man 

håller på dogmer, och vad som avgör vad som är rätt och fel, mjuk betonar inre auktoritet och hård 

yttre (gudomlig).. Utifrån detta klassificeras personerna som ett slags ost med samma egenskaper. 

Detta ger fyra ostar, eller grupper med människor:

Parmesan som är stark och hård.

Fontinan som är mild och hård.

Gorgonzola som är stark och mjuk.

Mozzarella som är mild och mjuk.19

Liberal respektive konservativ: När det gäller uppdelningen mellan liberal och konservativ teologi 

utgår jag från F. W. Grafs karakterisering av liberalteologi i form av fem element som liberalteologi 

19 ‘Kyrkan stark och mjuk som en gorgonzola’, in Kyrkans tidning, , 23 January 2008.
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innehåller. Utifrån detta gör jag uppdelningen att en teolog vars teologi innehåller en majoritet av 

dessa är att betrakta som mer liberal än konservativ, och omvänt att en som inte gör det är att 

betrakta som mer konservativ än liberal. 

   Grafs fem elementen är i nedkortad form: 1)  Öppenhet för religiös pluralism inom kyrkan och 

kritik mot traditionell, yttre, auktoritet. 2) Kritik mot dogmatik, fokus istället på trossystem. 3) Lågt 

mått av gruppidentitet inom kyrkor och religiösa samfund. 4) . Följaktligen bestäms 

grupptillhörighet till stor del av annat än det religiösa samfundet. 5) Utgår snarare från relationen 

mellan samhälle och religion än religionen som sådan.20 Som jag uppfattar det kan man i princip dra

samman punkt ett och två med varandra och likaså tre och fyra, eftersom de punkterna är beroende 

av varandra, varigenom man får tre punkter kvar att undersöka: Auktoritet/dogmatik, gruppidentitet,

och utgångspunkt för teologin (, samhälle-religion eller enbart religion). 

   Grafs modell är förvisso utformad kring sekelskiftet mellan 1800-1900-tals tyska liberalteologi, 

likväl tar den i mina ögon upp relevanta skiljelinjer, varför jag menar att det går bra att använda 

den. Det kan dock vara värt att notera att den andra punkten blir väldigt svår att använda i samband 

med judendomen, då en judisk identitet, till skillnad från en kristen, även ur en traditionell religiös 

synpunkt, är till stor del kulturell/etnisk. 

Teolog: Om ej annat anges betyder teolog i den här uppsatsen någon som ägnar sig åt det som Carl-

Henric Grenholm kallar kyrklig teologi, om än i en lite utvidgad form. Grenholms begrepp kyrklig 

teologi syftar på specifikt kristen teologi, i denna uppsats inkluderas även judiska tänkare som 

sysslar med samma frågor i en judisk kontext i begreppet teolog.21

20 FW Graf, ‘What has London (or Oxford or Cambridge) to do with Augsburg? The enduring significance of the 
German Liberal Tradition in Christian Theology’ in The Future of Liberal Theology, MD Chapman (ed), Aldershot, 
Hampshire, England, Ashgate Publishing Limited, 2002, , s. 29–31.

21 C-H Grenholm, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Lund, Studentlitteratur, 2006, , p. 61.
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2.0 Huvuddel:
Hur förhåller teologer sig till likheter inom mytparen?
I detta avsnitt presenteras olika teologer eller grupper av teologer och deras åsikter om och 

resonemang kring mytparen. Jag har här valt att dela upp dem under tre underrubriker beroende på 

vilket mytpar de behandlar, en rubrik för det som behandlar flodberättelserna, en för de som 

behandlar skapelseberättelserna och en för de som på ett mer allmänt plan talar om likheter mellan 

berättelser i GT och andra, äldre myter. I de fall där samma teolog på ett djupgående sätt behandlar 

såväl skapelseberättelser som flodberättelser tas dessa upp under bägge de rubrikerna medan den 

tredje gruppen är reserverad för mer svepande uttalanden.

2.1.1 Teologer om Flodberättelser:

Herman Gunkel (1862-1932) var en tysk, protestantisk teolog och professor i gamla testamentets 

exegetik. I boken Israel und Babylonien: Der Einfluss Babyloniens auf die Israelitische Religion 

från 1903 diskuterar han likheter och skillnader mellan prästskriftens skapelseberättelse och enuma 

elish, så väl som likheter och skillnader mellan gilgamesheposets och första Moseboks 

flodberättelser. Vidare diskuterar han också huruvida och hur dessa skillnader och likheter bör 

påverka kristen tro och teologi.22 

   Angående flodberättelserna erkänner Gunkel att de utan tvekan har ett gemensamt ursprung.23 

Samtidigt påpekar Gunkel att även om de rent stoffmässiga likheterna är stora så finns det stora 

skillnader i teologin. Den israelitiska versionen är alltså inte tagen rakt av från babylonierna, 

istället, menar Gunkel, är den israelitiska versionen en teologiskt medveten bearbetning av en känd 

berättelse som går från att handla om gudarnas nycker till Guds rättvisa.24  Eftersom berättelsen inte 

ska tolkas bokstavligt, spelar det alltså ingen roll för Gunkel att den är baserad på en äldre förlaga.

    Den religionshistoriska skolan, som formerades kring just Gunkel, pekas i samma bokkapitel som

jag använder för att definiera liberalteologi ut som just liberalteologisk, Gunkel är alltså att betrakta 

som liberal.25 Tyvärr har jag inte funnit något material som möjliggör en klassifikation efter ost-

modellen.

Anders Jørgen Bjørndalen (1928-1989) var en norsk lutheransk präst och teolog, samt sedermera 

teologie doktor. År 1970 utkom boken Første Mosebok – En kommentar i vilken Bjørndalen står för

,bland annat, avsnittet om urhistorien, detta inkluderar med andra ord såväl skapelseberättelsen som 

22 H Gunkel, Israel und Babylonien: Der Einfluss Babyloniens auf die Israelitische Religion, Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1903, <http://archive.org/details/israelandbabylo00gunkgoog> [accessed 25 November 2015].

23 Gunkel, , p. 16.
24 Gunkel, , p. 23.
25 Graf, , p. 28.
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flodberättelsen, och i detta sammanhang diskuterar han också parallellerna till dem i babylonisk 

myt. 

   När det kommer till flodberättelserna erkänner Bjørndalen att det finns stora likheter i 

berättelserna, att det finns ett gemensamt ursprung och att Gilgamesheposet är äldre.26 Han tror 

dock inte att bibelns flodberättelse är direkt baserad på Gilgamesheposets, en full legitim åsikt även 

i vetenskapliga sammanhang. Bjørndalen pekar också ut de teologiska skillnaderna som han ser 

mellan dels den bibliska flodberättelsen och dels andra flodberättelser, bland andra 

Gilgamesheposet.27 Han spekulerar också i möjligheten att berättelsetraditionen går tillbaka på en 

verklig händelse, och avfärdar den alltså inte nödvändigt vis som en saga eller myt.28 

   Att klassificera Bjørndalen visade sig tyvärr vara ogörligt utifrån det material jag hade tillgång till,

därför är han varken klassificerad som liberal eller konservativ eller enligt ost-modellen. 

Joel B. Wolowelsky (f. 1946) är en amerikansk modern-ortodox rabbi och filosofie doktor. I texten 

Divine Literature and Human Language: Reading the Flood Story som utkom 2013 som en del i As 

a Perennial Spring: A Festschrift Honoring Rabbi Dr. Norman Lamm behandlar Wolowelsky 

likheterna mellan de mesopotamiska flodberättelserna och den bibliska och vad de innebär för (den 

modern-ortodoxa) judendomen. 

