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Inledning
Varje människa drömmer om någonting. Om att bli något stort,
eller skapa något som gör skillnad. Läraren vill kunna förklara
det komplexa så det tänds ett ljus i lyssnarnas ögon. Författaren
hoppas kunna skriva en berättelse som berör genom att anknyta
till det verkligt mänskliga - även om det som skrivs bara är helt
påhittat. Journalisten vill finna den stora Händelsen – och vara
först med att rapportera den för hela Världen.

Nu var det här fyra skribenter som just ville berätta, beskriva
något av det mest oväntade de någonsin hört talas om. Några
hade själva sett det de skulle skriva om, andra var beroende av
ögonvittnen de kände.

Resultatet blev fyra rapporter, fyra korta beskrivningar av den
stora Händelsen som de ville berätta för Världen. Den som vill
kan själv läsa vad de skrev, och konstatera att å ena sidan är de
fyra berättelserna olika men å andra sidan har de en gemensam
kärna.

Det är tydligt att de fyra författarna faktiskt beskriver samma
händelse, men också att beroende på ögonvittnenas placering
och personlighet har rapporterna blivit lite olika i detaljerna. Ju
mer överraskande en händelse är, desto mer osannolikt är det
att ögonvittnenas berättelse överensstämmer exakt. Just att bli
överraskad gör att även den som ser vad som händer, tar in och
minns mera beroende på sina egna förutsättningar än annars.

Att  de  fyra  rapporterna  inte  är  exakt  lika  antyder  alltså  att
vittnena  inte  har  kokat  ihop  en  gemensam  version  som  de
kommit överens om att presentera.
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Codex Sinaiticus

British Library

London

En beskrivning av en verklig händelse av flera som varit med,
ska vara identisk i konturerna, men varierande i detaljerna. Den
ska likna en kör som sjunger flerstämmigt. Det krävs harmoni
mellan de olika rösterna, men de ska inte låta precis likadant.

Den här lilla boken ägnas Bibelns första elva kapitel med flera
korta dramatiska berättelser från tidernas gryning. Frågan är ju
förstås hur trovärdiga dessa berättelser är och metoden för att
få reda på det bygger på rättspsykologernas erfarenheter av just
vittnesmål.

Det blir således att ta reda på ifall Bibelns berättelser kan läsas
parallellt med andra texter om samma sak; och sen bedöma om
alla berättelserna, Bibeln inbegripen, bildar ett harmoniskt helt
– även om inte alla detaljerna är identiskt lika.

Välkomna till ett körverk i sju satser, som för enkelhetens skull
disponeras efter Bibelns ordningsföljd. Låt oss alltså börja från
självaste början av Bibelns inledning!
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Gud är ordningens Gud
Bibeln börjar med att konstatera att Världen har planerats och
tillverkats för ett  syfte. Planeten jorden ska vara människans
och allt annat levandes hem. Detta, att jorden och livet blivit
skapat återkommer sedan Bibeln till gång efter annan. Det är
ett av den Stora berättelsens viktigaste teman.

Biblia Hebraica

Stuttgartensia

Kittel, 1937

Ps 104

Låt oss först och främst utgå från Första mosebokens hebreiska
text.

Be-Reshit Bara' Elohim

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och 
jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, 
och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: 
”Varde ljus”; och det vart ljus. (1 Mos 1:1-3, 1917)

I vår klassiska kyrkobibel, som till förra reformationsjubiléet
kom att ersätta Karl XII:s, verkar Bibelns upptakt som del av
en sammanhängande berättelse. I original är det lite annorlunda
med tre självständiga meningar. Alla har de olika syften och de
vill förmedla var sina saker åt oss.
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Vad kan vara bättre än att betrakta dem var för sig? Av rent
praktiska skäl är det enklast att den här gången börja med den
tredje, alltså bakifrån, och fortsätta framåt.

Gen 1:3 – 2:3 berättelse

Den allra största delen av Bibelns första sats är prosatexten om
hur Gud skapar kosmos, jorden, livet och människorna. Rent
grammatiskt är det en sammanhängande berättelse, uppbyggd
syntaktiskt som alla andra prosaberättelser i hebreisk text. Den
hålls ihop genom att varje nytt stycke börjar med ett och. Den
klassiska översättningen från år 1917 har behållit detta, vilket
gör att den kan upplevas som väldigt gammalmodig för dagens
läsare.

Det var väl såhär det 
gick till?

Ur: Jean Effel
La creation du monde
(1973)
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Gen 1:2 omständighets-sats

Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. 
Och Guds Ande svävade över vattnet.

Berättelsens andra mening, som vi finner i andra versen, viker
av tydligt från prosaberättelsens uppbyggnad, både genom att
sakna ett inledande och och genom att ha andra verb i former
med andra aspekter än prosaberättelsens.

Här är alltså inte alls syftet att berätta någon löpande handling.
Istället  kallas  den  andra  meningen  av  gammatikerna  för  en
omständighetssats.  Den  beskriver  förutsättningarna  för  den
kommande berättelsen,  utgångsläget och omständigheter som
gäller före berättelsens början.

Tyvärr har svenska översättningar ofta intellektualiserat texten
och därmed mer eller  mindre dolt  den väldigt  praktiska och
handfasta beskrivning som finns i den hebreiska grundtexten.
Hebréerna beskriver nämligen utgångspunkten för Guds verk,
inte som tomhet eller intet, utan som: oordning.

