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Abstract 
In Deuteronomy the triad of gēr (sojourner), yātôm (the fatherless) and ‘almānâ 

(widow) is frequently cited. In my essay I explore the reason for its recurrence and come 

to the conclusion that the author of Deuteronomy attached the group gēr with the 

almānâ and yātôm – two grups that were traditionally regarded as vulnerable in Ancient 

Near Eastern societies. My explanation to the frequent mentioning of the triad in 

Deuteronomy is this: After the fall of Samaria in 722 BCE a large group of refugees fled 

to Judah and they came to be gērîm.  The authors of Deuteronomy were eager to attach 

the immigrants from the North to the temple of Jerusalem to avoid apostasy from their 

cult. With the laws of Deuteronomy mentioning the gēr- yātôm-’almānâ they wanted to 

promote the cult centralization of Josiah through acceptance and support from the 

ancient Israelite society in Judah. In my essay I also account for the deuteronomistic 

material in the Prophets and conclude that it was the juridical laws that survived from 

the book of Deuteronomy, when there was no need to endorse the temple cult of 

Jerusalem. 

Keywords: Deuteronomium, gēr, yātôm, ‘almānâ. 
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1. Inledning 
 

Det fanns en tradition i den antika Främre Orienten att värna om änkan och den 

faderlöse.1 I ett patriarkalt samhälle betraktades de som utsatta grupper då de stod utan 

manligt beskydd. Genomgående i den hebreiska bibeln ser vi också dygden att inte 

utsätta änkan och den faderlöse för felaktig behandling. Det är dock en bok som skiljer 

sig från mängden och ska komma att göra avtryck hos profeterna – Deuteronomium. 

Författarna till Deuteronomium har valt att utöka duon för det vedertagna 

omhändertagande för ‘almānâ (änkan) och yātôm (den faderlöse) med begreppet gēr, ett 

ord som Bibel 2000 valt att översätta till invandraren. Inte i någon av Israels 

angränsande antika kulturer har jag lyckats finna material som skildrar samma 

omhändertagande av en gēr som för en änka och en faderlös och än mindre kopplat ihop 

dem till ett enda begrepp. Varför ville Deuteronomiums författare uppmana till att visa 

samma hänsyn till en gēr som en änka och en faderlös? 

Av de sjutton Bibelställen i Deuteronomium som nämner ordet gēr förekommer 

det i elva fall tillsammans med ‘almānâ - yātôm, varav orden ‘almānâ och yātôm 

uteslutande nämns i dessa elva perikoper i hela Deuteronomium.2  

Deuteronomium skapar med sitt påfund ett nytt begrepp som kommer att 

användas av profeterna Jeremia, Hesekiel, Sakarja och Malaki3– profeter som inte alla är 

starkt förknippade med vare sig Deuteronomium eller DtrH. Jag vill i uppsatsen försöka 

ta reda på varför Deuteronomium använder sig av begreppet hur förhållandet ser ut 

mellan dessa profetböcker och begreppet gēr- yātôm-’almānâ. 

 

 

1. 1 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte är att analysera de perikoper i Deuteronomium där gēr- yātôm-’almānâ 

förekommer tillsammans och på så vis försöka svara på varför begreppet används flitigt 

                                                      
1
 C. F. Fensham, ”Widow, Orphan, and the Poor in Ancient Near Eastern Legal and Wisdom Literature”, 

Journal of Near Eastern Studies 21 (1962): 129-139, i synnerhet 130, 133, 136; A. D. H. Mayes, 
Deuteronomy: Based on the Revised Standard Version (Grand Rapids, London: Eerdmans; Marshall, Morgan 
& Scott, 1981), 326. 
2
 Se tabell under avsnitt 7. 

3
 J. E. Ramírez Kidd, Alterity and Identity in Israel: The [Ger] in the Old Testament (Berlin: W. de Gruyter, 

1999), 31. 
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i just Deuteronomium. Lagarna som gēr- yātôm-’almānâ förekommer i är av socialt slag 

och profeterna var de som skildrade samhället i sina texter. De talade ofta om utsatta 

grupper och korruption i samhället, precis det som lagarna gällande gēr- yātôm-’almānâ 

tillsynes ville undvika.4 I en komparativ studie vill jag jämföra begreppet hos profeterna 

med Deuteronomium och se om de litterära parallellerna kan avslöja något om 

Deuteronomiums användning av begreppet.  

Min frågeställning är följande: 

– På vilket sätt och varför förekommer gēr- yātôm-’almānâ tillsammans i 

Deuteronomium? 

– Hur skildras gēr- yātôm-’almānâ hos profeterna där begreppet förekommer 

tillsammans, vilka likheter och skillnader finns det med Deuteronomium? 

 

1.2 Metod 
 

Jag kommer i uppsatsens första del analysera de utvalda perikoperna i Deuteronomium 

utifrån ett historisk-kritiskt perspektiv och försöka finna svaret på varför 

Deuteronomium använder begreppet gēr- yātôm-’almānâ. Genom en historisk-kritisk 

inspirerad metod försöker jag ge ett svar på min frågeställning. Den klassiska historisk-

kritiska metoden ställer frågor till texten som: Varför, när, var, av vem och för vem 

texterna skrevs.5 Frågorna genomsyrar uppsatsens första del när jag försöker besvara 

min frågeställning genom en redovisning av: 

 

 Ordens etymologi. 

 Relevanta nyckelbegrepp. 

 Textens funktion. 

 Textens datering och ursprung. 

 

Jag undersöker alla elva bibelverser i Deuteronomium som använder gēr- yātôm-

’almānâ tillsammans och har själv valt nyckelbegrepp som jag finner relevanta att 

undersöka för förståelsen av perikoperna. 

                                                      
4
 W. Houston, Contending for Justice: Ideologies and Theologies of Social Justice in the Old Testament 

(London: T&T Clark, 2006), 92. 
5
 John H. Hayes och Carl R. Holladay, Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook (Louisville: Westminster 

John Knox Press, 2007), 53. 
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Materialet jag får fram utifrån den historisk-kritiskt inspirerade studien av 

Deuteronomium kommer sedan att ligga till grund i analysen av de litterära 

parallellerna hos profeterna, d.v.s. till de perikoper där gēr- yātôm-’almānâ förekommer 

tillsammans som begrepp. I det avsnittet används en komparativ metod där jag 

analyserar likheter och skillnader med begreppets användning i Deuteronomium 

jämfört med profeternas. 

 

1.3 Avgränsning 
 

Moshe Weinfeld har uttryckt att gēr- yātôm-’almānâ är en ”deuteronomisk kliché” och 

det är ett flertal forskare som håller med honom.6 I uppsatsen kommer jag utgå från 

förekomsten av begreppet i Deuteronomium och undersöka paralleller jag finner 

relevanta för min frågeställning. Jag har valt att undersöka alla perikoper som nämner 

gēr- yātôm-’almānâ i Deuteronomium och i profetböckerna. Profeterna har jag valt att 

undersöka då de som oftast predikade om lagar i samhället som inte följdes eller 

behövde upplysas. Jag har av två skäl valt att inte behandla perikopen Exod 22:22-23 

där gēr- yātôm-’almānâ nämns. Det första, för att triaden inte förekommer i samma vers 

likt övriga perikoper i uppsatsen, det andra p.g.a. utrymmesskäl. Frågan rörande en 

eventuell redigering av Förbundsboken är ett omdiskuterat ämne av forskare.7  

I övrigt förekommer begreppet i två psaltarpsalmer, Ps 94: 6 och Ps 146:9, som jag 

också valt att utesluta p.g.a utrymmesskäl, då sekundärlitteraturen har varit alltför 

sparsam ifråga om triadens förekomst i psalmerna och deras möjliga dateringar. 8          

 
 

 

                                                      
6
 M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School (London: Clarendon Press, 1972), 277, n. 2; 

Ramírez Kidd, Alterity and Identity, 46; C. v. Houten, The Alien in Israelite Law (Sheffield: JSOT Press, 
1991), 95. 
7
 För vidare diskussion se Lohfink, ”Gibt es eine deuetronomistische Bearbeitung im Bundesbuch?”,  i C. 

Brekelmans och J. Lust, Pentateuchal and Deuteronomistic Studies: Papers Read at the XIIIth. IOSOT 
Congress, Leuven 1989 (Leuven: Leuven University Press, 1990), 91-113. 
8
 Ramirez Kidd behandlar ämnet kortfattat och menar att författaren till psalmerna troligen var bekant 

med begreppet gēr- yātôm-’almānâ och kopplar ihop Ps 146:9 med Deut 10:18. Han anser att psalmen 
bygger på material från Deuteronomium och att det är det enda stället i Bibeln som separerar gēr från 
’almānâ och yātôm, men behåller ordningen yātôm-’almānâ och de enda som behandlar JHVH som subjekt, 
se ”Alterity and Identity”, 31, 79. Ramirez Kidd kan således inte ha observerat Sak 7:10, där står gēr själv 
och ordningen för duon är yātôm-’almānâ likt Deut 10:18 och Ps 146:9. 



8 
 

1.4 Material och Översättning 
 

De primärkällor jag valt att utgå ifrån i mitt arbete är Deuteronomium, Jeremia, Hesekiel, 

Sakarja och Malaki. De perikoper som innehåller gēr- yātôm-’almānâ från mina 

primärkällor har jag översatt själv utifrån Biblia Hebraica Stuttgartensia och The Hebrew 

and Aramaic lexicon of the Old Testament.9 När övriga Bibeltexter nämns har jag valt att 

använda mig av Bibel 2000s översättning. 

På grund av det bristande utbudet av sekundärkällor rörande gēr- yātôm-’almānâ i 

Deuteronomium har jag använt mig av källor som behandlar de separata begreppen gēr, 

änkan och den faderlöse. Övrig sekundärlitteratur har rört begreppen Deuteronomium 

och det antika israelitiska samhället. 

Jag har valt att behålla översättningen som Bibel 2000 gör av ‘almānâ som ”änka” 

och yātôm som ”faderlös”. Dock har jag valt att behålla ordet gēr och gērîm (pl), för 

gruppen som i Bibel 2000 översätts till invandraren. Se diskussion nedan. 

Att översätta ordet gēr till invandrare kan medföra viss problematik. Med 

hänvisning till Van Houten och C. Bultmanns studier, (se avsnitt 1.5.) som rör den 

skiftande innebörden ordet tycks ha haft i de olika delarna av Pentateuken, väljer jag att 

behålla ordet gēr i mina översättningar. Att översätta ordet till invandrare genomgående 

i HB som Bibel 2000 gör kan vara missvisande. Man har inte kunnat fastställa eller svara 

på frågan om det finns ett och samma ursprung för gruppen eller var de kommer ifrån. I 

det svenska språket syftar ofta ordet invandrare till en person från ett annat land, och 

mycket riktigt kan även ordet gēr ha samma betydelse. Men bibeltexterna skildrar annan 

tid, och kriterierna för vem som var en invandrare kanske inte enbart handlade om att 

man hade en annan etnicitet, utan att man enbart kom ifrån en annan klan, eller stam. 