   Wolowelsky accepterar att det finns stora likheter berättelserna emellan och att de mesopotamiska

versionerna, Gilgamesheposet m.f. är äldre än den bibliska.29 Vidare accepterar han, i varje fall i 

någon mån, att berättelserna har ett gemensamt ursprung, dels genom att de i Wolowelskys ögon 

beskriver beskriver samma historiska händelse, och dels i de alluderingar till de mesopotamiska 

versionerna som Wolowelsky uppfattar som polemik mot polyteism och andra teologiska skillnader.

Det Wolowelsky argumenterar för är att den bibliska versionen ska uppfattas som en gudomligt 

uppenbarad rättelse av den äldre berättelsen.30

    Som ortodox rabbi kan vi utan större tvekan placera Wolowelsky som konservativ på en liberal-

konservativ skala, det stämmer också med hans, i texten implicerade, uppfattning att Moseböckerna 

är uppenbarade av Gud, och den modern-ortodox syntesen av samhälle och religion på religionens 

premisser.31 Som modern-ortodox rabbi blir Wolowelsky också närmast automatiskt att betrakta som

26 Første Mosebok: en kommentar, AJ Bjørndalen (ed), Gammeltestamentlig bibliotek, 1, Drammen, Land og Kirke, 
1970, , pp. 108–109.

27 Bjørndalen, , pp. 106–107.
28 Bjørndalen, , p. 110.
29 JB Wolowelsky, ‘Divine Literature and Human Language: Reading the Flood Story’ in As a Perennial Spring: A 

Festschrift Honoring Rabbi Dr. Norman Lamm, B Cohen (ed), , 2013, , pp. 521–522.
30 Wolowelsky, , p. 531.
31 M Freud-Kandel, ‘Modernist movements’ in Modern Judaism, NRM De Lange & M Freud-Kandel (eds), An Oxford

Guide, Oxford, Oxford University Press, 2005, , pp. 83–84.

15



en parmesan i ost-modellen, för en djupare genomgång av varför, se min genomgång av Broyde.

Don Stewart (f. 1939 ) är en amerikansk pingstpastor och tv-evangelist. På hemsidan 

http://www.blbclassic.org/ finns en så kallad FAQ (frecvently asked questions) där Don Stewart 

svarar på en mängd frågor kring Gud och bibeln, däribland också frågor kring den bibliska 

flodberättelsen och dess relation till Gilgamesheposet. 

   Stewart menar att likheterna mellan den bibliska flodberättelsen och Gilgamesheposets är 

överdrivna och att de inte sträcker sig mycket längre än till det faktum att bägge är flodberättelser.32 

Vidare menar Stewart att om det möjligen finns något släktskap mellan berättelserna så handlar det 

om att babylonierna lånat ur den Israelitiska traditionen, inte nödvändigtvis från den version som 

finns bevarad i Bibeln, och att den bibliska versionen inte bygger på någon ”hednisk” berättelse.33 

Som argument för detta anger han en datering som pekar på att den bibliska berättelsen är äldre än 

den babyloniska. Utifrån informationen ovan kan vi också göra antagandet att Stewart inte menar 

att Gilgamesheposets existens påverkar hur den bibilska flodberättelsen ska tolkas. Stewart menar 

också att Flodberättelserna utan tvekan går tillbaka på en verklig händelse.34

   För att klassificera Stewarts teologi används samma typ av källmaterial, nu inriktat mot hur 

kristna bör leva. Här framkommer att Stewart fäster stor tilltro till en yttre gudomlig auktoritet, har 

sin utgångspunkt mycket mer i religionen en i relationen mellan religion och samhälle och att det 

verkar finnas en tydlig skillnad mellan kristna och inte kristna i hans teologi. Stewart är alltså 

konservativ. Vi kan också se att huruvida man lever rätt verkar ha en väldigt liten betydelse enligt 

Stewarts teologi, det viktiga är att man tror, därför är Stewart att klassa som en fontina.35 

Rich Deem (f.? ) är en amerikansk mikrobiolog och kristen apologist som driver hemsidan 

http://www.godandscience.org/ vilken har som mål att (fritt översatt) ”demonstrera hur väl 

vetenskap harmoniserar med bibeln”.36 På hemsidan uttalar sig Deem om en rad saker i form av svar

på frågor som fungerar som rubriker. Ett ämne som Deem tar upp på detta sätt är frågan kring den 

bibliska flodberättelsens beroende av Gilgamesheposets. 

32 D Stewart, ‘Blue Letter Bible - Help, Tutorials, and FAQs’, , chap. Did the Biblical Flood Account Borrow from 
Other Ancient Accounts?, <http://www.blbclassic.org/faq/don_stewart/stewart.cfm?id=648> [accessed 4 December 
2015].

33 Stewart, ‘Blue Letter Bible - Help, Tutorials, and FAQs’, , chap. Did the Biblical Flood Account Borrow from Other 
Ancient Accounts?

34 D Stewart, ‘Blue Letter Bible - Help, Tutorials, and FAQs’, , p. Is the Biblical Flood Account Merely a Legend?, 
<http://www.blbclassic.org/help.cfm> [accessed 5 December 2015].

35 D Stewart, ‘Blue Letter Bible - Help, Tutorials, and FAQs Questions about Christian Living’, 
<http://www.blbclassic.org/faq/don_stewart/index.cfm?c=5> [accessed 19 December 2015].

36 R Deem, ‘About Rich Deem’, in About Rich Deem - Rich Deem’s Blog, , sec. About Rich Deem, 
<http://www.godandscience.org/blog/about-rich-deem/> [accessed 6 December 2015].
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   Deem erkänner att det på ytan finns tydliga likheter mellan flodberättelserna, men menar att de 

flesta av dessa är en direkt följd av att bägge är just flodberättelser, medan de övriga uppfattas som 

slumpmässiga.37 Han menar alltså inte att de ingår i samma berättelsetradition, däremot menar han 

att de beskriver samma händelse, en verklig sådan, där bibelns version utgör en sober redogörelse 

för vad som hände, medan Gilgamesheposets version är en ”ganska löjlig myt” med små likheter till

det verkliga skeendet.38 

   För att klassificera Deem som liberal/konservativ och i ostmodellen används en annan avdelning 

på hans webbsida där han behandlar teologi och doktrin. Deem sätter stor tilltro till en yttre 

gudomlig auktoritet, han gör också en tydlig uppdelning mellan ”vi” och andra kristna  och mellan 

kristna och icke-kristna, hans teologi verkar inte heller vara särskilt anpassad utifrån samhället.39 40 

Deem är alltså tydligt konservativ. I ost-modellen skulle jag argumentera för att klassa honom som 

en parmesan även om han förvisso menar att så länge man verkligen tror så kommer man frälsas så 

menar han å andra sidan att någon som verkligen tror inte kommer att synda.41

Pete Enns (1961) är en amerikansk bibelvetare och teolog som utöver sitt akademiska arbete också 

har skrivet en del artiklar för BioLogos Foundation. BioLogos är en kristen organisation som är ute 

efter att visa att modern vetenskap och kristen tro fungerar väl tillsammans. I en artikelserie på 

hemsidan skriver Enns om relationen mellan den bibliska flodberättelsen och äldre mesopotamiska 

flodberättelser. 