Tohu Wa-Wohu – 

här Jerusalems 

förstöring 9 Ab
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Hebréerna fascineras inte av Guds skapande ex nihilo (det är en
senare grekisk tanke här uttryckt med västerlandets teologers
latinska begrepp som betyder  ur intet). För Hebréerna är det
viktiga att Gud skapat ordning ur kaos och gjort en plats för
människor att leva på skyddad mot faror.

På så sätt fortsätter Guds skapande verk fortfarande, genom att
upprätthålla ordning och skydd åt allt levande.

Gen 1:1 titel och sammanfattning

Så har vi nått fram till början av själva början:

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
(1 Mos 1:1)

Bibelns första vers är inte en del av skapelseberättelsen som
sådan, den börjar ju med vers tre. Inte heller beskrivs här det
utgångsläge som gäller vid skapelsens tillkomst – och därför
har hebreiskan heller inte bestämd form för ordet begynnelse.
Frågan är således, vad vill då den första meningen egentligen
uttrycka?

Ett sätt som vi känner igen är att uppfatta en sammanfattning
av berättelsen som ska komma. Språkhistorikerna skulle hålla
med om det men också lägga till någonting mer:

Bibelns första vers är inte en berättelse, inte heller del av den
kommande berättelsen, utan en ingress och en sammanfattning
– och är samtidigt berättelsens officiella titel.
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När vi nu har benat ut de tre delar som de hebreiska författarna
vävt samman till vår Bibels skapelseberättelse är det dags att se
kort på vad andra berättelser har att säga. Sedan får vi avgöra
om allihop är  samstämmiga vittnen,  som harmonierar  till  en
symfonisk enhet.

Om vi börjar från Bibelns början, första versen, har vi en likhet
med riktigt gamla berättelser, så gamla att de inte ens skrivits
på ett semitiskt språk, utan kommit till i en ännu äldre kultur-
och språksfär än Bibelns egen.

Sha nagba imuru: Gilgamesh-eposet
Att Bibelns första vers inte är inte någon del av den kommande
berättelsen, utan en sammanfattning och samtidigt berättelsens
officiella titel, gör inte Bibeln unik. Tvärt om placerar detta vår
semitiska text i det kulturella sammanhang där vi hittat de allra
första skrivna dokumenten.

Att börja en berättelse med en sammanfattning, som samtidigt
är titel, är nämligen typiskt för sumerisk litteratur. Den skrevs
med stavelseskrift, långt innan alfabetet uppfanns, på tavlor av
lera som sedan torkade och hårdnade. Skulle det hända att ett
arkiv drabbades av vådeld, brändes lertavlorna till keramik. Än
mer hållbara än från början bevarades de då åt eftervärlden.

Vid utgrävningar i vad som idag är söd-
ra Irak har arkeologerna funnit arkiv i
varenda stad. Det är tempelarkiv, poli-
tiska arkiv, ekonomiska listor och skat-
telängder  blandat  med olika  slags  pri-
vata överenskommelser och kontrakt.
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Sumeriska berättelser, som är dem vi kallar till vårt vittnesbås
allra först, är de äldsta som någonsin skrivits ner. De är skrivna
på ett annat språk än Bibeln är, ett äldre språk, men den typiska
strukturen att inleda med en titel som också är verkets samman-
fattning delar Bibeln med sumerisk litteratur.

Den sumeriska högkulturen for mycket illa av den långa torka
som avslutade den äldre bronsåldern. Sumeriska stadsstater föll
sönder och det sumeriska språket glömdes bort. Istället kom en
kader  invandrare,  både  med  indoeuropeiska  språk  (amoréer)
och med semitiska. Det viktigaste av alla semitiska språk kom
att bli akkadiskan, för den användes sedan som diplomatspråk
under resten av hela bronsådern.

De sumeriska berättelserna glömdes delvis bort, men inte helt.
Några översattes till akkadiska först och sen igen till assyriskt
eller babyloniskt språk. På så sätt har vi nu flera olika utgåvor
att jämföra mellan. Den på bilden kommer från den förantika
världens  största  bibliotek,  skapat  av  kung  Assurbannipal  av
Assyrien i Nineve strax före år 600 f.kr.

Gilgamesheposet

Lertavla fem av elva

Britsh Museum, London

Förra sidan: annan utgåva

Ashmolean museum,
Oxford
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En av de mest kända Sumeriska texterna är äventyrsberättelsen
om tonåringarna Enkidu och Gilgamesh, som framställs på ett
liknande sätt som vår tids Superman and Batman. Hjältar tycks
alltid varit populära att läsa om!

Berättelsen är lång nog att ha behövt mer än en lertavla för att
kunna skrivas ner. Betydelsen av det för en bibelläsare kommer
vi att återkomma till. Här stannar vi stället vid eposets tydligt
traditionsenliga sumeriska titel / sammanfattning, som vi kan
känna igen som typisk för mesopotamisk berättarstil.

Mot bakgrund av detta kan vi redan i Bibelns första mening se
att skapelseberättelsen har mesopotamiskt kulturellt ursprung.
Det bör inte förvåna oss, eftersom vi finner patriarken Abram i
en semitisk familj på väg från det sumeriska Ur till Kanaan.

Här har vi alltså en första antydan till samstämmighet mellan
Skriften och dess historiska omvärld. Låt oss se på flera!

Enuma Elish: segern över det onda
Gilgamesh,  som vi  ska återkomma till,  är  en
historisk person. Han fanns i verkligheten och
var i vuxen ålder en duglig regent i den stora
sumeriska staden Uruk.