10Därför anser jag att ordet invandrare bör användas med försiktighet – i alla fall bör 

man vara införstådd med att ordet inte alltid genom det antika Israels historia 

betecknade en person ifrån vad vi idag skulle beteckna som ett annat land. Detta är 

också mycket viktigt för att kunna diskutera ursprunget av användandet av gēr- yātôm-

’almānâ. 

 

                                                      
9
 Ludwig Koehler et al., The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament (Leiden: Brill, 1999). 

10
 H. V. Bennett, Injustice Made Legal: Deuteronomic Law and the Plight of Widows, Strangers, and Orphans 

in Ancient Israel (Grand Rapids, Eerdmans, 2002), 46. 
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1.5 Forskningsöversikt 
 

Forskningen som gjorts över begreppet gēr- yātôm-’almānâ i HB är inte stor och bygger 

framför allt på tidigare forskning kring begreppet gēr respektive forskning kring duon 

‘almānâ- yātôm.  

 Harold V. Bennetts bok Injustice Made Legal (Eerdmans, 2002) är den enda boken 

som enligt min kännedom enbart behandlar gēr- yātôm-’almānâ i Deuteronomium. 

Bennett undersöker begreppskombinationen i Deuteronomium och granskar kritiskt de 

lagar i Deuteronomium som tar upp triaden. Han menar och har som utgångspunkt i 

forskningen att lagarna tillkom under kung Omris styre i Nordriket på 800-talet f.v.t. 

Han anser att den JHVH-dyrkande eliten genom lagarna ville styrka sin egen gud och 

sina helgedomars popularitet mot Baals-anhängare. Genom detta menar Bennett att de 

ökade sin egen förmögenhet och att lagarna bidrog till en hierarki, där gēr- yātôm-

’almānâ skildras som ständiga bidragstagare i samhället. Konsekvensen blev att triaden, 

indirekt genom lagarna, inte hade någon chans att ta sig ur sin situation på samhällets 

botten och blev en börda för bönderna, som tvingades försörja dem genom att lämna 

bort skörd och inkomst.11 Bennetts argument att datera lagarnas ursprung till Nordriket 

kring 800-t f.v.t bygger mycket på material från beskrivningar om Elia och Elishas kamp 

mot Baalsdyrkare och den exklusiva JHVH-kultens framväxt.12 Bennetts forskning verkar 

tillsynes ointresserad av nämnandet av gēr- yātôm-’almānâ i HB utanför 

Deuteronomium. Hans forskning kring lagarnas ursprung fokuserar främst på 

Deuteronomiums likheter i användandet av gudsnamnet, teologi och språk med 

materialet som skildras om Elia och Elisha i Kungaböckerna och Hosea.13 Eftersom hans 

utgångspunkt i forskningen är att lagarna tillkom vid denna tid visar han inget intresse i 

att redogöra för andra tänkbara upphov till lagarna i en annan tid av Israels historia. 

Anna Norrback har skrivit avhandlingen The Fatherless and the Widow in the 

Deuteronomic Convenant (Åbo akademis förlag, 2001). Den behandlar i huvudsak 

bgreppet ‘almānâ - yātôm i Deuteronomium, och hon undersöker perikoperna och 

jämför dessa med nämnandet av änkan och den faderlöse i annan litteratur från den 

antika Främre Orienten. Allt som oftast berör hon ordet gēr då ‘almānâ - yātôm alltid 

                                                      
11

 Bennett, Injustice Made Legal, 129. 
12

 Bennett, Injustice Made Legal, 174. Jfr 1 Kung 18. 
13

 Varken 1 Kungaboken eller Hosea nämner triaden gēr -‘almānâ – yātôm. 



10 
 

förekommer med gēr som triad i Deuteronomium (Se bifogad tabell), men fördjupar sig 

inte mer i frågan om dess förekomst i Deuteronomium än att det, likt ‘almānâ – yātôm, 

var en utsatt grupp i samhället. Norrbacks forskning fokuserar framförallt på 

utformningen av Deuteronomiums lagtexter och utombibliska paralleller. Med bas i den 

antika Främre Orientens omvårdnad för ‘almānâ - yātôm och Deuteronomiums likhet 

med vasallfördrag menar hon att lagarna hade för avsikt att bygga upp ett lojalt samhälle 

som talade om brödraskap och ställde sig mot hierarkiska samhällen.  

Ytterligare forskning om änkan och den faderlöse finns i F. Charles Fenshams 

framstående artikel ”Widow, Orphan, and the Poor in Ancient Near Eastern Legal and 

Wisdom Literature”. (JNES, Vol. 21, nr 2, 1962.) I hans studie blir det tydligt att den 

fattige, änkan och den faderlöse har varit föremål för omsorg i nästan hela den antika 

Främre Orienten, men när han behandlar avsnittet om HB dyker plötsligt ett nytt 

begrepp upp – gēr.14 Gēr i Deuteronomium var, konstaterar Fensham, också en utsatt 

grupp i det antika Israel.  Han framhåller speciellt JHVHs omhändertagande om gēr och 

uppmaningarna till israeliten att göra samma sak, men går inte djupare än så rörande 

gēr i sin artikel. 15  

 Christina Van Houten har i boken The Alien in Israelite Law (Sheffield Academic 

Press, 1991) studerat begreppet gēr och dess skiftande karaktär genom Pentateuken. 16 

Hon påstår även att begreppet gēr har olika betydelser inom Deuteronomium. I Deut 12-

26 menar hon att ordet syftade till en icke-israelitisk person och att lagarna ville 

förhindra individerna gēr- yātôm-’almānâ från fattigdom. De övriga lagarna i 

Deuteronomium som behandlar gēr hävdar hon syfta till individer som redan står under 

lagen men som en andraklassens medborgare.17 

Der Fremde im antiken Juda (Vandenhoeck und Ruprecht, 1992) av Christoph 

Bultmann gör framförallt jämförande studier av begreppet gēr i Deuteronomium och 

Leviticus. Likt Van Houten kommer Bultmann bl.a. fram till att det finns en utveckling av 

ordet gēr i Pentateuken. Hans resultat skiljer sig dock betydligt från Van Houtens. 

Bultmann noterar att det inte finns något som skulle tala för att begreppet gēr syftade 

till en person som inte hade israelitiska rötter i Deuteronomium. Han jämför begreppet 

gēr med ordet nŏkrî som också syftar till en person med rötter i en annan region än den 

                                                      
14

 Fensham, ”Widow, Orphan and the Poor”, 134. 
15

 Fensham, ”Widow, Orphan and the Poor”, 135. 
16

 Houten, The Alien in Israelite Law, 42, 106f. 
17

 Houten, The Alien in Israelite Law, 107f. 



11 
 

man vistas i. Bultmann menar att de syftar till olika personer och att gēr inte 

nödvändigtvis behövde syfta till en person med utländsk bakgrund, utan kunde skildra 

en person från Juda som bosatt sig i en annan by. Han förklarar begreppet gēr i 

Deuteronomium:  

Einer auf diesen Quellenbestand gestüzten Betrachtung erweist 

sich der soziale Typus des gēr als Vertreter einer Untersicht im 

lokalen Milieu der Landschaft der judäischen Monarchie. In der 

Relation zu diesem Raum, und d.h zu den einzelnen Ortschaften 

dort, ist die Fremdheit des gēr zu bestimmen18 

 

José E. Ramírez Kidd gör också en studie av begreppet gēr i boken Alterity and Identity in 

Israel. (Walter de Gruyter, 1999) Hans bok behandlar framförallt substantivet gēr i HB 

där han undersöker huruvida ordet gērîm(pl) i somliga texter betecknade folket Israel19 

och vem som också var en gēr i Israel.20 I hans andra kapitel ”The use of the term gēr as 

legal status” gör han en redovisning av ordets förekomst i Deuteronomium med ‘almānâ 

- yātôm och kommer fram till att gēr- yātôm-’almānâ är ”. . . [A] novelty of Deuteronomy 

wich brings together persons who are in a similar situation of need.”21 

2. Etymologi och utombibliska 

litterära paralleller. 
  

2.1 ‘Almānâ 
 

Vårt svenska ord ”änka” syftar idag till en kvinna vars man har avlidit. Ordet har inte 

samma definition som det hade i den antika Främre Orienten. Det var mer invecklat än 

så. Användandet av ordet ‘almānâ fungerade som ett adjektiv snarare än ett substantiv i 

                                                      
18

 C. Bultmann, Der Fremde im antiken Juda: Eine Untersuchung zum sozialen Typenbegriff ”ger” und seinem 
Bedeutungswandel in der alttestamentlichen Gesetzgebung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992), 
213. 
19

 Ramírez Kidd åsyftar att Israel var gērîm i Egypten.  Jfr Exod 22:20; 23:9, Deut 10:19; 23:8. 
20

 Ramírez Kidd, Alterity and Identity, 130ff. 
21

 Ramírez Kidd, Alterity and Identity, 40. 
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de flesta kulturer kring och i det antika Israel.22 Det beskrev en kvinnas juridiska 

situation. 

En änka hade rätt att få tillbaka sin hemgift när maken hade gått bort och det blev 

hemgiften som sedan skulle försörja henne livet ut. Om hemgiften redan hade 

spenderats fanns det ingen garanti för änkan att få ut motsvarande del i arvet som skulle 

gå till de manliga släktingarna.23 Den antika Främre Orienten var ett patriarkalt 

samhälle.24 Det var männen som kunde åtnjuta de juridiska privilegierna och arv var 

inget en kvinna vanligtvis fick ta emot vilket kunde resultera i fattigdom.25I texter från 

den antika Främre Orienten skildras JHVH som beskyddaren av ‘almānâ, och begreppet 

förekommer ofta med yātôm -den faderlöse.  

