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Abstract 

 

Thousands of years ago in Ancient Mesopotamia there was an abundant Pantheon of gods and 

goddesses. Circa 3000–2300 B.C.E, separate cults started to form relating to two of these 

goddesses: Ninisina and Gula. They were quite similar, both associated with healing, as were 

several other goddesses in the area. Over time they all fused, and their names disappeared one 

by one, until one remained; Gula. Scholars of today often tend to see them all as one type of 

goddess, their names interchangeable. This essay researches Ninisina and Gula, and the 

intention is to see if they truly are the “same”. A number of hymns and healing spells are 

analysed and used to compare the goddesses. This comparison is based on three themes; 

“Healing”, “Praise” and “Prayer & Intention”, and finds that indeed the manner of their 

healing and their characters differ. The essay also discusses how central their roles as healers 

are. It is shown that even though healing is always mentioned in every chosen text, other traits 

are often emphasised more. 
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1. Inledning 

1.1 Kontextualisering 

Omkring år 3000–2300 f.v.t. växte två gudinnekulter fram i södra Mesopotamien. Gudinnorna 

som var föremål för dyrkan i dessa kulter kallades Ninisina och Gula.
1
 När man läser om dem 

idag gör forskare sällan skillnad på dem. De associerades båda tidigt med helande, och därför 

klassas de idag gärna som healinggudinnor. De var inte de enda gudinnorna inom dåtidens 

medicinska kontext då det tidiga mesopotamiska pantheon innehöll flera andra gudinnor som 

alla hade en roll inom helande, såsom Nintinuga, Bawu och Ninkarrak.
2
 Trots att de verkade 

inom samma domän hade gudinnorna separata kulter.
3
 Men under 2000–1000-talen f.v.t 

började de smälta samman, och till slut fanns endast namnet ”Gula” kvar.
4
 Processen som 

ledde fram till detta var inte okomplicerad, men under Gammalbabyloniska perioden var de 

nästintill oskiljbara.
5
 Gulas kult började gradvis överskugga de andra gudinnekulterna. 

Ninisinas kult överlevde i ett antal århundraden, och lyckades även under denna tid att 

etableras på nya platser, bland annat i Babylon. Ett tempel som byggdes åt henne där blev 

senare tillägnat Gula.
6
 

I dagens forskning tenderar man att betrakta dessa gudinnor som ”samma” gudinna och gör 

sällan skillnad på dem. Då deras kulter hade helande gemensamt och detta anses vara mest 

centralt är det också oftast just helandeaspekten som forskare fokuserar på.  

Denna uppsats handlar om Ninisina och Gula, och ställer frågan om de verkligen var så lika 

som forskningen tenderar att förmedla, samt hur centralt helandet egentligen var i dessa 

utvalda kulttexter. Observera att undersökningen och svaren endast tar hänsyn till och 

appliceras på detta mindre urval av texter och inte resten av deras respektive kulter.  

 

                                                           
1
 Avalos, H., 1995. Illness and Health Care in the Ancient Near East: the Role of the Temple in Greece, 

Mesopotamia, and Israel. Atlanta: Scholars Press, s. 102–104. 
2
 Böck, B., 2014. The Healing Goddess Gula: Towards an Understanding of Ancient Babylonian Medicine. 

Leiden; Boston: Brill, s. 1–2. 
3
 Goodnick Westenholz, J., 2010. Ninkarrak – an Akkadian Goddess in Sumerian Guise, Von Göttern und 

Menschen: Beiträge zu Literatur und Geschichte des Alten Orients: Festschrift für Brigitte Groneberg. Shehata, 

D., Weiershäuser, F., Zand, K.V. Leiden; Boston: Brill, 377–405, s. 396. 
4
 Böck, B., 2014, s. 1–2. 

5
 Avalos, H., 1995, s. 99, 101–102. 

6
 Goodnick Westenholz, J., 2010, s. 396. 
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1.2 Syfte 

Avsikten med uppsatsen har varit att undersöka utvalda delar av Ninisinas och Gulas 

respektive textuella diskurser och jämföra dessa med varandra. Jag anser att det finns ett 

behov av detta på grund av att tidigare forskning tenderar att förklara dem som samma 

gudinna, eller som gudinnor med samma funktion. Därför har jag valt att via kvalitativ 

innehållsanalys med inslag av diskursteoretiska begrepp undersöka texter med religiösa inslag 

relaterade till dessa gudinnor. Med hjälp av textanalyserna kommer jag att söka efter 

eventuella skillnader mellan gudinnorna. Utgångspunkten vilar även i frågan om hur etiskt 

rätt det är att utgå från att två gudinnor med separata kulter är samma utan ifrågasättande. 

Hade forskare utanför en viss religiös kontext idag gjort samma antagande om en aktiv 

religion, och definierat olika gudinnor som ”samma”, så hade det kunnat anses som oetiskt. 

Det är viktigt att vara medveten om sitt perspektiv som en utomstående, och att man saknar 

tillgång till all relevant kunskap. Det går att argumentera för att min situation är annorlunda 

då det rör sig om en utdöd kult, men jag ifrågasätter ändå om några sådana generaliseringar 

bör göras utan absoluta bevis. Jag kommer också att undersöka hur pass centrala deras roller 

som healinggudinnor är i dessa texter, då det är den titel de ideligen blir tilldelade då de 

definieras.  

Jag argumenterar för att detta arbete är högst relevant inom det religionshistoriska fältet, även 

om det berör en religiös kontext som ej längre praktiseras. Ofta finns i allmänna diskussioner 

relaterade till gudinnor en tendens att ge dem en generell roll som moder; Moder Jord. Får de 

inte en moderlig/kärleksfull/livgivande funktion så innefattar det ofta något mörkare, något 

skrämmande/blodigt/dödligt. Dessa motpoler förekommer i ett antal kulturer, både historiska 

och aktuella, men genom att begränsa diskussionen till detta så förbiser man de andra aspekter 

som också finns att undersöka och uppmärksamma hos den uppsjö av gudinnor som 

förekommer i olika religiösa sammanhang.  

En absolut majoritet av våra världsreligioner har ett distinkt maskulint fokus med en manlig 

gudom som norm. Detta avspeglar sig många gånger på religionen i övrigt, gällande principer 

inom religiös praxis och inom dogmatiska regelverk, och kan exempelvis leda till att kvinnor 

inte får inneha positioner som religiösa ledare. Både i media, samhällsdiskussioner och i 

skolvärlden väcks gång på gång diskussioner om ”kvinnans roll” i diverse religiösa kontexter. 

Jag vill förespråka mer utrymme för detaljstudier av annars förbisedda gudinnor inom det 

religionshistoriska fältet, då det möjligtvis kan bidra till att traditionella könsrelaterade 
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normer utmanas. En intention med denna studie är att väcka uppmärksamhet på, och en 

medvetenhet i, dessa frågor. 

 

1.3 Frågeställningar  

– Med hänseende till följande centrala moment inom de textuella kulterna till gudinnorna 

Ninisina och Gula, ”Healing”, ”Praise”, ”Prayer & Intention”: hur skiljer sig framställningen 

av gudinnorna åt i utvalda hymner? 

– Hur skiljer sig framställningen av gudinnorna åt i utvalda medicinska besvärjelser? 

– Hur central är gudinnornas helandefunktion i dessa texter? 

 

1.4 Material 

Då avsikten med uppsatsen och frågeställningarna kretsar kring analys av källtexter (hymner 

och medicinska besvärjelser) är det till största del dessa texter som min undersökning vilar på. 

Dessa är publicerade i engelska översättningar av olika forskare och av ETCSL; The 

Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. Gällande själva källtexterna har jag strävat 

efter att använda ETCSL:s material så mycket som möjligt, i hänseende till mängden relevant 

material. Detta för att det är ett projekt sammanställt av ett flertal väl ansedda forskare inom 

området, exempelvis Jeremy Black. Det har dock funnits en mindre mängd användbart 

material gällande Gula hos ETCSL, och därför behandlar jag i samband med henne även en 

del texter från andra källor. Jag har också använt mig av The Literature of Ancient Sumer, 

vilken innehåller översatt litteratur. Samtliga personer som medverkat i sammanställandet av 

denna bok har också varit delaktiga i ETCSL-projektet. 

Min ursprungliga utgångspunkt gällande forskningen har varit Barbara Böcks bok The 

Healing Goddess Gula: Towards an Understanding of Ancient Babylonian Medicine från 

2014. Denna är enligt Böck själv inte en systematisk studie av Gula och hennes kult, utan 

snarare en studie av några aspekter av hennes karaktär som healinggudinna. Böck undersöker 

henne i medicinsk litteratur och i relation till det övriga pantheon.
7
 Denna bok var lämplig 

eftersom dess innehåll är aktuellt både tidsmässigt och för mina frågeställningar. Böcks 

                                                           
7
 Böck, B., 2014, s. 7. 
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omfattande fotnoter hjälpte mig även att sålla bland tidigare forskning. Genom att använda 

hennes referenser fann jag material som gav en fördjupad bild och mer kontext till det som 

Böck själv diskuterar. Bland dessa fanns Hector Avalos Illness and Health Care in the 

Ancient Near East: The Role of the Temple in Greece, Mesopotamia, and Israel, där 

Mesopotamien-kapitlet är det aktuella, ett flertal andra monografier och artiklar ur antologier.  

Jag har även använt mig av Therese Rodins avhandling The World of the Sumerian Mother 

Goddess: An Interpretation of Her Myths från 2014. Också dess referenser bidrog med 

ytterligare aktuella källor. En äldre källa har varit Four Hymns to Gula av C. J. Mullo-Weir. 

Denna är från 1929, men jag valde att använda trots dess ålder då dess huvudsakliga innehåll 

är översatta källtexter. Förutom dessa har jag haft nytta av uppslagsverk för att få en överblick 

över antalet gudomar och begrepp som nyttjas i texterna.  

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att jag strävat efter att få både en ”bred” och 

”smal” litteratur, i hänseende till olika områden. De källtexter som används är specifika och 

får anses vara relativt ”smala” i relation till den stora textmassa som finns att hämta. Men 

gällande forskningen runt omkring texterna har jag aspirerat efter att bruka en ”bredare” 

litteratur som kan placera in källtexterna i en större kontext, för att på så sätt kunna 

tillgodogöra både mig själv och läsaren en djupare förståelse. Denna sektion av litteraturen 

består till största del av monografier och antologier. Källtexterna utgörs av hymner och 

medicinska texter i engelsk översättning. Analyserna gör jag utifrån dessa, och använder här 

både engelska uttryck direkt ifrån texterna och svenska översättningar. Att översätta i flera 

omgångar kan självklart innebära en risk då den ursprungliga innebörden kan försvinna i olika 

tolkningar, men då jag inte kan läsa originaltexterna har jag inget annat val än en översättning 

till engelska, då det inte finns på svenska. Vissa engelska uttryck har jag valt att översätta till 

svenska i min diskussion, men endast i de fall då jag bedömt det som möjligt och riskfritt att 

göra utan att påverka det engelska ordets innebörd. Jag har använt fler texter tillskrivna Gula 

än till Ninisina, då Ninisina-texterna som analyseras här innehåller mer omfattande material. 

Detta var alltså ett försök att skapa balans i mängden textinnehåll.  

 

1.5 Metod 

Jag har använt kvalitativ innehållsanalys för att undersöka de olika texterna, och sedan 

jämfört dem i tre diskussionsdelar; en som relaterar till hymner, en till medicinska 
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besvärjelser och en behandlar frågan om hur central helandefunktionen är hos gudinnorna. 