   Enns konstaterar redan i den första delen i artikelserien att det finns så pass stora likheter mellan 

berättelserna att det i hans ögon antyder ett släktskap.42 I den tredje delen påpekar Enns också det 

polemiska i den bibliska versionen, den är med andra ord skriven efter och med kännedom om de 

mesopotamiska. Enns beskriver också flodberättelsen som ”mer berättelse än historia (eng. more 

story then history)” och menar med andra ord inte att den beskriver en verklig händelse.43 

   För att klassificera Enns teologi använder jag mig av den blogg han driver på webbsidan 

www.peteenns.com den bild som framträder där är att Enns är kritisk mot att använda bibeln rakt av

för att avgöra hur man ska handla, den är ju färgad av de tider och kulturer den skrevs i. Han skriver

37 R Deem, ‘Is the Biblical Flood Account a Modified Copy of the Epic of Gilgamesh?’, 
<http://godandscience.org/apologetics/gilgamesh.html> [accessed 6 December 2015].

38 Deem, ‘Is the Biblical Flood Account a Modified Copy of the Epic of Gilgamesh?’, , p. 2.
39 R Deem, ‘Christian Theology and Doctrine’, <http://godandscience.org/doctrine/index.html> [accessed 19 

December 2015].
40 R Deem, ‘Evidence for God Beliefs (the non-essentials)’, <http://godandscience.org/morebeliefs.html> [accessed 19

December 2015].
41 Deem, ‘Christian Theology and Doctrine’.
42 P Enns, ‘Gilgamesh, Atrahasis, and the Flood’, in BioLogos, , 2010, , p. 1, 

<http://biologos.org/blogs/archive/gilgamesh-atrahasis-and-the-flood> [accessed 18 December 2015].
43 Enns, ‘Gilgamesh, Atrahasis, and the Flood’, , p. 3.
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också väldigt lite om hur man ska bete sig på annat än allmänna uppmaningar till att behandla 

varandra väl, och därigenom följa Jesu exempel. Enligt ost-modellen bör vi alltså klassificera Enns 

som en mozzarella. Överhuvudtaget verkar Enns teologi utgå från att bibeln är en bok skriven i en 

tid och att man därför måste omtolka saker och ting för att det ska vara applicerbart i en annan tid 

och kultur, möte mellan kultur och religion. Redan här kan vi alltså konstatera att Enns är att 

betrakta som liberal.44

Emanuel Rackman (1910-2008) var en amerikansk modern-ortodox rabbi, han var också från 

1977 fram till sin död president för Bar-Ilan universitetet. I två artiklar från 1966 och 1969 

diskuterar Rackman vad som gör Pentatuchen helig och i detta sammanhang kommer också 

flodberättelserna och deras möjliga släktskap upp.45

   Rackman menar att det finns stora likheter mellan den bibliska flodberättelsen och den 

babyloniska som återfinns i Gilgamesheposet. Vidare menar Rackman att flodberättelserna berättar 

om en verklig händelse och erkänner att den babyloniska versionen är äldre. Just därför menar 

Rackman att det inte finns någon anledning till att Gud inte skulle ha dragit nytta av äldre utsagor 

när Han skrev (sic!) ner den bibliska berättelsen.46

   Argumentationen när det gäller Rackman klassificering är i princip identisk med den för 

Wolowelsky, därmed är också slutsatserna de samma parmesan och konservativ. 

Illustrerat bibellexikon från 1967 är ett verk skrivit i samarbete mellan en mängd kristna nordiska 

forskare, pedagoger och förkunnare, redigerat av den norske pingstpastorn Toralf Gilbrant och den 

svenske teologie doktorn Hugo Odeberg. Som namnet antyder är det ett bibellexikon och innehåller 

forskning och kommentarer med mera om de olika bibelberättelserna. Också flodberättelsen tas 

upp, under uppslagsordet syndafloden, och i detta avsnitt behandlas också Gilgamesheposets 

flodberättelse. 

   I verket framkommer åsikten att det finns stora likheter mellan de två flodberättelserna.47 

Författaren menar också att det av berättelserna tydligt framgår att den babyloniska versionen är 

betydligt yngre.48 Likheterna förklaras enligt författaren bästa av att bägge går tillbaka på en 

gemensam, äldre, källa som redogör för en verklig händelse.

44 ‘Pete’s Blog | Pete Enns | the Bible for normal people’, <http://www.peteenns.com/blog/> [accessed 19 December 
2015].

45 M Broyde J, ‘Biblical Theology of Rabbi Emanuel Rackman’, in Torah Musings, , 2011, 
<http://www.torahmusings.com/2011/12/biblical-theology-of-rabbi-emanuel-rackman/> [accessed 8 December 
2015].

46 Broyde.
47 T Gilbrant & H Odeberg, Illustrerat bibel-lexikon, Stockholm, Illustrerat Bibel-lexikon, 1967 , col. 5449.
48 Gilbrant and Odeberg, , col. 5450.
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   I och med att Illustrerat bibellexikon är ett ekumeniskt arbete där det ej går att avgöra vem som 

skrivit exakt vad går det, det i avsaknad på sammanhängande teologi, inte att klassificera verket 

med någon större säkerhet. Utifrån just detta kan vi dock säga att det verkar finnas en öppenhet för 

olika åsikter, vilket i sig är ett tecken på att en mer liberal inriktning. 
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2.1.2 Teologer om Skapelseberättelser:

Herman Gunkel (1862-1932) var en tysk, protestantisk teolog och professor i gamla testamentets 

exegetik. I boken Israel und Babylonien: Der Einfluss Babyloniens auf die Israelitische Religion 

från 1903 diskuterar han likheter och skillnader mellan prästskriftens skapelseberättelse och Enuma 

Elish, så väl som likheter och skillnader mellan gilgamesheposets och första Moseboks 

flodberättelser. Vidare diskuterar han också huruvida och hur dessa skillnader och likheter bör 

påverka kristen tro och teologi.49 

   Gunkel menar att det finns så väl stora likheter som stora skillnader mellan skapelseberättelserna, 

likheter i hur själva skapandet går till och ordningen på det som skapas, medan de stora skillnaderna

handlar om teologin.50 Vidare menar Gunkel att likheterna i berättelserna förklaras av att man har 

lånat från Enuma Elish när man skrev den prästskriftens skapelseberättelse.51 Detta anser dock 

Gunkel vara oproblematiskt då skapelseberättelsen ändå inte är menad för bokstavlig tolkning utan 

att det är de teologiska poängerna som är intressanta. 

   Den religionshistoriska skolan, som formerades kring just Gunkel, pekas i samma bokkapitel som 

jag använder för att definiera liberalteologi ut som just liberalteologisk, Gunkel är alltså att betrakta 

som liberal.52 Tyvärr har jag inte funnit något material som möjliggör en klassifikation efter ost-

modellen.

Anders Jørgen Bjørndalen (1928-1989) var en norsk lutheransk präst och teolog, samt sedermera 

teologie doktor. År 1970 utkom boken Første Mosebok – En kommentar i vilken Bjørndalen står för

,bland annat, avsnittet om urhistorien, detta inkluderar med andra ord såväl skapelseberättelsen som 

flodberättelsen, och i detta sammanhang diskuterar han också parallellerna till dem i babylonisk myt

.53 

   Bjørndalen verkar inte se några större likheter mellan prästskriftens skapelseberättelse och Enuma

Elish, tvärt om använder han Enuma Elish som ett exempel på en annan sorts skapelseberättelse.54 I 

och med detta diskuterar han inte heller något eventuellt släktskap berättelserna emellan, det finns 

ju i hans ögon inget att basera det antagandet på. 

   Att klassificera Bjørndalen visade sig tyvärr vara ogörligt utifrån det material jag hade tillgång till,

därför är han varken klassificerad som liberal eller konservativ eller enligt ost-modellen. 