Det var ett kungligt ideal att värna om dessa grupper, för liksom JHVH var kung 

och värnade om dem skulle även andra göra detsamma. I texter från Ugarit och Egypten 

skulle kungen ställa upp med stöd när ingen annan man hade möjlighet.26 Fensham 

menar att idealet att ta hand om änkan tillhörde samma ideal från den antika Främre 

Orienten som att ta hand om utstötta i samhället.27 Han menar också att de var utstötta 

p.g.a. brister av rättigheter i samhället.28  

Det fanns änkor som hade ett drägligt liv med gott om pengar.29 Trots det hade de 

inget inflytande i samhället, och det är det som i sista hand definierade en ‘almānâ, 

hennes juridiska status, för hon stod utan manligt beskydd. Detta kunde självklart 

innefatta att en kvinna hamnade i en dålig ekonomisk situation, men att vara fattig är 

inte i sig en definition av en ‘almānâ. 30 

 

 

 

 

                                                      
22

 Hoffner, ”אלמנא” TDOT 1:287-291, i synnerhet 288. 
23

 R. Westbrook, Property and the Family in Biblical Law (Sheffield: JSOT Press, 1991), 154. 
24

 J. Rook, ”When Is a Widow Not a Widow-Guardianship Provides an Answer”, Biblical Theological 
Bullentin 28 (1998): 4-6, i synnerhet 4. 
25

 Rook, ”When Is a Widow Not a Widow”, 4; Westbrook, Family in Biblical Law, 124. 
26

 Hoffner, TDOT 1:288f. 
27

 Fensham, ”Widow, Orphan and the Poor”, 129ff. 
28

 Fensham, ”Widow, Orphan and the Poor”, 137f. 
29

 C. S. Leeb, ”The Widow-Homeless and Post-Menopausal”, Biblical Theological Bullentin 32 (2002): 160-
162, i synnerhet 161; Westbrook, Family in Biblical Law, 154. Jfr Dom 17:14 där Mikas mor (en änka) äger 
en stor förmögenhet. 
30

 Leeb, ”The Widow-Post-Menopausal”, 162. 
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2.2 Yātôm 
 

Traditionen att ta hand om de faderlösa förekommer ofta tillsammans med 

omhändertagandet av änkan i texter från den antika Främre Orienten.31 ”Faderlös” är 

Bibel 2000s översättning, och yātôm var mycket riktigt ett barn utan en fader eller 

annan manlig släkting som förmyndare. I Egypten fanns två ord för den faderlöse. Det 

ena syftade till att inte ha en fader eller manlig förmyndare och den andra till 

situationen en faderlös ofta befann sig i, att vara nödställd och fattig. Den andra 

betydelsen av det egyptiska ordet kom att användas som ett adjektiv och liknar 

beskrivningen för det hebreiska ordet på ‘almānâ (änka). Det beskrev en persons 

situation, en som var nödställd.32 Det finns ännu inga lagtexter att tillgå från det antika 

Egypten, men i inskriptioner har man funnit att det var kungens plikt, precis som med 

änkan, att ta hand om dessa grupper. Samma sak gäller för inskriptioner i 

Mesopotamien, där Urukagina gör en pakt med Ningirsu om att ” De mäktiga inte skall 

fela för änkan och den faderlöse”33, något som man också finner i Hammurabis lag, där 

det står skrivet att man inte skall förtrycka de svaga, änkan eller en faderlös. 34 Van 

Soden menar att eku eller iku, som syftade till en faderlös eller utfattig person, ofta var 

ett ord som förekom med ordet almattu (änka). Samma sak ser vi i ugaritiskans ord för 

faderlös, ytm som ofta nämns med ordet för änka, almnt´. Liksom i egyptisk och akkadisk 

tradition, var det i Ugarit kungens skyldighet att försvara dessa grupper.35 

 

2.3 Gēr 
 

Roten till ordet gēr är gwr, och liknande ord har hittats i flera kulturer kring det antika 

Israel. Kellerman har funnit är att ordet kan härledas till tre olika betydelser. 

I. Att uppehålla sig tillfälligt på en plats (som inte är ens födelseplats). 

2. Att attackera. 

3. Att vara rädd.36 

                                                      
31

 Fensham, ”Widow, Orphan and the Poor”, 129ff. 
32

 Ringgren, ”י ת ו מ ” TDOT 6:477-481, i synnerhet 478. 
33

 S. N. Kramer, The Sumerians: Their History, Culture, and Character (Chicago: University of Chicago Press, 
1963), 319. 
34

 Ringgren, TDOT 6:478. 
35

 Ringgren, TDOT 6:479. 
36

 D. Kellermann, ”ג ו ר” TDOT 2:439-449. 
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Akkadiskan har ordet gērû som är av liknande betydelse som roten gwr, och syftar till 

att vara fientlig mot någon.37 Kellerman menar att det finns en möjlighet att orden 

kommer från samma verbrot, och att de därifrån har utvecklat olika varianter på gwr. I 

ugaritiskan har man hittat referenser till en person som vistas i templet som flykting. I 

feniciskan hittar man spår efter gwr som syftar till substantivet lärling.  Samma sak ser 

vi i arameiskan att roten gwr förekommer med referenser till att anställa någon. I syd 

semitiskan syftar ordet till en lärling i templet och liknande betydelse finner Kellerman i 

palmyrenska inskriptioner i en grav där hoppet skildras om att få bli en av gudarnas 

lärling.38   

Etiopiskan och arabiskan skiljer sig från de ovan nämnda kulturerna och här syftar 

betydelsen av gwr till en vänskaplig granne.39 Kellerman menar att ordet kan ha en 

betydelsemässig likhet med det grekiska uttrycket perioikos, en person som hade frihet i 

samhället, rätten att äga land men inga politiska rättigheter.40 

 

2.4 Sammanfattning och diskussion 
 

‘Almānâ och yātôm är två begrepp som i kulturer runt om i den antika Främre Orienten 

förekommit tillsammans. De definierades ofta som utsatta, och detta för att de stod utan 

manligt beskydd. I texterna skildras det därför som kungens roll att beskydda dem, en 

egenskap som JHVH också får i HB. En konsekvens av att man saknade manligt beskydd 

var att man kunde hamnade i en dålig ekonomisk situation och blev nödställd. I 

utombibliskt material förekommer inte någon av betydelserna för verbroten gwr i texter 

som nämner ‘almānâ – yātôm.  

Jag finner att ordet gēr har stor likhet med bl.a. arameiskan och feniciskan där det 

syftade till en lärling, en person som var lägre i hierarkin och med ugaritiskan som 

definierar ordet som en främling, en individ från en annan plats. Den gemensamma 

nämnaren för de tre begreppen tycks vara en grupp av individer som saknande manligt 

beskydd och en grupp som inte kunde åtnjuta samma juridiska privilegier som en vuxen 

man i sin kultur och blev som konsekvens av detta nödställd på olika sätt. Med 

redovisning av etymologin och de utombibliska parallellerna för orden gēr- yātôm-

                                                      
37

 I. J. Gelb, ”gerû” CAD 5:61. 
38

 Kellermann, TDOT 2:439-449. 
39

 Kellermann, TDOT 2:439-449.  
40

 Kellermann, TDOT 2:439-449. 
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’almānâ kan man förstå att orden ‘almānâ - yātôm tillsammans tillhör en tradition som 

gēr blir en del av först i Deuteronomium. Jag vill belysa det faktum att författaren till 

Deuteronomium väljer att sammanfoga ‘almānâ - yātôm – en duo som i utombibliska 

texter skildras beskyddade av kungar med gērîm – en grupp som inte hade samma 

skydd och kanske inte alltid blev bemött med öppna armar i samhället. Jag tror att 

författaren till Deuteronomiums perikoper som behandlas i uppsatsen hade en agenda 

med att föra samman de tre till ett begrepp. Den antika traditionen i Främre Orienten för 

omhändertagande om ‘almānâ och yātôm blev axiomet för hur man skulle behandla en 

gēr.  

3. Textanalys 
 

I textanalysen kommer jag att gå igenom de perikoper som nämner begreppet gēr- 

yātôm-’almānâ i Deuteronomium. Jag har valt att undersöka perikoperna tematiskt: 

 

 Högtider (Deut 16:11,14.) 

 Juridisk rätt (Deut 10:18;24:17;27:19.) 

 Välgörenhet(?) (Deut 14:29;24:19,20,21;26:12,13.) 

 

Utifrån min egen översättning undersöker jag perikoperna utifrån relevanta 

nyckelbegrepp, textens funktion, datering och ursprung. Efter varje analyserat tema 

avslutar jag med en sammanfattning och diskussion utifrån det material som framställts. 

 
3.1 Högtider 

 

3.1.1 Deut 16:11 
 

Och du skall glädjas inför Gud din herre, du och din son, din dotter, 

din slav och din slavinna och leviten som är i dina portar och gēr, 

den faderlöse, och änkan som är bland dig,[Du skall glädjas inför 

honom] på platsen som JHVH utväljer att låta sitt namn bo.  

 

Perikopen handlar om Veckohögtiden, som hittas i Deuteronomiums festkalender (16:1-

17). Samma fest (ḥg) finns också finns beskriven i Exod 23:17a, 34:23, Num 28:26-31 
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och Lev 23:15.41 Exodusperikopen nämner inte gēr- ‘almānâ- yātôm och i Numeri och 

Leviticus finns det inga hänvisningar till vilka personer som skulle fira denna högtid.42  

 

3.1.2 Deut 16:14 
 

Gläd dig på din fest! Du, din son, din dotter, din slav, din slavinna, 

leviten, gēr, den faderlöse, änkan som är i dina portar. 

 

I denna perikop beskrivs Lövhyddofesten. Den beskrivs också i Lev 23:42, där är det 

bara de ”infödda israeliterna” som ska fira. Även här uppmanas detta att ske på den plats 

som JHVH väljer ut. (Deut 16:15)43 

 
3.1.3  Nyckelbegrepp 

 

3.1.3.1  ”På platsen som JHVH utväljer att låta sitt namn att bo” 
 

Begreppet används ofta i Deuteronomium, och den vedertagna tolkningen av forskare är 

att det beskriver templet i Jerusalem där JHVH hade sin boning.44 Den bygger på 

traditionen om Josias kultcentralisering år 622 f.v.t. som gick ut på att centrera kulten 

till templet i Jerusalem.45 Bennett menar att detta inte behövde vara fallet, utan att 

uttrycket lika gärna kunde syfta till Nordrikets helgedomar som Betel, Shilo, Mispa och 

Rama.46 McConville anser också att frasen kan ha syftat till helgedomar i Nordriket för 

att centrera kulten till utvalda tempel. Han menar att det är först under Josias reform 

som kulten blir centrerad till ett tempel.47 

 

                                                      
41

 Bennett, Injustice Made Legal, 94. 
42

 I Lev och Num uppmanas folket att även bära fram offer till JHVH. I Deuteronomiums version finns inga 
inslag av offer och högtiden skulle firas i sju dagar. Veckohögtiden var ett firande som skulle ske sju 
veckor efter påsk. Det var en skördefest där man firade sådden, se P. C. Craigie, The Book of Deuteronomy 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 245f. 
43

 Högtiden var som i Deut 16:11 en skördehögtid. Här firade man dock det man hade fått ut av skörden, se 
Craigie, The Book of Deuteronomy, 245f. 
44

 R. E. Clements, Deuteronomy (Sheffield: JSOT Press, 1989), 60f; Mayes, Deuteronomy: Based on the 
Revised Standard Version, 336. 
45

 Övriga helgedomar avvecklades vilket medförde omorganisering av kulten. Leviterna som verkade i de 
övriga helgedomarna fick troligtvis andra arbetsuppgifter eller blev arbetslösa, se Clements, Deuteronomy, 
70ff. 
46

 Bennett, Injustice Made Legal, 79. 
47

 J. G. McConville, Law and Theology in Deuteronomy (Sheffield: JSOT Press, 1984), 22. 
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3.1.2  Textens funktion 
 