(Analysen sker med hjälp av diskursteoretiska begrepp; se nedan). Jag använder en kvalitativ 

innehållsanalys, vilket innebär att jag fokuserar på egenskaper, värden och budskap som 

förmedlas i texten.  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att beskriva och förklara olika 

budskaps kännetecken, vilka står att finna i texter. Den är användbar för att låta forskare 

hantera och summera stora mängder information. Innehållsanalys består av en process där 

texter väljs ut, budskapsenheter sammansätts, innehållskategorier utformas, texten kodas och 

resultaten analyseras. Metoden används bland annat i religionsvetenskaplig forskning för att 

undersöka religion i sociala institutioner och kulturer.
8
 

Innehållsanalys kan vara ett hjälpmedel för att följa specifika data och identifiera mönster 

eller gemensamma fenomen inom en särskild genre, samt identifiera skillnader genom att 

jämföra liknande typer i två olika system eller kontexter. Metoden kan användas för att 

”värdera” bilder av olika samhällsgrupper, relatera en texts budskap till dess övriga innehåll, 

eller för att mäta specifika fenomen mot någon form av standard för att klassificera 

fenomenet, bedöma dem, eller avgöra hur nära det möter en förväntning.
9
 

Allt detta är relevant för min underökning, då min avsikt är att undersöka texternas budskap 

och innehåll, samt använda detta för jämförelser av gudinnornas texter. Man bör reflektera 

över varför den aktuella texten/budskapet är viktigt att analysera, för att därefter bestämma 

vad man ska leta efter. Det kan dock uppstå problem då man som läsare av en text kommer att 

tolka den utan att vara ”objektiv”. Det går ofta att läsa texter på olika sätt, och det kan vara 

svårt att på ett generellt sätt använda resultaten från en innehållsanalys i en annan.
10

 Jag är 

medveten om att jag gått in i den här undersökningen med en viss förförståelse och har till 

följd av detta strävat efter att belysa flera olika perspektiv i de fall det är lämpligt och möjligt. 

Jag har använt mig av nyckelord. Dessa är uttryck som jag antingen har hämtat direkt ur 

källtexterna eller ord som jag själv formulerat för att sammanfatta en viktig aspekt av texten. 

Sedan relateras nyckelorden till momenten ”Healing” och ”Praise”. Nyckelord har inte 

använts till momentet ”Prayer & Intention” eftersom diskussionerna om både ”Healing” och 

”Praise” i regel redan tagit upp både människans bön och avsikt med texten. I analysen om 

                                                           
8
 Nelson, C., Woods Jr, R. H., 2011. Content analysis. The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion. Engler, S., Stausberg, M. London: Routledge. 109–121, s. 109. 
9
 Ibid, s. 111. 

10
 Ibid, s. 112–114. 
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gudinnornas helandefunktion används inga nyckelord. Där ser jag istället till helhetsbilden av 

det som tidigare diskuterats.  

 

1.6 Teoretisk ram 

Uppsatsen bygger på en form av diskursteori. Begreppet ”diskurs” är något som länge använts 

i vetenskapliga sammanhang utan att dess betydelse/innehåll definierats. I detta sammanhang 

kan diskurs definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”. Jag har använt Laclau och Mouffes beskrivning då deras diskursteori lämpar sig för 

”undersökningar av kommunikationsprocesser i olika sociala sammanhang, till exempel i 

organisationer och institutioner, och i förhållande till bredare samhälleliga och kulturella 

utvecklingstendenser”.
11

 För att på ett strukturerat sätt behandla textinnehållet har jag använt 

mig av ett urval av deras diskursteoretiska begrepp. Notera att jag gjort detta urval för att på 

ett så optimalt sätt som möjligt anpassa teorin till min undersökning. 

Detta är en poststrukturalistisk teori som utgår från att diskursen ”konstruerar den sociala 

världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets 

grundläggande instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen omformas snarare 

ständigt i kontakten med andra diskurser. Därför är nyckelordet i teorin diskursiv kamp.” 

Denna diskursiva kamp sker då olika diskurser med skilda sätt att tala om och förstå den 

sociala världen, kämpar om att få definiera världen genom att låsa språkets betydelse på sitt 

eget sätt. På så sätt når man hegemoni, här i betydelsen av en viss synpunkts herravälde.
12

 En 

sådan ”diskursiv kamp” är till viss del både relevant och inte så relevant i detta sammanhang. 

Ninisinas diskurs och Gulas diskurs var kanske inte i en aktiv kamp för att få definiera den 

verkligheten, men faktum är ändå att Gulas diskurs vid en punkt tog över herraväldet. Fram 

till dess var deras kulter separata. Man kan se deras samexistens i processen mot en 

sammanslagning som en ”indirekt” kamp. 

Det språkliga spelar en viktig roll i de diskursanalytiska angreppssätten då de vilar på 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Det är genom språket vi skapar 

representationer av verkligheten, och bidrar till att skapa den. Olika diskursers tolkningar av 

verkligheten visar sig i olika språkliga mönster vilka bevaras och förändras i diskursernas 

                                                           
11

 Philips, L., Winther Jørgensen, M., 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 7–8. 
12

 Ibid, s. 13. 
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praktiker.
13

 Detta kan vara problematiskt när originalspråket översatts. Laclau och Mouffe tar 

inte enbart hänsyn till text och tal, utan till även materiella beståndsdelar såsom infrastruktur, 

institutioner och ekonomi. De räknas alla som former av diskurs.
14

 Eftersom jag har ett 

textuellt fokus är inte de sociala och ekonomiska beståndsdelarna alltför relevant för min 

undersökning, utan jag väljer istället att applicera diskursteorin på specifik textanalys, även 

om jag till viss del kommer att sätta texterna i relation till den kontext de tillkom i. Jag hoppas 

även att denna kontextualisering ska motverka de problem som kan uppstå vid översättningar. 

Den genomgående, generella idén som genomsyrar teorin är att ”sociala fenomen så att säga 

aldrig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig 

social strid om definitioner av samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala 

konsekvenser.”
15

 Några begrepp som de använder och som jag valt ut som relevanta för min 

undersökning är följande: tecken, element, artikulation, fixering, och moment. 

Tecken: en nominalistisk idé. Alla tecken är i sig själv tomma, det är människan som ger dem 

betydelse. Element: tecken som inte fått någon slutgiltig mening fixerad, utan är mångtydiga 

(t ex ”hälsa”). Artikulation: processen där ett mångtydigt tecken ges en bestämd betydelse. 

Elementen sätts i relation till andra element eller moment, och därmed sker en relativ 

entydighet. Fixering: man fixerar betydelsen av ett specifikt element/moment inom en 

diskurs, men det betyder inte att betydelsen är fixerad för all framtid. Moment: element som 

tillfälligt har låsts, gjorts relativt entydiga. Alla tecken i en diskurs är moment. Deras 

betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Är alltid potentiella 

element.
16

 

I min analys av hymner undersöker jag de utvalda texterna ur tre perspektiv som får utgöra tre 

moment; ”Healing”, ”Praise” och ”Prayer & Intention”. De medicinska besvärjelserna är 

betydligt mindre omfattande och får därmed själva utgöra ett eget moment, ”Medicinska 

besvärjelser”. 

Det skulle istället vara möjligt att betrakta dessa moment som flytande signifikanter (viktiga 

tecken som olika diskurser kämpar om att få ge mening på just sitt sätt), men jag upplever inte 

en sådan hög nivå av aktiv konkurrens mellan Gula och Ninisinas diskurser. Då väljer jag 

istället att se dem som moment, vilka är relativt oemotsagda.  

                                                           
13

 Philips, L., Winther Jørgensen, M., 2000, s. 15–18. 
14

 Ibid, s. 25–26. 
15

 Ibid, s. 31. 
16

 Philips, L., Winther Jørgensen, M., 2000, s. 32–37. 
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Tecken och element behövs för att förstå diskursteorins grundläggande koncept. Artikulation 

är processen där jag analyserar och definierar vad som ger ett mångtydigt tecken såsom 

”Praise” en fast betydelse i exempelvis Ninisinas diskurs, och använder fixering för att låsa 

det till ett moment med en bestämd innebörd.
17

 

 

1.7 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till just hymner och medicinska besvärjelser för att de 

tillsammans kompletterar varandra i inblicken in i både de religiösa och medicinska 

traditionerna. Hymner används ofta för att prisa eller belysa vissa aspekter av en gudom, och 

målar en generell bild av hur de kunde uppfattas. De medicinska besvärjelserna kunde 

användas i praktiska medicinska ritualer, och ger således ytterligare ett perspektiv på hur 

gudinnorna kunde användas i vardagen/praktiken. Det är det religiösa jag tittar på i min 

analys av besvärjelserna. Jag har inte haft utrymme att gå djupare in på mer specifika 

medicinska frågor. Jag fokuserar istället på textinnehållets budskap, gudinnornas egenskaper 

och dylikt, då det inte finns tillfälle att gå in på lokala kulter eller liknande. I en av mina texter 

(Iddin-Dagan D) får jag dock göra ett undantag just för att platsen, Isin, är relevant för textens 

budskap. Inte heller går jag in djupare på de relationer till övriga gudomar som figurerar i 

vissa texter. 

I mitt sökande efter källtexter valde jag de översatta hymner som innehöll mest information. 

Jag har valt att använda källtext som specifikt nämner den aktuella gudinnan med namn, och 

därmed skedde en naturlig avgränsning, då många texter nämner flera gudomar utan vidare 

distinktion. I sådana fall har jag valt ut endast aktuella stycken. I artikeln Four Hymns to Gula 

så nämns namnet Gula i endast två av fyra texter, då de övriga behandlar andra 

healinggudinnor och Gula (i titeln) blir tillskriven dessa. I Gula Hymn of Bullutsa-rabi nämns 

endast Gula i två stycken, och då använder jag enbart dessa.  

Det finns endast ett begränsat antal medicinska besvärjelser (ca 350). Av dem nämns en 

healinggudinna vid namn i ett fåtal.
18

 Jag använder mig av tre besvärjelser ur Böcks bok; en 

för att analysera Ninisina och två för Gula, eftersom Gulas besvärjelser innehåller en mindre 

mängd användbar text.  

                                                           
17

 Philips, L., Winther Jørgensen, M., 2000, s. 37. 
18

 Böck, B., 2014, s. 77–78. 
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Ninisina, Gula och de andra mesopotamiska gudinnorna befann sig i en mycket lång 

sammansmältningsprocess innan Gulas namn till slut var det enda som fanns kvar. De texter 

jag arbetar med har sällan årtal som säger när de skrevs. Därför är det svårt att placera in 

texterna i processen, och relatera dem till det som hände. Jag är medveten att det kan finnas en 

problematik i detta, men det är anledningen till att jag endast behandlar texter som verkligen 

nämner antingen Ninisinas eller Gulas namn. 

Det bör även tilläggas att mycket forskning inom detta område är skriven på tyska och 

franska. Då jag inte talar dessa språk har detta begränsat mitt urval av forskningsmaterial.  

 

1.8 Studiens relation till tidigare forskning 

I monografin Von Göttern und Menschen uppmärksammar Joan Goodnick Westenholz 

gudinnan Ninkarrak, en av de andra gudinnorna i den mesopotamiska healingkontexten som 

associeras med både Ninisina och Gula. Goodnick Westenholz menar att Ninkarrak blivit 

negligerad, och använder således sitt utrymme i boken för att bidra till forskningen med en 

studie om Ninkarrak.
19

 Det förekommer alltså forskning som uppmärksammar det jag vill 

belysa och problematisera med denna uppsats; att vissa gudinnor som förknippas med 

varandra riskerar att hamna i skymundan, eller tillskrivas andra gudinnors identitet, även om 

de ursprungligen stod att finna i olika kontexter. Hypotesen att de skulle vara samma fortgår 

in i modern forskning.  

År 2014 kom Barbara Böcks The Healing Goddess Gula: Towards an Understanding of the 

Ancient Babylonian Medicine. Hon fokuserar sin undersökning på Gula och hennes roll och 

funktion i relation till mesopotamisk medicin, mytologi och religion. Böck använder material 

om både Gula och Ninisina och gör ingen skillnad på dem. Böck klargör att hon i sin studie 

diskuterar olika mesopotamiska gudinnor med liknande karaktär (även Nintinuga, Baba och 

Ninkarrak) som en enda ”klump” (”lumped together”).
20

 

Hector Avalos Illness and Health Care in the Ancient Near East: The Role of the Temple in 

Greece, Mesopotamia and Israel från 1998 fokuserar sitt kapitel om Mesopotamien på 

templets roll inom helande samt healinggudinnans roll inom templet och 

                                                           
19

 Goodnick Westenholz, J., 2010, s. 379–380. 
20

 Böck, B., 2014, s. 7–8. 
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hälsovårdssystemet.
21

 Avalos används här till att öka förståelsen av kontexten, inte specifika 

detaljer om gudinnorna. När Avalos introducerar healinggudinnorna så skriver han: ”Gula, 

Ninisina, Ninkarrak, Bau and Nintinugga may be viewed as different names of a single female 

healing deity who was envisioned as a dog”. När han gör allmänna referenser till 

”healinggudinnan” använder han namnet Gula/Ninisina, eller endast förkortningen G/N.
22

 

Med hänseende till både Böck, Avalos och andra forskares perspektiv på gudinnornas 

gemensamma identitet har jag medvetet valt att, liksom i min behandling av källtexter, endast 

använda mig av forskning som uttryckligen nämner vilken gudinna de refererar till. Särskilt 

Avalos G/N-system har varit ett hinder, då det ofta inte ens framgår vilken gudinna han talar 

om. Det tycks inte heller anses relevant för hans arbete. 