Nästa textvittne vi ska titta på är också skrivet
i en verklig stad, under dess tidiga storhetstid,
nämligen  i  Babylon  under  Hammurabi,  som
upprättade det gammal-babyloniska riket. Den
staden får vi anledning att återkomma till, men
nu ska vi stanna till i den mellersta bronsåldern,
i tiden mellan Abraham och Mose.
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Texten kallas Enuma Elish, efter den inledande titeln, och är
skriven för att förklara varför just Babylon blivit den viktigaste
staden vid den tiden. Det gör den genom att berätta hur Babels
skyddsgud Marduk gör det ena stordådet efter det andra. Ett av
de viktigaste är segern över havsvidundret Tiamat.

Det är inte omöjligt att Enuma Eliash faktiskt också har några
paralleller med Bibelns inledning, fast det är en semitisk text,
många sekler yngre än den sumeriska boken om Gilgamesh.

Den babyloniska berättelsen 
om Marduks seger över Tiamat

Förra sidan:
Bristsh Museum, London

Här:
Ashmolean Museum, Oxford

För att se parallellerna resonerar forskarna ungefär som följer.

En möjlighet är att den skapelseberättelse vi läser i Bibeln är en
andra utgåva, som anspelar på vissa delar av den babyloniska
texten. Vidundernamnet Tiamat kan vara antytt i  Bibelns ord
Tehom, som är det rasande djupa urhavet. I så fall är det Gud,
den levande Guden, Israels Gud, som beskrivs som segraren.
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Kanske är det så att israeliterna hört talas om Marduks rykte
och både för sig själva och andra vill framhålla att den verklige
sanne Guden är en annan. Det skulle i så fall förklara varför
Bibeln, i andra avsnitt som nämner skapelsen, beskriver Gud
som segrare över havet och naturkrafternas kaosmakter:

Med djupet betäckte du henne såsom med en klädnad; 
uppöver bergen stodo vattnen. Men för din näpst flydde
de; för ljudet av ditt dunder hastade de undan.
(Ps 104:6-7, 1917)

Havet rörde han upp med sin kraft, med sin klokhet 
krossade han Rahav. Med sin vind blåste han himlen 
ren, hans hand genomborrade den snabba ormen. Detta 
är bara en glimt av hans verk, det vi hört är blott en 
viskning. Vem kan fatta hans allmakts dån?
(Job 26:12-14)

Solguden Helios,
Classical Archae-
logical Museum, 
Cambridge

Det  är  dock  inte
bara  hög  -  guden
Marduk  som  får
utstå  spe  då  när
Israeliterna  skriver
en replik på hedna-
folkens polyteism.
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Andra gudomligheter får sig också en släng av sleven, även de.
När Ur tillber månguden Sin och i Egypten solguden Ra anses
vara gudomlig, tillsammans med stjärnor och alla solsystemets
planeter, påpekar författarna till Bibelns skapelseberättelse att
ingendera är vare sig övernaturlig eller någon gud. Tvärt om är
alla dessa både skapade och underordnade Skaparen.  De går
sina banor så som Israels Gud tilldelat dem och med de uppgif-
ter de fått.

Bilden visar en nutida
representation av Sin,
månguden, som gav
ljus utan besvärande
hetta och därför var
mer populär än den
intensiva solen!

Gåva från vän i
Guildford, Surrey

Huruvida Enuma Elish i sina detaljer var känd av Israels folk
innan de invandrade till Kanaans land är omstritt. Att de under
tidens gång lärt känna den och använt den för att driva med den
babyloniska och assyriska polyteismen är nu däremot klarlagt
av forskarna – och författaren till den här boken hoppas läsaren
håller med om det. I så fall kan vi nu lämna skapelseberättelsen
och gå vidare till nästa punkt att betrakta – som är bara ett enda
ord!
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Söm, nit eller svets: Toledot
Efter att ha funderat kring Första mosebokens början, ska vi nu
göra en liten utvikning och se på något som kännetecknar hela
Första moseboken men som inte finns någon annanstans i den
Hebreiska bibeln. Det handlar om ett enda ord: Toledot.

I svenska översättningar hanteras just det ordet lite olika.
Bibel 2000 har  Detta är berättelsen om som inledning till ett
nytt stycke, eller en egen rubrikliknande sats.

Svenska Folkbibeln (1998) valde Den fortsatta historien om.
Kyrkobibeln 1917 hade Detta är berättelsen om i löpande text,
medan den äldre, Karl XII:s från 1703 lämnar utelämnar ordet
oöversatt precis som många äldre biblar från reformationstiden.

För att kunna göra en egen bedömning läser vi nu ordet toledot
i sitt sammanhang. Vår yngsta översättning ger följande lista:
Detta är berättelsen om:

hur himmel och jord skapades (Gen 2:4)
Noa och hans släkt (Gen 6:9)
Teras släkt (Gen 11:27)
Isaks, Abrahams sons, släkt (Gen 25:19)
Jakob och hans släkt (Gen 37:2)

Av de fyra sista tillfällena kan vi dra slutsatsen att ordet toledot
fungerar som en markör för underrubriker. En berättelse är slut
och då ska författaren gå vidare med något som anknyter, men
har någon annan som huvudperson. I så måtto kan vi hävda att
ordet toledot utgör den sammanhållande länken mellan de olika
avsnitten i Första moseboken. Det fungerar som svetsfogen vid
berättelsens skarvar.
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En slutsats till verkar vara möjlig; att ordet toledot ingår i den
första mening som påbörjar en ny delberättelse, en mening som
sammanfattar och är rubrik för vad som ska komma. Toledot är
alltså framåtsyftande och betyder att boken ska fortsätta, men
med ett nytt perspektiv och tidigare inte nämnda detaljer.