Det är först i Deuteronomium som vi ser gēr- yātôm-’almānâ nämnas i samband med 

firandet av Lövhyddofesten och Veckofesten. Båda perikoperna refererar till ordet ḥg 

(Deut 16:10,13) som i Bibel 2000 översätts till ”fest”. 48Enligt Norrback har ordet en 

stark koppling till den kultiska sfären och pilgrimsfärder till den lokala helgedomen som 

hon menar skedde även innan exilen.49  

Craigie vill förklara perikopernas funktion i Deuteronomium som en del av bokens 

”humanitära tema” och mana hela samhället till att deltaga i en fest.50 Weinfeld hävdar 

samma sak och menar att funktionen med den nya formuleringen i Deuteronomium 

kunde vara att uppmärksamma nödställda grupper i samband med pilgrimsfesterna.51 

Phillips framhäver också likt Craigie att Deuteronomium har en ”humanitär linje” och 

menar att de som tilltalas i Deut 16:11, 14 är den israelitiska mannen och hans fru. Han 

menar att det var de som stod under lagen och i förbund med JHVH. Dock skulle 

högtiden firas av alla grupper nämnda i perikopen, även de som inte stod under 

förbundet. Detta menar Phillips var p.g.a. motivet som följer i 16:12; att Israeliterna 

själva skulle bete sig likadant mot främlingar i sitt eget land då de befann sig i en 

liknande situation i Egypten.52 

Norrback menar att det är ovanligt att se texter som behandlar högtider i den antika 

Främre Orienten uppmana änkan och den faderlöse till firande.53 Men trots ovanligheten 

hävdar Norrback att det enbart skildrar det vanliga temat i den antika Främre Orienten 

att hjälpa de fattiga och behövande. Norrback skriver: 

 

 Deuteronomy is most probably influenced by the wisdom 

literature of ANE, including the sapiental ideologies that found 

expression in Proverbs. There is nothing exceptional in the 

                                                      
48

 Deuteronomium 16:10. 
49

 Ordet ḥg har kopplingar till det arabiska ordet ḥajj, den pilgrimsfärd en muslim skall göra under sin 
livstid, se A. Norrback, The Fatherless and the Widow in the Deuteronomic Covenant (Åbo: Åbo Akademis 
Förlag, 2001), 234. 
50

 Craigie, The Book of Deuteronomy, 245. 
51

 Weinfeld anser också att kvinnogrupperna i perikopen, så som slavinnorna och änkorna, var ett typiskt 
deuteronomiskt inslag då det verkar finnas ett speciellt värnande om kvinnor i texterna. Han menar att 
det blir ett försök att uppmärksamma en grupp med färre rättigheter än de män som levde under samma 
tid i den antika Främre Orienten, se Weinfeld, Deuteronomy and the Deutr. School, 290. 
52

 A. Phillips, Deuteronomy (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), 113. 
53

 Norrback, The Fatherless and The Widow in DC, 242. 
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exhortation to help the poor and needy, among whom also the 

ANE literature includes the widow and the fatherless . . . 54 

 

Det som Norrback skriver stämmer troligtvis, dock har Norrback inte för avsikt i 

sin forskning att belysa det ovanliga med att gruppen gēr nämns i firandet, en 

grupp som inte skildras på samma sätt i den antika Främre Orienten eller i 

Ordspråksboken.55 

Bennett är av annan åsikt och framhåller att betydelsen och funktionen 

snarare handlade om var festen skulle hållas. Han påpekar att kultcentraliseringen 

i Jerusalem var den huvudsakliga faktorn till att dessa formuleringar kring 

skördefesterna överhuvudaget finns med i Deuteronomium. Att försöka täcka alla 

grupper i samhället just här visar bara på den ivrige deuteronomistens försök att 

framhålla helgedomen i Jerusalem som den enda rätta för alla individer i 

samhället.  Även de som inte stod under lagen skulle respektera och fira detta.56 

Fortsättningsvis menar han, mot ovan nämnda forskare, att uppmaningen om att 

glädjas och att fira denna högtid med hela samhället inte var det som var upphovet 

till påbudet, utan snarare fungerar ”firandet” som en moralisk garanti om att 

högtiden verkligen skulle komma att firas av alla i samhället vid helgedomen i 

Jerusalem.57  

Även leviten nämns i perikoperna, vilket kan tyckas underligt om lagarna 

skulle syfta till ett Israel innan Josias reform. Van Houten förklarar att många 

leviter blev arbetslösa efter Nordrikets fall i och med införandet av 

kultcentraliseringen i Jerusalem, då många tempel avvecklades.58 Detta kunde vara 

ett sätt för författarna att inkludera även leviten i firandet, då de inte längre var 

kopplade till en helgedom. 

I 1 Sam 1:14. beskrivs Lövhyddofesten som en stor och glädjefull högtid men, 

att Bennett ser Deut 16:11, 14 som ett sätt att se till Jerusalemkultens fortsatta 

framväxt säger dock inte emot det faktum att det skildrar en glädjens dag som alla 

hade rätt att fira. Det faktum att deltagarlistan i Deut 16:11 utökas och att 

                                                      
54

 Norrback, The Fatherless and The Widow in DC, 246f. 
55

 Se diskussion under avsnitt 2. 
56

 Bennett, Injustice Made Legal, 50. 
57

 Bennett, Injustice Made Legal, 50. 
58

 Houten, The Alien in Israelite Law, 76. 
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Lövhyddofestens deltagarlista skapas i Deut 16:14 kan ses som ett sätt att 

inkludera alla i samhället, men också ett försök av författaren till Deuteronomium 

att skapa teologi, menar Bennett.59  

 

3.1.3  Datering och ursprung 
 

Firandet av högtiderna finns skildrade i Exodus, Numeri, Leviticus och Deuteronomium, 

och med hänsyn till uppsatsens storlek kommer jag inte att ha för avsikt att utröna 

vilken bok som erhåller den äldsta traditionen kring firandet. Bennett menar att 

ursprunget till alla lagar rörande gēr- yātôm-’almānâ finns i Nordriket under 800 – talet 

f.v.t och som Norrback uppmärksammar är ordet ḥg kopplat till pilgrimsfärder och tycks 

enligt henne ha använts redan innan kultcentraliseringen.60 Dock är det många forskare 

som är av åsikten att frasen ”På platsen som JHVH låter sitt namn bo” syftar till, det enligt 

forskare, klassiska deuteronomiska temat att JHVH skulle ha sin boning Jerusalems 

tempel.61 Det var således till den plats man skulle färdas för att fira dessa högtider. Ett 

annat möjligt användningsområde är det som Bennett talar för, nämligen de tidiga 

JHVH-dyrkarnas tempel i 800-talets Nordrike. McConville håller med och menar att man 

inte uteslutande kan hävda att perikoperna enbart har syftat till templet i Jerusalem och 

skriver: ”The tendency [Att lagarna enbart skulle ha syftat till templet i Jerusalem]should 

not deflect  . . . us from asking wheter . . . certain sanctuaries before Jerusalem had the sort 

of status wich would justify the title ´central´”. 62 

Alltså finns det ett möjligt ursprung för lagarna i Nordriket där de kan ha syftat till olika 

helgedomar som klassats ”centrala” och att texternas tradition följde med efter 

Nordrikets fall år 722 f.v.t. för att sedan användas till att centrera kulten till templet i 

Jerusalem i och med Josias reform.  

Det som kan ifrågasätta att en tradition gällande triaden skulle haft sitt ursprung under 

800-talet i Nordriket är att begreppet gēr- yātôm-’almānâ inte nämns hos profeten 

Amos. 

 

 

                                                      
59

 Bennett, Injustice Made Legal, 98. 
60

 Norrback, The Fatherless and The Widow in DC, 234. 
61

 Mayes, Deuteronomy: Based on the Revised Standard Version, 336. Clements, Deuteronomy, 60f; Phillips, 
Deuteronomy, 113. 
62

 McConville, Law and Theology in D, 23. 
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3.1.4  Sammanfattning och diskussion 
 

Det som är speciellt kring högtidsfirandet i Deut 16:11, 14 är att de nämner gēr- yātôm-

’almānâ tillsammans som begrepp. Leviten nämns också i perikoperna ovan, en grupp 

som troligtvis blev arbetslösa och utan inkomst när Josia införde sin reform om att 

centrera kulten till ett tempel i Jerusalem. Jag anser att författaren till perikoperna kan 

ha haft en agenda med att nämna leviterna, för jag ser inget skäl till att en text rörande 

högtidsfirande vid ett tempel skulle uppmana en levit att komma dit för att fira, det var 

ju deras arbetsplats! Jag tror att författaren till lagarna ville anknyta arbetslösa leviter 

från andra helgedomar till den nya kulten i Jerusalem för att slippa avfall och stärka sin 

egen teologi. 

Samma sak gäller för inkluderandet av gēr i perikoperna. Som ovan sagt parade 

författaren till Deuteronomium förmodligen ihop gēr med änkan och den faderlöse p.ga 

liknande status i samhället. Om gēr (som Kellermann menar63) syftade till de stora 

grupper människor som flydde från Nord till Sydriket efter 722 fv.t kan det ha funnits en 

agenda, likt den med leviterna, att få de människorna anknutna till det centrala templet i 

Jerusalem då Nord mycket möjligt höll andra helgedomar för centrala.64 

 Alltså kan det vara möjligt att författaren till Deuteronomium använde sig av(som 

McConville och Bennett menar) en gammal ”tempelcentrerande” tradition från Nord och 

skapade nya lagar gällande högtidsfirande utifrån Josias reform och kultcentraliseringen 

i Jerusalem.  

Slutligen: Ja, Craigie, Weinfeld och Norrback, perikoperna kan anses ha ett 

”humanitärt tema” och skildra författaren till Deuteronomium som en sann filantrop, 

men risken med att tolka lagarna på det viset är att man missar vad Bennett menar är 

författarens försök att skapa teologi. 

 

3. 2 Juridisk rätt 
 
3.2.1 Deut 10:18 

 

Han ger det som är rätt åt en faderlös och för en änka och älskar 

en gēr genom att han ger mat och kläder åt honom. 

                                                      
63

 Kellermann, TDOT 2:445. 
64

 McConville, Law and Theology in D, 22f. 
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Versen skiljer sig från de övriga som nämner gēr- yātôm-’almānâ då den inte har samma 

ordföljd– gēr- yātôm-’almānâ.  Perikopen ligger utanför den deuteronomiska lagboken 

(12-26).65 Författaren har valt att skilja på gēr- och yātôm-’almānâ. Vanligtvis när man 

talar om enbart änkan och den faderlöse i HB är ordföljden ‘almānâ - yātôm66, men när 

man inkluderar gēr ser ordningen annorlunda ut. I de övriga tio perikoperna är 

ordningen gēr- yātôm-’almānâ.67  Det finns också en skillnad i att perikopen syftar till 

JHVH som subjekt tillskillnad från de övriga perikoperna i uppsatsen, som vänder sig till 

den israelitiske mannen. JHVH beskrivs som omhändertagande, och han gör det som är 

rätt åt en faderlös och för en änka och han älskar en gēr.68 

 
3.2.2 Deut 24:17 

 

Gör inte rätten felaktig för en gēr, en faderlös och ta inte en änkas 

kläder. 