Therese Rodins avhandling The World of the Sumerian Mother Goddess från år 2014 

innehåller ett avsnitt om modergudinnan som helare. Där diskuterar hon bland annat Gula och 

Ninisinas relation till varandra och det faktum att de ofta benämns som samma gudinna. 

Rodin gör dock valet att särskilja dem från varandra, på grund av att de från början var 

åtskilda.
23

 Jag använder endast utvalda delar ur Rodins avhandling då hon har en annan avsikt 

än jag (hennes fokus ligger på modergudinnans roll), men hon diskuterar mitt val av ämne. 

Jag vill särskilt nämna henne här för att visa på att det finns andra som förespråkar ett 

liknande perspektiv som det jag själv strävar efter att använda. 

Rodin lyfter som sagt fram relationen mellan moder- och healinggudinnor, men i övrigt så 

fokuserar majoriteten av forskningen på Ninisina och Gulas roller som helare. Just hur 

dominant deras helandeaspekter är i texterna är också något jag kommer analysera.  

Mesopotamien dominerades av en muntlig kultur, där läs- och skrivkunnighet under ansenliga 

tidsperioder reserverades till en mindre elit. Detta resulterade i att huvudparten av det 

nedtecknade materialet som finns enbart representerar en bråkdel av babyloniska idéer och 

trossystem.
24

 Med detta i åtanke vill jag förespråka en ökad reflektion om dessa gudomars 

identiteter; att förutsätta att de passar in i de ramar som tidigare byggts upp utifrån det relativt 

begränsade material vi har kan tyckas en aning hämmande. Forskningen bör undersöka om 

det material vi har till godo möjligtvis kan erbjuda nya perspektiv. 

                                                           
21

 Avalos, H., 1995, s. 99, 102. 
22

 Ibid, s. 99, 101–102. 
23

 Rodin, T., 2014. The World of the Sumerian Mother Goddess: An Interpretation of Her Myths. Uppsala: 

Uppsala universitet, s. 193–194. 
24

 Böck, B., 2014, s. 1. 
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1.9 Disposition 

Själva undersökningsdelen inleds med ett bakgrundsavsnitt för att bidra till läsarens 

förförståelse av den medicinska, mesopotamiska kontexten. Denna del kommer att omfatta ca 

tre sidor. Därefter vill jag inleda med att behandla hymnerna då de är mer omfattande än de 

medicinska besvärjelserna. Besvärjelserna i sin tur uppvisar ofta teman vi känner igen från 

hymnerna, och därför är det fördelaktigt att vara bekant med hymnernas innehåll. Efter varje 

analysdel följer en kort diskussion. Jag följer detta med en diskussion om helandefunktionens 

roll, för att därefter avsluta med en kort sammanfattning av resultatet och svaret på 

frågeställningarna.  

 

Kortare citat av hymnerna och besvärjelserna ges i denna uppsats, men texterna i sin helhet 

saknas av upphovsrättsliga skäl.  

Hymnerna Ninisina A och Iddin-Dagan D kommer från källan ETCSL. Läsaren kan nå dessa 

texter, samt ett antal andra texter till Ninisina, via länken nedan. På ETCSL:s hemsida ber de 

att citering ska ske på det sätt som används i fotnoterna i anslutning till Ninisina A och Iddin-

Dagan D, men den länk som ges där leder inte direkt till hymnerna i fråga. 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-

bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninisina&simplesearch=translation&searchword=&charenc=

gcirc&lists= 

  

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninisina&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninisina&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninisina&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists
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2. Undersökning 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Introduktion till gudinnornas kontexter 

Standardöversättningen av Gulas namn är ”great”. Hon är antagligen samma gudinna som den 

”gú-lá” som finns dokumenterad så tidigt som under Tidigdynastiska perioden, från Fara. 

Hennes kultcenter inkluderar Isin, Umma, Larsa, Lagash, Borsippa, Uruk, Assur och Babylon, 

antagligen även platser i Nippur. Ninisinas namn är det som är mest vida spritt av de 

kvinnliga healinggudinnorna. Hennes namn dyker även det upp för första gången under 

Tidigdynastiska perioden (IIIa). Namnet i sig betyder ”Lady of Isin” och vittnar om Ninisinas 

starka roll som Isins beskyddare. Hon har även en plats i Ummas pantheon, och har viktiga 

kultcenter i Ur, Uruk, Larsa, Assur (här hade hon minst tre tempel), och Babylon (där hon 

hade tre tempel).  Templet i Isin tillskriver Avalos både Gula och Ninisina.
25

 

Båda dessa gudinnor associeras ofta med hundar, en koppling som tycks ha uppstått tidigt. 

Redan under 1800-talet f.v.t. refererar man till Ninisinas tempel i Isin som ”the Dog House”. 

Bland annat har en omfattande samling av figuriner föreställande hundar hittats, vilka lär ha 

använts i tacksägelseritualer. I Larsa har man funnit exempel på människor som svurit vid 

”the divine dog of Gula”, och Ninisina har framställts med ”a big snatching mouth”.
26

 En 

annan gudinna som assimilerats med Gula är Ninkiriutu/Ningirida. Hennes gemål är Ninazu, 

en healinggud som också representerar döden i form av en svart hund.
27

 

Gudinnorna och gudarnas familjerelationer registrerades i gudalistor. Guden Damu anses 

vanligtvis vara son till antingen Ninisina eller Gula.
28

 Ibland beskrivs Damu som en dotter, 

och förekommer tillsammans med Gula och Ninisina i flera terapeutiska besvärjelser. Vissa 

källor nämner också Gunura, påstådd dotter till en healinggudinna.
29

 Även hon associeras 

med helande.
30

 I flertalet texter anses både Gula och Ninisinas far vara himmelsguden An.
31

 

Ett antal texter skildrar jordgudinnan Uraš som deras mor.
32

 De har olika gemåler i olika tider, 

                                                           
25

 Avalos, H., 1995, s. 102–104. 
26

 Ibid, s. 111. 
27

 Rodin, T., 2014, s. 208. 
28

 Goodnick Westenholz, J., 2010, s. 383. 
29

 Avalos, H., 1995, s. 104–105. 
30

 Goodnick Westenholz, J., 2010, s. 388. 
31

 Black, J., Green, A., 1992. Gods, demons, and symbols of ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary. 

Austin: University of Texas Press, s. 147. 
32

 Black, J., Green, A., 1992, s. 182. 
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exempelvis parar tidiga källor ihop Ninisina med Pabilsag, vars funktion är okänd.
33

 Senare 

texter förenar Gula med Ninurta.
34

 Hans traditionella roll var krigs-och jordbruksgud.
35

 I Isin 

finns även Abba representerad som Gulas gemål.
36

 

2.1.2 Gudinnorna som helare, sjukdomsorsak & medlare 

Av ovanstående beskrivning av gudinnornas kontext, skildrade relationer och dylikt, kan vi 

utläsa att kulterna och karaktäriseringarna associerade med gudomar under denna tid 

varierade. Varken makar, familjemedlemmar, eller ens egenskaper var huggna i sten. Detta är 

något läsaren bör vara medveten om redan från ett tidigt skede. Även om Ninisina och Gula 

traditionellt sett fyllt funktionen som healingudinnor, så hade de även andra egenskaper. 

Gudomar ansågs assistera människor med helande, men man trodde även att de kunde orsaka 

sjukdom.
37

 En anledning till varför människan ”förtjänade” sjukdom kunde exempelvis vara 

att hen behövde straffas för någon synd som begåtts.
38

 Både Ninisina och Gula förses ibland 

med en skalpell som attribut i samband med helandearbete. I vissa texter som avbildar 

healinggudinnans mörkare aspekt är den annars välgörande skalpellen ett vapen.
39

  

Healinggudinnor får ofta också rollen som en medlande mellanhand. Patienter kan be till dem, 

i exempelvis hymner eller besvärjelser, om att förhandla med andra gudomar för att mildra 

den ilska som gudomen/gudomarna känner gentemot den bedjande personen. Denna position 

som healinggudinnan innehar är relaterad till den mesopotamiska medicinska teologin. Det 

allmänna trossystemet över hur människor ådrog sig sjukdomar sade att förföräldrar, synder 

som begåtts eller gudomars vilja kunde orsaka sjukdom. Om healinggudinnan då kunde medla 

till flera gudomar å den sjukes vägnar så kunde hen undgå besväret av att tvingas utföra 

komplicerade ritualer till alla gudomar som kunde ligga bakom sjukdomen.
40

 

2.1.3 Avbildningar & praktiska användningsområden 

Både Ninisina och Gula associeras ideligen med sår och vårdandet av dessa, både i hymner, i 

medicinsk litteratur och i medicinska besvärjelser, men även med helande som berör skelett 

och övriga kroppen. Ofta finns ett stort fokus på magen och det nämns bland annat i Sakikkû, 

                                                           
33

 Black, J., Green, A., 1992, s. 147. 
34

 Avalos, H., 1995, s. 104. 
35

 Ibid, s. 142. 
36

 Rodin, T., 2014, s. 207. 
37

 Ibid, s. 190. 
38

 Avalos, H., 1995, s. 191. 
39
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40
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”the handbook of diagnostics and prognostics”, att om en man håller sig om magen och 

skriker ut så ska han ges ”the hand of Gula”. Detta förordas även i samband med behandling 

av sår.
41

 

Gula avbildas vanligtvis enligt någon av två traditionella former. Den första typen visar henne 

sittandes på en tron med stjärnor på, vilken stöttas av hennes hund. Ibland håller hon en 

skalpell och bär en ring. I den andra versionen står hon, också omgiven av stjärnor. Hunden är 

då placerad antingen under, bredvid, eller framför henne. Även där håller hon en skalpell.
42

 

Enligt Avalos representerades G/N av en stjärnkonstellation på himlen. Flera ritualer 

föreskriver utförande till nattetid, under stjärnhimlen, ”before Gula”. Folk behövde på så sätt 

inte fara till templet för att utföra ritualer, utan detta var till stor del avsett för att genomföras i 

hemmet. Till templet kunde man exempelvis ta sig för att söka efter tecken på vem/vad som 

låg bakom en sjukdom, vid misstanke om att det rörde sig om någon övernaturlig kraft.
43

 

2.1.4 Teoretisk introduktion 

Upplägget i den följande analysdelen utgår från diskursteorin. De medicinska besvärjelserna 

kommer att undersökas utan uppdelning. Hymnerna kommer däremot att analyseras ur tre 

olika perspektiv:  

– Healinggudinnan: helandets uttryck  

– Praise: hyllning & beskrivning 

– Bön, avsikt & människans position 

Därefter följer en jämförande diskussion som utifrån ovanstående perspektiv fixerar 

momenten; 

– Hymner: ”Healing”, ”Praise”, och ”Prayer & Intention” 

– “Medicinsk besvärjelse” 

 

 

                                                           
41

 Böck, B., 2014, s. 22–27. 
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2.2 Hymner till Ninisina: analys 

2.2.1 Hymn: Ninisina A 

Healinggudinnan: helandets uttryck  

“She tests the surgical lancet; Ninisina sharpens the scalpel. She has made 

perfect the divine powers of medicine, and hands them over to her son, the 

king of Ĝirsi, the kindly Damu. (I stycket “Rad 1–14”) 

My lady, the midwife of the mothers of the Land, is the chief doctor of the 

black-headed.”
44

 (I stycket ”Rad 15–26”) 

En vanligt förekommande titel för healinggudinnorna är ”great doctor of the black-headed 