Bibel 2000 förmedlar betydelsen av toledot som rubrikmarkör,
medan Folkbibeln tar med dess framåtsyftande aspekt. Själva
skulle vi kunna göra en syntes av allt som sagts ovan och se på
toledot som en framåtsyftande ingress och sammanfattning av
vad som ska komma: Berättelsen ska nu fortsätta med ...

Frågan är då om vi kan hitta något liknande i litteraturen som
skrivits i Bibelns omvärld? Det visar sig att det går och att vi
inte ens behöver leta länge!

Kilskriftslertavlors kolofoner
Den nya utställningen av kilskriftstexter från Nivene som nu
finns på British museum i London visar lertavlorna ställda på
högkant med en kortsida mot betraktaren. Precis så var varje
arkiv eller bibliotek organiserat för att ta liten plats men också
skydda lertavlornas fram- och baksida, där själva texten fanns.
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Dessutom hade lertavlorna normalt en kort text skriven på den
synliga kortsidan. Den kan påminna oss om text vi har på våra
bokryggar och hade ungefär samma funktion; att tala om vad
slags innehåll lertavlan hade.

Om en enda lertavla hade en avslutad text, t.ex. ett brev, var det
rubriken som skrevs också på kortsidan.

Om ett verk var för långt för att rymmas på en enda lertavla,
skrevs rubriken på den första tavlans kortsida. De följande fick
istället berätta om vad berättelsen skulle fortsätta med, så att
det var lätt att veta vilken del av texten som fanns på respektive
lertavla. En sådan text avslutade också lertavlan innan, så att de
tillsammans kunde knyta ihop en följd tavlor till ett enda verk.

Denna kombinerade delrubrik och skarv mellan två tavlor har
fått namnet kolofon. Uppenbarligen är kilskriftskolofonerna ett
vittne som är samstämmig med Första mosebokens användning
av ordet toledot. Just det ordet markerar den hebreiska textens
motsvarighet till  kilskriftens kolofoner. De båda är kulturella
paralleller.

Riktigt spännande blir konsekvensen av detta. Närvaron av en
kolofon i Första moseboken är i de avskrifter vi har idag totalt
överflödig. Hela texten är skriven med arameiska bokstäver, på
hebreiska, i löpande följd, på en enda bokrulle. Kolofonen gör
ingen nytta när en text är skriven på pergament. Bara så länge
en text är skriven på en följd lertavlor kan kolofoner ha någon
som helst betydelse.

Å ena sidan har reformationstidens biblar sin poäng i att lämna
toledot oöversatt. Å andra siden antyder ordets närvaro att den
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text vi läser från början inte är skriven i en bokrulle. I stället är
den uppdelad på flera lertavlor. Det betyder dessutom att den
ursprungliga texten för Första moseboken är skriven med den
skriftform som användes på lertavlor.  Kilskrift.  Det i  sin tur
betyder att den text vi läser är en översättning till hebreiska av
en äldre textutgåva.

Här har vi alltså ett vittne som kan hävda att Bibelns inledning
inte bara har mesopotamisk bakgrund, utan också påstå att den
är mycket gammal. Det gör även det vi möter i nästa avsnitt!

Gott och ont: Kunskapens träd
Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, 
och satte där människan som han hade format. Herren 
Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som 
var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgår-
den stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott 
och ont. (Gen 2:8-9)

Det första paret av människor åt från trädet som ger kunskap.

Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, 
med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka 
och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.” 
Och Herren Gud förvisade människan från Edens träd-
gård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. 
(Gen 3:22-23)

Namnet Eden betyder ljuvlighet. Gud hade skapat en underbar
plats för människan att växa upp i, med överflöd av både mat
och skönhet, beskyddad från allt ont utanför. Tyvärr kom inte
människan att bli kvar i detta paradis. Hon förvisades ur Eden.
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Som inga andra kunde nu Adam och Eva med emfas hävda att
”det var bättre förr”. Det spännande med detta är inte att det är
ett nutida talesätt, utan att mänskligheten tycks bära på minnet
av en förlorad paradistillvaro.

Den svunna gyllene tidsåldern
Grekisk  mytologi  talar  om en svunnen guldålder,  en  tid  för
länge sedan som inte längre är tillgänglig att leva i,  bara en
skugga av dimmiga minnen.

Detsamma  gör  sumererna!  De
representerar var sin av antikens
stora  högkulturer.  Båda  bär  på
minnet av att ännu längre tilbaka
fanns  det  något  de  fullständigt
står i skuggan av!

Bilden visar en av de äldsta kända sumeriska lertavlorna, idag
med hemvist i Pergamon Museum, Berlin.

Första skalderna: Jägare och samlare
Adam Frank berättar något mycket intressant i en bok om hur
människor i olika epoker sett på tiden. Han säger att berättelsen
om en bättre tid som gått förlorad är människans äldsta som har
ett existentiellt innehåll.  Den försöker för allra första gången
förklara varför hon är där hon är och varför hon är den hon är.
Detta är jägar- och samlarsamhällets bild av människolivet.
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En tidig avbildning av hur
människorna nu upplever
Guds  frånvaro  är  detta
ensamma par av fotspår.

Det  gudomliga  var  här,
men har gått förlorat.

Museu d'Arqueologia
de Catalunya,

Barcelona

Här möter Bibeln ett samstämmigt vittne, på samma sätt som i
grekernas  berättelser  om den svunna guldåldern.  Någonstans
har oskuldens tillvaro med en enkel barnslig livsglädje övergått
i  medvetande av den typ människor har idag.  Det självklara
och enkla har gått förlorat. Människan har blivit mänsklig, så
som vi  är  idag,  vuxen och därmed medveten också om sina
egna brister.

