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Abstract 

There is a dramatic apocalyptic prophecy in Isaiah 34 that contains many strange animals and 

creatures, and the question is: why are they lurking there in fire, smoke and darkness? This 

thesis aims at examining the meaning of these beings using traditio-historical criticism and 

key word and image analysis, in an attempt to understand Isaiah's reason for using them in the 

biblical context. The fate of Edom has been smitten by an angry God, wild animals and even 

metaphysical powers are used in the description of the prophet. Edom is destroyed, stars fall 

from the sky, corpses lie in heaps, and it smells like rotten flesh all over the place. Everything 

is burning and smoke is rising high in the sky. Blood flows and fills the mountains and 

demons find their way there. Yes, even the female sex demon Lilith finds her way there. A 

major exegetical focus on Isaiah 34 is about dating the text and debating genre, but the 

animals and beings are often overlooked. Is there a greater significance for the prophet's use 

of these beings in what appears to be a catastrophic apocalyptic storyline in Isaiah 34? 

This study argues that Isaiah 34 should be understood both as apocalyptic in its genre and in 

its rhetorical structure. The definition of the apocalyptic genre is defined by YHVH's cosmic 

punishment and terror, but Isaiah's use of wild animals, supernatural forces of chaos and 

demons should also be included as a leading argument. The study also shows a significant 

systematization of the prophet's metaphorical language, and the choice of animals and other 

supernatural things one after the other to reach a poetic culmination. In a larger perspective, 

Isaiah 34 is a story meant to frighten Edom and at the same time give comfort to the prophet's 

audience. 
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1   Inledning 

 

1.1   Förord 

Ingången till den här uppsatsen började en sen höstkväll med Anita Gustavssons roman Lilith 

- Adams första hustru, där skriver hon:  

Det är bara en intelligent man som tolererar en jämlik kvinna, och du vill väl vara intelligent, 

Adam? Eller hur? Det är bara en riktigt stark man som vågar vara svag, du är lika mycket kvinna 

som jag är man. Fattar du inte det, Adam?1 

Jag trodde jag kämpade för kvinnans människovärde och jämlikhet, jag trodde jag slogs för 

kärleken. Jag trodde faktiskt Adam inte kunde vara utan mig. Inte visste jag då att jag skulle bli 

demonernas moder.2 

Gustavssons ord är medryckande och skapar en ny och spännande tolkningsbild till 

skapelseberättelsen i Genesis. Men vem är Lilit? Vi har nog alla stött på henne i 

populärkulturen och i skrivande stund är hon också en högaktuell huvudkaraktär i The 

Chilling Adventures of Sabrina. I den serien är hon en stark och dominant kvinnlig karaktär 

som till och med lyckas sätta helvetets kung Lucifer på sin plats. I den hebreiska Bibeln 

omnämns ית ילִִּ֔  vid ett tillfälle, i Jes 34:14. I berättelsens kontext omnämns hon tillsammans לִּ

med bland annat vilda djur och en argsint Gud. Människoliken ligger uppstaplade och 

författaren beskriver den outhärdliga stanken som förgiftar närliggande områden. Jes 34 

präglas också av teofanier och kosmiska katastrofer, stjärnorna slocknar och det blir mörkt. 

Det enda ljuset som verkar finnas i Jes 34 är Edom som brinner, med lågor och tjock rök som 

sträcker sig högt upp till himlavalvet. Det är en intensiv berättelse som skildras i Jes 34, vilda 

djur, väsen, demoner, eld, lik och mörker. Bibelberättelsen förtjänar att föras upp till ytan och 

undersökas under en exegetisk lupplampa. Gustavssons roman ger en förskönad bild, en 

kärleksroman om Adam och Lilit som slutar olyckligt. Men i ett bibelvetenskapligt spår är 

ambitionen att bredda perspektivet och undersöka alla djur och väsen som omnämns i Jes 34. 

 

 
1 Anita, Gustavsson, Lilith – Adams första hustru. B. Wahlströms Bokförlag AB. ScandBook AB, Falund 2004, 

54. 

2 Gustavsson, Lilith, 57. 
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1.2   Bakgrund 

Jesajaboken är en komplex samling skrifter som också genomgått många redaktionella 

ändringar under historiens gång. Jesajabokens tillkomsthistoria är också tämligen komplicerad 

att reda ut, och det är en högst aktuell fråga som exegeter forskar kring idag. Roberts betonar 

att det nuförtiden är erkänt inom exegetiken att inte hela Jesajaboken går att referera tillbaka 

till profeten som var verksam i Jerusalem under det åttonde århundradet och han menar: “It is 

also true, however, that not everything in Isaiah 1–39 may be attributed to Isaiah of 

Jerusalem. Chapters 24–27, the so-called little Isaiah Apocalypse, is normally dated later than 

Isaiah of Jerusalem, though there is little agreement on its precise date”3 Jes 34 sägs tillhöra 

protojesajas skrifter (kap 1–39) men det finns skilda meningar inom exegetiken för vilken del 

Jes 34 faktiskt ska tillskrivas. Det är en komplex fråga som splittrar exegeter, varpå frågan ges 

stort utrymme inom forskningen för att kunna besvara berättelsens datering och genre.4 

Roberts är av uppfattningen: 

The material is difficult to date because of lack of unambiguous historical allusions, but my inclination is 

to date it to the end of the seven and beginning of the sixth century, approximately seventy-five to a 

hundred years later than the eight-century prophet. Isaiah 34-35, which has points of contact with both 

chaps 40-45 and 24-27, also appears to be later than Isaiah of Jerusalem.5 

Jes 34 är ett bibelkapitel som är placerad mitt i en övergång i slutet av protojesaja och intill 

början av deuterojesaja. Jes 34 är också känd som ”den lilla apokalypsen” och det exegetiska 

meningsutbytet handlar om att det finns många paralleller dragna till den större ”Jesajas 

apokalyps” (Jes 24–27). Ett huvudargument handlar om att författaren till Jes 34 ”ser tillbaka” 

på texten i Jes 24–27 och därför bör även texten anses vara äldre.6 En mer utvecklad 

diskussion i ämnet återfinns nedan i forskningsöversikten. 