 

I denna perikop skiljer man gēr och yātôm från ‘almānâ, genom att rättvisan inte skall 

göras felaktig åt en gēr eller en faderlös, när det gäller änkan finns det även en 

uppmaning att inte ta hennes kläder, vilket sannolikt syftade till att hon inte skulle 

behöva pantsätta hennes kläder.69  

Notapparaten i Biblia Hebraica Stuttgartensia föreslår att man skall ta bort yātôm 

och ‘almānâ från perikopen. Mayes menar att yātôm troligen är ett senare tillägg i 

versen.70 Det kan också förklara varför följden av orden, gēr- yātôm-’almānâ i perikopen 

skiljer sig från de övriga som nämner begreppet tillsammans. (Med undantag för Deut 

10:18.) 

 

 

 

                                                      
65

 Ramírez Kidd, Alterity and Identity, 35. 
66

 Med undantag från Deut 10:18, Ps 146 och Sak 7:10 som har ordningen yātôm-’almānâ. 
67

 Ramírez Kidd, Alterity and Identity, 79. 
68

 Deut 10:18 är ett av två ställen i HB där JHVH älskar en person som inte beskrivs som huvudmottagare 
av texten. Det andra sker i Jes 48:14 där JHVH beskrivs känna   ahaw (kärlek) för Kyros. 
69

 Ordet beged (kläder) används i HB till att beskriva olika typer av klädesplagg, men mycket ofta till den 
typ av mantel som översteprästerna hade, kläder som de leprasjuka bar och de kläder som fattiga hade att 
tillgå, se Bennett, Injustice Made Legal, 101. 
70

 Mayes, Deuteronomy: Based on the Revised Standard Version, 326. 
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3.2.3 Deut 27:19 
 

Förbannad den som gör rätten felaktig för en gēr, en faderlös och 

en änka, och hela folket [skall svara:] amen. 

 

Perikopen skildrar en förbannelse över den som inte gör rättvisa åt både en gēr, en 

faderlös och en änka. McConville menar att det uttrycks i liturgiform och ingår i en 

samling av förbannelser i Deut 27:15-26.71 Enligt Deut 27:14 är det leviterna som 

uttrycker detta åt Israels män. 

 

3.2.4  Nyckelbegrepp 
 

3.2.4.1 Mišpāṭ 
 

I Bibel 2000 översätter man ordet mišpāṭ till rätt. Ordet kan ha flera betydelser och är 

kopplat till den juridiska sfären.72 Det är viktigt att framhålla att mišpāṭ är ett ord som 

handlar om lagen, beslut eller att göra anspråk på något. Mišpāṭ kommer från ordet 

šapāṭ som också återfinns i ugaritiskan och feniciskan. Ordet kan i hebreiskan syfta till 

ett beslut en domare tagit eller överenskommelse mellan två parter.73 

 

3.2.5 Textens funktion 
 

Perikoperna ovan är av olika slag och förekommer i olika delar av Deuteronomium.74 

Återkommande i de tre perikoperna är ordet mišpāṭ och det gemensamma för Deut 

10:18; 24:17; 27:19 är att inte vränga rätten för individerna i perikopen och att det rör 

en juridisk överenskommelse.  

Deut 10:18 beskriver en av JHVHs egenskaper, och 24:17 och 27:19  är en 

uppmaning till den israelitiske mannen. Phillips menar att funktionen för Deut 10:18 blir 

en ”Imitatio Dei”, en uppmaning till att göra samma sak som JHVH gör mot de nödställda 

i samhället.75  Han anser också att Deut 27:19  reflekterar samma innehåll som i Deut 

24:17 men att författaren valt att infoga samma innehåll i 24:17 till en liturgisk kontext 
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som kan ha använts i samband med en bekännelserit för den israelitiske mannen i en 

kultisk situation.76 Mayes framhåller att ordet förbannelse i Deut 27:19 inte syftar till 

något magiskt, utan snarare det som Phillips menar, att perikopen fungerat som en typ 

av bekännelse.  Mayes håller dock inte med Phillips placering av perikopen i en kultisk 

kontext utan vill förlägga den i en juridisk sådan.77  

Trots perikopernas olika karaktär tyder funktionen på att man ville framföra ett 

rätt sätt för den israelitiske mannen att uppföra sig på. En gēr, en faderlös eller en änka 

hade inte samma möjlighet att framföra klagomål om vederbörande blev orättvist 

behandlad, och för att skydda grupperna mot felbehandling och kränkningar fick den 

svarande, den israelitiske mannen, stå som skyldig inför JHVH, beskyddaren av 

gruppen.78 Jag tror det handlar om en fråga rörande status, om att ha ett fungerande 

samhälle, där de som stod lägre i hierarki ändå hade en beskyddare som den israelitiske 

mannen kunde stå till svars för. Ordet mišpāṭ, som är en juridisk och rättslig term, tror 

jag inte används som ett försök att jämna ut klyftorna i samhället. Det syftade helt enkelt 

till att inte ta ifrån gruppen den rätt som var beslutad att de skulle ha.  

 
3.2.6 Datering och ursprung 

 

Påbud av dessa typer återfinns i nästan alla traditioner från den antika Främre 

Orienten.79 Det är uppmaningar att visa omsorg för grupper utan inflytande på 

samhället. I vissa traditioner kan det ha rört sig om fattiga grupper, i andra människor 

som stod utanför lagen eller utan manligt beskydd, i det här fallet änkan, den faderlösa 

och gēr. Uppmaningen att skydda utstötta i samhället är följaktligen gammalt, men att ge 

en gēr den rätt som denne skulle ha, var inte något som uppmärksammades i andra 

antika traditoner från Främre Orienten och är därför nytt för Deuteronomium.80  

Varför väljer då Deuteronomiums författare att inkludera gēr i den redan 

vedertagna duon för omhändertagande? En möjlig förklaring som Edelman och 

Kellerman framför är att lagarna och påbuden rörande gēr har sitt ursprung under en tid 

när en massinvandring skedde i det antika Israel.81  
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Kellerman talar om den massinvandring som kan ha skett till Juda då Nordriket faller år 

722 f.v.t och skriver: 

When Deut 14:29;16:11,14;24:17,18,19,20,21;26:13;27:19 

mention the gēr alongside orphans and widows, presumably they 

have in mind fugitives from the northern kingdom, who had 

settled in the southern kingdom from the fall of Samaria in 722 

B.C on.82 

 

Mary Douglas har en teori om att gēr kunde syfta till personer från någon av de 

resterande tio stammarna i Israel, och skulle därför kunna syfta till en person som kom 

från Nord till Sydriket under 700-talet.83  

Bennett skiljer sig från de ovan nämnda forskarna och menar att texterna har sitt 

ursprung i Nordrikets 800-tal, men har ingen förklaring på varför just ordet gēr används 

i detta sammanhang, då ingen massinvandring eller behov av att framhäva rätten för en 

gēr, kan motivera lagarna ovan.84 

Ramirez Kidd menar att uttrycket ”älska en gēr” skildrar ett sent tillägg i 

Deuteronomium, förmodligen daterat till ett Juda i postexil. Han menar att det var först 

då israeliterna kunde sätta sig in i samma situation som man befann sig i under exilen. 85 

Han menar att Deut 10:18 har en liturgisk karaktär och tillhör en senare deuteronomisk 

tradition tillskillnad från de lagar som rörde tionde och lämningar av axplock. Det 

liturgiska visar på en senare kontext där man reflekterade över JHVH, snarare än att 

försöka skapa ett fungerande samhälle– som lagarna rörande distribution av mat 

gjorde.86 Även Phillips håller med om att stycket förefaller vara ett senare tillägg av 

Deuteronomium och menar att den liturgiska karaktären i Deut 27:19 förmodligen 

tillkom senare på grund av dess likhet med Leviticus.87  
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3.2.7 Sammanfattning och diskussion 
 

Att värna om utsatta grupper var som ovan sagt ett vanligt förekommande ideal i den 

antika Främre Orienten. De tre påbuden ovan är av olika karaktär, men de påminner om 

varandra och bygger troligen på samma antika tradition. Den gemensamma nämnaren 

är att de alla behandlar dygden att inte förvränga rätten för gēr- yātôm-’almānâ. 

Jag anser att det skildrar en kontext där man väljer att inkludera gēr med yātôm-

’almānâ, en tid och plats där man behövde uppmana folket till att även göra rätt för en 

gēr. Weinfeld och Kellerman menar att massinvandringar efter Nordrikets fall kan ha 

gett upphov till dessa lagar. Jag finner det sannolikt att de kan skildra den tiden, då 

texternas författare måste ha varit bekanta med stora grupper av människor som inte 

klassades som ”riktiga” medborgare, vilket passar in på tiden efter en massinvandring.  

    Eftersom gēr paras ihop med ‘almānâ och yātôm drar jag också slutsatsen att gēr 

inkluderas i lagarna p.g.a samma låga status. Låg status hade man om man stod utan 

manligt beskydd, sin klan eller saknade landområde, vilket också troligen kan ha varit 

fallet för dem som flydde från Nord till Sydriket under tiden efter 722 f.v.t. 

 Jag vill också belysa Ramírez Kidds tanke om att lagarna i perikopen ovan kan 

skildra ett senare tillägg i Deuteronomium eller en annan typ av lag. De berör inte det 

konkreta samhällets uppbyggnad i form av skatt eller distribution av mat, utan är av mer 

reflekterande karaktär. Jag tror att lagarna också kan ha fungerat för att stärka 

Deuteronomiums lagar rörande tionde och lämningar av axplock och som ett tillfälle för 

författaren att marknadsföra Deuteronomiums teologi med JHVH på sin och gērîms sida. 

För mig blir det tydligt i perikoper som ovan varför Deuteronomium parar ihop gēr med 

‘almānâ och yātôm. Texten vänder sig till den israelitiske mannen där han instrueras att 

bete sig väl mot gēr - yātôm -’almānâ. Om det stämmer att författaren använder sig av 

påbud att inte vränga rätten för gēr - yātôm -’almānâ för att få med de massinvandrande 

från Nord och slippa avfall från sin kult, då används ‘almānâ och yātôm enbart som en 

vägvisare för vilket bemötande en gēr skulle få i samhället. Det blir alltså ett knep för 

författaren att legitimera påbuden och instruera den som stod under lagen om väl 

behandlande mot ”främlingar” för att skapa ett harmoniskt samhälle där alla 

accepterade Deuteronomiums teologi. 
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3.3 Välgörenhet (?) 
 