(folk)”, eller liknande.
45

 När ”the black-headed” syftas det på mesopotamier.
46

 I denna 

översättning av Ninisina A är hon ”the chief doctor” bland dem. Ninisina beskrivs ha skarpa 

kirurgiska instrument, en lansett och skalpell som hon vässar. Hon har fulländat sina helande 

gudomliga krafter, och sägs här ge sin kunskap om helande till sonen Damu. Den kunskap 

hon ger honom är att hantera kroppsliga skador med bandage och salvor, att städa upp blod 

och övriga kroppsvätskor, samt att ”place a warm hand on the horrid wound” och utföra sin 

helande magi (i stycket ”Rad 1–14”). Här betonas Ninisinas roll som ”incantation 

priest/priestess”. Att hon utför besvärjelser perfekt är något som ständigt återkommer. Hon 

använder detta i sitt helande och sjukdomen lämnar då den sjukes kropp. Besvärjelserna 

fungerar även beskyddande (i stycket ”Rad 52–60”).
47

 

Praise: hyllning & beskrivning 

 ”…… who has taken her seat on an exalted dais, ……, imbued with 

awesomeness, an amazing sight, …… Ninisina, joyously fresh, ……, 

gathering up the divine powers, she announces the rites. …… Ninisina …… 

with intricate skill. ……, ministering with intricate skill, she gathers up the 

divine powers.”
48

 (I stycket ”Rad 1–14”) 

Hymnens första rader är fragmentariska, men ger en representativ inblick i hur uttryck för en 

generell ”storhet”, en hög position bland gudomar, och en stark gudomlig kraft ofta 

                                                           
44

 Black, J.A., Cunningham, G., Ebeling, J., Flückiger-Hawker, E., Robson, E., Taylor, J., and Zólyomi, G., The 
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45
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CDL Press, s. 573. 
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förekommer i kompositioner med avsikt att prisa. Exempel i Ninisina A är ord som 

”awesomeness” och ”holy”. Här finns också mer specifika uttryck som går in på en mer 

detaljerad/personlig nivå; ”Joyously fresh, with intricate skill”. Det upprepas ett flertal gånger 

hur Ninisina tillvaratar (”gathers up”) gudomliga krafter (”divine powers”).  

Ninisina har även den medlande aspekt som diskuterades i bakgrundsdelen; hon ”intercede” 

här mellan ”the personal gods of mankind” och An och Enlil i deras ”highest cult place” (i 

stycket ”Rad 36–45”). Detta är inte unikt för Ninisina A, eller ens för Ninisina.  

Ninisina fyller en funktion inom fertilitet då hon ”create offspring” för tusentals unga kvinnor, 

”make things in order like a potter”, klipper navelsträngar samt avgör öden. I samband med 

denna framställning av Ninisina som en gudomlig barnmorska berättas också hur hon 

framkallar sin egen födelse efter den sexuella föreningen mellan hennes föräldrar, An och 

Uraš (i stycket ”Rad 74–89”).
49

 

Förutom referensen till Ninisinas föräldrars sexuella möte tillägnas också ett antal rader i 

Ninisina A åt att diskutera gudinnans egen sexualitet, en fråga som jag nu kommer att gå in 

något djupare på. Denna diskussion går att finna en aning mellan raderna i referenserna till 

”šuba stones”. I Ninisina A skildras hur Ninisina, ”the great mistress of heaven”, först 

uppfann šuba stone-smycken, att det var hon som först ”ploghed” (plöjde) med dem; ”she 

who made them into seeds”. 

“Radiating terrifying splendour as she grasped it, she placed it joyously on 

her head.”
50

 (I stycket ”Rad 61–73”) 

Šuba-stenar har en explicit sexuell symbolik. De förekommer också i bland annat Ploughing 

with the jewels, en text som skildrar ett intimt möte mellan gudinnan Inana och hennes gemål 

Dumuzid (här har han dock sitt andra namn, Ama-ušumgal-ana). Deras sexuella möte omtalas 

i en plöjningsmetafor. Šuba-stenar framställs som högt värderade och skulle möjligtvis kunna 

vara halvädelstenen karneol. De kan i denna text förstås både på ett bokstavligt sätt, som 

Inanas smycken, eller som en metafor för Dumuzids säd. Inana omnämns i samband med 

detta även som ”nu-gig” – ”the mistress”.
51

 Inana var tillsammans med Ištar den viktigaste 

gudinnan i Mesopotamien, under alla tidperioder. Just sexualitet är något som traditionellt sett 
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anses vara en av de viktigaste aspekterna av hennes personlighet. Detta gäller inte sex inom 

äktenskapet; hon har inga barn (med ett exempel på ett möjligt undantag), och även om det 

inte är fullt ut undersökt än så finns det tecken på att hon kan varit kopplad till ”Sacred 

Marriage”, gudomlig prostitution. Ett annat viktigt karakärsdrag är hennes våldsamma och 

krigiska sida. Hon associeras även med Venus, morgon– och aftonstjärnan, och avbildas ofta 

med stjärnor.
52

 

Nu-gig/mistress översätts ofta till ”prästinna”. Inana och Ninisina associeras vid tillfällen med 

varandra, och även Ninisina bär titeln nu-gig i just Ninisina A. Det fanns även flertalet andra 

prästinnegrupper. Nu-gig ansågs dock ha högre status än vissa andra, exempelvis de 

akkadiska prästinnorna, ”qadistu”. Att gudinnor besatt nu-gig-titeln är något som betonar en 

viktig position. Under Tidigdynastiska perioden (II) benämndes kungen Mesanepada ”dam 

nu-gig” – ”the consort of the nu-gig”. Att kungen var partner till nu-gig framhäver den viktiga 

positionen ytterligare. Vissa smycken, ”mùs”, som kungen bar tillhörde även nu-gig. 

Tempelhymn nr. 30 från Ninisinas tempel i Isin berättar om Ninisina som nu-gig, och ger oss 

även information om nu-gig i allmänhet. I Rodins avhandling lyder översättningen såhär: 

“Your princess, the mother nu-gig, who does … on the jewlery and the šuba 

stones, […] / who binds the mùs crown for the nu-gig, /who causes the 

‘(vessel with) seven teats’ to flow from the nu-bar.”
53

 

“Seven teats” refererar antagligen till en kruka och kan anspela på en kvinnas 

mjölkproduktion.
54

 Som vi kan se nämns i detta exempel šuba-stenar i samband med 

prästinnan, nu-gig. Samma sak sker exempelvis i Ninisina A, raderna 64 och 70. 

Enki and the world order är en hymn tillägnad guden Enki, som i denna text identifieras med 

varje aspekt i världens uppbyggnad. I hymnens andra halva fördelar han ansvarsområden till 

ett flertal gudomar, vilka tillsammans omfattar hela universum. Inana träder då emellan för att 

klaga över att hon ej fått någon uppgift, till skillnad från ett antal andra gudomar. Hon 

beskriver då deras uppgifter och nämner bland annat Ninisina.
55
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“My illustrious sister, holy Ninisina, is to get the jewellery of šuba stones. 

She is to be the mistress of heaven. She is to stand beside An and speak to 

him whenever she desires.”
56

 

I detta begränsade utrymme på bara några rader nämns šuba-stenar först. Notera även att man 

inte skriver något om helande i detta exempel.
57

 

Ninisina A avslutas med ett stycke där Ninisina presenterar sig själv. Hon uttrycker då sin 

egen storhet, beskriver sig själv som en ungdomlig kvinna, vacker (”the youthful/beautiful 

woman”) och ”the great strength of Enlil”. Enlil var en av de viktigaste gudarna i 

Mesopotamiens pantheon.
58

  

Uttryck som ”I am mighty”, ”I am the forceful one”, ”I am the great lady of the gods”, ”I am 

the powerful one of the Land” förekommer också I Ninisina A. Här omnämns även Ninisinas 

föräldrar, vilka ges titlarna ”shepherd of the gods” och ”lady of the gods”. Även Ninisina har 

makt, över himmel och jord. Hon finns där för folket; “I am she who hears prayer and 

pleading!" (i styckena ”Rad 83–89” och ”Rad 121–135”). Men Ninisina understryker också 

en annan sida av sig själv då hon talar om sina ”terrifying divine powers” och makten hon 

äger ur ett aningen hårdare perspektiv; 

“My terror is fearsome as it weighs on the Land; my terrifying splendour 

burdens all the foreign lands. No man anticipates my commands. The 

heavens fold themselves in my presence like a mourning garment; the earth 

is more and more submerged as if by the water of a flood when I am present. 

I am the neck-stock of the Land which grips mankind.”
59

 (I stycket ”Rad 

121–135”) 

Detta stycke behandlar gudinnan i en maktposition som är skräckinjagade, och relaterar direkt 

till det vi kommer att läsa i den följande hymnen till Ninisina, Iddin-Dagan D.  

Bön, avsikt & människans position 

Större delen av hymnen består av lovprisningar, och det tycks också vara avsikten med texten 

– att hylla Ninisina. Det finns även några sjukdomsfall porträtterade i hymnen, människor 

som vänder sig till Ninisina för hjälp mot ”demonic illness”. I dessa situationer berättar texten 
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hur Ninisina i enkelhet utför sina besvärjelser och sin helande magi. Helandeaspekten betonas 

starkt i denna hymn.
60 

2.2.2 Hymn: Iddin-Dagan D 

Som redan nämnts var Ninisina skyddspatron för staden Isin.
61

 Isin-dynastin följde Ur III-

dynastin. Hymner under Ur III lovprisade vanligtvis kungen, men efter dynastins slut kan man 

se ett skifte inom den litterära kategorin ”praise poetry”. Majoriteten av denna form av poesi 

består av hymner som inkluderar böner eller välsignelser åt kungen. Isin-dynastins tredje 

härskare var Iddin-Dagan, som regerade mellan år 1974–1954 f.v.t. Till Iddin-Dagan skrevs 

bland annat ett flertal böner och/eller hymner vilka sammanställts under namnet Iddin-Dagan 

D. Den första och längsta bland dessa är en bön/hymn som tillägnas Ninisina och som 

beskriver henne på ett sätt som bryter mot normen för healinggudinnor. Texten kan 

sammanfattas som en hyllning till gudinnans roll som beskyddare.  Huvudtemat i texten är 

militaristiskt, hymnen prisar de gudomliga krafter som hjälper kungen att besegra sina 

fiender. Den militaristiska och aggressiva retoriken som förs i direkt relation till Ninisina 

bygger, liksom i Ninisina A, på ett koncept där Ninisina är skräckinjagande. Men som kan 

läsas ovan i analysen av just Ninisina A, så är det inte den enda text som uttrycker 

militaristiska/våldsamma aspekter i relation till henne.  

Det finns två teorier om varför det förekommer i detta sammanhang. Den första är det faktum 

att Ninisina var Isins huvudgudom. Hon hade varit dess skyddspatron sedan Tidigdynastiska 

perioden (II), då hon uppenbarade sig i gudalistor, och hon hade tillhört en grupp 

healinggudinnor åtminstone sedan Ur III.
62

 Ur III:s fall berodde delvis på tillströmningen av 

nya folkslag till området, och även under den följande Isin-perioden gjorde ett antal nya 

grupper ansatser att ta kontroll över Mesopotamien. Under denna tid bevarades tidigare 

religiösa traditioner, men modifierades.
63

 Det är möjligt att dessa yttre påtryckningar 

inspirerade denna texts innehåll. Den andra teorin grundar sig på det faktum att Ninisina 

associerades med Inana, som är en gudinna traditionellt förknippad med krigiskhet och våld.
64
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Healinggudinnan: helandets uttryck  

Iddin-Dagan D gör en konkret referens till Ninisinas helande aspekter och förmågor. Hymnen 

inleds hymnen med att kalla henne ”Physician”, men det är den enda helandereferens som 

görs.
65

 

Praise: hyllning & beskrivning 

Hymnen hyllar Ninisinas storhet, och hon omnämns återigen som ”physician to the black-

headed”. Detta har vi även kunnat utläsa i Ninisina A. 

“A lion, a leopard rising from its lair and terrifying people, that like a great 

snare lies in wait for the evil-doer! Lady whose radiance is awesome, born of 

An, who cares for the righteous of the Land, who watches over the assembly, 

lady of the living and of the dead, who holds the life of the Land in her hand! 