Även om berättelsen diskuterats utifrån genre och datering, menar jag att den inte erhållit en 

djupare undersökning baserat på berättelsens dramatiska och poetiska uppbyggnad, vilken 

väcker starka känslor. I huvudsak uppmärksammar jag i synnerhet profetens val av djur och 

andra väsen, i en mardrömsliknande skildring och dess fokus på profetian om Edom som är 

värt en noggrann undersökning. Kanske mest framträdande i berättelsen är termen ית ילִִּ֔  som לִּ

finns i vers 14, detta är det enda stället i hela Bibeln som detta begrepp nämns. En laddad 

 
3 Roberts J. J. M., First Isaiah – A Commentary. Edited by Peter Machinist. Fortress Press: Minneapolis, 2015, 4. 

4 Roberts J. J. M., First Isaiah, 3. 

5 Roberts J. J. M., First Isaiah, 4. 

6 Mathews, Defending Zion – Edom’s Desolation and Jacob’s Restoration (Isaiah 34-35) in Context. Walter de 

Gruyter, Berlin, New York, 1995, 23. 



Sida 6 av 67 

 

term som på egen hand levt vidare genom historien och lett fram till nya berättelser och 

traditioner. Begreppet eller kanske snarare karaktären Lilit lever även kvar i nutid och det 

finns bland annat filmbolag, rockband och en feministisk tidningsredaktion (Lilith Magazine) 

vilka gör fantastiska ansträngningar i Lilits namn.  

1.3   Syfte och problemformulering  

Uppsatsens primära syfte är att undersöka djuren och andra mytologiska väsen i Jes 34, 

specifikt i verserna: 34: 6, 7, 11, 13, 14 och 15. Utifrån en traditionshistorisk metod och 

genom en ordstudie analyseras 17 begrepp i Jes 34. Uppsatsens sekundära syfte är att 

diskutera kapitlets genre och eventuellt etablera nya slutsatser för hur texten bör tolkas. 

Frågorna som ska besvaras i uppsatsen är följande:  

1. Vilken betydelse har begreppen för förståelsen av bibelkontexten samt varför 

använder den historiska Jesaja djur och andra mystiska väsen i sin skildring? 

 

2. Vad finns det för traditionshistorisk bakgrund till nyttjandet av djur och onda 

makter utifrån den hebreiska Bibelns kontext? Hur speglar sig detta i Jes 34 

utifrån ett antikt sammanhang? 

 

3. Varför använder Jesaja begreppet ית ילִִּ֔  ?i Jes 34:14 לִּ
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1.4   Metoder 

1.5   Traditionshistorisk kritik 

Varje kultur skapar och omskapar sina traditioner, vilka sedan överförs från generation till 

generation. Traditioner är betydelsefulla och skapar förståelse för människors identitet och 

samhörighet. Traditioner härstammar från det förflutna och bidrar till att skapa ett ramverk, 

utefter vilket de flesta människor sedan formas och utvecklas. Traditioner förmedlas utifrån 

flera former, de överförs genom berättelser, sånger, ceremonier och trosbekännelser, för att 

nämna några. En traditionshistorisk kritik intresserar sig för naturen bakom dessa traditioner. 

Vad kan egentligen civilisation och kultur säga om sin historia? I många bibeltexter ligger 

traditioner som ett bakomliggande raster, ibland på flera ställen i samma bibeltext och Di Vito 

menar: ” The process that tradition-historical criticism envisions and, in fact, is most 

concerned with extends back beyond the written stage of the Bible´s formation to embrace 

stages that can be discerned in the preliterary history of a textual unit”7. Det innebär att syftet 

med den traditionshistoriska kritiken är att synliggöra de bakomliggande traditionerna som 

texten skapats utefter. Med hjälp av kritiken går det eventuellt att sedan lyfta fram nya och 

intressanta teologiska perspektiv. 

Traditioner kan också utvecklas utifrån tidigare etablerade texter, detta syns inte minst inom 

judendomen och kristendomen där nedskrivna berättelser brutit sig loss och blivit nya 

traditioner inom nya sammanhang. Ett tydligt exempel går att hämta från judarnas Tora, 

vilken kan delas in i skriftlig och senare muntlig. Den muntliga traditionen har förts vidare 

under generationer, en tradition som erhållit stark auktoritet inom sin judiska kontext och som 

nu även anses lika auktoritativ och betydelsefull som en nedtecknade Toran.8  

Gunkel menar att när en interpretation av en bibeltext utförs, måste den alltid tolkas utifrån 

förbibliska och utombibliska källor (om det finns några sådana). I relation till Jes 34 finns det 

en hel del arkeologiska fynd samt utombibliska källor som kan undersökas. Den historiska 

kontexten runt Jes 34 måste tas i beaktning eftersom flera av de mytologiska väsen som ges 

utrymme i texten även finns etablerade inom andra närliggande kontexter. Ett av dessa 

begrepp är exempelvis ית ילִִּ֔  i Jes 34:14, uttrycket finns endast nämnt en gång i hela Bibeln לִּ

 
7 Robert A. Di Vito, “Tradition-Historical Criticism” i To Each Its Own Meaning, Edit McKenzie, Steven L & 

Haynes, Stephen R. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1999, 91-92. 

8 John H. Hayes & Carl R. Holladay, Biblical Exegesis. Third Edition. Westminister John Knox Press. 

Louisville, Kentucky, 2007, 115. 
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och för att ens kunna närma sig någon slags exegetisk klarhet kring uttrycket måste en 

traditionshistorisk metod appliceras. Metoden är ett verktyg som möjliggör för en djupare 

undersökning bakom texten, vilket bidrar till att driva en argumentation som också tar hänsyn 

till utombibliskt material för att sedan kunna närma sig en förståelse om hur begreppet i Jes 

34 bör tolkas.9  

En traditionshistorisk kritik är både ”smal” och ”bred” på samma gång, i jämförelse med 

andra typer av vetenskapliga metoder. Metoden kan vara begränsad eftersom den är beroende 

av material som är producerat, men utifrån de premisserna går det även att bredda metoden 

eftersom där finns utrymme till att hämta stöd ifrån andra forskningsområden såsom käll- och 

formkritiska studier.10 Den mest framträdande kritiken mot det traditionshistoriska 

tillvägagångssättet bygger på problematiken kring att säkert datera muntliga källor. 