3.3.1 Deut 14:29 
 

Leviten skall komma, ty ingen andel och arvedel har han bland dig, 

och gēr och den faderlöse och änkan som finns i dina portar, och 

de skall få äta och bli mätta, så att Herren, din Gud, välsignar dig i 

allt arbete din hand utför. 

 

Perikopen gäller fördelningen av det tredje årets tionde. Israeliten uppmanas i Deut 

14:28 att föra den till städerna vart tredje år där den fördelas till personerna i 

perikopen. Här nämns leviten tillsammans med gēr- yātôm-’almānâ.  

 

3.3.2 Deut 24:19, 20, 21  
 

När du skördar din åker och glömmer en kärve skall du inte 

återvända för att hämta den. Den skall vara åt gēr, den faderlöse 

och änkan, så att Herren, din Gud, välsignar dig i allt arbete din 

hand utför. När du slår ner dina oliver från grenarna skall du inte 

söka igenom [grenarna efter det som sitter kvar,] det skall vara till 

gēr, den faderlöse och änkan. När du samlar [druvorna] från din 

vingård skall du inte gå igenom [vingården ]igen. [Det skall vara] 

åt gēr, den faderlöse och änkan. 

 

Här uppmanar den deuteronomiska lagen att lämna kvar skörd åt gēr- yātôm-’almānâ. 

Van Houten förklarar att det var JHVH som bestämde att bonden bara fick tröska igenom 

skörden en gång och det övriga skulle lämnas kvar som egendom till gēr- yātôm-’almānâ, 

allt efter JHVHs bestämmelser.88 Rätten till skörden tillhörde alltså både bonden och gēr- 

yātôm-’almānâ. Van Houten menar på så vis att lagen inte uppmanar till eller 

demonstrerar välgörenhet utan, i själva verket, reflekterar det som tillhörde bondens 

rätt till skörd respektive den del av skörden som tillhörde gēr- yātôm-’almānâ.89 

Ramirez Kidd menar att temat inte är specifikt för Deuteronomium. Han har hittat 
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liknande regler i sumeriska texter där skörd skall lämnas kvar på åkern, då som ett offer 

till fertilitetsgudarna. Här ges den istället till JHVH som i sin tur ger den till de fattiga.90  

 

3.3.3 Deut 26:12, 13 
 

När du det tredje året för tionde fulländat ett tionde av dina 

inkomster skall du ge [det] till leviten, gēr, den faderlöse och 

änkan så att de får äta och bli mätta i dina portar, skall du säga 

inför Herren, din Gud: ”Jag tagit bort allt heligt ur mitt hus, och jag 

har också gett det till leviten och gēr, den faderlöse och änkan 

enligt din befallning. Jag har inte överträtt eller glömt dina bud. 

 

Perikopen ovan skildrar fördelningen av det tredje årets tionde. Frågan vart tiondet 

skulle föras är oklar.91 Forskare är inte eniga om det skulle tas till det centrala templet i 

Jerusalem eller om det skulle fördelas i respektive städer.92 

 

3.3.4 Nyckelbegrepp 
 
3.3.4.1 Tionde. 

 

Att lämna tionde var något som förekom i den antika Främre Orienten, som Egypten, 

Mesopotamien och Ugarit.93 Det var en gammal tradition som nämns i texter från Ur 

daterade redan 2000 år f.v.t.94 Jagersma menar att det inte går att bekräfta tiondets 

ursprung och inte dess urspungliga funktion, d.v.s. om det var en statlig skatt som 

kungen rådde över eller om det gällde ett bidrag för upprätthållandet av samhällets 

helgedom. Vidare menar Jagersma att Deuteronomiums tionde, i likhet med 
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senbabyloniska texter, gällde ett fast procentantal man var skyldig att betala varje år.95 

Även Ramìrez Kidd uppmärksammar traditioner i andra antika traditioner från Främre 

Orienten, bl.a. i Sumer. Där var odlandet ett intrång på jorden och för att betala tillbaka 

det som tillhörde gudarna betalade man ett tionde. Precis som i Sumer uppmanar 

författarna till Deuteronomium att ge en tionde av skörden till JHVH som i sin tur väljer 

att distributera det till gēr- yātôm-’almānâ.96 

 

3.3.5 Textens funktion 
 

McConville menar att tiondet framförallt var en skatt och gick till att finansiera templet i 

Jerusalem.97 Han menar också att författaren till Deuteronomium förmodligen kände till 

lagen om tionde i Numeri men valde att lägga till material, (jag antar McConville 

refererar till vart tionden skulle föras) för att sätta fokus på den centrala helgedomen i 

Jerusalem.98 Phillips förklarar tanken med att tiondet av den skörd man producerade 

kunde säljas på den plats man levde och pengarna från det kunde sedan föras till 

helgedomen i Jerusalem.99 

Huruvida det tredje tiondet i Deut 26:12,13 skulle stanna i staden eller föras till 

Jerusalem diskuterar Wilson i sin artikel ”Central Sanctuary or Local Settlement?”(ZAW, 

Walter de Gruyter, 2008) Han menar att det troligtvis var införstått att tiondet skulle 

lämnas vid den centrala helgedomen i Jerusalem, varpå han refererar till 

Deuteronomiums övergripande teologi.100 Han menar också att majoriteten av forskare 

hävdar att frasen ”Inför Herren din Gud” syftar till den centrala helgedomen i 

Jerusalem.101 En sådan forskare är Mayes som tycker sig se att Deut 26:12, 13 bygger på 

perikopen Deut 14:22-29, men att 26:13 preciserar vart tiondet skulle gå med frasen 
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”inför Herren din Gud”.102 Samtidigt som minoriteten forskare som König, betonar att det 

är frasen i Deut 26:12 ”i dina portar” som verkligen indikerar kontexten för vers 13.103 

D.v.s. att tiondet skulle delas ut i staden.104 

McConville menar, gällande frågan kring varför Leviterna nämns som bidragstagare i 

Deut 14:29 och 26:12,13, att leviten tillhörde en grupp vars rättigheter bestod i att få 

stöd, av ex. tionde, oavsett vilken ekonomisk situation de befann sig i.105 Men det som 

McConville uttrycker var levitens rätt att ta del av, menar han inte var samma för gēr- 

yātôm-’almānâ. Han menar, tillskillnad från Van Houten, att tiondet tilldelades dem för 

att de var fattiga och inte för att det var deras gudsskänkta rätt ta del av.106 Phillips 

menar å andra sidan gällande leviterna att i samband med att de lokala helgedomarna 

togs bort och den centrala infördes i Jerusalem förlorade många leviter sitt stöd då det 

tionde som tidigare gavs till den lokala helgedomen gick direkt till Jerusalemkulten.107 

Detta medförde att leviterna, likt gēr- yātôm-’almānâ, blev en nödställd grupp som 

därför behövde en del av tiondet. Att leviten nämns i reglerna kring tionde är trots allt 

inte specifikt för Deuteronomium.108 Att gēr, änkan och den faderlöse nämns i texter 

rörande tionde från den antika Främre Orienten är unikt. Mayes menar att inga andra 

personer utanför den kultiska sfären hade kopplats ihop med tiondet i Pentateuken 

innan Deuteronomiums texter.109 Det faktumet för McConville till en viktig fråga: ”Vilka 

deuteronomiska teman har producerat den här typen av lagar?”110 Han menar, som 

många andra forskare, att Deuteronomium har ett ”humanitärt intresse” och att det är 

p.g.a. det som dessa typer av lagar kommer till, för att lyfta upp de utsatta grupperna i 

samhället.111 Samma sak hävdar även Houston som menar att givandet av tiondet, till 

gēr, änkan och den faderlöse, vart tredje år var en chans att bygga upp samhället genom 

att bönderna fick visa solidaritet mot samhällets mindre priviligierade.112 Mot detta 

menar Jagersma att perikoperna inte handlar om några välgörenhetslagar, och trycker 
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på det faktum att det inte någonstans i den antika Främre Orienten har funnit en lag om 

ett välgörenhetstionde.113 Men vad jag tror Houston menar är att lagarna snarare 

skildrar en utopi i ett samhälle av turbulens,114 för han menar att Deuteronomiums lagar 

visar på vad som borde göras under den senmonarkiska tiden och inte det som faktiskt 

kommer att göras under den.115 

Bennett menar att funktionen av dessa lagar inte alltid gynnade bidragstagarna i 

perikopen. Han menar att lagarna, i stor utsträckning, bidrog till schismer mellan 

bönderna och de utsatta grupperna i samhället.116 Bönderna som inte alltid kunde få 

ihop tillräckligt med skörd så att de själva kunde klara året blev tvungna att lämna bort 

delar av den på åkern. Detta menar Bennett kunde ge upphov till lögner till tjänstemän 

och undansmuggling av skörden från det som enligt reglerna skulle gå till gēr- yātôm-

’almānâ. För att sätta stopp för böndernas påhitt och själva slippa försörja de utsatta 

grupperna, skapade kulttjänstemännen nya lagar för att de själva inte skulle behöva ta 

ansvar för dessa grupper. 117 Han menar att lagen satte gēr- yātôm-’almānâ i ett fack, 

som icke-produktiva människor, då texterna bara skildrar gruppen som mottagare av en 

skörd någon annan sått.118 Bennett skriver: 

 

This law therefore makes it possible for local peasant farmers and 

herders to argue that the ’almānâ, gēr and yātôm were parasites 

and a scavenger class in ancient Israelite society.119 

 
3.3.6 Datering och ursprung 
 

Givandet av tionde och efterlämnande av skörd tillhörde en gammal tradition som är 

närmast omöjlig att datera.120 Jagersma menar att reglerna rörande tionde blev hårdare i 

den senmonarkiska tiden och även i tiden för den tidiga postexilen då fattigdomen 

ökade med krigföring respektive återuppbyggandet av samhället och en ny helgedom.121 
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Houston och Clements menar också att upphovet till Deuteronomiums lagar som gällde 

lämnande av axplock och tionde skapades för att komma ett steg närmare uppbyggandet 

av ett socialt och ekonomiskt fungerande samhälle i tider av kris.122 

Van Houten ser en och samma författare för Deut 14:29; 16:11, 14; 26:12. Hon 

tänker sig att dessa lagar hade ett samband med Josias kultcentralisering eftersom 

leviterna nämns tillsammans med gēr- yātôm-’almānâ i 14:29. Hon menar att många 

leviter troligen flyttade till Juda i tiden kring kultcentraliseringen och håller med 

Bennett om att de kan ha fört med sig traditioner från Nord som sedan skildras i 

Deuteronomium.123  

 

3.3.7 Sammanfattning och diskussion 
 

Tiondet tillhör en gammal tradition i den antika Främre Orienten, och forskare som 

Jagersma menar att det handlade om en skatt som gått till kungen eller templet. I 

perikoperna ovan rörande tiondet skall det tredje årets tionde gå till gēr- yātôm-’almānâ 

och leviten. Forskare som Phillips och Van Houten menar att många leviter blev utan 

inkomst efter kultcentraliseringens införande och behövde stöd i form av tionde. Den 

gemensamma nämnaren för grupperna i perikoperna kan således vara nödställdhet och 

kan vara en möjlig förklaring till varför gēr- yātôm-’almānâ nämns i samma perikop som 

leviten. Gruppen gēr- yātôm-’almānâ kan ha börjat användas som begrepp efter 

massinvandringar till Juda efter Nordrikets fall.124 Gruppen kan ha haft en låg status och 

behövde troligtvis ekonomiskt stöd i form av tionde tillsammans med många leviter som 

blivit arbetslösa. 