Mistress whom no one can withstand, who sounds a triumphal cry! Holy 

Ninisina, who wears the ornaments of šuba stone in Niĝin-ĝar, the holy 

place!”
66

 (Rad 17–23) 

I raderna 16–25 kan vi läsa en presentation av Ninisinas makt över landet, hennes triumf. Hon 

håller liv och död hos dess folk i sin hand. Ingen kan motstå henne, men hon är inte ond utan 

vakar över, och visar omsorg för, landet och folket. Detta vill inte säga att Ninisina alltid är 

vänlig; här klargörs hennes funktion som en ”great terror”. Man liknar henne vid både ett 

lejon och en leopard som skrämmer människor likt en stor snara som väntar på någon som 

handlar ondskefullt. Även här nämns det att hon bär ornament av šuba-stenar. Raderna 34–39 

betonar Ninisinas hjärta, fyllt med vrede, som ingen kan lugna och ingen gud kan konfrontera. 

Hennes hjärta är som havet, det för med sig flodvågor och dränker fienden. Liksom 

högvattnet häver hon ur sig galla över fienden. Även resten av texten, raderna 40–56, 

beskriver Ninisina som någon storslagen och majestätisk att frukta, någon som hindrar 

fiender, samt som en ”mistress” och en ”lady”.
67

  

Bön, avsikt & människans position 

I Iddin-Dagan D:s första rader introduceras Ninisina, och avslutar detta med ”may you be 

praised!”. Att prisa Ninisina tycks alltså vara en del av avsikten med texten. Texten avslutas 

också med två meningar som indikerar bön.  

                                                           
65

 Black, J.A., Cunningham, G., Ebeling, J., Flückiger-Hawker, E., Robson, E., Taylor, J., and Zólyomi, G., The 

Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. Oxford 1998–2006. (http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-

bin/etcsl.cgi/), (Hämtad 2015–04–25). 
66

 Ibid (Hämtad 2015–04–25). 
67

 Ibid (Hämtad 2015–04–25). 



24 

 

”May those who plan evil against Iddin-Dagan ……! Ninisina, let not the 

enemy carry away your name, O your name, Ninisina, O your name!”
68

 

Den första av dessa meningar saknar slut, men med tanke på kontexten är det inte orimligt att 

anta att de ber att något ska stoppa de som planerar något ont mot kungen. Följande mening 

kallar Ninisinas roll som Isins skyddspatron, och ber henne att inte låta fiender erövra makten 

över staden.
69

  

Nyckelord, Ninisina 

Healing: Physician, Incantation priestess, Protector, Intercessor 

Praise: Greatness, Heaven, Sexuality, Nu-gig, Barnmorska, Protector & Holder of life (for the 

land), Great Terror (judgement). 

 

2.3 Hymner till Gula: analys 

2.3.1 Hymn: King, Bab. Magic and Sorcery, No. 6, 11. 71–95 

Det finns relativt få hymner tillägnade Gula. C. J. Mullo-Weir tar upp fyra, men endast de två 

första är relevanta i detta sammanhang, då de övriga inte nämner Gula vid namn. Dessa två är 

dock väldigt snarlika, tematiskt och textmässigt, och jag väljer därför att bara använda den 

första av de två. Det som skiljer den andra texten från den första är ett stycke som beskriver 

orsaken till patientens oro. Detta är ej väsentligt då det inte relaterar direkt till gudinnan.
70

  

Healinggudinnan: helandets uttryck  

(Rad 74–76) I åkallan av Gula nämns vissa förmågor som hon anses besitta; hon kan döma i 

ett ärende för att fatta beslut, hon kan ge liv och fred samt bevara, skona och rädda. Beroende 

på den aktuella kontexten, samt de specifika uttrycken om att skona/rädda människor kan man 

anta att det handlar om helande i detta fall. Hymnen är till största del centrerad kring en bön 

om healing. Dock är det intressant att patienten ingenstans i texten ber direkt om just Gulas 

helande. De egenskaper och kännetecken som räknas upp (skona/rädda, ”compassionate”, ”to 

judge a cause”, ”to make alive and bring peace”) skulle snarare kunna utläsas som argument 

för att gudinnan, med dessa goda karaktärsdrag, borde bistå med medlandet till de andra 
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gudomarna. I rad 83–84 kan man utläsa att personen i fråga i detta fall vänder sig till henne 

med anledning av en vision/dröm som orsakat rädsla och svårmod. Senare, under rad 87–94, 

ombeds Gula att utnyttja sin medlande roll, och utföra ”intercession”:  

“May my wrathful god be reconciled, my angry goddess rest; May the god 

of my city who is wrathful, and whose heart is enraged against me, who is 

furious, rest, who is enraged, relent I.” (Rad 87–89)
71

 

Först är personen ospecifik i sin förfrågan om vilken gudom det rör sig om, endast stadsguden 

nämns, men därefter (Rad 90–95) görs dock en specificerad bön om att Gula ska medla till 

guden Marduk, ”king of the gods” och ”merciful lord”. Hen ber att Gula ska ”command life!”, 

så jag utgår från att misstanken om sjukdomens orsak riktas mot Marduk. I samband med 

detta vädjande till Gula om hennes medlande bistånd hyllar man även gudinnans beskyddande 

och försonande krafter och man ber henne om välstånd och liv. Får man detta utlovas 

lovprisningar till Gulas ära (Rad 92–95):  

“Thy protection is wide, thy reconciliation is mighty. A bounty of welfare 

and of life provide for me! Thy greatness verily I will extol, thy praises 

verily I will sing.”
72

 

Denna bön om liv skulle kunna syfta till att gudinnan själv ska hela/ge liv, men sett till den 

övriga kontexten är min tolkning att det rör sig om att Gula ger patienten liv indirekt, då hon 

förmedlar bönen om helande vidare.
73

 

Praise: hyllning & beskrivning 

“Incantation. Gula, lady magnified, mother compassionate, dweller in the 

pure heaven.”
74

 (Rad 71) 

I hymnens första rad (71) beskrivs Gulas upphöjda roll. Här framställs hon som en 

medkännande moder, boendes i de många, rena himlarna. I rad 85–86 upprepas detta till viss 

del, med tillägg om hennes relation till Enlil samt hennes oföränderliga nåd. Även i rad 90 

benämns Gula som ”lady magnified”.
75

  

Bön, avsikt & människans position 

Som förstått går helandeaspekterna, medlandet och själva bönerna ihop i hög grad i denna 

hymn, då personen ber om hjälp med sin hälsa. De delar av texten som behandlar vad 
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patienten gör och vad som inte uttryckligen är en bön om helande förmedlar mest hens 

desperata sinnesstämning. Hen har gråtit och sökt Gula, vänt sig till henne och håller nu fast 

vid henne på samma sätt som sina andra gudomar.  

“I have cried to thee, lady; stand forth and hear me! I have sought thee, I 

have turned to thee, like the robe of my god and my goddess thy robe have I 

clasped.”
76

 (Rad 72–73) 

(Rad 79–82) Hen har vänt sig till Gula för att få ett svar (”my ears are unto thee”). I åkallan 

tycks även offergåvor ingå; hen ber Gula att acceptera en ”fine meal”. Här bönfalls hon 

återigen att medla, denna gång till stadsguden; 

“Let me send, thee to my angry god, my angry goddess, to the god of my 

city who is wrathful and incensed against me. By reason of a vision and a 

dream that have occurred I am afraid, so that I am cast into gloom.”
77

 (Rad 

81–84) 

2.3.2 Hymn: Gula Hymn of Bullutsa-rabi 

Dateringen av denna hymn varierar en aning beroende på forskare, W. G. Lambert daterar den 

till perioden 1400–700 f.v.t.
78

 Hymnen nämner Gula i sin titel, men desto mindre i själva 

texten. Healinggudinnan benämns istället med ett flertal olika namn, och textens strofer 

alternerar mellan att prisa gudinnan och hennes gemål.
79

 Manuskript av hymnen har 

återfunnits både i sena babyloniska källor och i assyriska kungliga bibliotek. Detta tolkas som 

att den var populär, åtminstone i grupper av skrivkunniga, i både Babylonien och Assyrien.
80

 

Bullutsa-rabi är författaren. Han introducerar gudinnan i första strofen, men därefter är texten 

skriven så att gudinnan i fråga talar och prisar sig själv, vilket var vanligt i akkadisk kontext.
81

 

Det faktum att hymnen använder sig av åtskilliga namn på healinggudinnan gör att jag endast 

tar i beaktande den strof som uttryckligen nämner henne vid namnet Gula, samt textens slut, 

där den avslutande bönen återkommer till att nämna gudinnan som prisats genomgående i 

texten som just Gula.  
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Healinggudinnan: helandets uttryck  

Hymnen till Gula från Bullutsa-rabi avslutas som tidigare nämnt med en bön till både 

gudinnan och guden behandlade i texten. Här ombeds de båda att bedöma mannens fall, Gula 

genom att medla å Bullutsa-rabis vägnar till sin make Ninurta. Frågan rör sig om Bullutsa-

rabis helande, vilket är genomgående i hela textstycket. I texten finns en bön om att denne 

ödmjuke tjänares liv ska få förlängas.  

“That servant, meek and lowly, may his life be prolonged at the unalterable 

command of your great divinity. O Gula, great lady, whose help is Ninurta, 

intercede for him with the mighty one, your splendid spouse, that he bring 

fort recovery for Bullutsa-rabi, that he may kneel before you daily.”
82

 (Rad 

195–200) 

Patienten fruktar gudomarnas gudomlighet (Rad 189). Raderna 190–193 uttrycker alla böner 

att gudomarna ska höra orden och överväga fallet. Sedan önskas även att de ska agera enligt 

bönerna om hälsa, och ”set right his confusion, illuminate his darkness”.
83

   

Praise: hyllning & beskrivning 

Den första delen av hymnen som Gula figurerar i placerar henne i relation till fyra andra 

gudomar och redogör för vad de har givit henne. De första som nämns är hennes föräldrar. I 

denna text är hennes moder Antu. Av henne säger sig Gula ha lärt sig rättvis rådgivning och 

charm. Hennes far, Anu, namngav Gula och fick henne att glänsa (”excel”) bland sina bröder. 

Guden Ea figurerar även han, en sötvattengud associerad med visdom och magi.
84

 Av honom 

erhöll Gula visdom, skrivstiftet för skrivplattor (”tablets”), samt läkedomskraften vilken var 

en hemlighet bland gudarna. Gula säger sig här också ha blivit utvald av Enlil som brud till 

hans son, samt avslutar med att hävda sin position som ”mistress of heaven and the 

netherworld”.
85

 Dessa två motpoler, himlen och underjorden, antyder ett brett maktspektrum. 

Bön, avsikt & människans position 

Som tidigare nämnts kretsar texten kring helande. Avsikten med att tilltala gudinnan tycks 

vara att prisa hennes helande och övriga egenskaper, samt be henne att medla till sin make. 