Ytterligare en kritik handlar om svårigheten att på ett sanningsenligt sätt kunna skildra och 

förstå de avlägsna perioderna i Israels historia, Di Vito menar också att eftersom det periodvis 

varit turbulenta skeenden för israeliterna kan det vara svårt att säkerställa hur etablerade 

traditionerna varit i kulten. Å andra sidan menar Di Vito: ”Tradition-historical criticism 

remains dependent on progress in these methods even as it will continue to reflect their 

limitations”.11  

1.6   Ordstudie och analys av det kontextuella bildspråket 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar tillämpas utöver den traditionshistoriska 

kritiken, en metod som McConville benämner ”Key words and Image analysis”. Det är en 

exegetisk metod som bygger på att undersöka varför särskilda begrepp används. Genom 

metodens ordstudie skapas sedan en förståelse för varför författaren använt sig av särskilda 

begrepp och uttryck. 

McConville demonstrerar detta med ett konkret exempel på hur fraser och ord kan erhålla 

olika betydelse. Exempelvis kan ”Åh herre Gud” kan betyda en sak i en troendes bön, medan 

frasen kan betyda något helt annat när den används då kompisen köpt en ny lyxbil. ”Word can 

mean different things to different people and in different social locations or context” och 

McConville menar att: ”The study of meaning is called semantic”12. Begreppet semantik 

 
9 Hayes & Holladay, Biblical Exegesis, 117. 

10 Di Vito, “Tradition-Historical Criticism,” 90-91. 

11 Di Vito, “Tradition-Historical Criticism,” 99. 

12 McConville, Gordon J., Dictionary of the Old Testament. Editors Mark J. Boda & J. Gordon McConville. The 

IVP Bible Dictionary Series. Nottingham, Inter-Varsity Press, 2012, 106. 
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härstammar från grekiskans σημαντικός sēmantikós, och betyder just "betydande". Det är med 

andra ord en studie som fokuserar på begreppens bakomliggande syfte. Men, även om det kan 

finnas en semantisk kärna så erbjuder olika begrepp och lexikala föremål stort spektrum av 

tolkningsmöjligheter. Ett ord får sin betydelse beroende på olika förutsättningar, men särskilt 

betydelsefullt blir det att studera begrepp och bildspråk i deras textuella sammanhang. Några 

frågor som vetenskapsmetoden intresserar sig för kan vara hur författaren hade det i sitt 

sociala sammanhang. Författades bibeltexten under pågående konflikt eller under en fridfull 

tid? Jes 34 är en poetisk berättelse och finns det då någon retorisk effekt i texten att 

blottlägga?  

McConville betonar att ett begrepp har olika innebörd, det är sällan som begreppets betydelse 

är detsamma nästa gång det används. Det blir alltså utifrån denna premiss viktigt att kunna 

särskilja ett begrepps mångfasetterade betydelse utifrån sin kontext, då begreppet ofta 

förknippas med flera olika betydelser och förståelser. McConville skriver:”A significant 

biblical term such as faith or salvation is interpreted in a specific passage as the 

conglomeration of all meanings of the word in the Bible, not according to the usage of the 

author or according to the context. That kind of universal synthesis is bad exegesis.”13 

Vidare i detta spår menar McConville att olika begrepp inte heller ska tolkas rakt av utifrån 

deras etymologiska bakgrund. Analysen bör inte enbart tolka begrepp genom att bryta ner 

dess olika komponenter, McConville menar att det är vanligt förekommande att begrepp och 

texter skapar sig en egen mening. Därför ska semantiken användas för att i huvudsak tolka 

ordets grundbetydelse och sedan utveckla undersökningen baserat på vilken kontext den 

härstammar ifrån i sin berättelse. I uppsatsens kommande begreppsanalys kommer 

McConvilles rekommendation om att använda sig av etablerade och vetenskapligt accepterade 

lexikon användas. Han skriver: ”good dictionary of biblical words, preferably a lexicon of the 

original language”. Därför kommer analysen primärt att använda sig av Brown Driver 

Briggs Hebrew and English Lexicon och TDOT. Dessa uppslagsverk lever upp till metodens 

vetenskapliga förväntningar.  

Båda vetenskapliga metoder kompletterar varandra gott och blir hjälpsamma verktyg för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Detta genom att granska Jes 34 utifrån tradition-

historiska (bakom texten), för att sedan föra en kritisk argumentation i relation till vad 

analysen möter i den lexikala beskrivningen (i texten).  

 
13 McConville, Dictionary of the Old Testament, 108. 



Sida 10 av 67 

 

1.7   Forskningsöversikt 

I Jes 34 skildras intensiva naturbilder, naturauror, djur och andra farliga ”varelser” och här 

nedanför kommer jag nu att presentera olika vetenskapliga studier som uppmärksammar detta. 

 

1.7.1   J. J. M. Roberts  Direkt i inledningen av Jes 34 skildras Gud som mycket 

vredslysten, ilskan är riktad mot alla nationer och människor. Stämningen i texten är intensiv 

och JHVH är redo att skicka varenda människa till slakt i vers två. Den massiva massakern 

kommer fylla bergstrakterna med fruktansvärd likstank och kroppsvätskorna från de ruttnande 

kropparna kommer fylla bergstrakterna så att bergen försvinner (Jes 34:3). Läget är mycket 

allvarligt, så pass att även rymden kommer förgöras. I texten står det att himlen rullas ihop 

likt en bokrulle och solen, månen och alla dess stjärnor kommer att skrumpna likt rutten frukt 

som faller på marken. Roberts menar att bilden som målas upp i bibeltexten handlar om en 

världsomfattande dom, en dom som både påverkar de himmelska väsendena och människorna 

på jorden (Jes 34:4).14 De intensiva bilderna fortsätter och i Jes 34:5 framställs JHVH med ett 

mäktigt svärd, dränkt med blod och fett. Vidare i bibeltexten kommer även några 

djurreferenser och Roberts menar att djurmetaforerna här enbart refererar till befolkningen i 

Edom. Djuren som omnämns är lamm, bockar, baggar, vildoxar och ”väldiga bestar”. Roberts 

menar att i de västsemitiska områdena var det vanligt att använda sig av olika djurnamn som 

uttryck för den mänskliga överklassen. När profeten talade och använde sig av olika 

djurmetaforer, visste hans åhörare direkt att det handlade om Edoms mäktiga ledare. Liknande 

motiv används i Sef 1:7–8, Jer 46:10 och i Hes 39:17–19 menar Roberts.15 JHVH vill få 

upprättelse för Edoms svek eftersom de hjälpte Israels fiender när Jerusalem var som svagast. 