Detta  sker  strax  innan
högkulturerna  uppstår
under bronsålderns bör-
jan.  Exakt  när  är  svårt
att säga, men det skedde
ungefär  för  knappa  tio
årtusenden  sedan.  Den
som vill kan ju jämföra
det  med  Bibelns  alla  siffror,  som de  lärde  sammanfattat  till
ungefär sju. Sju tusen år av mänsklig historia, alltså!

Foto: Museo Arqueologico Nacional, Madrid
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Långa lyckliga liv: Stamtavlorna
Första moseboken har två avsnitt med stamtavlor. Den första
från Adam till Noas stora översvämning; den andra från Noa
till Abrahams fader Tera.

Utmärkande för båda är att människor lever mycket längre än
idag: Adam 930 år, Jared 847 år, Metusela 720 år – I varje fall
enligt Samariternas bibelutgåva.

Att det för Bibelns första bok finns fler än en textversion ska vi
återkomma till, liksom till Noas liv. Här, i mitten av den här
lilla bokens sökande efter likheter (eller olikheter) mellan olika
berättelser stannar vi för stamtavlorna som sådana.

De sumeriska kungaländerna
Stamtavlor för tiden före en stor översvämning finns bevarade
både från sumererna och i babylonisk historieskrivning långt
senare. Den ena är skriven före den Hebreiska bibeln och den
andra efter; den ena på sumeriska, den andra på grekiska.

Den sumeriska Den hellenistiska

Alulim                    28 800 år Alorus                    36 000 år

Alalgar                   36 000 år Alaparos                10 800 år

Enmenlu-Anna       43 200 år Amelon                  46 800 år

Enmengal-Anna     28 800 år Ammenon              43 200 år

Megalaros              64 800 år

Tabell 1: Sumeriska kungars regeringstider i två versioner

22



Utan att  upprepa  hela  raden antediviluanska  regenter  kan  vi
ändå se att den babyloniska versionen, som vi har på grekiska,
både har fler kungar och (i allmänhet) längre regeringstider.

Hela listan har i sumerisk version åtta kungar, som regerar från
fem olika städer  med 241 200 års  sammanlagd regeringstid.
Den  hellenistiska  historieskrivningen  räknar  med  tio  kungar
under 432 000 år.

Prisma med sumerernas kunga-
listor, Ashmolean Museum,

Oxford

Uppenbarligen  är  olikheterna  här
stora. Bibeln berättar inte om några
kungadömen före Noa och i  jäm-
förelse med sumerernas är Bibelns
livslängder minimalistiskt angivna.
Ändå  visar  de  sumeriska  kunga-
längderna att Bibeln inte är ensam
om att  ange långa livstider för de
människor  som  levde  för  mycket
länge sedan.

Inte är det väl på sin plats att här hävda någon symfonisk sam-
stämmighet; men ett samstämt ackord tycks vi kanske ändå ha
hittat!
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Navigare necesse est: Noas familj
Bibelns inledande kapitel tycks stanna upp när de når fram till
patriarken Noa. Om ingen annan berättas det så mycket – inte
ens om Adam och Eva som var med från början.

Jorden har uppfyllts av våld och terror står det och vad som en
gång kan ha varit civiliserat tycks nu vara ett minne blott. Den
Gud som skapat ordning ur kaos får nu till sin sorg se att kaos
återvänder och att därmed en kommande katastrof för mänsk-
ligheten seglar upp vid horisonten.

En hemsk översvämning måste komma, berättar Gud för Noa,
och säger samtidigt åt honom att bygga ett stort fartyg för att se
till att både människor och djur ska kunna överleva.

Efter att skeppet länge drivit över vattnet strandar det på bergen
i Uruartu, norr om flodlandet omkring Eufrat och Tigris, och
Guds plan för livet och människan kan fortsätta att utvecklas.

Vad berättar då andra kulturer om denna stora översvämning?

Utnapistims och Ziudsuras båtbyggen
I vår jämförelse av skapelseberättelsen med kilskriftstexter såg
vi som hastigast att det funnits en historisk person, en sumerisk
hjälte och kung i storstaden Uruk vid namn Gilgamesh.

Berättelsen om Gilgamesh börjar med alla de äventyr han har
tillsammans med sin jämnårige vän Enkidu. De jagar lejon och
har ihjäl monster. Det som gör berättelsen läsvärd är inte detta,
utan hur Gilgamesh mognar till vuxen människa i livets egen
skola. Enkidus och Gilgamesh rad av gemensamma äventyr tar
nämligen slut när Enkidu förolyckas och dör.



Enkidu och Gilgamesh
på monsterjakt i ceder-
skogen i Libanon

Ashmolean Museum,
Oxford

Gilgamesh blir otröstlig i sin sorg och tvingas leta efter livets
själva mening. Resultatet är ännu fler resor från hemorten, men
nu med en helt annan avsikt; sökandet efter äkta livsvisdom.

Det är under en av dessa sökar-resor Gilgamesh letar upp den
som byggt ett stort fartyg för att rädda människor och djur från
en kommande översvämning. På den femte av elva lertavlor i
sviten om Gilgamesh möter oss alltså en verklig mesopotamisk
skildring av den stora floden. Där berättar den redan då mycket
gamle Utnapistim och hans hustru om vad som hänt.

Utnapistim inleder med att det gått mycket bra för människorna
sedan de fått del av gudomlig vishet och kunskap. De har odlat
upp den stora slätten och vuxit till i antal och glädje. Gudarna,
å andra sidan, har blandade känslor över detta. Å ena sidan kan
de glädjas över allt mer tillbedjan och fler offer. Å andra sidan
är människornas städer bullrande och störande!