49 Gunkel.
50 Gunkel, , p. 25.
51 Gunkel, , p. 25.
52 Graf, , p. 28.
53 Bjørndalen.
54 Bjørndalen, , p. 59.
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Don Stewart (f. 1939 ) är en amerikansk pingstpastor och tv-evangelist. På hemsidan 

http://www.blbclassic.org/ finns en så kallad FAQ (frecvently asked questions) där Don Stewart 

svarar på en mängd frågor kring Gud och bibeln, däribland också frågor kring prästskriftens 

skapelseberättelse och dess relation till Enuma Elish. 

   Stewart menar att det egentligen inte går att jämföra Enuma Elish med prästskriftens 

skapelseberättelse eftersom skillnaderna emellan dem är alldeles för stora.55 Med andra ord 

förkastar han själva grunden för antagandet att de två skapelseberättelserna skulle vara besläktade.

    För att klassificera Stewarts teologi används samma typ av källmaterial, nu inriktat mot hur 

kristna bör leva. Här framkommer att Stewart fäster stor tilltro till en yttre gudomlig auktoritet, har 

sin utgångspunkt mycket mer i religionen en i relationen mellan religion och samhälle och att det 

verkar finnas en tydlig skillnad mellan kristna och inte kristna i hans teologi. Stewart är alltså 

konservativ. Vi kan också se att huruvida man lever rätt verkar ha en väldigt liten betydelse enligt 

Stewarts teologi, det viktiga är att man tror, därför är Stewart att klassa som en fontina.56 

Pete Enns (1961) är en amerikansk bibelvetare och teolog som utöver sitt akademiska arbete också 

har skrivet en del artiklar för BioLogos Foundation. BioLogos är en kristen organisation som är ute 

efter att visa att modern vetenskap och kristen tro fungerar väl tillsammans. En av de artiklar Enns 

skrivit för BioLogos handlar om Gen 1 och dess relation till Enuma Elish.

   Enns menar att det absolut finns likheter mellan prästskriftens skapelseberättelse och Enuma 

Elish. I hans ögon är de dock inte tillräckliga för att man ska kunna säga att det finns ett direkt 

släktskap mellan berättelserna, däremot delar de tveklöst tankegods, både med varandra och med 

andra skapelseberättelser.57

   För att klassificera Enns teologi använder jag mig av den blogg han driver på webbsidan 

www.peteenns.com den bild som framträder där är att Enns är kritisk mot att använda bibeln rakt av

för att avgöra hur man ska handla, den är ju färgad av de tider och kulturer den skrevs i. Han skriver

också väldigt lite om hur man ska bete sig på annat än allmänna uppmaningar till att behandla 

varandra väl, och därigenom följa Jesu exempel. Enligt ost-modellen bör vi alltså klassificera Enns 

som en mozzarella. Överhuvudtaget verkar Enns teologi utgå från att bibeln är en bok skriven i en 

tid och att man därför måste omtolka saker och ting för att det ska vara applicerbart i en annan tid 

och kultur, möte mellan kultur och religion. Redan här kan vi alltså konstatera att Enns är att 

55 Stewart, ‘Blue Letter Bible - Help, Tutorials, and FAQs’, , chap. Is the Genesis Creation Account Similar to Other 
Ancient Accounts?

56 D Stewart, ‘Blue Letter Bible - Help, Tutorials, and FAQs Questions about Christian Living’, 
<http://www.blbclassic.org/faq/don_stewart/index.cfm?c=5> [accessed 19 December 2015].

57 P Enns, ‘Genesis 1 and a Babylonian Creation Story’, in BioLogos, , 2010, 
<http://biologos.org/blogs/archive/genesis-1-and-a-babylonian-creation-story> [accessed 8 December 2015].
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betrakta som liberal.58

Murray Adamthwaite är en australiensisk arkeolog, teolog och pastor som har skrivit för en rad 

olika hemsidor, däribland creation.com. På creation.com har han bland anat skrivit om huruvida 

prästskriftens skapelseberättelse är en omarbetad version av Enuma Elish.

   Adamthwaite ser att det förvisso finns likheter mellan de två skapelseberättelserna men menar att 

dessa inte är större än vad genren, skapelseberättelse, mer eller mindre kräver. Adamthwaite menar 

alltså att även om det på ytan finns vissa likheter så är prästskriftens skapelseberättelse inte basserad

på den babyloniska. Däremot öppnar han för möjligheten att Enuma Elish och andra polyteistiska 

skapelseberättelser är något slags degenererade versioner av den sanna judo-kristna 

skapelseberättelsen.59

   Utifrån artikeln New Situationism av Adamthwaite kan han klassificeras som dels konservativ och

dels en parmesan. Konservativ eftersom han finner en yttre oföränderlig auktoritet i bibeln, och 

uppfattar en kristen identitet och homosexualitet som ickekompatibla, har alltså en tydlig bild av 

hur kristna ”är”. Det framkommer också att han menar att det är viktigt att leva i enlighet med 

religiösa regler, därav även parmesan.60 

Jared Wellman är en amerikansk baptistpastor verksam i Odessa, Texas. Wellman är också 

verksam på internet och skriver artiklar om kristen tro för ett antal webbsidor, en av dem är 

carm.org. I en artikel på carm.org skriver Wellman om relationen mellan prästskriftens 

skapelseberättelse och Enuma Elish.

   Wellman menar att det finns såväl stora likheter som stora skillnader mellan de två 

skapelseberättelserna. Vidare menar Wellman det är mycket osannolikt att Moses skulle ha lånat av 

något från en polyteistisk religion i ”öst” när han själv tjänade en monoteistisk gud i ”väst”, han 

uppfattar alltså inte berättelserna som besläktade, men erkänner att Enuma Elish är äldre än 

prästskriftens skapelseberättelse.61

   Wellman skriver utifrån egen utsago under på The Baptist Faith and Message 2000 utifrån detta 

58 ‘Pete’s Blog | Pete Enns | the Bible for normal people’, <http://www.peteenns.com/blog/> [accessed 19 December 
2015].

59 M Adamthwaite, ‘Is Genesis 1 Just Reworked Babylonian Myth - creation.com’, , 2013, <http://creation.com/is-
genesis-1-just-reworked-babylonian-myth> [accessed 8 December 2015].

60 M Adamthwaite, ‘Saltshakers Website - ARTICLE - “The New Situationism”’, , 2015, 
<http://saltshakers.org.au/107-fp-articles/fp-2015/1460-article-the-new-situationism-by-murray-adamthwaite> 
[accessed 1 January 2016].

61 J Wellman, ‘Does the Genesis creation account come from the Babylonian Enuma Elish?’, in CARM - The Christian
Apologetics & Research Ministry, , 2010 (eller senare), <https://carm.org/genesis-creation-enuma-elish> [accessed 8
December 2015].
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dokument får vi också en god bild av hans teologi.62  I dokumentet slås fast enhetliga (southern) 

baptistiska dogmer, kyrka definieras, somliga levnads regler slås fast och alltihopa utgår helt och 

hållet från religionen.63 Wellman, och andra som skriver under på detta, blir med andra ord att 

betrakta som konservativa och enligt ost-modellen parmesaner. 

Ephraim Buchwald (idag levande, exakt ålder för mig okänd) är en ortodox judisk rabbi och 

grundare till organisationen NJOP, National Jewish Outreach Program. Som en del av 

organisationens hemsida driver Buchwald en blogg om judisk teologi och den hebreiska bibeln, och

i ett blogginlägg tar han upp prästskriftens skapelseberättelse och Enuma Elish. 