De hetsiga bilderna fortsätter i Jes 34:8–9, bilder som beskriver hur trögflytande tjära rinner i 

Edoms bäckar och om hur landet förtärs av våldsamma och osläckbara eldsflammor. Det 

luktar svavel och den täta röken slutar aldrig att stiga. Landet kommer bli en ödemark, där 

ingen kan bo (Jes 34:10). De hemska bilderna som profeten beskriver påminner om 

beskrivningarna i 1 Mos 19: 24–25: ”Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra, 

ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen, och han förstörde dessa städer och hela 

slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken.” Roberts menar 

 
14 Roberts J. J. M., First Isaiah – A Commentary. Edited by Peter Machinist. Fortress Press: Minneapolis, 2015, 

435. 

15 Roberts J. J. M., First Isaiah, 436. 
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också att Jes 34 ligger till grund för senare framställning av helvetet. I Edom råder nu 

kaosmakterna och vilda djur tar nu över området.16 Berättelsen i Jes 34 landar i en 

föreställning om en slags rädsla för vad som lurar på dessa farliga platser. Där det råder kaos, 

finns det skrämmande demoner, vilda och inte sällan farliga djur (Jes 34:11–15). Robert 

ringar in två olika demoner i Jes 34 och skriver: ”The goat-demons were similar to the satyrs 

of the Greek world, while Lilith was a female demon feared for killing babies and otherwise 

creating havoc with human sexuality.”17 Roberts noterar också att i BHS är Lilit nedtecknad i 

singular לילית och att i Qumrantexten (1QIsa) finns begreppet nedtecknat i plural (ליליות) ”The 

Lilith demons”.18 Avslutningsvis menar Roberts att JHVH “lagligen” har gett Edomlandet till 

dessa vilda djur och demoner för evigt (Jes 34:17).19  

Roberts börjar diskussionen och ger en intresseväckande beskrivning över de många intensiva 

naturfenomen som förekommer i Jes 34. Robert uppmärksammar till viss del djurens funktion 

i texten, men det är många djur vilka han inte ger något utrymme i sin analys. Roberts hävdar 

också att det finns två demonväsen i bibeltexten och lättsamt lyfter han också upp några 

karaktärsdrag för dessa. Roberts notering om Lilit i singular och i plural blir intressant att 

undersöka närmare i den kommande analysen. Roberts beskrivning om JHVH:s 

vedergällningar är detaljrika och medryckande. Vidare kommer det nu att presenteras en 

studie som utvecklar uppfattningen om Jesaja 34 som en mindre apokalyptisk berättelse.   

1.7.2   Otto Kaiser vill hävda att Jes 34 är en enskild apokalyptisk komposition som tar 

efter de apokalyptiska skildringarna i Jes 28–32, i dessa kapitel handlar profetiorna om bland 

annat Jerusalems fall. I Jes 34 finns det en mindre apokalyps som skiftar fokus och berättar 

om Edoms fall i stället, menar Kaiser. Staden, dess befolkning och dess ledare var särskilt 

hatade då de hjälpte fienden och var delaktiga i förstörelsen och plundringen av Jerusalem.20 I 

det textuella sammanhanget skildras Babylon som världsmakten, det är ett folk som står i 

motsats till Gud och Guds folk. Edom å andra sidan spelar den ondskefulla och grymma 

grannen, både under och efter judarnas exil, ”Herre, tänk på Jerusalems olycksdag, hur 

edomeerna ropade: »Riv ner, riv ner till grunden.«” (Ps 137:7). Kaiser menar att Jes 34 är 

problematisk att datera eftersom det finns få källor om Edoms historia, men indikationer finns 

 
16 Roberts J. J. M., First Isaiah, 436. 

17 Roberts J. J. M., First Isaiah, 436. 

18 Roberts J. J. M., First Isaiah, 435. 

19 Roberts J. J. M., First Isaiah, 437. 

20 Otto Kaiser, Isaiah 13-39 - A Commentary, Translated by R. A Wilson from German. SCM Press Ltd: London 

1974-1980. 354. 
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att den sammansattes någon gång i slutet på 500-talet f.Kr.21 Kaiser menar också att det är 

uppenbart att den korta apokalypsen i Jes 34, var sammansatt så att den kunde appliceras på 

Jesajas retoriska roll som profet. Det poetiska språket i Jes 34 är skickligt och intensivt och 

visar på att det poetiska artisteriet inte dog ut efter exilen, dock är det inte ett argument för att 

Jes 34 skulle vara av äldre slag menar Kaiser. I Jes 34:3 står det: ”De som stupat skall bli 

liggande och stanken stiga från liken, bergen skall dränkas i blod.”, Kaiser gör en intressant 

notering här och menar att detta sker eftersom JHVH stiger ner på jorden. Detta med 

hänvisning till Ps 97:5 där det står: ”Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens 

härskare.” eller som i Mik 1:4 som skriver: ”Bergen smälter under honom och dalar spricker 

upp, som när vax smälter i elden, som när vatten störtar utför branten.”.22 Den poetiska 

berättelsen målar upp en skrämmande bild av kosmisk skräck, solen slocknar och stjärnorna 

vissnar och faller bort från himlakroppen. Enligt Kaiser kan konceptet om jordens undergång 

enbart accepteras med hänvisning till Upp 21:1 som skriver ”Och jag såg en ny himmel och 

en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.”, 

en föreställning som sannolikt inte var etablerad för författaren av Jes 34.23 

Kaiser har även en spännande utläggning om vad som händer efter det kosmiska skräckväldet. 

Världen existerar nu i ett mörker, ljuset finns inte mer och i den svarta himlen har det nu 

uppenbarats ett stort och mäktigt svärd. Här framställs Gud som en krigare, en uppfattning 

som redan finns etablerad i 1 Mos 9:13: ”Min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara 

tecknet för förbundet mellan mig och jorden.” Den gudomliga pilbågen finns i skyn att skåda i 

form av en regnbåge. Kaiser menar att svärdet i den mörka skyn har en direkt koppling till 

alla de ”offerdjur” som snart ska slaktas i Jes 34: 6–8. Kaiser menar att Edom framställs som 

en aktiv vulkan där elden aldrig slutar brinna och en plats där tjock rök alltid kommer stiga 

mot himlen. Edom är nu en farlig plats som i sin tur leder fram till att farliga och orena djur 

och demoner drar sig dit ”dwelling place of an army of particulary unclean and unplesant 

animals and demons”. Även den kvinnliga demonen Lilit hade hittat dit, en fruktad sexdemon 

som engagerade sig åt att förföra ensamma män om nätterna och stjäla deras säd. Kaiser lyfter 

också fram i sin forskning att det har hittats arkeologiska fynd i form av skyddsamuletter (The 