En gudomlig synod tvingas ta ställning till hur gudarna ska få
lugn och ro, särskilt om nätterna. Saltvattnets och havets gud
åtar sig att bokstavligen dränka oljudet och alla närvarande får
med ed svära att inte berätta något för människorna.
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Sötvattnets och flodernas gud, Ea, inser emellertid att synodens
åtgärd kan gå över styr. Havets raseri är sällan modererad och
utan begränsande insatser kan gudarna riskera att all tillbedjan
av dem går förlorad genom att mänskligheten utplånas helt.

Ea fortsätter bruka huvudet för att kunna varna människorna,
men ändå inte bryta sin ed. Han kallar på Utnapistim och ber
denne ställa sig bakom en vassvägg till en enkel hydda. Till den
väggen berättar sedan Ea att det behöver byggas en stort skepp.
Utnapsitim är inte dummare än att han begriper – och handlar!

Nu hör det till historien att denna utgåva av flodberättelsen, där
Gilgamesh möter Utnapishtim, först hittades bland lertavlorna
från kung Assurbanipals bibliotek i Nineve. Texten är således
från järnåldern, det bibliska Israels kungatid. Emellertid finns
flodberättelsen också belagd i två tidigare högkulturer i samma
område; en gammalbabylonisk från mellersta bronsåldern, som
är Bibelns patriarktid, och en sumerisk från tiden långt före vår
stamfader Abrahams födelse.

Tyvärr har vi bara fragment kvar av det sumeriska originalet.
Enligt vad vi vet tycks det inleda med att förklara varför det har
skapats människor. De ska gräva kanaler, odla jorden, bygga
städer och framför allt tempel. Syftet med detta är att gudarna
ska betjänas av religiösa ritualer för att själva må bra.

Gudarna ger människorna en politisk ledning. Flera stadsstater
upprättas i Sumer och bland de styrande finns Ziudsura, som är
både kung och präst.

Den sumeriske Ziudsura beskrivs i berättelsen som en ödmjuk
och from man som ständigt står i tjänst inför gudarna.
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Gudarna ångrar av någon anledning att de skapat människor. Vi
har inte kvar de sumeriska textrader som förklarar orsaken men
i en gammalbabylonisk översättning förklaras det att de blivit
många, för mycket oväsen och hindrar gudarnas sinnesro.

Gudarna beslutar göra sig av med människorna.  Alla som är
närvarande går ed på att ingenting får yppas för någon levande,
men guden Enki kringår listigt eden genom att tala till en vägg
och varna sin trogne Ziudsura för en kommande översvämning.
Ziudsura, männikor och djur kan därför överleva i en stor båt.

Vi kan jämföra Gilgamesh översvämning med Ziudsuras och se
att de till väldigt stor del är identiska. Skillnaden mellan den
tidiga bronsåldens text och järnålderns ungefär ett och ett halvt
årtusende senare är att den yngre utgåvan har utsmyckats med
några fler beskrivande detaljer och infogats som en återblick i
hjälteberättelsen om kungen av Uruk, Gilgamesh.

Låt oss också jämföra de gamla sumerernas text med Bibelns!

Den sumeriska Den hebreiska

Gudarna beslutar plötsligt att göra
slut på människorna de skapat

Människornas ondska drar
över dem Guds dom

Enki talar till en vägg Gud talar till Noa

Den fromme Ziudsura tar varning Den rättfärdige Noa lyder

Ziudsura överlever i en båt Noa bygger ett stort fartyg

Gudarna blidkas av Ziudsura Gud lovar människorna liv

Tabell 2: Flodberättelse i två versioner

27



Genom att ha tillgång till flodberättelsen från tre olika stabila
kulturskikt under både brons- och järnåder vet vi dels att den
varit en del av mesopotamiens litteratur under årtusenden, dels
att originalet är skrivet redan innan Abram föddes.

Mellan Israel och Sumer ligger inte bara många tusen km, utan
också många tusen år och helt olika språkgrupper. Sumerenas
språk blev bortglömt i  slutet  av äldre bronsåldern,  när  deras
kultur ersattes av den semitiska under Nimrod i Akkad. Ändå
finns det en hel del likheter mellan berättelserna.

Den enklaste förklaringen till detta är att de är två oberoende
källor  –  som  båda  utgår  ifrån  en  och  samma  ursprungliga
händelse. Då är frågan ifall det finns fler minnen av en sådan
ur-översvämning. Låt oss titta efter på lite olika håll!

Arkeologin och flodberättelsen
Vid sina berömda utgrävningar i Ur på 1920-talet nådde Wolley
ner till ett lager lera som geologerna kunde säga sedimenterat i
vatten. Det kunde ha varit den jungfruliga mark staden först var
byggd på – men låg ovanför omgivande mark. Wolley lät gräva
ett schakt genom lerlagret och efter 2½ m stötte arkeologerna
på ett nytt kulturlager av ett äldre Ur. Och under det ännu äldre.

Den tolkning som var naturlig under Wolleys livstid var att den
lera som förts dit av vatten och täckt de äldsta bosättningarna i
Ur var arkeologiska lämningar av Noas stora översvämning.

Till Ur får vi anledning att återkomma, men inte till tolkningen
av lerlagret som resultatet av Utnapistims översvämning, den
har sedan länge övergetts av arkeologerna. Orsaken är enkel:
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liknande lerlager finns i lämningar av flera sumeriska städer,
men alla tycks inte komma från samma tid. De vittnar troligen
om flera lokala översvämningar istället för en enda riktigt stor.