   Buchwald erkänner att det finns vissa likheter när det gäller tematiken och stoffet de två 

skapelseberättelserna, men påpekar samtidigt att det finns stora teologiska skillnader mellan dem. I 

blogginlägget tar Buchwald inte explicit ställning till huruvida berättelserna har ett gemensamt 

ursprung, men utifrån det sätt han talar om den bibliska versionen som unik framstår det som att han

menar att ursprungen är skilda.64 

   Resonemangen kring Bushwalds klassificering i uppdelningen mellan liberal och konservativ 

respektive ost-modellen följer parallellt resonemangen kring övriga ortodoxa judiska teologer. Han 

är med andra ord att betrakta som konservativ och en parmesan.

Illustrerat bibellexikon från 1967 är ett verk skrivit i samarbete mellan en mängd kristna nordiska 

forskare, pedagoger och förkunnare, redigerat av den norske pingstpastorn Toralf Gilbrant och den 

svenske teologie doktorn Hugo Odeberg. Som namnet antyder är det ett bibellexikon och innehåller 

forskning och kommentarer med mera om de olika bibelberättelserna.

   Författaren till detta stycke i illustrerat bibellexikon gör gällande att likheterna mellan den 

bibliska skapelseberättelsen och andra skapelseberättelser är mycket små. Vidare menar författaren 

att de överensstämmelser som faktiskt finns bäst förklaras av dels ”minnen av en ur-uppenbarelse” 

och dels att den bibliska skapelseberättelsen skulle ha påverkat andra skapelseberättelser.65 

   I och med att illustrerat bibellexikon är ett ekumeniskt arbete där det ej går att avgöra vem som 

skrivit exakt vad går det, det i avsaknad på sammanhängande teologi, inte att klassificera verket 

med någon större säkerhet. Utifrån just detta kan vi dock säga att det verkar finnas en öppenhet för 

62 ‘About Answers on Heaven’s Author’, <http://www.answersonheaven.com/#!about/yoks5> [accessed 19 December 
2015].

63 ‘Southern Baptist Convention > The Baptist Faith and Message’, <http://www.sbc.net/bfm2000/bfm2000.asp> 
[accessed 19 December 2015].

64 E Buchwald, ‘Bereshith 5770-2009: The Hebrew Story of Creation and Its Parallels Among Other Civilizations’, in 
Rabbi Buchwald’s Weekly Torah Message, , 2009, <http://rabbibuchwald.njop.org/2009/10/12/bereshith-5770-
2009/> [accessed 8 December 2015].

65 Gilbrant and Odeberg, , col. 5020.
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olika åsikter, vilket i sig är ett tecken på att en mer liberal inriktning. 
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2.3 Teologer allmänt om mytlikheter:

Reformjudendomens programförklaring, Pittsburgh Plattformen från Pittsburgh konferensen 

1885, är själva grundstenen för modern reformjudendom. I detta dokument behandlas, bland annat, 

hur man ser på andra regioner, uppenbarelse inom dem och hur man ser på [den hebreiska] bibeln. 

  I Pittsburgh Plattformen erkänns att bibeln är ett dokument av sin tid och att flera berättelser har 

mytologisk karaktär.66 I Pittsburgh Plattformen menar man också att även om judendomen är det 

mest kompletta försöket att förstå det transcendenta så är alla religioner försök och kan innehålla 

transcendenta sanningar.67 Vi kan därför hålla för sannolikt att frågan om äldre myters påverkan på 

den hebreiska bibelns berättelser är okontroversiell inom reformjudendomen, detta då det inte finns 

något krav, eller ens någon förväntning på, bokstavlig tolkningen på denna typ av berättelser och 

dels att sanningsanspråket hos berättelsen inte hotas av att det finns ett utom-israelitiskt ursprung. 

Vi kan därför förvänta oss att reformjudar i accepterar vad vetenskapen säger i denna fråga.

      I samma dokument kan vi också se att reformjudendomen till sin natur är liberal i en uppdelning

mellan liberalt och konservativt, eftersom dokumentet uppvisar både låg grad och dogmatik och ett 

stort engagemang för att leva i samhället på samhällets villkor. Punkten om gruppidentitet är som vi

tidigare konstaterat ej relevant för judiska teologer. 

   Utifrån de två förstnämnda skälen kan vi också beskriva Reformjudenomen som en mozzarella. 

Melchor Sanchez de Toco y Almeda (f.1966) är en katolsk präst och sekreterare i den påvliga 

rådet för kultur. I ett pressmeddelande från 2014 talar Sanchez om bibeln som kulturell produkt och 

de likheter som finns mellan bibeln och äldre myt. 

Sanchez påpekar att det finns stora likheter mellan de första kapitlen i 1 Mos och babylonisk myt 

och att det är väldig svårt att hävda något annat än att det finns ett direkt litterärt samband mellan 

dem. Sanchez uppfattning är den att de bibliska berättelserna är ”renade” och teologiskt anpassade 

versioner av de babyloniska. Det finns inget i texten som antyder att Sanchez skulle förutsätta att 

någon av berättelserna jag undersöker ska uppfattas som historiska beskrivningar av verkliga 

händelser .68

   Med tanke på vilket sammanhang Sanchez uttalar sig, verkar det rimligt att uppfatta honom som 

en representant för den romersk-katolska kyrkan, därför har jag i detta avsnitt valt att i första hand 

undersöka kyrkans officiella position i frågorna. En snabb översikt av kyrkans svenska hemsida ger 

66 Pittsburgh Plattformen, ‘Declaration Of Principles - CCAR’, , 2004, <https://ccarnet.org/rabbis-
speak/platforms/declaration-principles/> [accessed 7 December 2015].

67 Pittsburgh Plattformen.
68 M Sanchez de Toco y Almeda, ‘CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI VERBUM DOMINI II. 

GOD’S WORD GOES OUT TO THE NATIONS - ESPOSIZIONE DI TESTI E RARI MANUFATTI BIBLICI’, , 
2014, <http://press.vatican.va/content/salastampa/de/bollettino/pubblico/2014/03/28/0218/00485.html> [accessed 7 
December 2015].
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en bild av en kyrka som har en tydlig egen identitet, som en internationell sammanhållen enhet, vi 

kan också se, i avsnittet om dopet att dogmer som arvsynden hålls fast vid , redan efter att ha 

undersökt dessa två punkter kan vi alltså konstatera att Sanchez är att uppfatta som konservativ.69 70  

Om vi också tittar på exempelvis frågan om preventivmedel ser vi att religionen förväntas ha ett 

ganska stort inflytande i det dagliga livet och att Sanchez därmed sammantaget blir att betrakta som 

en parmesan i ost-modellen.71

Michael J. Broyde (1964) är en amerikansk professor i juridik och fram till 2014, då han efter en 

kontrovers lämnade Rabbinical Council of America var han också en modern-ortodox rabbi. I en 

artikel om Rabbi Rackmans syn på flodberättelserna, med fokus på att förklara varför denna syn 

inte är heretisk, även om den avviker från den mer allmänt hållna inom ortodox-judendom, låter han

också sin egen syn på möjliga släktskap mellan biblisk och babylonisk myt komma fram.72

   Broyde företräder vad man skulle kunna beskriva som huvudfåran inom modern-ortodox 

judendom i det att han menar att Moseböckerna uppenbarades för Mose av Gud och att dessa därför

inte kan vara inspirerade av några andra berättelser.73  

   Redan i texten om Rackman man se att Broyde lägger ett stort fokus vid dogmer, och även om 

skilda åsikter är acceptabelt så krävs det att de inte går emot dogmerna.74 Punkt två kan som vi 

tidigare konstaterat inte användas på judiska teologer. Den modern-ortodoxa judendomen är i sig ett

projekt ute efter att förena religionen med det moderna samhället, det är dock på religionens 

premisser.75 Broyde är alltså konservativ. 