Arslan Tash Amulet) och skålar (Nippur bowls), som rituellt används för att ”skydda 

mot/fånga” Lilith.24  Edom fylls även av andra farliga djur, växter och väsenden, så som 

 
21 Kaiser, Isaiah 13-39, 353-354. 

22 Kaiser, Isaiah 13-39, 355-356. 

23 Kaiser, Isaiah 13-39, 357. 

24 Kaiser, Isaiah 13-39, 359. 
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asätande rovdjur, ugglor, ormar, drakar, spökdjur och getdemoner. Det går att föreställa sig 

platsen som något hämtat ur en mardröm menar Kaiser, en plats som är uppslukad av en evig 

eld, törnbuskar, rovdjur och demoner.25  

Särskilt intressant i Kaisers studie är hans tolkning kring Jes 34s teofanier, exempelvis bilden 

om när JHVH stiger ner på jorden. Roberts ser Jes 34 mer likt en tidig helvetesskildring 

medan Kaiser uppfattar Jes 34 som en mindre apokalyps. Kaiser vill särskilt lyfta fram den 

fruktade sexdemonen Lilit som en demon som hjälper till att intensifiera världsundergången 

ytterligare. Dessa arkeologiska fynd som Kaiser lyfter fram blir även intressanta att undersöka 

närmare i den kommande analysen. Vidare i denna forskningsöversikt kommer jag nu att 

presentera en studie som utmanar Kaisers apokalyptiska uppfattning. 

1.7.3   Hans Wildberger börjar sin studie med att betona att inte alla forskare håller med 

om att Jes 34 bör tolkas som en apokalyptisk text. Att ringa in Jes 34 som apokalyptisk är inte 

lämpligt menar Wildberger då det saknas en ”faktisk” världsundergång, som bäst går det att 

argumentera för att det finns mindre indikationer med hänvisning till stjärnorna som vissnar 

som frukt i Jes 34:4 och Wildberger skriver: ”There is no mention of the end of the cosmos, of 

the downfall of the ancient world, and of the coming down of a new world from above, The 

earth is still there in chap. 35”.26 Wildberger förhåller sig till en hypotes som i stället ser de 

apokalyptiska dragen i bibeltexten som en slags retorisk effekt för profetens åhörare, lite i 

samma exegetiska linje som Roberts. JHVH:s vredesutbrott var riktat åt Edom och profeten 

ville uppmuntra andra nationer att samlas, lyssna och bevittna och på så sätt även finna tröst i 

profetens profetia. Liknande tendenser finns också i Mik 1:4–5 där det står: ”Bergen smälter 

under honom och dalar spricker upp, som när vax smälter i elden, som när vatten störtar utför 

branten. Allt detta för Jakobs brott, för Israels folks synd! Vad är Jakobs brott, om inte 

Samaria? Vad är Judas folks synd, om inte Jerusalem?”, i detta bibelcitat finns det också 

apokalyptiska tendenser, men Wildberger menar att domedagshotet är specifikt riktat mot 

Jakob och nationen Israel. Det är samma apokalyptiska hot som skildras i Jes 34 menar han. 

Wildberger lyfter fram Duhms förslag i sin studie och menar att hans förklaring är rimlig. 

Duhms slutsats handlar om att när man möter Jes 34, får man ganska snabbt ett intryck av att 

världen är på väg att gå under. Motivet handlar om att hetsa upp sin omgivning för att på så 

vis motivera dem att gå till attack mot sin granne och förgöra dem. Uppmaningen låter hetsig 

 
25 Kaiser, Isaiah 13-39, 358-359. 

26 Hans Wildberger, Isaiah 28-39 - A Continental Commentary. Translated by Thomas H. Trapp. Fortress Press 

Minneapolis, 2002. 318. 
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och profetisk, en tankegång som går i linje med både Roberts och Kaiser. Wildberger ställer 

sig kritisk till att sammanlänka Jes 34 och 35 med varandra, han menar att det finns säreget 

stoff i kapitel 34 som räcker för att kunna isolera kapitlet som en egen berättelse, helt avskild 

från kapitel 35. Utifrån Wildbergers premisser bör därför även Jes 34 tolkas som en egen 

berättelse.27 

”The ancients would have certainly considered jackals, and ostriches, darting snakes, and 

vultures to be sinister as well. Of course, Lilith is completely outside the bounds of the rest.”28 

Edom är ett ödeland och det finns inget annat än ruiner och ogräs, Wildberger menar att denna 

ruinmark nu lockar till sig både olycksbådande djur och demoniska väsen. Precis som Roberts 

som också stannar upp vid Jes 34:14, ger Wilderberg en omfattande redogörelse om Lilit och 

skriver: ”She is a prostitute who chooses her own lovers. Whoever is possessed by her can, in 

spite of this, find no peace. She is not really able to have a man, cannot bear children, does not 

even have milk in her breasts.”29 Wildberger lyfter även fram att denna kvinnliga demon går 

att läsa in i Job 18:15. Wildberger menar att det möjligtvis går att tolka מבלי־לו i den kontexten 

som Lilit.30 Denna uppfattning går även Bibel 2000 i linje med ”Lilit intar hans hem, svavel 

sprids över platsen där han bott.” Wildberger lyfter också fram att i den sumeriska kulten 

associerades Lilit till en början med vind och storm. Lilith ansågs också vara tre olika väsen 

och uppfattades mer som vindens andar. Dessa stormväsen kom senare att associeras med 

kvällen/natten och så småningom uppfattades dessa entiteter som väsen som härjade om 

natten.31 Det är en gedigen undersökning av Lilit som presenteras av Wildberger, vilket är 

värdefullt för vidare diskussion i denna uppsats. Wildberger landar i slutsatsen att författaren 

till Jes 34 oavsiktligt underlättade för den demoniska figuren att få betydande framgång i 

kommande historia. Syftet för författaren var att med hjälp av Lilit måla upp en farlig 

ruinplats.32 Wildbergers exegetiska studie landar i att Jes 34 innehåller apokalyptiska hot, men 

dessa är enbart är riktade mot Edom. Eftersom hoten inte är världsomfattande menar 