 Van Houten menar att texten antyder att skörden tillhörde JHVH, som bestämde 

att gēr- yātôm-’almānâ hade en rätt till delar av den. Självklart bidrog det till (som 

McConville och Houston menar) att de utsatta fick ekonomisk hjälp men resonemanget 

kring att det gav bönderna en chans att visa solidaritet med de lägre stående i samhället 

håller inte enligt mig som upphov till lagarna. Med detta sagt vill jag belysa Bennetts 

teori om att detta kunde skapa schismer bland individerna i samhället. Genom dessa 

lagar och övriga som behandlats ur Deuteronomium i uppsatsen, var det trots allt 

bonden som fick försörja dessa grupper med tionde och lämnande av axplock på åkern. 
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Det blev också israeliten som skulle visa gruppen kärlek och ett rättvist behandlande i 

JHVHs namn.  Den jag tror, med hänvisning till argumenten ovan, går vinnande ur spelet 

gällande dessa påbud är Deuteronomiums författare och den deuteronomiska teologin. 

Författarens mål var sannolikt att bygga upp ett fungerande samhälle som var kopplat 

till den deuteronomiska teologin. Skatt och tionde skulle betalas till det centrala templet 

i Jerusalem och sedan distributeras till de grupper som författaren nämner i 

perikoperna ovan. De nämnda var leviten – arbetslös, utan inkomst, ev. flykting från 

Nord efter 722 f.v.t med bakgrund i att ha dyrkat vid andra helgedomar än den i 

Jerusalem. Det var också gēr – gruppen som Deuteronomium gjorde ett begrepp av 

tillsammans med den antika Främre Orientens mest beryktade duo för 

omhändertagande (‘almānâ och yātôm), ev. flyktingar från Nord som hade för vana att 

framhålla andra tempel som centrala än det i Jerusalem. De grupperna nämner 

Deuteronomium att israeliten i Juda ska försörja! Jag anar att det i författarens agenda 

ligger teologi, att med lagarna som instrument få folket att acceptera grupper som inte 

hade en naturlig ställning i samhället och som i sin tur skulle ha svårt acceptera den 

deuteronomiska teologin om inte författaren låg ett steg före. 

4. Litterära paralleller hos profeterna 
 

4. 1 Inledning 
 

I profetböckerna skildras som oftast orättvisor, korruption i landet och lagar som inte 

följs.125 Den styrande eliten i det antika Israel kritiserades ofta kraftigt av profeterna för 

att kränka folket och inte värna om de svaga.126 De olika profetböckerna i HB skildrar 

också olika tidsåldrar, traditioner och riken. Jag finner det därför intressant att redovisa 

det deuteronomiska arvet, d.v.s. det deuteronomistiska begreppet gēr- yātôm-’almānâ i 

de profetböcker som nämner kombinationen. Här kommer jag göra en komparativ 

studie och undersöka hur begreppet skildras i de olika profetböckerna och vilken 

likhet/skillnad de har med det deuteronomiska materialet som nämner triaden. Efter 
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analyserna avslutar jag med en sammanfattning och diskussion utifrån materialet som 

framställts. 

Innan jag redovisar materialet hos profeterna vill jag fastställa betydelsen av den 

terminologi jag kommer att använda mig av. 127 

 

4.1.2  Vad är deuteronomistiskt? 
 

Material som återfinns utanför Deuteronomium men som ändå påminner om boken 

sammanfattar Auld mycket bra:”…´Deuetronomistic´ was coined to describe material 

which though not Deuteronomic because not part of the book of Deuteronomy, was 

dependent on Deuteronomy or decisively influenced by it.”128  

 

4.3 Jer 7:6  
 

. . . [O]m ni inte förtrycker gēr, den faderlöse och änkan, inte låter 

oskyldigt blod flyta på denna plats och går efter andra gudar till skada 

för er. 

 

4.4 Jer 22:3 
 

Så säger Herren: Gör rättvisa och rättfärdighet och rädda den som blivit 

plundrad från förtryckaren. Förtryck inte gēr, den faderlöse och änkan, 

spill inte oskyldigt blod på denna plats! 

 

Perikoperna ovan följer samma ordföljd gēr- yātôm-’almānâ, som i Deuteronomium, 

(med undantag från Deut 10:18.) De behandlar samma tema– att inte kränka eller 

förvränga rätten för triaden. 

Jeremia anses av många forskare ha kopplingar till DtrH och Deuteronomium.129 

Det som tyder på detta är b.l.a att Jeremia är välbekant med händelserna som beskrivs i 
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2:a Kung 25 och att mycket av teologin och det stilistiska i Jeremia påminner om 

Deuteronomium.130 Omdiskuterat är dock om bokens författare själv hörde till den 

deuteronomiska skolan, bara var influerad av den eller om hela/delar av boken 

redigerats eller omarbetats av författare med kännedom om Deuteronomium.131 Römer 

menar att det som talar emot att Jeremia var en del av den deuteronomiska rörelsen att 

han inte nämns i DtrH.132 Högst anmärkningsvärt är att gēr- yātôm-’almānâ förekommer 

i Deuteronomium och Jeremia men inte i DtrH. Alltså förekommer varken personen 

Jeremia eller begreppet gēr- yātôm-’almānâ i DtrH. Dock använder sig DtrH inte heller av 

det vedertagna begreppet ‘almānâ- yātôm. Anledningen till detta kan ligga i böckernas 

olika stilar och dateringar. Profetböckerna hade för vana att kritisera samhället men de 

lyfte också fram etik och dygder och perikoperna ovan väljer att göra just detta–

Författaren till Jeremia lyfte fram de dygder denne kände till och ville belysa. Materialet i 

perikoperna är deuteronomistiskt och tyder på att Jeremia var bekant med 

Deuteronomiums terminologi. 

DtrH i sin tur skildrar ”historia” där man som oftast belyste de lagar som bröts i 

samhället men det man ville lyfta fram gjorde man i sin ”historia”. DtrH bygger på 

material från Deuteronomium, men det är svårt att fastställa en datering. Den slutar med 

Josias reform, men har troligtvis kommit till i samband med eller efter exilen. 

Som vi såg i perikoperna ovan skildrar Jeremia bara ett användande av gēr- yātôm-

’almānâ – att inte förtrycka triaden. Vi hittar inget material i Jeremia om uppmaningar 

att belysa högtidsfirande vid kulten för triaden eller bannor till folket om att reglerna 

kring tionde inte fungerade som det skulle. Sannolikt var Jeremia bekant med 

Deuteronomiums texter, men i en tid av exil existerade varken tempel eller tionde.133 

Den uppmaning som tillåts och kan leva vidare från Deuteronomium i en sådan kontext 

är de påbud som inte har direkta kopplingar till Jerusalemkulten och om man antar 

förslaget att datera DtrH till exiltid tycks det trots allt inte lika märkligt att gēr- yātôm-

’almānâ inte nämns. 
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4.5 Hes 22:7 
 

Fadern och modern har man behandlat dåligt, gēr har man 

förtryckt bland dig, den faderlöse och änkan har man förtryckt. 

 

Ovan ser vi en uppdelning av begreppet gēr från ‘almānâ, och yātôm. Den följer inte den 

klassiska stilen i Deuteronomium, gēr- yātôm-’almānâ, utan låter gēr stå själv och 

behåller inte heller den, för HB och den antika Främre Orienten, klassiska formuleringen 

‘almānâ- yātôm.134 Här, som i Deut 10:18, står yātôm före ‘almānâ. 

Tillskillnad från Jeremia förknippas Hesekiel sällan med DtrH. Han blev, enligt 

tradition, deporterad till Babylon 597 f.v.t och verkade innan i Juda, förmodligen i nära 

anslutning till templet i Jerusalem.135 Houston menar att Hes 22:1-13 behandlar syndiga 

och orätta handlingar i samhället (vilket han menar är deuteronomiska teman), men att 

materialet framförallt påminner om Leviticus helighetslag.136 Jag ser en möjlig parallell 

mellan Hes 22:7 och Deut 27:19. Phillips anser materialet i Deut 27:19 vara mycket likt 

materialet i Leviticus och ville därför datera texten till ett senare stratum i 

Deuteronomium. Därför kan perikopen i Hesekiel ha en möjlig koppling till just detta 

stratum och en eventuellt senare deuteronomisk tradition.137 Det finns också likheter 

mellan språk och teologi med Jeremia.138 Dock, följer inte perikopen den för 

Deuteronomium typiska raden gēr- yātôm-’almānâ som Jeremia gör i 7:6 och 22:3. Om 

likheten med Leviticus är slående vill jag ändå belysa det faktum att det i Leviticus inte 

förekommer en enda vers där författaren parar ihop gēr- yātôm-’almānâ i en grupp. 

Wilson förklarar Hesekiels likheter med Deuteronomium utifrån tanken att författaren 

troligtvis var influerad av de deuteronomiska tankarna som hade stor utbredning i 

samhället redan innan exilen. Utan att helt konvertera till den deuteronomiska skolan, 

menar Wilson, skapade han sin egen mix av prästerliga och deuteronomiska 

influenser.139 Jag anser att Wilson har en poäng i detta, för likt Jeremia är perikopen i 

Hesekiel influerad av Deuteronomiums lagar rörande den juridiska rätten för gēr- 

yātôm-’almānâ. Även här skildras deuteronomistiskt material från en tid då varken 
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tempel eller tionde existerade – exilen – och trots att stora grupper israeliter var kvar i 

Juda fanns det inget intresse för en deporterad prästelit att uppmana de kvarvarande 

bönderna att fortsätta lämna axplock på åkrarna, för funktionen att vinna anhängare 

från det gamla Nordriket var för länge sedan överspelad. 

 

4.6 Sak 7:10a 
 

Förtryck inte änkan, den faderlöse, gēr och den fattige 

 

Precis som Hes 22:7 följer Sak 7:10, inte den klassiska deuteronomiska ordföljden gēr- 

yātôm-’almānâ. Emellertid går alla tre under samma påbud– att inte förtrycka dem. Här 

läggs också, till skillnad från Deuteronomium, ”den fattige” till i perikopen. 