Fokus ligger främst på hans läkedomskraft.  
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2.3.3 Hymn: To Gula (A) Healer 

Även denna hymn använder flera namn för healinggudinnan. Jag behandlar dess första del, 

rad 1–30, där Gula nämns.
86

  

Healinggudinnan: helandets uttryck  

En titel Gula ges är ”Mistress of Health”, efter att man förkunnat att hon ”gives health to god 

and man”. Att hennes helande är applicerbart även på gudomar är en variant på 

helandeaspekten. Tidigare har vi sett exempel på hur healinggudinnor har en hög position 

inom sitt aktuella pantheon, men i rad 15 och 17 nämns det också specifikt hur Gula lovprisar 

sitt eget namn till de stora gudarna och hur hon har en position av överhöghet, igen; 

”sovereignty”, i himlen.
87

  

Praise: hyllning & beskrivning 

Hymnen åberopar och beskriver gudinnan. Något som utmärker denna hymn är upprepandet 

av begreppet ”sovereignty”, en kvalitet som tillskrivs Gula gång på gång. Hennes höga grad 

av gudomlighet är också en återkommande faktor. Gulas like finns ej och hon håller alla som 

hyllar henne friska, var de än må befinna sig i världen. Dock nämns ”the black-headed folk”, 

då författaren ber att få proklamera Gulas namn för dem. Hon dömer och påverkar 

människoöden (Rad 1–7 + 11).
88

 Något som är ovanligt med denna hymn är att den beskriver 

Gula som krigare:  

“[   ] your [   ] among the gods you are a warrior, who among the gods can [   

] your sovereignty?” (Rad 9–10)
89

 

Gula placeras här även i relation till kungen; hon förlänger hans levnadstid och räddar honom 

från nöd när han var nära att hamna i någon katastrofal situation. Delen om Gula avslutas med 

att hon tilldelas ytterligare en titel; ”Queen of (All) World Regions” (24–30).
90

 

Hon ger även instruktioner till ”the Igigi-gods”, en term från Gammalbabyloniska perioden 

som syftar på de tio ”great gods”. Från och med den Medelbabyloniska perioden användes 

termen för att generellt benämna de gudar som hade sin hemvist i himlen.
91
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Bön, avsikt & människans position 

Hen som yttrar texten har som huvudsaklig avsikt att hylla Gula. Vid ett flertal tillfällen 

uttrycks böner om att få prisa henne; hennes gudomlighet, mod, och överhöghet (Rad 2–4).
92

  

 

Nyckelord, Gula 

Healing: Physician, Intercessor, Judgement, Mercy, Bringing peace, Protector, Sovereignty 

Praise: Greatness, Mother Compassionate, Heaven, Mistress of heaven and netherworld, 

charm, Sovereignty, Warrior (among gods), Queen of (All) World Regions 

 

2.4 Hymner: jämförande diskussion 

Moment: ”Healing” 

Nyckelord, Ninisina: Physician, Incantation priestess, Protector, Intercessor 

Nyckelord, Gula: Physician, Intercessor, Judgement, Mercy, Bringing peace, Protector, 

Sovereignty 

Det finns ett antal fler aspekter att hämta hos Gula inom det spektrum som är helande. Det 

som båda gudinnorna har gemensamt är först och främst titeln ”Physician”; denna återfinns 

även i Iddin-Dagan D som inte ens kretsar kring helande. Denna benämning går ej att komma 

ifrån. I Gulas fall tilldelas hon också titeln “Mistress of health”, men det får falla in under 

begreppet ”Physician”. I Ninisina A:s fall rör det sig om en detaljerad beskrivning av vad 

helandet innebär, behandlandet av sår och så vidare. Detta kan kontrasteras mot Gula, som 

oftare blir ombedd att förmedla bönen om helande än att utföra det själv. Det andra som 

nämns i samband med båda gudinnorna är ”Protector”. Att de båda beskyddar de som tillber 

dem nämns, men i inget av fallen går man in mer ingående på vad det faktiskt innebär. 

Genom att läsa mellan raderna anar jag ändå att det i båda gudinnornas fall finns vissa mått av 

beskydd inom själva helandeaspekten. Detta i och med att gudinnan hör ens bön, dömer ens 

fall och medlar åt en, så finns där i bakgrunden någon form av beskyddande känsla. Den 

tredje aspekten som båda tilldelas är rollen som ”Intercessor”, medlandet till andra gudomar. 
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Att de båda gör detta är föga förvånande då helandegudinnor ofta får en medlande roll.
93

 Det 

som bör anmärkas är att det endast förekommer en gång hos Ninisina.  

Healinggudinnans roll som ”Incantation priestess” brukar av många forskare anses vara 

centralt för dem båda, men vi får konstatera att i detta fall nämns något sådant endast i 

samband med Ninisina. Det är dessutom något som artikuleras noga – endast i Ninisina A 

porträtterar man hur hon utför besvärjelser inte mindre än sex gånger.  

Därefter har vi ytterligare några nyckelord som används i relation till Gula. Först och främst 

har vi “Judgement”. Ett flertal gånger ber hen som vänder sig till Gula om att hon ska ”judge 

a cause/case” eller ta sitt ”seat of judgement” för att avgöra om önskan ska bönhöras eller ej. 

Detta ger ytterligare en aspekt av makt, eller indikerar en hög position, då det implicerar att 

det inte är självklart att man får sin vilja igenom enbart genom bön. Anledningen måste vara 

tillräcklig, och den kommer att bedömmas. I kontrast har vi nyckelordet “Mercy”, som istället 

ger Gula en dimension av nåd. Det bör dock tilläggas att Ninisina A nämner vissa saker som 

skulle kunna falla inom ramarna för en liknande barmhärtighet. När Ninisina beskriver sig 

själv påpekar hon bland annat att hon hör ”prayer and pleading”, men det är inte lika specifikt 

uttalat i hennes fall som benämningen av Gulas ”Mercy”. Inte alltför olikt det mått av nåd 

Gula sägs ge, är den fred som hon kan medföra; att hon är ”Bringing peace”. Det nämns alltid 

i samband med att personen som yttrar hymnen beskriver hur han kallat/kallar på henne, ofta i 

kombination med ett uttryck av hans egen smärta. Man vänder sig alltså i dessa fall till Gula 

för att få hjälp med sitt helande, vilket i sin tur kommer att ”bring peace”. 

 

Moment: ”Praise” 

Nyckelord, Ninisina: Greatness, Heaven, Sexuality, Nu-gig, Barnmorska, Protector & Holder 

of life (for the land), Great Terror (judgement) 

Nyckelord, Gula: Greatness, Mother compassionate, Heaven, Mistress of heaven and 

netherworld, Charm, Sovereignty, Warrior (among gods), Queen of (All) World Regions 

Först och främst vill jag förtydliga att nyckelordet ”Greatness” är något jag använder för att 

generellt inbegripa alla de uttryck som används för att beskriva gudinnans storhet. Det kan 

vara ord som ”great”, ”brilliant”, eller titlar som ”Lady”. Just ”Greatness” är ett nyckelord i 

samtliga hymner som tas upp i detta avsnitt. Detta är dock inte märkligt med tanke på att 
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texterna ifråga är avsedda för en viss gudinna av en särskild anledning. Att prisa en gudom 

som inte är högt ansedd förefaller ologiskt och inte särskilt nödvändigt. Förutom ”Greatness” 

är det ”Heaven” som nämns i samband med dem båda; detta är Ninisina och Gulas 

gemensamma hemvist. 

I övrigt så ser vi i att vad som prisas/hyllas hos de båda gudinnorna är väldigt olika. Jag har 

redan betonat de sexuella anspelningar som döljer sig bakom šuba-stenar i samband med 

Ninisina. Det faktum att detta nämns flera gånger i olika texter, ofta i samband med nu-gig, 

får mig att starkt vilja poängtera dess betydelse. Inte minst då detta även tillskrivs Inana som 

Ninisina också associeras med. Inanas sexualitet och prästinnefunktion är inte heller det enda 

de har gemensamt, även det krigiska och våldsamma delar de. Healinggudinnor i avbildningar 

porträtteras också ofta omgivna av stjärnor, liksom Inana, och fanns representerade som en 

stjärnkonstellation (se Bakgrund). I just dessa textuella exempel vill jag argumentera för att 

om man ska associera gudomar med varandra och ser på vad som prisas hos gudinnorna i 

dessa hymner, så har Ninisina här mer gemensamt med Inana än med Gula. En allmän 

skillnad mellan Inana och Ninisina är dock att Ninisina, i fler fall än Inana, har barn. Men 

Ninisinas barn är gudomar; i de texter som behandlas här framställs Ninisina inte som moder 

till patienterna eller de som yttrar hymnerna; däremot är hon barnmorska. Ninisinas roll som 

skyddspatron för Isin ger henne även positionerna ”Protector & Holder of life (for the land)” 

och ”Great Terror”. I samband med detta beskrivs hon som ”lady of the living and of the 

dead”. Man skulle kunna likna detta med Gulas roll som härskarinna i underjorden (se nedan). 

I relation till Gulas nyckelord ”Judgement” (gällande helande), så finns det även ett visst mått 

av ”judgement” också i Ninisinas skräckinjagande aspekt som beskyddare av staden. I denna 

roll avgör hon dess öde och således dömer hon den. Gula däremot kan sägas utöva en mer 

personlig form av dömande i relation till den som riktar sig till henne för hjälp. 

När Gula prisas används som sagt andra attribut. Som jag tidigare påpekat associeras de båda 

med himlen, och Ninisina beskrivs som ”lady of the living and of the dead”, medan Gula är 

”Mistress of heaven and netherworld”. Ninisinas titel står i direkt relation med hennes 

nyckelord ”Great Terror” och beskyddandet av Isin. Vi har där den aggressivare aspekten hos 

Ninisina att utgå ifrån. När det gäller Gula är det endast en titel i Bullutsa-rabis hymn. Resten 

av sagda vers diskuterar inte våld eller död och därför har vi inte så mycket att hämta från den 

titeln. Däremot bör det påpekas att ett annat av hennes nyckelord är ”Warrior”, men detta är 

bland gudarna då Gulas ”Sovereignty”, överhöghet, framhävs bland de andra gudomarna. 

Detta betonas starkt i den sista hymnen och kan tyckas en aning anmärkningsvärt då vi är 
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vana att se henne i en medlande position. Den kontroll av, och beordrandet av, andra gudomar 

som uttrycks här är unik i förhållande till de övriga texter som jag behandlar. Vanligtvis 

används termer för att beskriva healinggudinnans roll som viktig och definitivt högt stående 

inom sitt pantheon. Samma text avslutas med att kalla Gula ”Queen of (All) World Regions”, 

ytterligare ett epitet för en suverän maktposition. 

Ett sista nyckelord för Gula är ”Mother compassionate”. Det utläser jag som starkt 

kontrasterande gentemot Ninisina, av skäl som redan diskuterats. Varken konkret moderskap 

eller ”compassion” nämns hos Ninisina, medan detta hos Gula upprepas ett flertal gånger.  

 

Moment: ”Prayer & Intention” 

Själva intentionen med hymnerna kan sammanfattas kort, men detta gör dem inte mindre 

viktiga. Avsikten styr hela textens utformning, dess teman och faktiska innehåll. I Ninisinas 

fall tycks det vara att hylla henne i båda hymnerna, det är vad som hyllas som skiljer sig. I 

Ninisina A spelar helandet en central roll, medan Iddin-Dagan D starkt betonar hennes 

beskyddande förmågor.  

Alla hymnerna till Gula prisar också henne, men de två första framhåller helande till en grad 

som den tredje och sista inte når. Dock vill jag åter artikulera att trots att gudinnans helande 

egenskaper prisas så är det hennes medlande till andra healinggudomar som hymnerna lägger 

starkast tonvikt på. I den tredje hymnen är det själva hyllningen som spelar störst roll; 

upprepade gången ber tjänaren att få prisa henne, och då främst hennes gudomlighet, mod och 

överhöghet (Rad 2–4).  

 

2.5 Medicinska besvärjelser till Ninisina och Gula 

Till ”healing spells” räknar Böck de besvärjelser (incantations) som förekommer i medicinska 

ordinationer, eller berör en medicinsk kontext. Även om de klassas som besvärjelser så liknar 

de ofta böner i både stil och innehåll. De är avsedda för recitation, antingen under 

förberedelsen av, eller under tilldelningen av, medicin. Ofta förekommer uttryck angående 

hur många gånger besvärjelsen ska reciteras. Forskare vet ej om de var menade att framföras 

med någon särskild form av intonation, men det finns ett antal som nämner att de bör 

viskas/mumlas. Det förekommer även några texter vilka innehåller ”gibberish” och ”mumbo-
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jumbo”; troligtvis ska dessa sjungas i någon form av rytm. Dessa vanligtvis korta texter inleds 

med det sumeriska logogrammet EN2 eller det akkadiska ”šiptu”, vilka traditionellt sett 

översätts som ”incantation”. Då de liknar böner till så hög grad, så kan man även se EN2 och 

šiptu som en indikation på att det är en relativt standardiserad text, vilken är en del av en 

given ritual, snarare än att texterna alltid bör klassas som just ”besvärjelse”. Alla medicinska 

ordinationer innehåller inte besvärjelser, och flera besvärjelser kan hänvisa till samma 

ordination. Ca 350 besvärjelser har funnits, men endast ett fåtal som tilltalar en 

healinggudinna. I Barbara Böcks fjärde kapitel diskuterar hon de som hon känner till.
94

 De två 

besvärjelserna till analysen av Gula har jag valt för att de innehåller mest beskrivningar av 

gudinnan. 