   Vi har redan konstaterat att dogmatiken är viktig inom Broyde teologi, vilket alltså placerar tydligt

inom kategorin hård. Vidare kan vi också konstatera att själva grunden inom all judisk ortodoxi är 

att leva i enlighet med buden, med andra ord är hamnar han också inom kategorin stark. Kombinerat

innebär detta att Broyde är en ”Parmesan”.

69 S Katolska kyrkan, ‘Frågor och svar om katolsk tro | Katolska kyrkan’, <http://www.katolskakyrkan.se/katolska-
kyrkan-i-sverige/fragor-och-svar-om-katolsk-tro> [accessed 19 December 2015].

70 S Katolska kyrkan, ‘Dopet | Katolska kyrkan’, <http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/kyrkans-
sju-sakrament/dopet> [accessed 19 December 2015].

71 Katolska kyrkan, ‘Frågor Och Svar Om Katolsk Tro | Katolska Kyrkan’.
72 Broyde.
73 Broyde.
74 Broyde.
75 M Freud-Kandel, ‘Modernist movements’ in Modern Judaism, NRM De Lange & M Freud-Kandel (eds), An Oxford

Guide, Oxford, Oxford University Press, 2005, , pp. 83–84.
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2.2. Diskussion

2.2.1 Diskussion kring flodberättelserna:

Något som direkt sticker ut, särskilt om man tittar på åsikterna i tabell-/kortform (se appendix 1: 

tabell 1) är att en klar majoritet, sex av åtta undersökta teologer eller grupper av teologer, eller om 

man lägger till resultaten från de mer allmänna uttalandena åtta av elva, erkänner att de två 

flodberättelserna ingår i en samma tradition av flodberättelser. Vi kan också, föga förvånande se, att 

det finns en hög grad av korrelation mellan åsikter kring traditionsgemenskap, åldersbestämning 

och likheter. Alla som menar att det finns stora likheter mellan de två flodberättelserna accepterar 

också att de ingår i samma tradition, samtidigt som de som menar att likheterna är små antigen 

säger rakt ut att så inte är fallet eller att de starkt betvivlar att så skulle vara fallet. I nästan lika hög 

grad följer åsikterna om vilken av flodberättelserna som är äldst de andra två, här finns det en 

avvikelse. Det är Illustrerat bibellexikon som avviker då den till skillnad från övriga som accepterar 

en gemensam berättelsetradition och ser stora likheter mellan dem,  daterar den bibliska 

flodberättelsen som äldre än den babyloniska.

   Den sista frågan som syns i kortforms-tabellen är huruvida flodberättelserna återberättar en 

verklig händelse, här syns inte någon lika tydlig korrelation med de andra åsikterna. Vi kan dock se 

att, även om de inte är ensamma om det, så menar samtliga som daterar den bibliska flodberättelsen 

som äldre än Gilgamesheposets att den bibliska flodberättelsen är återberättandet av en verklig 

händelse.

Om man sorterar teologerna, geografiskt, säg Nordamerika/Europa, ser man att bland de Europeiska

teologerna råder en enighet kring att bägge flodberättelserna ingår i en gemensam 

berättelsetradition, fyra av fyra instämmer i det påståendet. Bland de amerikanska teologerna råder 

större oenighet, här är fyra av sju som håller med av påståendet medan tre av sju, Deem, Stewart 

och Broyde ställer sig antigen tveksamt eller direkt negativt till det. Hur förklarar vi då detta? En 

gissning skulle kunna vara att det handlar om hur grupperna är sammansatta, detta utesluter dock 

inte att sammansättningen kan variera med avseende på nationalitet, det är välkänt att olika samfund

utgör olika stora delar av kristendomen och judendomen i olika länder. Hur är då grupperna 

sammansatta? 

   Den europeiska gruppen består av, två liberaler, en konservativ och en oklassificerad, samtliga är 

kristna. Att använda ost-modellen verkar i detta fall svårt, då tre av dem är oklassificerade enligt 

den, den sista är en parmesan. Nordamerikanerna utgörs av fem konservativa, och två liberaler, 

varav fyra är judar och tre kristna. Vi kan alltså se två väldigt tydliga skillnader mellan de två 

grupperna, dels religionstillhörighet och dels andelarna konservativa och liberaler. Låt oss nu titta 
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närmare på vad som händer om man isolerar dessa parametrar. 

   Om vi tittar enbart på ost-modellens uppdelning menar två av två mozzarellor att berättelserna 

ingår i en gemensam tradition, den enda fontinan menar att det är mycket tveksamt och av de fem 

parmesanerna säger tre ja och två nej. Den tydligaste skiljelinjen verkar alltså gå mellan mjuka och 

hårda teologer, två av två respektive tre av sex. Detta antyder att mozzarellor har lättare att 

acceptera flodberättelsernas gemensamma ursprung, men då antalet mozzarellor är väldigt lågt är 

det svårt att säga något säkert. 

    Om vi istället använder oss av liberal-konservativ-uppdelningen får vi att samtliga fyra liberala 

teologer menar att berättelserna ingår i samma tradition, medan endast tre av de sex konservativa 

håller med om det. Här kan vi med en klart större säkerhet säga att det finns ett samband, liberalerna

har betydligt lättare att acceptera flodberättelsernas gemensamma ursprung. Om vi också påminner 

oss om att det som utgör skillnaden mellan hårda och mjuka teologer i ost-modellen är en del av det

som avgör om en teolog är att betrakta som liberal eller konservativ verkar det rimligt att även det 

misstänkta sambandet mellan teologernas hårdhet och synen på flodberättelsernas ursprung 

existerar.

   Vi kan också notera att konservativa och parmesaner är utgör en väldigt stor andel av teologerna, 

särskilt om man tittar på de yngre delarna av materialet. Om vi tittar på material publicerat från 

1970-talet och framåt är fem av sex klassificerade konservativa och fyra av sex parmesaner. Detta 

kan jämföras med det äldre materialet där  tre av fyra är liberaler. Detta skulle kunna antyda att 

frågan uppfattas som överspelad i liberala samfund medan den fortfarande har relevans i 

konservativa. 

Om vi nu, med resultaten ovan i åtanke testar en uppdelning utifrån religionstillhörighet får vi att tre

av fyra judiska teologer och fem av sju kristna accepterar berättelsernas gemensamma ursprung. Vid

första anblicken ser alltså religionstillhörigheten ut att inte spela någon större roll i detta 

sammanhang, men gör en uppdelning i liberaler och konservativa ser vi de judiska att utgörs av tre 

konservativa teologer och en liberal medan den kristna består av tre konservativa, tre liberaler och 

en oklassificerad. Förklaringen till att resultaten blir så lika i alla fall beror sannolikt på samma sak 

som att fördelningarna blir så olika, det lilla urvalet. Broyde ger också stöd till detta påstående i det 

att han antyder att han själv företräder majoritetspositionen inom den modern-ortodoxa 

judendomen, och att den andra ligger strax på rätt sida om att vara heretisk, trots att det är den mer 

utbredda positionen i mitt insamlade material.76 Utifrån detta kan vi konstatera att det inte syns 

några skillnader utifrån religionstillhörighet. 