Wildberger att det inte går att legitimera texten som en apokalyptisk skrift.33 

 
27 Wildberger, Isaiah 28-39, 318-319. 

28 Wildberger, Isaiah 28-39, 335. 

29 Wildberger, Isaiah 28-39, 336. 

30 Wildberger, Isaiah 28-39, 335. 

31 Wildberger, Isaiah 28-39, 336. 

32 Wildberger, Isaiah 28-39, 337. 

33 Wildberger, Isaiah 28-39, 339. 
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Wildberger för en intressant diskussion som sätter Jes 34 i ett annat perspektiv. Han lutar sig 

mot liknande teori som Duhm som menar att texten har en profetisk stil med en hetsig retorisk 

effekt, detta i linje med både Roberts och Kaisers tankegångar. Även Wildberger stannar upp 

vid Lilit i Jes 34:14 med uppfattningen om att hon är en sexdemon. Wildberger 

uppmärksammar inte de övriga demonväsendena i Jes 34 på ett tillfredställande vis och det 

hade varit intressant att se hur Wildberger tänker sig hur dessa väsenden hör ihop eller kanske 

till och med interagerar med varandra (eller inte). Avslutningsvis kommer nu en studie som 

undersöker Jes 34 i ljuset av 1 Mos 1:28. Studien undersöker också motiven om de vilda 

djuren i Jesajaboken. 

1.7.4   David H. Wenkel vill i sin studie lyfta fram att de vilda djuren i Jesajaboken har en 

större betydande roll. Djur används också som metaforer, exempelvis beskrivs Israel som en 

envis åsna i Jes 1:3, JHVH skildras med egenskaper i likhet med rovdjur och fåglar.34 Enligt 

Wenkel används också många av dessa djurreferenser för att peka på förödelse. Detta menar 

han är särskilt framträdande i Jes 34, då djuren porträtteras som ett allvarligt hot mot både 

Israel och dess fiender.35 Wenkel erbjuder ett nytt och spännande bidrag till den exegetiska 

diskussionen, han menar att Jesajabokens djurreferenser bör läsas intertextuellt ihop med Gen 

1:28. I bibeltexten står det: ”Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och 

föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar 

och över alla djur som myllrar på jorden.«”, ett påbud som Adam och Eva misslyckades med. 

Wenkel menar att de vilda djurens herravälde i Jesajaboken är en följd av människans 

misslyckande i paradiset. Wenkel skriver: ”The presence of wild beasts indicates that the 

nations have failed in their task to have dominion over all the wild animals. Where people 

should rule, animals have taken over.”36 Djuren i kontexten är då ett gudomligt straff som 

verkställs för att återställa ordningen igen.37 Wenkel menar att de vilda djurens herravälde 

som existerar i Jes 34 både är skamligt och pinsamt.38 Wenkel vidareutvecklar Wrights 

slutsats och lyfter en symbolisk betydelse där Adam representerar Israel och de vilda djuren är 

en representation av nationerna. Wenkels kritik mot Wright handlar om att hans slutsats 

 
34 David H. Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah: The Loss of Dominion and Its Renewal through 

Israel as the New Humanity,” University of Aberdeen. Journal of Theological Interpretation 5.2, 2011, 251–264, 

256. 

35 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 251-252. 

36 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 253. 

37 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 257. 

38 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 258. 
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missat betydelsefulla samband mellan djurmotiven och nationerna. Särskilt missar han att 

förklara varför Israel och nationerna är bebodda av vilda djur.39 

Wenkels undersökning är unik i jämförelse med övriga exegeter i forskningsöversikten 

eftersom han uppmärksammar alla djur i Jesajaboken. De andra har i sin forskning enbart 

fokuserat vid ett fåtal djur och väsenden i Jes 34, men Wenkel väljer att studera alla djur i 

kapitlet. Han drar slutsatsen att majoriteten av djuren representerar fördärv och olycka. Endast 

ugglor och hökar i Jes 34:15 ses som lyckobringande djur.40   

Wenkels exegetiska ståndpunkt är att alla nationer och Israel får möta Guds fördärv då de 

lyckades förlorade herraväldet redan i paradiset. De vilda djuren som övertar landet senare i 

Jes 34 demonstrerar att Guds förbannelse över människan förverkligas och att människan 

misslyckades med grunduppgiften som gavs till dem i 1 Mos 1:28. Lösningen på problemet 

enligt Wenkel är att förnya mänskligheten och Guds skapelse. När JHVH återställer 

ordningen, innebär det åter en förändrad hierarki mellan djur och människor. Avvikelsen i 

Guds plan blir på så sätt återställd igen.41 Guds förbannelse kommer förändras genom att han 

avlägsnar de vilda djurens makt över landet, med hänvisning till Jes 43:19–21:42 

Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i 

ödemarken. Vilda djur, schakal och struts, skall prisa mig, för att jag frambringar vatten i öknen, floder i 

ödemarken, så att mitt folk, det utvalda, får dricka, det folk som jag har skapat åt mig. De skall sjunga 

mitt lov. 

Wenkels forskning skiljer sig från övriga exegeter, framför allt genom hans fokus på 

djurreferenserna i hela Jesajaboken. Wenkels forskning landar i en diskussion om behovet av 

ett maktskifte mellan människor och djur. Även detta särskiljer Wenkel från de övriga 

exegeterna i forskningsöversikten då de främst har fokuserat på apokalypser och 

helvetesskildring i sin forskning. Wenkel har en annan ingång än de andra exegeterna och 

fokuserar på olika djurreferenser i hela Jesajaboken. I Wenkels studie exkluderas helt 

övernaturliga väsen, något som de andra forskarna gärna stannar till vid och försöker ge en 

exegetisk förklaring till. I Jes 34 står vilda djur och andra onda väsen uppräknade efter 

varandra och det hade varit intressant att få reda på om dessa har någon slags koppling till 

varandra. 

 
39 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 252.  

40 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 253. 

41 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 263. 

42 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 260. 