Att Noas fartyg strandat på bergskedjan vi kallar Ararat har gett
upphov till en mängd mer eller mindre trovärdiga rapporter om
fartygsrester synliga uppe i bergen. Ett av de mest seriösa har
Turkiska turisbyrån på förslag. Stora stenar med hål i som kan
ha används som ankare kan besökas på plats.

Några vetenskapsmän har istället för att leta lämningar av en
stor översvämning försökt lista ut hur den kan ha inträffat. Ett
sådant är konstaterandet att havsnivån varierat och att den stora
översvämning Gilgamesh får höra berättas om är ett resultat av
detta. Rent konkret har föreslagits att det som nu kallas Svarta
havet en gång varit torrlagt och bördigt men översvämmats då
Medelhavets nivå höjts och brutit igenom Bosporen – eller då
havsnivåhöjningen efter den senaste istiden fyllde vad vi idag
kallar för Persiska viken, utanför Mesopotamien.

Andra har vänt sig till geologin för att undersöka om den kan
säga något om en global översvämning. Ett vittne skulle kunna
vara fossil  av havslevande varelser hittade högt upp i nutida
berg. I bland annat Anderna finns sådant.

Forskarna arbetar således ihärdigt med att försöka hitta vilket
ursprung och historisk källa berättelserna om den hemskt stora
översvämningen kan ha – men de är inte överens än och vi får
därför notera deras olika förslag utifrån forskningsfrontens läge
men notera att utan koncensus kan vi inte hävda att det redan
finns ett fastslaget vetenskapligt resultat. Vi får vänta på något
slutgiltigt!

29



Överallt: Flodberättelsens spridning
I brist på handfasta konkreta fysiska lämningar av en inträffad
stor översvämning ska vi ändå inte glömma att fråga andra folk
och kulturer efter deras berättelser.

Det visar sig då att Noa och Utnapistim alls inte är ensamma.
Flodberättelsen finns överallt i alla kulturer på hela jorden. I
övrigt kan dessa kulturer vara mycket olika, men minnet av en
stor översvämningskatastrof bär människor på överallt.

Det är svårt att inte dra slutsatsen att alla dessa olika mänskliga
kulturyttringar bär med sig ett gemensamt minne av något som
vid tidernas gryning faktiskt ägt rum!

Människors övermod: Babels torn
Mänskligheten berättar om sig själv att ättlingarna av de som
i ett stort fartyg överlevt en stor översvämning åter befolkade
jorden, odlade upp den, byggde sig hus och levde vidare.

Bibeln nämner sedan att de beslutade bygga något som aldrig
skulle glömmas bort. Med ett stort torn skulle de göra sig ett
odödligt namn.

Sådant mänskligt övermod kallas i det klassiska Grekland för
hybris – något både historieskrivare och dramaförfattare enigt
varnar för. Liksom Bibeln menar grekerna att människan ska
hålla sig på sin plats, njuta av livet genom att gå den gyllene
medelvägen och inte genom stora överdåd.

Redan i detta är Bibeln, som vanligt, inte ensam. Dessutom är
redan tidiga högkulturer duktiga monumentbyggare!
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Storbyggen: Ziggurater och pyramider
Den bördiga halvmånens högkulturer inleddes med sumerernas
uppodling av Mesopotamien och Egyptens enande till  Gamla
riket. Rent tekniskt var det möjligheten att legera koppar och
tenn till brons och därmed kunna gjuta hårda och vassa eggar
till verktyg och vapen som möjliggjorde båda högkulturerna.

Ekonomiskt vilade högkulturerna på politiskt välorganiserade
samhällen med stor livsmedelsproduktion som uppehöll en stor
befolkning. Livsmedel, arbetskraft och organisation gjorde det
möjligt att genomföra stora byggen.

Kanske är det intressant att de byggnadsverk som både Sumer
och Egypten är kända för är höga, tornliknande, imponerande
och till och med i vissa fall ännu finns kvar. Egypten har kvar
dem som huvudsakligen byggdes av sten, stora gravmonument
i pyramidform. Mesopotamien har kvar tempeltorn som också
användes för astronomiska observationer.

För att inte favorisera varken Egypten eller Mesopotamien
visar den här bilden en mellanamerikansk Mayapyamid!
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Är dessa minnen av härskares övermod och enkla människors
slit en påminnelse om varför Bibeln nämner storbyggen med
avsmak?

I så fall handlar det i överförd bemärkelse inte bara om stora
byggnadsverk, utan det har en etisk kärna, precis som Bibelns
tolkning av den stora översvämningen – det existentiellt  helt
meningslösa att låta småfolket slita hårt för sådant som ändå i
slutändan inte ger dem något tillbaka; slavarbeta för att bygga
imperier åt härskare som bara vill förhärliga sig själva!

I så fall är det inte 700-talets profeter som är upphovet till den
etiska monoteismen. Etik finns med hebréernas tro från början.

Grundtext: Tre uråldriga versioner
Hittills har vi i den här lilla boken tittat på hur Bibelns text har
samstämmiga vitten i  berättelser  och kulturer  utanför  Israels
folks egen. Det finns säkert mer att säga, men de axplock vi har
sett visar på ett gemensamt mönster. Likt stämmorna i en kör
sjunger omvärlden tillsammans med hebréerna i ett större verk
än vad var och en kunnat åstadkomma själv.

En sista gång ska vi återvända till Bibeln innan det är dags att
avsluta – och då till Bibelns egen grundtext.