76 Broyde.
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2.2.2 Diskussion kring skapelseberättelserna:

Det som direkt sticker ut när man tittar på resultaten i kortform (Appendix 1: Tabell 2) är att väldigt 

få, endast Gunkel av de som är undersökta ordentligt kring specifikt skapelseberättelserna, som 

håller med om påståendet att prästskriftens skapelseberättelse är har ett intertextuellt beroende av 

Enuma Elish. Detta trots att den länge dominerande inställningen i forskarvärlden är att så är fallet. 

Vi ser också en viss korrelation mellan att man ser  likheter och att man accepterar ett gemensamt 

ursprung. De fem som i någon mån är öppna för att berättelserna har ett gemensamt ursprung, det 

vill säga de som inte säger nej rakt av, är fem av de sex som ser några som helst likheter mellan de 

olika skapelseberättelserna.

Om teologerna, inklusive de med allmänna uttalanden, delas upp efter klassificering i uppdelningen 

liberal/konservativ ger det att av de fyra liberala teologerna håller två med om påståendet att 

prästskriftens skapelseberättelse är påverkad Enuma Elish medan de andra två är skeptiska men inte

håller det för omöjligt. Av de sex stycken konservativa teologerna säger tre stycken rakt av nej till 

påståendet medan, två är skeptiska och en instämmer i det.  Tendensen är alltså att liberala teologer 

är mer benägna att acceptera ett gemensamt ursprung för berättelserna än de konservativa. 

   Om istället ost-modellen används ger det att av de två mozzarellorna är det en som menar att 

berättelserna har ett gemensamt ursprung och en som är skeptisk, den enda fontinan säger rakt av 

nej och av de fem parmesanerna säger två nej, två är skeptiska och en instämmer med det.  

Tendensen är alltså att mozzarellorna är mer benägna att acceptera ett gemensamt ursprung än 

parmesanerna. Om fontinan är det svårt att säga något med säkerhet, men enligt det magra 

underlaget som finns tillgängligt verkar det som avgör snarare vara hårdhet än styrka. Detta 

stämmer också med att det som avgör hårdhet, till skillnad från det som avgör styrka, är en del av 

det som avgör skillnaden mellan liberaler och konservativa, där vi ser en tydlig tendens på samma 

ledd. 

   Vi kan också notera att tre av de fyra liberala teologerna skriver före 1970-talet medan samtliga 

konservativa skriver senare än så. Det verkar alltså finns en skillnad mellan när frågan var/är 

intressant för liberala respektive konservativa teologer, för liberalerna verkar frågan vara överspelad

medan den fortfarande är intressant för konservativa teologer. 

Om vi istället jämför utifrån religionstillhörighet ser vi att av de tre judiska teologerna menar är två 

direkt avfärdande medan en är en är positiv, de två avfärdande är bägge konservativa och 

parmesaner medan den positiva är en mozzarella. Av de åtta kristna teologerna är två positiva, två 

definitivt negativa och övriga fyra skeptiska. Av de positiva är en liberal och den andra konservativ 
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och parmesan, av de skeptiska är två liberala och mozzarellor medan de andra två är konservativa 

och parmesaner, av de två negativa är den ena oklassificerad och den andra är konservativ och 

fontina. Den kristna gruppen har alltså en större andel liberaler och mozzarellor vilket innebär att vi 

kan förvänta oss att den ska vara mer positiv till skapelseberättelsernas gemensamma ursprung, 

vilket också är fallet. En skillnad mellan de två grupperna som vi kan notera är att de kristna 

teologerna i allmänhet är mer tveksamma medan den judiska verkar säkrare på sin sak. 

Om man delar upp teologerna utifrån nationalitet, säg europeisk/utomeuropeisk ger det att av de 

europeiska teologerna är två av fyra positiva, en skeptisk och en negativ, medan av de 

utomeuropeisk är tre negativa, tre skeptiska och en positiv. Det som sticker ut mest här är att 

europeiska konservativa teologen är positiv och att de europeiska teologerna därav framstår som 

mer positiva jämfört med de utomeuropeiska, detta förklaras dock bäst av att urvalet är litet. 

2.2.3 Jämförande analys:

Något som syns väldigt tydlig i bägge exemplen är att det finns en korrelation mellan att  man ser 

likheter mellan berättelserna och att man accepterar att de har ett gemensamt ursprung.  Det verkar 

också rimligt att anta att det inte enbart handlar om en korrelation utan om orsak och verkan. Det 

vill säga, att om man ser likheterna blir det därför också lättare att acceptera det gemensamma 

ursprunget. Detta stämmer också med hur assimilativt lärande, det mest grundläggande av de olika 

sätten människan har för att ta in ny information, fungerar.77  Trotts att detta verkar vara det enskilt 

mest avgörande för teologernas åsikter förklarar det inte vara de skillnaderna vi ser mellan olika 

grupper. Alla, med varandra samtida, teologer har ju tillgång till, i princip, samma forskning och 

borde därför ha ungefär samma åsikter om det endast handlade om hur bra forskarna var på att 

tydliggöra vad man grundar sina slutsatser på. Det verkar alltså som att det finns något som 

påverkar hur öppen man är för att ta till sig av forskningen och forskningsresultaten. 

   Den faktor som tydligast sticker ut som förklaring till detta är var teologen befinner sig på skalan 

liberal-konservativ, där liberala är mer benägna att acceptera både att myter liknar varandra och att 

de kan ha ett gemensamt ursprung. Även ost-modellens hårdhetsskala verkar ha samma påverkan, 

vilket är rimligt då den baseras på delar av det som är avgörande i liberal-konservativ-

uppdelningen. Sambandet syns tydligt i bägge de studerade fallen, men det syns också att det inte är

så enkelt att det är det enda som påverkar, det finns trots allt konservativa teologer som accepterar 

ett gemensamt ursprung till samma mytpar där somliga liberala inte gör det. I och med att ost-

modellens mjuk-hård-uppdelning och liberal-konservativ-uppdelningen ger i princip samma resultat

77 K Illeris, Lärande, trans. Sten Andersson, 2., [rev. och utök.] uppl, Lund, Studentlitteratur, 2007, , pp. 58–59.
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verkar det också rimligt att anta att det som i förstahand påverkar i detta fall är just synen på yttre 

auktoritet och dogmatik. Detta verkar också rimligt av ett annat skäl, den yttre auktoriteten, Gud, 

tänks ju kommunicera genom bibeln, just det dokument vars ursprung i vilket vi återfinner de yngre

versionerna av myterna i mytparen i fråga. 

   Angående ost-modellen kan vi också konstatera att den i detta fall inte bidrog med särskilt 

mycket, i första hand för att samtliga liberaler som också klassificerades med ost-modellen 

klassificerades som mozzarellor medan alla utom en av de konservativa klassificerades som 

parmesaner, den sista som fontina och åsikterna om mytparen sticker inte på något sätt ut om man 

jämför med parmesanerna. Graden av styrka verkar alltså inte ha någon påverkan, men på grund av 

det minimala urvalet på detta område kan inget sägas med säkerhet. Den fortsatt diskussionen 

kommer därför snarare utgå från uppdelningen mellan konservativa och liberala teologer än ost-

modellen. 

Den tydligaste tendensen om man tittar över tid handlar om vilka som skriver om frågor kring de 

bibliska berättelsernas ursprung, de tidiga kommentatorerna är i förstahand liberaler medan det mer 

nutida till stor del utgörs av konservativa teologer. Jag tolkar detta som att frågan om huruvida 

somliga bibelberättelser är inspirerade av äldre myt inte uppfattas som särskilt kontroversiell i 

liberala kretsar, de flesta accepterar att så är fallet, medan den fortfarande behöver diskuteras i mer 

konservativa kretsar där det inte råder någon lika tydlig konsensus, eller i de fall där konsensus 

menar att så inte är fallet man känner ett behov av att bemöta de som säger något annat. Att 

konservativa i så fall känner ett större behov av att bemöta oliktänkande skulle i så fall förklaras 

med att de, enligt definitionen av konservativ teologi, kan förväntas känna ett större ansvar för att 

den egna gruppen ska tro rätt än de liberala som har en svagare samhörighet inom gruppen. 