Kugler har som åsikt att Sakarja verkade som profet i det tidiga postexiliska Juda 

och menar att med tanke på den klassiska dateringen av Deuteronomiums tillkomst är 

det föga förvånande att vi hittar material som är influerat av Deuteronomium och kan 

därför förklara likheten med vokabulären och den literära stilen.140 Perikopens likhet 

med Deuteronomium är, som i fallet med Jeremia och Hesekiel, inspirerad av de 

juridiska lagarna som nämner gēr- yātôm-’almānâ. Om man godtar Sakarjas datering till 

postexil hamnar man i en annan tid än Jeremia och Hesekiel. Avståndet till den kontext 

som Deuteronomiums lagar riktade sig till har också ökat. Om Sakarja var inspirerad av 

Deuteronomium var han säkerligen också inspirerad av sin samtid, och de lagar rörande 

gēr- yātôm-’almānâ från Deuteronomium som levde vidare genom exilen tycks (med 

hänvisning till diskussionen under 4.4, 4.5) vara de juridiska rättigheterna. Sakarja 

inkluderar också andra grupper med triaden, kanske en grupp som författaren ansåg ha 

samma status och rättigheter som gēr- yātôm-’almānâ i den kontext vederbörande 

verkade. 

 
 

4.7 Mal 3:5 
 

Jag skall närma mig er med dom, och jag skall vara ett snabbt 

vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och dem som svär falskt 

och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa och som 

                                                      
140

 Kugler, ”The Deuteronomists and the Latter Prophets”, 131, 141. 



37 
 

förfördelar gēr– och dem som inte fruktar mig, säger Herren 

Sebaot. 

 

Malaki följer likt Hes 22:7 och Sak 7:10  inte Deuteronomiums ordföljd gēr- yātôm-

’almānâ. Här väljer man att inkludera daglönare med den klassiska duon ‘almānâ och 

yātôm, en grupp som perikopen uppmanar att man inte ska förtrycka. Sist bland de 

nämnda i perikopen kommer gēr, en grupp man enligt texten inte skall förfördela.141 

Observera att det är gēr som i Hes 22:7 och Mal 3:5 skiljs från ‘almānâ och yātôm och att 

‘almānâ alltid står först när det uppträder med yātôm eller tillsammans med andra 

grupper än gēr i HB. 

Malaki är en bok som traditionellt dateras kring postexilisk tid.142 Blenkinsopp 

menar att man i Malaki kan återfinna ett flertal teman som är karakteristiska för den 

deuteronomiska stilen.143 Kugler menar att hela Malakis bok innehåller material som 

påminner, använder sig av samma teman som och har samma litterära stil som 

Deuteronomium. Vidare fastslår Kugler, som i fallet för Sakarja, att profeten troligtvis 

var bekant med den deuteronomis(tis)ka litterära stilen.144 I perikopen skildras 

deuteronomistiskt material som återigen (likt perikoperna i Jeremia, Hesekiel och 

Sakarja) bygger på Deuteronomiums lagar rörande juridisk rätt för gēr- yātôm-’almānâ. 

Författaren till Mal 3:5 kan sannolikt, om man accepterar en postexilisk tid som i fallet 

med Sak 7:10, ha varit influerad av Deuteronomium men skrev i en kontext där 

begreppet gēr- yātôm-’almānâ levt genom exilen och kommit ett steg längre bort från 

den kontext Deuteronomium hade som tanke att applicera sina lagar i.  

 

4.8 Sammanfattning och diskussion 
 

Alla perikoper ovan nämnda inrymmer deuteronomistiskt material och bygger på 

Deuteronomiums lagar rörande den juridiska rätten för gēr- yātôm-’almānâ. Jeremia 7:6 

och 22:3 påminner i användandet av triaden mest om Deuteronomium. Detta p.g.a. av att 

gēr- yātôm-’almānâ följer samma ordning som Deut 24:17 och 27:19 och inte inkluderar 

andra grupper i perikopen. Profeterna, Hesekiel, Sakarja och Malaki gör en egen 
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komposition av det deuteronomiska begreppet och inkluderar andra utsatta grupper i 

samma perikop.  

När exilen inträffar finns det inget skäl för profeterna, oavsett hur influerade de varit av 

den deuteronomiska teologin, att beröra påbuden om högtider och tionde. De påbuden 

var starkt kopplade till Jerusalemkulten och berörde en helt annan kontext än den 

profeterna ovan nämnda troligen befann sig i, nämligen en kontext där ett tempel 

existerade och skulle marknadsföras.  

Influerade av Deuteronomium flyter begreppet och karaktärerna (gēr- yātôm-’almānâ) 

vidare genom exilen till postexil hos Sakarja och Malaki, men likt mycket annat i Juda 

som förändrats efter exilen, har också begreppet gēr- yātôm-’almānâ släppt sitt 

teologiska bagage från Deuteronomium och fram kommer ett renodlat begrepp om en 

utsatt grupp i samhället. Kanske på samma sätt som författarna till Deuteronomium en 

gång såg på begreppet ‘almānâ – yātôm, ser profeterna Hesekiel, Sakarja och Malaki på 

begreppet gēr- yātôm-’almānâ när de infogade grupper som i deras kontext behövde 

samma juridiska rättigheter. 

5. Slutsats 
  

Mitt syfte var att analysera de perikoper i Deuteronomium där gēr- yātôm-’almānâ 

förekom tillsammans och på så vis försöka svara på varför begreppet användes flitigt i 

just Deuteronomium och genom en redovisning av de litterära parallellerna hos 

profeterna ville jag jämföra perikoperna med Deuteronomiums påbud gällande gēr- 

yātôm-’almānâ. 

Genom att undersöka ordens etymologi och utombibliska litterära paralleller fann 

jag att två begrepp sedan tidigare var kända i den antika Främre Orienten– ‘almānâ och 

yātôm. De skildrades som lågstatuspersoner, utan manligt beskydd och beroende av 

samhället för rättvisa och överlevnad. Den tredje gruppen– gēr, var ett tidigare okänt 

begrepp att förknippas med ‘almānâ och yātôm. I det resultatet lade jag en grund för 

vidare undersökning av triaden. 

Min frågeställning gick ut på att ge en förklaring varför och på vilket sätt gēr- 

yātôm-’almānâ förekommer tillsammans i Deuteronomium och försöka ta reda på hur 
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relationen till Deuteronomium såg ut hos de profeter där gēr- yātôm-’almānâ används 

tillsammans som begrepp. 

Den förklaring jag tänkte argumentera efter är följande: Efter massinvandringarna 

till Juda år 722 gjorde deuteronomisterna ett val. De valde att infoga begreppet – gēr – 

för att beteckna människor som en gång inte tillhörde Juda från början, de som stod utan 

land, familj och ekonomisk säkerhet– i sammanhang som redan nämnde grupper med 

likande status. Jag tror att begreppet gēr- yātôm-’almānâ skapas och används i nya lagar 

rörande högtidfirande, tionde och juridiska frågor för att lansera deuteronomisternas 

teologi och agenda.  

För författarna till Deuteronomium är ’almānâ och yātôm inget nytt begrepp. De 

var en naturlig del i deras samtid, men med den nya gruppen gēr i samhället och en 

lansering av en kultcentralisering fanns det ett brådskande hos deuteronomisten att få 

alla människor knutna till templet i Jerusalem. Genom högtidslagarna, regler kring 

tiondet och juridisk rätt marknadsförde man både sig själva och sin teologi. På det sättet 

kunde man slippa avfall från sin egen kult från gēr som kunde ha varit vana att dyrka vid 

andra helgedomar (ev. i Nordriket) än den i Jerusalem. 

De som skulle försörja gēr- yātôm-’almānâ var bönderna. De skulle ge av sin skörd i 

form av axplock och tionde utan att den styrande eliten skulle behöva lyfta ett finger för 

att få samhället att fungera i en tid av hot från närliggande stater. I och med försörjandet 

av utstötta lågstatusgrupper slapp man troligtvis uppror i samhället, och felbehandlade 

man grupperna juridiskt stod man inför rätta framför JHVH. Han värnande om änkan 

och den faderlöse och till och med älskade gēr, beskrivningar som ytterligare kan ha 

bidragit till ökad popularitet från anlända ”främlingar” eller som en uppmaning till 

”Imitatio Dei” för israeliten. Med uppmaningarna skulle gēr bli accepterade av folket, 

inkluderade i samhället och det skulle bli lättare att dra alla människor i samma riktning 

om de alla accepterade samma lagar. Det var förmodligen också lättare för folket som 

redan bodde i Juda att acceptera Jerusalemkulten och om dessa människor likt JHVH 

älskade, gladde sig, och frivilligt lämnade sin skörd till gēr, ja då tror jag inte steget var 

lika långt för gēr att älska israeliten tillbaka, göra pilgrimsfärder till Jerusalem och hylla 

och acceptera den nya kulten. 

Det deuteronomisten kanske omedvetet gjorde var att skapa ett begrepp som 

levde vidare hos profeterna, men som inte tog med sig den deuteronomiska teologin. 

Hos profeterna skildras enbart den sociala orättvisan för gēr- yātôm-’almānâ. Begreppet 
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fick också nytt liv hos Malaki och Sakarja som valde att inkludera andra individer de 

uppfattade hade samma status som gēr- yātôm-’almānâ, på samma sätt som författaren 

till Deuteronomium en gång valde att infoga ger med duon ’almānâ, - yātôm. Hos 

profeterna handlar det om att inte förvränga rätten för gēr- yātôm-’almānâ och 

uppmärksammar enbart deras juridiska och sociala status. Profeterna kopplar inte 

begreppet till firandet av högtider vid en specifik helgedom, behandlar inte regler kring 

tiondets distribution och försörjning av individer, vilket de genremässigt kunde ha gjort! 

Profeterna som skriver från en exil-postexilisk tid har inte som intresse att behandla 

Deuteronomiums lagar som var kopplade till kulten, den existerade inte. 

Det är det redan kända idealet från den antika Främre Orienten som lever vidare 

med begreppet gēr- yātôm-’almānâ från Deuteronomium– att inte felbehandla utsatta 

människor. Att begreppet också hittas hos profeterna Jeremia, Hesekiel, Sakarja och 

Malaki speglar förmodligen bara författarens kännedom om begreppets existens och 

gruppernas sociala karaktär, för det finns inget som kopplar det enskilda begreppet gēr- 

yātôm-’almānâ till Jerusalemkulten. Det är Deuteronomium som infogar det och 

använder det i en teologisk lagtext. Profeterna behandlar i sin tur den sociala orättvisan 

för utsatta grupper och på så vis lever begreppet gēr- yātôm-’almānâ genom och efter 

exilen.  
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7. Bifogat material 
 

Tabell över förekomsten av gēr, yātôm och ‘almānâ i Deuteronomium. 

Deuteronomium gēr ‘almānâ yātôm 

1:16 x   

5:14 x   

10:18 x x x 

10:19 x   

14:21 x   

14:29 x x x 

16:11 x x x 

16:14 x x x 

23:8 x   

24:14 x   

24:17 x x x 

24:19 x x x 

24:20 x x x 

24:21 x x x 

26:11 x   

26:12 x x x 

26:13 x x x 

27:19 x x x 

28:43 x   

29:10 x   

31:12 x   

 

 

 