Ninisina och Gulas separata kulter kan urskiljas i bland annat distributionen av deras namn i 

exorcistisk och medicinsk litteratur mellan 2000-talet och mitten av 1000-talet f.v.t. När det 

berör terapeutisk medicin åkallar den lidande personen som regel Gula i sumeriska 

besvärjelser. Sällan vänder man sig till Ninisina.
95

 

2.5.1 Besvärjelse: Physician of the land, Ninisina 

På rad 4 i Physician of the land, Ninisina nämns gudinnan Uraš, jordgudinnan som ofta ses 

som Ninisinas mor. Det skulle kunna gå att läsa texten som att de likställs med varandra eller 

att texten som följer tillägnas Uraš, men då Uraš betyder ”jord” och hennes inflytande 

traditionellt sett begränsas till det området, väljer jag att bortse från rad 4 i min analys av 

denna besvärjelse, samt rad 5 då även den eventuellt kan hänvisa till Uraš som även är Anus 

fru i vissa sammanhang.
96

 

Besvärjelsen inleds med en hyllning till Ninisina. Hon ges epitet såsom ”physician of the 

land”, och ”mother of the land”. Hon beskrivs som ”Housekeeper of the Ekur/Netherworld” 

och ”great hand of heaven”, samt återigen “lady of the black-headed people”. Här ser vi alltså 

ytterligare en gång spännvidden mellan dessa olika maktområden, underjorden och himlen. 

Vad det rent praktiskt innebär att vara ”Housekeeper of the Ekur/Netherworld” är dock oklart. 

Rad 6 poängterar återigen gudarnas storhet. I raderna 7–9 görs ett antal svårtydda referenser 

till diverse naturföreteelser och guden Ea, ”creator of the land”, som reciterat orden ”ulgiritum 

tillatum”. Enligt Barbara Böck är detta uttryck antagligen vad hon kallar ”abrakadabra-ord”. 

”Tillatum” kan översättas till ”help/support”, men ulgiritum har ingen känd betydelse. Rad 9:s 
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beskrivning av djur och naturfenomen återfinns även i en annan, kortare besvärjelse avsedd 

att reciteras mot sjukdomen ”sagallu”.
97

 Besvärjelsen avslutas med en uppmaning att recitera 

texten;  

“Speak, (all of you) ’May the one who is growing tired throw it down, may 

the one who is calm lift it up! So that the wrong done to NN, son of NN, 

may be righted!” (Rad 10–11)
98

 

Detta är en besvärjelse som till hög grad liknar en bön. Här finns även många av de prisande 

element som vanligtvis återfinns i hymner. Endast den första raden som introducerar Ninisina 

som ”physician” och det avslutande stycket citerat ovan gör referenser till helande. Den 

övriga texten beskriver och prisar gudinnans upphöjda position och nåden Ninisina ger. 

Nyckelord, Physician of the land, Ninisina: Greatness, Physician, Merciful, Mother of the 

land, Housekeeper of the Ekur/Netherworld & Great hand of heaven  

2.5.2 Besvärjelse: Gula, August Lady – When you Descend from Sky’s Horizon  

Denna besvärjelse har återfunnits nedskriven på både sumeriska och akkadiska i samband 

med medicinska ordinationer som behandlar sjukdomar relaterade till urinvägarna. Den ska ha 

reciterats under behandlingen.
99

 

Besvärjelsen inleds med att fastställa Gulas upphöjda position. I raderna 1–10 är hon gudarnas 

rådgivare (”Counsellor”), och hon visar nåd gentemot människan som hon håller levande. Just 

uttrycket ”Counsellor” skulle här alltså mycket väl kunna relatera till en medlande position. 

Gula beskrivs med flertalet adjektiv; “experienced”, “brilliant as daylight”, “pure”, 

“supreme”, och så vidare.  

(1–6) “Gula, august Lady – when you descend from heaven’s horizon, 

counsellor of the gods – when you descend from heaven’s horizon, 

Supreme [Gula] who shows mercy with man and keeps him alive – when 

you descend from heaven’s horizon, 

Experienced one, as brilliant as daylight, favourable one – when you descend 

from heaven’s horizon”
100

 

Personen som kallar på Gula benämner sig själv som hennes tjänare, bekräftar att han kallat 

henne från sina avlägsna himlar, står ensam och ber att hon lyssnar (Rad 11–14). Denna första 
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del av texten skulle kunna vara avsedd för att läsas av exorsisten, medan de senare raderna 

(antagligen 15–30, med andra ord med undantag för besvärjelsens sista två rader) var menade 

att läsas av patienten, antingen genom att repetera vad exorsisten sa eller genom att läsa texten 

tillsammans med honom.
101

 En stor del av texten utgörs av patientens beskrivning av sin egen 

situation, med åtskilliga uttryck av svaghet samt mången åkallan av gudinnan. Patientens 

sjukdom tvingar honom att be om hjälp och han vädjar efter att hon ska höra honom. En 

ovanlig beskrivning av Gula är ”prinsessa”; 

“You are the sublime princess who bestows life and wellbeing. My Lady, 

calm down and have mercy!”
102

 (Rad 19–22) 

I raderna 21–22 implicerar författaren att det är Gula själv som bör lugna ner sig och visa nåd: 

”calm down and have mercy”.
103

 Kan det vara så att mannen i fråga har gjort något för att 

åsamka sig Gulas vrede?  

I raderna 24–30 ber han att Gula, ”You who saves life from unknown disease”, ska ta hans 

hand och lovar att i resten av sitt liv förhärliga och hylla henne. Patienten ber att alla som ser 

både Gulas gärningar och honom själv ska lovprisa hennes gudomlighet. De två avslutande 

raderna i besvärjelsen läses av exorsisten själv, där också han intygar att han kommer att 

proklamera Gulas ära.
104

 

Nyckelord, Gula, August Lady – When you Descend from Sky’s Horizon: Greatness, 

Physician, Heaven, Counsellor, Merciful, Princess 

2.5.3 Besvärjelse: Gula, May they Worship you Forever 

Övergripande kan sägas att denna besvärjelse, till skillnad mot den förra texten, centreras 

kring patienten, ritualen och dess avsikt snarare än att beskriva gudinnan. Besvärjelsen 

berättar exempelvis för oss vilken planta som används till botemedlet och hur ritualen ska 

utföras (Rad 8–14).
105

 Just denna del av besvärjelsen ger oss inte särskilt mycket information 

om Gula, det återfinns snarare i dess första rader.  

“Incantation: Gula, may they worship you forever! You are mindful about 

dog bites. You know healing spells and cures for dog bites. You are a 

physician, you are a seeress, you are the one who gives life.”
106

 (Rad 1–5) 
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Här går författaren in på mer specifika frågor om Gula som ”mindful about dog bites”, vilket 

inte är ologiskt, med tanke på healinggudinnornas nära relation till hundar. Av de tre andra 

beskrivningarna av Gula, ”physician”, ”seeress” och ”the one who gives life”, är ”seeress” är 

en beskrivning som vi inte sett tidigare i denna undersökning.  

”The one who gives life” kan tolkas relativt bokstavligt utifrån den helandekontext vi befinner 

oss i, utifrån perspektivet att Gula är den som botar sådant som skulle kostat patienten livet. 

Hon är alltså någon som ger ett fortsatt liv.
107

 Gula förekommer även i ritualer relaterade till 

fertilitet.
108

 Det finns också ett antal besvärjelser där spädbarn behandlas. I “Let mother get 

her chores done” gäller det ett barn som inte slutar skrika, utan fortsätter tills hans mor 

snyftar. Trollformeln ska läsas tre gånger med en brödbit vid barnets huvud. Sedan ska 

barnets kropp gnuggas med brödet, vilket sedan bör förtäras av en hund. Detta skulle få barnet 

att bli tyst. Trollformeln tillskrivs i slutet ett flertal gudomar, bland annat Gula och Damu, 

vilket ytterligare förstärker relationen till hundar.
109

  

Nyckelord, Gula, May they Worship you Forever: Greatness, Physician, Seeress, Giver of 

life, dog 

 

2.6 Medicinska besvärjelser: jämförande diskussion 

Nyckelord, Ninisina: Greatness, Physician, Merciful, Mother of the land, Housekeeper of the 

Ekur/Netherworld & Great hand of heaven  

Nyckelord, Gula: Greatness, Physician, Heaven, Counsellor, Merciful, Princess, Seeress, 

Giver of life, Dog 

Först och främst kan vi konstatera att ”Greatness” återigen tycks vara ett stående tema. Detta 

återfinns i alla tre texter. Att även gudinnornas roll som ”Physician”, vare sig titeln är uttalad 

eller om det är underförstått med tanke på textens övriga innehåll (såsom bön), är föga 

förvånande då detta är just besvärjelser avsedda för helande. Att gudinnorna har förmågan att 

visa nåd (”Merciful”), nämns i två av de tre texterna, och även detta är representerat hos båda 

gudinnorna. Det kan relateras till det övergripande temat ”helande”, nåd från sjukdom. Det är 
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de övriga nyckelorden och det de representerar som bidrar med skillnader och är mer relevant 

för en jämförelse.  

”Mother of the land”, ett uttryck som får representera Ninisina, är intressant då det rymmer på 

flera aspekter. Dels kan fokus läggas just på ordet ”Mother”. Vi har tidigare sett exempel på 

att healinggudinnan då och då länkas samman med exempelvis fertilitet. Här benämns 

Ninisina dock som moder till ”the land”, vilket även skulle kunna inkludera landets folk. Inte 

heller detta är obekant, speciellt inte i samband med Ninisina. Med tanke på hennes roll som 

skyddspatron för Isin och den beskyddande position som hon fått erhålla i båda hymnerna 

som jag tagit upp i samband med henne, så är det inte alls osannolikt att en sådan roll skulle 

vara främmande. Särskilt inte då själva besvärjelsen i sig knappt nämner helande, utan snarare 

beskriver gudinnans egenskaper och roller. Min tolkning är att det i detta fall inte handlar om 

moderskap i bemärkelsen födande/fertilitet, utan snarare de beskyddande egenskaper som 

Ninisina tidigare tillskrivits. Skulle ”Mother of the land” däremot tolkas mer bokstavligt, med 

betoning på ”Mother”, så kunde detta eventuellt liknats med ”Giver of life”, något som 

beskriver Gula. Om uttrycket läses ordagrant, i bemärkelsen ”den som ger liv”, är det 

sannerligen likt en moder. Dock skriver författaren i den aktuella raden: ”You are a physician, 

you are a seeress, you are the one who gives life”, så i detta fall tolkar jag det i direkt relation 

till ”Physician” och dennes helande. Om ”Giver of life” här innebär någon som botar 

sjukdomar och därmed ger patienten liv istället för död så är det inte samma sak som 

Ninisinas ”Mother of the land”. ”Giver of life” innefattar inte heller någon referens till att 

gälla någon annan än patienten själv. Hela besvärjelsen (Gula, May they Worship you 

Forever) är i allmänhet centrerad kring den aktuella ritualen, medan Ninisinas (enda) 

besvärjelse beskriver gudinnans roll i relation till folket och landet. 

Något annat som är värt att diskutera är att Ninisinas makt nämns både i förhållande till 

landet/den fysiska världen (återigen, ”Mother of the land”), och till underjorden och himlen 

(”Housekeeper of the Ekur/Netherworld & Great hand of heaven”). Som sagt beskriver 

hennes besvärjelse gudinnan mer än det görs i Gula, May they Worship you Forever, men 

Gulas första besvärjelse däremot (Gula, August Lady – When you Descend from Sky’s 

Horizon) är mer generös med beskrivningar av gudinnan. Då det gång på gång upprepas att 

Gula befinner sig i himlen kan vi således notera att Ninisina finns representerad på alla tre 

traditionella ”nivåer” av verkligheten och därmed har en större bredd än Gula, som enbart 

tycks befinna sig i himlen. 
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Gula har däremot några andra nyckelord som inte har någon direkt motsvarighet hos Ninisina. 

Bland annat nämns i Gula, August Lady – When you Descend from Sky’s Horizon att hon är 

“Counsellor” åt gudarna, vilket jag redan liknat med det medlande vi är vana att se. Även om 

det inte finns uttryckt i Ninisinas besvärjelse så vet vi att det också är något som gäller henne i 

andra sammanhang. I samma besvärjelse är Gulas ”Princess” något som kan räknas in under 

”Greatness” då det mest verkar implicera en högtstående position, möjligtvis inom pantheon. I 

Gulas andra besvärjelse (Gula, May they Worship you Forever) har jag också valt ut 

nyckelorden “Seeress” och “Dog”. ”Seeress” är som sagt ovanligt, och texten går inte in på 

dess innebörd mer än att den ger Gula titeln. Det är därför värt att notera, men det är svårt att 

göra en djupare analys av dess innebörd. I samma besvärjelse nämns också hundar i samband 

med Gula, men även detta är något vi vet är något både Ninisina och Gula har gemensamt. 