En annan sak som är intressant att notera är att de absolut flesta av teologerna, oberoende av åsikt, 

argumenterar mer utifrån själva berättelserna som sådana och utifrån forskning än utifrån religiösa 

dogmer78, det tydligaste undantaget är Broyde79. Detta visar att det verkar som att teologerna vill 

stödja sig på forskning, å andra sidan visar det också att det, i varje fall i vissa fall, verkar var 

viktigare att visa att man har någon forskning, eller något forskningsliknande, att stödja sig på, än 

att ens egen åsikt är grundad i forskningen, i flera fall används nämligen helt okritiskt forskning 

som går emot huvudlinjen på området. Det verkar alltså vara så att, åtminstone, somliga av 

78 Buchwald; Gunkel; Broyde; Stewart, ‘Blue Letter Bible - Help, Tutorials, and FAQs’; Deem, ‘Is the Biblical Flood 
Account a Modified Copy of the Epic of Gilgamesh?’; Bjørndalen; Enns, ‘Genesis 1 and a Babylonian Creation 
Story’; Wellman; Adamthwaite, ‘Is Genesis 1 Just Reworked Babylonian Myth - Creation.com’; Gilbrant and 
Odeberg; Pittsburgh Plattformen; Sanchez de Toco y Almeda; Wolowelsky.

79 Broyde.
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teologerna snarare väljer forskning som passar deras teologi än teologi som stämmer med 

forskningen.

2.2.4 Problematisering och rättfärdigande.

Kan man verkligen jämföra teologer från slutet av 1800-talets åsikter, med åsikterna hos idag 

levande teologer, riskerar inte detta att ”bli som att jämföra äpplen och päron”? Det korta svaret är 

att det fungerar utmärkt. Varför? Ett tungt vägande skäl till att det är relativt oproblematiskt är att 

den dominerande åsikten inom akademin om berättelsernas ursprung hela tiden varit densamma, att 

myterna i mytparen har ett gemensamt ursprung, att de ingår i samma tradition och att de 

babyloniska är äldre än de bibliska. Detta betyder att teologerna, oavsett när de levde, har haft 

ungefär samma material att utgå ifrån. Jag skulle också vilja påstå att det inte bara går bra att göra 

denna typ av jämförelse utan att det också tillför ett ökat djup då det också gör det möjligt att se hur 

utvecklingen varit över tid. 
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3.0 Slutsatser och vidare forskning:

3.1 Slutsatser:

Det verkar finnas ett tydligt samband mellan huruvida man är liberal eller konservativ och huruvida 

man accepterar att myterna i mytparen har ett gemensamt ursprung. Det verkar också finnas ett 

samband mellan att man själv ser likheterna mellan berättelserna som ingår i mytparet och att man 

accepterar att de har ett gemensamt ursprung, detta förklarar stora delar av de skillnader vi ser 

mellan flodberättelseparet och skapelseberättelseparet, nämligen att det är lättare att acceptera det 

gemensamma ursprunget för flodberättelserna än för skapelseberättelserna. 

   När det gäller hur forskning om bibeltexter tas emot verkar det, utifrån denna studie, som att det 

spelar mer roll hur spektrumet av forskningsresultat ser ut än vilka resultat som har störst stöd. Jag 

skulle därför vilja säga att det verkar finns fog för att vara försiktig med hur man behandlar texter 

där nya tolkningar kan stödja anti-demokratiska eller anti-humanistiska grupper et cetera. 

3.2 Vidare forskning:

Det finns ett antal spår som det skulle kunna vara intressant att forska vidare på med denna uppsats 

som utgångspunkt. Till att börja med skulle det finnas en mening med att gör en utvidgad version av

denna studie där fler teologer undersöks för att se att resultaten inte enbart beror av vilka teologer 

som har undersökts här, det vore också intressant att specifikt få med några konservativa judiska 

teologer, konservativa här som i konservativ judendom och inte som motsats till liberal, då jag 

förväntade mig att de skulle vara intresserade av frågan men inte har kunnat hitta något material 

från den gruppen. Utöver detta vore det också intressant att i form av en enkätundersökning 

undersöka hur den religiösa allmänheten ställer sig till samma frågor, vilka som överhuvudtaget 

bryr sig och varför de tycker som de tycker.  Slutligen menar jag, mot bakgrund av det som jag 

skrev i inledningen om att det verkade vara ont om forskning om hur forskning om bibelberättelser 

tas emot, att det skulle finnas mening i att undersöka just detta. Hur stora skäl finns det till att vara  

försiktigare med vissa texter än andra?
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Appendix 1: Åsikter i tabellform/kortform.

Teolog Likheter Äldst? Gemensam 
berättelsetradition

Verklig Händelse

Gunkel Stora Gil. Ja Nej

Björndalen Stora Gil. Ja Möjligt

Wolowelsky Stora Gil Ja Ja

Stewart Små GT Tveksamt Ja

Deem Små GT? Nej Ja

Enns* Stora Gil. Ja Nej

Rackman* Stora Gil. Ja Ja

Illustrerat 
bibellexikon*

Stora GT Ja Ja

Tabell 1: Flodberättelserna: Resultat kring teologernas tankar om flodberättelserna på kortform.

Teolog Likheter Gemensam berättelsetradition

Gunkel Stora Ja

Bjørndalen Inga Nej

Stewart Inga Nej

Buchwald Små Nej

Enns Små Nej, men gemensamt tankegods

Adamthwaite Små Möjligen, omvänt

Wellman Stora Högst osannolikt

Illustrerat bibellexikon Små Möjligen, omvänt

Tabell 2: Skapelseberättelserna: Resultat kring teologernas tankar om skapelseberättelserna på 
kortform.

Teolog Öppnar för vetenskapliga rön (om bibeln)

Pittsburgh Plattformen Ja

Sanchez Ja

Broyde Nej

Tabell 3: Allmänna uttalanden: Allmänna uttalanden kring släktskap mellan babylonisk och 
Israelitisk myt på kortform.
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Teolog Liberal/
konservativ

Ost-modell Publice-
rad

Land Idag 
levande

Religionstil-
lhörighet

Gunkel Liberal 1903 Tyskland Nej K

Björndalen 1970 Norge/
Tyskland

Nej K

Wolowelsky Konservativ Parmesan 2013 USA Ja J

Stewart Konservativ Fontina 199X-
20XX

USA Ja K

Deem Konservativ Parmesan 199X-
20XX

USA Ja K

Enns Liberal Mozzarella 2010 USA Ja K

Rackman Konservativ Parmesan 196X USA/Israel Nej J

Illustrerat 
bibellexikon

~Liberal 1967 Sverige/
Norge

Nej K

Buchwald Konservativ Parmesan 2009 USA Ja J

Adamthwaite Konservativ Parmesan 2013 Australien Ja K

Wellman Konservativ Parmesan 201X USA Ja K

Pittsburgh 
Plattformen

Liberal Mozzarella 1885 USA Nej J

Sanchez Konservativ Parmesan 2014 Spanien/
Vatikanstaten

Ja K

Broyde Konservativ Parmesan 2011 Internationell Ja J

Tabell 4: Teologer taggade.

39