Sida 17 av 67 

 

Vidare i min uppsats vill jag spinna vidare på Wenkels exegetiska argumentation om 

djursymbolik och djurreferenser, fast med en avgränsning till Jes 34. Detta med förankring i 

Wildbergers påstående om att Jes 34 bör läsas som en isolerad berättelse. Uppsatsen kommer 

lägga fokus vid att utveckla förståelsen för de djur och övernaturliga varelser och demoner 

som verkar finnas omnämnda i Jes 34. Vad finns det för nya slutsatser att dra när det 

vetenskapliga perspektivet skiftar och finns det nya bidrag att lyfta fram i den exegetiska 

diskussionen via en begreppsanalytisk och traditionshistorisk metod? 
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1.8   Tillvägagångssätt och avgränsning 

 

Alla bibelcitaten i analysen är hämtade ur Bibel 2000 om inget annat anges. Den kommande 

studien kommer avgränsa sig till Jes 34, och specifikt undersöka begrepp i verserna: 6, 7, 11, 

13, 14 och 15, då det omnämns djur eller andra mytologiska väsen i dessa verser. 17 begrepp 

studeras med två vetenskapliga metoder, dessa är begreppsanalys och tradition-historisk 

metod. Metoderna kompletterar varandra och kommer bli användbara verktyg för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Analysen struktureras genom att dela in verserna (6, 7, 11, 13, 14 och 15) i sex analyskapitel 

för att göra studien tydlig, och efter varje kapitel följer en sammanfattning. Avslutningsvis 

presenterar jag ett resultat och därefter kommer jag lyfta en syntetisk diskussion. 

I alla kommande kapitel finns det begrepp som måste analyseras för att kunna nå fram till en 

förståelse av bibelkontexten och varför det finns djur och väsen i jesajatexten. Denna 

förståelse kommer bygga på en traditionshistorisk bakgrundsbeskrivning. Begrepp med 

övernaturliga associationer finns främst i kapitel 4 och 5, och i dessa kapitel kommer studien 

försöka svara på min andra frågeställning. Min sista frågeställning om varför Jesajatexten 

använder begreppet ית ילִִּ֔  i sin skildring kommer i huvudsak besvaras i kapitel 5. Längst bak i לִּ

studien finns tre bilagor som används för att beskriva Lilitgestalten, två bilder på arkeologiska 

fynd samt ett utdrag ur den judiska skriften The Alphabet of Ben Sira. 
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2   En ord- och traditionshistorisk analys 

2.1   Inledning och bakgrund  

Det finns en exegetisk diskussion om datering och om författarskapet i Jes 34 (och Jes 35) och 

de exegetiska åsikterna varierar i frågan. Meningsutbytet handlar om argument där Jes 34 

interpreteras i relation till andra texter, samt om hur texten står i relation till olika tidsepoker i 

Judas och Israels historia. Diskussionen handlar kortfattat om hur Edom bör speglas i ljuset av 

dessa två utgångspunkter. Det finns fortfarande många exegeter, menar Mathews, som 

försöker upprätthålla och försvara att protojesaja är författare till kapitel 34. Detta ställer sig 

Mathews emot och menar att det finns säregenheter i Edomberättelsen vilket pekar på 

argumenten går emot ett sådant perspektiv. Särskilt problematiskt blir det att koppla ihop 

kapitlet med protojesaja eftersom dess apokalyptiska egenskaper och böckerna motsäger 

varandra. Mathews skriver: ”Yet even among those who agree that these chapters must post-

date the 8th Century prophet, a broad range of views are represented”.43 Jes 34 har på grund av 

sin apokalyptiska karaktär få inordnas under, vad exegeter kallar för ”den lilla apokalypsen”, 

och i ett bredare perspektiv så drar också exegeter många paralleller med kapitel 34 och 

”Jesajas apokalyps” i Jes 24–27. Mathews lyfter de tillbakablickande skildringarna på den 

omfattande apokalypsen i Jes 24–27, hos Jes 34 som ett av argumenten för en senare datering 

av ”den lilla apokalypsen.” I Mathews diskussion lyfter han även fram att det fortfarande 

finns forskare som hellre vill tillskriva Jes 34 som ett skriftverk av Deutero eller till och med 

Tritojesaja.44  

Kaiser menar också att författarens syfte med att placera denna ”lilla apokalyps” precis där 

den är i sitt sammanhang, handlar om att: ”This apocalypse gives an explicit assurance that 

YHWH:s final judgment will also fall upon Edom, which is clear to be particularly hated, and 

will be followed by the return of the redeemed to Zion.”45 I Jes 34 finns det därför också ett 

förtröstans motiv i bakgrunden som hänger ihop med deuterojesajas löften om återvändandet 

till ett nytt Sion (Jes 40–55). Det blir därför svårt, menar Kaiser, att datera och tillskriva 

kapitlet någon specifik redaktör då det finns redaktionella spår av både proto- och 

 
43 Mathews, Defending Zion, 20-21. 

44 Mathews, Defending Zion, 23. 

45 Kaiser, Isaiah 13-39, 353-354. 
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deuterojesaja i kapitlet. De skräckinjagande bilderna som finns i Jes 34 kontext är till för att 

skrämma Edom vilket i sin tur innebär en tröst för profetens åhörare.  

Denna studie kommer nu skifta vetenskapligt fokus och i stället applicera en 

traditionshistorisk och begreppsanalytisk metod och undersöka hebreiska uttryck för olika 

djur och mystiska gestalter i Jes 34. 

Uppsatsens begränsade utrymme gör en nödvändig avgränsning och fokus kommer därför 

läggas på Jes 34: 6, 7, 11, 13, 14 och 15, eftersom det i dessa verser innehåller särskilt många 

djur- och väsendebegrepp. Analysen struktureras genom att dela in verserna i sex 

analyskapitel för att göra studien tydlig. Avslutningsvis kommer uppsatsen presentera ett 

resultat och lyfta en kritisk diskussion om innebörden av djurens närvaro i texten. 

Forskningsöversikten här ovan ger en omfattande beskrivning av det kontextuella 

sammanhanget i Jes 34. Nu vidare kommer jag börja min analys med att granska, vad som 

tycks vara offerdjur i Jes 34:6.   