 

2.7 Gudinnornas helandefunktion: diskussion 

Vad kan vi då utläsa om gudinnornas helandefunktion från dessa texter? Hur omfattande och 

central är den? Bör man i en diskussion som denna göra en distinktion mellan gudinnornas 

direkta helande och deras förmedling av helande? Även om gudinnan i fråga är den 

patienterna vänder sig till med avsikt att bli friska, så är det inte gudinnans egna helande 

egenskaper de söker, snarare hennes position i förhållande till gudomarna i det övriga 

pantheon. Och dessa ”fall” ska även dömas; helande är inte en säker utgång. I dessa fall är 

gudinnans funktion snarare en typ av domare, men avsikten är ändå att bli botad. Därför vill 

jag mena att helandefunktionen ändå är central i dessa fall, men den är inte lika dominerande 

för gudinnan som för texten i övrigt. Utifrån detta perspektiv kan vi dock konstatera att 

helande är något som alltid nämns, i alla texter behandlade här.  

Ett svar gällande för hela Ninisina & Gulas textuella diskurser kan självfallet inte ges här. De 

hymner och besvärjelser som tas upp i denna uppsats är exempel på texter och rymmer 

följaktligen enbart exempel på möjliga svar. Men att lyfta en sådan diskussion kan 

förhoppningsvis bidra med nya utgångspunkter eller en ökad medvetenhet på att det finns 

andra aspekter än helande att betona när man pratar om Ninisina eller Gula. Bara genom att 

titta på en av gudinnorna blir det tydligt hur olika det kan se ut till och med inom diskursen. 

Medan Ninisina A lägger stort fokus på Ninisinas egen förmåga att hela omtalas det knappt i 

Iddin-Dagan D, där ”Physician” också enbart är en titel. Gula Hymn of Bullutsa-rabi nämner 

Gulas egen förmåga att hela, men i Four Hymns to Gula-texten ligger fokus på medlande. To 
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Gula: (A) Healer fokuserar till största delen på att hylla hennes överhöghet, men nämner att 

hon botar gudar och människor. 

Det faktum att helande alltid nämns betyder nödvändigtvis inte att helandet alltid är det 

huvudsakliga eller mest relevanta temat i texten. Som vi kunnat uttyda återges andra ämnen, 

främst i hymnerna men även i besvärjelserna. Sexualitet, fertilitet, moderskap, våld, och 

beskydd diskuteras. Det nyckelord som återkommer i varenda text är ”Greatness”, vilket inte 

nödvändigtvis refererar till ”Greatness” inom helande, utan till en hög, väl ansedd position 

inom pantheon. Att hylla gudinnorna för denna uppsjö av egenskaper är många gånger en 

huvudavsikt. Helande är då enbart en aspekt av flera, även fast det nämns i varenda hymn.  

Gällande de medicinska besvärjelserna så är intentionen klart medicinsk; de är avsedda för att 

reciteras i samband med helande. Men inte heller här är innehållet helt och hållet begränsat till 

helande-tematik. I Physician of the land, Ninisina utgör det endast en del i besvärjelsens 

början och slut. Den övriga texten refererar till andra egenskaper hon besitter, bland annat 

hennes beskydd. Gula, August Lady – When you Descend from Sky’s Horizon kretsar däremot 

mer kring Gulas helande. Här interagerar exorcisten och patienten, vilka båda prisar Gula. 

Gula, May they Worship you Forever, som inriktade sig specifikt på Gulas behandling av 

hundbett är än mer konkret i sin helandeaspekt.  

Sammanfattningsvis menar jag att helandefunktionen är väldigt central, men att det är en 

aspekt bland flertalet andra. I vissa fall är den dominant, i andra fall knappt märkbar. Detta är 

relativt beroende på textens syfte och sammanhang. Men att titlar som ”Physician” nämns 

även när gudinnan inte agerar som en sådan visar att titeln tycks vara relevant och värt att 

nämna. Det är också möjligt att denna titel kom med en förförståelse som inte behövde 

utbroderas för att läsaren skulle förstå vad rollen som ”Physician” innebar.  
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3. Slutsats 

I denna uppsats har jag analyserat och definierat (artikulerat) mångtydiga tecken, exempelvis 

”Healing” och ”Praise”, till fasta betydelser. Jag har fixerat dem till moment med bestämda 

innebörder. Denna process har skett med hjälp av nyckelord. 

Här nedan kommer frågeställningarna att diskuteras och slutsatserna presenteras.  

– Med hänseende till följande centrala moment inom den textuella kulten till 

gudinnorna Ninisina och Gula, ”Healing”, ”Praise”, ”Prayer & Intention”: hur skiljer 

sig framställningen av gudinnorna åt i utvalda hymner? 

”Healing”: 

Både Ninisina och Gula delar nyckelorden ”Physician”, ”Protector” och ”Intercessor”. I 

relation till dessa nyckelord är de mestadels lika. En skillnad är att Ninisina utför mer 

praktiskt helande, medan Gula förmedlar mer. Inte hos någon av dem får vi en riktig 

förklaring på vad deras beskyddande faktorer förmodades innebära; det kan vara en del av 

helandet.  

Ninisina får epitetet ”Incantation priestess”, något som brukar tillskrivas båda, men i dessa 

hymner aldrig nämns i samband med Gula. Gula förknippas istället med en maktposition 

uttryckt genom nyckelordet ”Judgement”. Detta nämns i samband med medlandefunktionen, 

och visar på en högt ansedd position. Gula visar också nåd, ”Mercy”. Detta nämns inte 

uttryckligen i samband med Ninisina, men att även hon har en barmhärtig sida antyds också. 

Det sägs också att Gula är ”Bringing peace”, i samband med att hen som kallar henne 

uttrycker smärta.   

“Praise”: 

Båda associeras med himlen och innehar en hög status, vilken jag uttryckt genom nyckelordet 

“Greatness”. Men bortsett från detta skiljer de sig nämnvärt i dessa hymner. Hos Ninisina 

betonas hennes sexualitet och hennes roller som prästinna/”Nu-gig”, ”Barnmorska”, 

”Protector & Holder of life (for the land)” samt ”Great Terror (judgement)”. Ninisinas 

sexualitet, titeln nu-gig och den krigiska aspekt som här återfinns liknar mer Inana än Gula. 

Ninisina har inga jordiska barn i dessa hymner, men hon är barnmorska och associeras med 

fertilitet. Att hon är skyddspatron åt Isin är väletablerat och här ser vi exempel på hennes 

ansvar för och beskydd av området. Hon ses som skräckinjagande. Allt detta skiljer sig från 
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framställningen av Gula, förutom en viss aspekt av Ninisinas ”Great Terror (judgement)”-

sida, som liknar Gulas ”Judgement” (se ovan). Gula prisas istället för sin position som 

”Mother compassionate”, medkännande moder. Ninisina å andra sidan benämns ej som en 

personlig moderfigur. Hon är ”Mistress of heaven and the netherworld”, hon har 

”Sovereignty”, en överhöghet hos de övriga gudomarna. Bland dem är hon även en 

”Warrior”, krigare. Hennes upphöjdhet betonas särskilt starkt och hon nämns bland annat som 

”Queen of (All) World Regions”. 

”Prayer & Intention”: 

I hymnerna tillägnade Ninisina tycks avsikten vara att hylla henne. I Ninisina A betonas 

hennes helande och i Iddin-Dagan D prisas hennes beskydd. Också Gulas hymner prisar 

henne. Två av dem lägger också tonvikten på helande, men framför allt helande genom Gulas 

medlande till andra gudomar. Den tredje hymnen rymmer mest hyllningar, i vilka man 

betonar då hennes gudomlighet, mod och överhöghet. 

 

– Hur skiljer sig framställningen av gudinnorna åt i utvalda medicinska besvärjelser? 

Återigen delar Ninisina och Gula nyckelorden ”Greatness och ”Physician”, och nu även 

”Mercy”, vilket relaterar till helandet som är det genomgående temat i dessa besvärjelser. En 

av skillnaderna i besvärjelserna står att finna i Ninisinas nyckelord ”Mother of the land” och 

Gulas ”Giver of life”. Båda nyckelorden skulle kunna relateras till traditionellt moderskap, 

men hos Ninisina är det snarare ett uttryck för hennes roll som skyddspatron. Hos Gula är det 

ytterligare uttryck för hennes funktion som helare. Ninisina omnämns i samband med en rad 

olika platser; i himlen, på jorden/i landet och i underjorden, medan Gula enbart figurerar i 

himlen. Gula har också ytterligare några beskrivningar; ”Counsellor”, vilket kan liknas vid 

medlarrollen och alltså är något vi sett hos Ninisina tidigare, ”Seeress”, vars faktiska innebörd 

är oklar, samt ”Dog”, som vi också vet är gemensamt för dem. 

 

– Hur central är gudinnornas helandefunktion i dessa texter? 

Detta beror som sagt på vad som räknas in i helandefunktionen förutom gudinnornas eget 

utförande av helande; förmedlande av helande, eller inte? Jag valde att utgå från att 

helandefunktionen ändå finns hos gudinnorna, men den är inte lika dominerande hos dem som 
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hos texten i övrigt. Självklart kan inte denna fråga besvaras i hänseende till gudinnornas kult i 

stort, och inte heller som gällande för allt textuellt material. Jag kan endast utgå från de texter 

jag har framför mig, och dessa visar sammantaget att helandefunktionen verkligen är väldigt 

central, men att det dock är en aspekt bland flera andra. Helandet som tema återkommer i alla 

texter, men hur framträdande helandefunktionen är hos gudinnan skiftar från att vara näst 

intill obefintlig till att utgöra hela textens syfte. Dock nämns det ändå i samtliga av dessa fall, 

och tycks därför alltid ha bedömts som relevant. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se teman som är gemensamma för dem båda i både hymner 

och besvärjelser, men också specifika särskiljande drag. Kanhända är gudinnornas storhet, 

nåd och beskydd som beskrivs i texterna något som på ett naturligt sätt hänger samman med 

helandet, gudinnornas förmåga att ge nåd till patienterna och skydda dem från ohälsa/död. Det 

skulle kunna vara en anledning till att dessa teman är exempel på drag gudinnorna har 

gemensamt, även om utförandet av helandet kan ta sig uttryck på olika sätt hos Ninisina och 

Gula. Aspekter av deras beskrivna karaktärer som inte relaterar till helande kan däremot vara 

betydligt mer olika, även om det vid första anblick kan upplevas som liknande karaktärsdrag. 

Exempelvis finns det en våldsaspekt i både Ninisinas position som skyddspatron för Isin och i 

Gulas roll som ”Warrior” bland gudarna, men olikheterna är betydligt större vid betraktande 

av den övriga kontexten och användningen av uttrycken. Trots vissa övergripande 

gemensamma drag menar jag att allt det som pekats ut som olikheter är tillräckligt markant 

för att de bör skiljas åt i forskning som ämnar diskutera dem.  

Avslutningsvis vill jag understryka hur mycket mer, fördjupade religionshistoriska 

forskningsmöjligheter som finns att göra inom detta område, både i relation till Ninisina och 

Gula och överlag inom Mesopotamien, men även i andra forntida kulturer. Dessa två 

gudinnor, och så många andra gudomar med dem, har texter, avbildningar, arkeologiska fynd 

relaterade till sig som väntar på att få analyseras. Hade jag haft utrymme att undersöka 

gudinnorna i deras fulla diskurser hade jag velat göra det. 

Det skulle även vara intressant att se dem i relation till andra healinggudinnor, i 

Mesopotamien och i andra delar av världen, och även göra liknande undersökningar om helt 

andra typer av gudinnor som associeras med varandra, till exempel ”kärleksgudinnor”, 

”dödsgudinnor”, ”krigsgudinnor”, och så vidare. Här finns definitivt mer kunskap att hämta.  
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Södra Mesopotamien 

Tidigdynastiska perioden: ca 2900–2350 f.v.t 

Gammalakkadisk tid: ca 2350–2100 f.v.t 

Ur III: ca 2100–2000 f.v.t 

Isin-Larsa: ca 2000–1800 f.v.t 

Gammalbabylonisk tid: ca 1800–1600 f.v.t 

Medelbabylonisk tid: ca 1400–1000 f.v.t 
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