Grekisk, hebreisk och samaritansk text
De flesta av oss troende läser Bibeln översatt – och vi funderar
nog inte så mycket på hur originalet ser ut. På ett sätt är det bra,
för några original har vi ju inte kvar. Sedan en bibelbok skrevs
ned för första gången har det gått lång tid och texten har lästs
om och om igen tills originalet slitits ut.
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Som tur är hann samtiden kopiera och skriva av det innan det
försvann. Fast det betyder ju att det vi läser har skrivits av i
flera omgångar.

Till den Hebreiska bibeln har vi tillgång till tre stora utgåvor av
särdeles gamla avskrifter. Den yngsta är utgångspunkt för alla
bibelöversättningar och är ungefär tusen år gammal. Den är på
hebreiskt språk,  med arameiska bokstäver,  kompletterad med
masoretiska vokaler och noter för att kunna sjungas vackert i
synagogans gudstjänster.

Minst tusen år äldre är ett grekiskt Gamla testamente, som sas
vara beställt till biblioteket i Alexandria omkring 250 f.kr. Det
ska ha översatts till grekiska av sjuttio lingvister, utsända från
Jerusalem. Texten citeras flitigt i Nya testamentet men har inte
alltid samma betydelse som den masoretiska. Tills bland döda
havsrullarna hittades hebreisk text med liknande innehåll, har
forskare hävdat att de sjuttios arbete inte alltid hållit så särskilt
hög kvalitet utan ibland varit rent dålig.

Ännu äldre är en utgåva av bara de fem Moseböckerna, skriven
utan vokaler med de ursprungligen feniciska bokstäver Israels
och Juda folk och riken använde så länge de var självständiga.
Texten är på hebreiskt språk, men från Samarien och alltså från
en annan grupp mosasikt troende än dagens judar.

Om vi låter dessa vara vittnen om varandras trovärdighet, ser vi
ett liknande exempel som de fyra (evangelisternas) skildringar,
nämnda i denna boks inledning. Det är mycket tydligt att de har
samma berättelse att förmedla, även om de i detaljerna skiljer
sig lite åt ibland.
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Ett tydligt exempel är att det i Samaritanernas Femte mosebok
står att sann gudstjänst ska firas på berget Gerissim medan den
Bibel judarna läste istället nämner Jerusalem som Guds boning.

Kronologin är ett annat exempel. Från Adam till Noas flod har
grekerna längst tid förfluten, samarierna kortast:

Enligt Septuaginta 2 242 år
Enligt Masoreterna 1 656 år
Enligt Samariterna 1 307 år

Av detta kanske vi kan förstå att det inte är så lämpligt att räkna
ut när jorden blir 6 000 år (det var den redan 250 eller 1997)?

Fast vid sidan av detta, att vi inte har absolut stenkoll på all och
varenda detalj, har vi en mycket tydlig samstämmighet från tre
gamla vittnen om att Bibeln berättar det den en gång skrevs för
att berätta. Påståenden om att den är förvanskad eller till och
med avsiktligt förfalskad håller helt enkelt inte.

Hur var det nu då med själva trovärdigheten av skildringen?
Vår text är nära den hebréiska originalberättelsen, ja, men hur
nära är den i sin tur någon slags äkta historisk verklighet?

Låt oss lämna vittnena och gå över till att försöka värdera vad
vi fått reda på!
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En samlad bild
Bibelns första elva kapitel utspelar sig mycket långt tillbaka i
det som brukar kallas förhistorisk tid. Det betyder inte att det
som berättas inte är historiska händelser, utan att vi inte kan
läsa några samtida skildringar. Eftersom skrivkonsten inte upp-
funnits ännu, har vi inte några dokument från samma tid som
händelserna själva att jämföra med.

Inte heller har mycket till föremål eller arkeologiska artefakter
blivit funna som är gamla nog att avgöra trovärdigheten i vår
Bibels första elva kapitel. Det vi har kvar tillhör huvudsakligen
civilisationer av senare datum.

Däremot har vi kvar mycket gamla parallella berättelser, som
visar att vad Bibeln inleder med är djupt förankrat ända nere i
mänsklighetens tidigaste tid och erfarenheter.

Som skriven källa är Bibeln alltså verifierad, om än inte (ännu)
historiskt validerad.

Påhittad konsensusbeskrivning?
Vi lovades ett återbesök i staden Ur och det ska vi göra nu. För
där  träffade  en engelsk  deckarförfattarinna vid namn Agatha
sin blivande man, en arkeolog och medhjälpare till Wolley.

Det vi har att ta ställning till baseras tyvärr inte på sådant att vi
kan säga att en skildring i detaljerna är korrekt eller inte. Det vi
har tillgång till är ett antal berättelser från inledningen av vår
mänskliga kulturhistoria. De uppvisar en likhet i huvuddragen,
fast de är olika i detaljer.
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Det författaren av denna lilla bok vill lämna läsaren med nu till
slut är frågan om det finns någon annan förklaring till att så
många olika kulturer, på så olika språk, bevarar liknande slag
av skildringar av det förflutna – om det inte finns en verklig,
äkta historisk kärna de alla utgår ifrån och bevarar minnet av?

Skulle vittnen som inte känner varann och aldrig träffats kunna
koka ihop en rövarhistoria som de kommer undan med? Eller
är det helt enkelt så att själva samstämmigheten av oberoende
textvittnen utgör garanten för berättelsernas trovärdighet?

Som avslutande bild väljer vi omslaget till en relevant bok om
vilken betydelse vittnen kan ha!
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R K Harrison (se ovan) pp. 149 – 152.
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mesh and Others. A new translation Oxford World's Classics, 
Revised Ed. 2000, pp. 9 – 35.
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