3   Offerdjuren i Jes 34:6 

I vers 6 återfinns det tre djurbegrepp:   ים רִּ ַעּתּוד ,כָּ  och ים ִ֑  I BHS notapparat finns det inga .ֵאילִּ

noteringar. Djuren som omnämns i bibelkontexten finns i en blodig och intensiv teofani, 

JHVH uppenbarar sig på den mörka himlen i form av ett svärd och från hans svärd rinner det 

blod och fett.46  

 i den hebreiska Bibeln, alltid ”male domestic ַעּתּוד attûḏ Enligt Maiberger betyder‘ ַעּתּוד   3.1

goat” och på svenska går djuret att översätta till bock eller getabock. Det finns både tam- och 

vildbockar, men i den hebreiska Bibeln syftar termen endast på bockar som avlats fram för att 

kunna leva tillsammans med människor. I den hebreiska Bibeln finns ַעּתּוד belagt 29 gånger 

och termen är alltid böjd i plural. På hebreiska finns det tre ekvivalenta uttryck för bock och 

de andra uttrycken brukar översättas som ”the hairy one” och ”satyrs”: dessa begrepp kommer 

även att analyseras senare utifrån ett metafysiskt perspektiv. Maiberger menar att det finns en 

hypotes som vill förklara dessa två synonymer för getabock som en betoning och metafor för 

manlig sexuell förlust, detta med hänvisning till vad som står i 1 Mos 31: 10–12:  

 
46 Kaiser, Isaiah 13-39, 358. 
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En gång under parningstiden såg jag i en dröm att hannarna som betäckte småboskapen var strimmiga, 

spräckliga och fläckiga. I drömmen ropade Guds ängel till mig: Jakob! Jag svarade: Här är jag, och han 

sade: Se, alla hannarna som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga.  

En annan teori pekar på att de två andra orden för bock skulle kunna innebära olika avelsraser 

med olika täckningar på pälsen.47  

 skulle då i stället syfta på en stark, fin och robust bock. Flockens ledare med goda ַעּתּוד

kvalitéer som ansågs värdefulla och vilken människorna ville avla på och som dessutom var 

mycket värdefull. Under antiken var en bock värd en större del mark, detta utifrån vad som 

står i Ords 27:26.48 Bocken symboliserar även en stark ledare, en bild som kritiseras av Jesaja 

i Jes 14:9 där det står: ”Nere i dödsriket blir det rörelse när man ser dig komma. Skuggorna 

väcks ur sin dvala, jordens härskare. Folkens alla kungar måste resa sig från sina troner.” 

Profeten menar att ledarna är lata och att de behöver resa sig från sina tronstolar och skrida till 

aktion. Vidare i detta spår menar Maiberger att till och med Alexander den Store i framställs 

som en bock i Dan 8:21 där det står: ”Bocken är kungen av Grekland. Det stora hornet i 

pannan är den förste kungen”. I närkontexten (Dan 8:5–9), beskrivs det hur kraftfull bocken 

från väst är, hur bocken far över hela världen utan att ens röra marken. Det hebreiska begrepp 

vilket används för att beskriva Alexander den Store är ”he – goat”, där beskrivs det även att 

han har ett mäktigt horn i pannan. Bockens syfte är enligt Mailberger menat att symbolisera 

en hänsynslös ledare, vilken bekämpar sina fiender med förtryck och brutal kraft. Under 

antiken var tambocken oftast svart och ansågs vara ett ståtligt och värdefullt djur.49  

Maiberger uppmärksammar även att getabockens kött kategoriseras som mer fett än andra 

djurs i diktverket Moses sång i 5 Mos 32:14. Observationen blir intressant när den läses i 

ljuset av ַעּתּוד betydelse i Jes 34 där det beskrivs att det rinner blod och fett från JHVH:s svärd. 

Getabocken utifrån en biblisk kontext handlar övervägande om ett sammanhang där det sker 

offer. Bocken offrades främst som brännoffer vid altaret, som försoningsoffer eller som offer 

för fred och välbefinnande. I Ps 66:15 står det: ”Feta brännoffer bär jag fram till dig och röken 

stiger från baggarna. Jag offrar tjurar och bockar.” Maiberger förklarar att det var vanligt i 

rituella sammanhang att man tog blodet från djuren och stänkte omkring sig, varpå fettet från 

djuret sedan bränns vid altaret. Maiberger lyfter även fram att det finns eskatologiska motiv 

när bockar offras, så som det beskrivs om offerfesten där profetian mot Gog skildras i Hes 

 
47 P. Maiberger, ַעּתּוד i Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. XI, Edit Botterweck G. Johannes, 

Helmer Ringgren & Fabry Heinz-Josef. Translated by David E. Green. Grand Rapids: Eerdmans, 2001, 452-453. 

48 Maiberger, ַעּתּוד TDOT, 452. 

49 Maiberger, ַעּתּוד TDOT, 455. 
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39:17–20. I verserna beskrivs hur Gud offrar sina fiender på samma sätt som djuren, en 

liknande skildring återfinns i Sef 1:8 där det står: ”På dagen för Herrens offerfest skall jag 

straffa stormän och prinsar och alla som klär sig i utländsk dräkt.” Hypotesen lutar sig mot 

Roberts och Kaisers undersökningar där de diskuterar begreppets metaforiska betydelse i Jes 

34. Maiberger menar att det är en offerfest som beskrivs i Jes 34, hon lyfter också att festen är 

en frenesi av död vilket hon beskriver som en blodorgie.50  

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att bocken symboliserar olika metaforiska 

bilder. Bocken kan symbolisera ett högt värde och begreppet kan användas för att beskriva 

tyranni. Bocken är betydelsefull som offerdjur, används vid festmåltider och symboliserar 

eskatologiska aspekter. Bocken finns med i Jes 34, i en hetsig och blodig festmåltid.  

ים ִ֑ 3.2   ֵאילִּ  ’êlîm Återfinns i samma vers och ל  är böjt i maskulin plural och betyder ַאיִּ

ordagrant baggar. Baggar och bockar tillhör samma familj av hovdjur, vilka kallas för 

slidhornsdjur. Baggarna ansågs också vara värdefulla djur eftersom deras päls kunde 

användas till att göra kläder och deras kött gick att äta. De var dessutom användbara inom 

byteshandel och en uppskattad gåva.51 Precis som bocken så använd också baggen metaforisk 

i bibelberättelserna. I Dan 8:3–4 används baggen för att beskriva Persiens kung och det står: 

Jag fick se en bagge som stod vid floden. Den hade två horn. Båda var långa, men det ena var längre än 

det andra och hade växt fram senare. Jag såg baggen stånga mot väster, mot norr och mot söder. Inget 

djur kunde stå emot den och ingen kunde rädda något ur dess våld: den gjorde vad den ville och fick stor 

makt. 

Holladay förklarar att både bocken och baggen används som en biblisk metafor för en mäktig 

ledare.52 Det finns många likheter mellan baggen och bocken, de båda används som offer till 

Gud. Den enda noterbara skillnaden mellan de två är att det beskrivs att baggens skin färgades 

rött, vilket man sedan klädde in tabernaklet med.53  

En metaforisk bild börjar göra sig till känna, där både baggar och bockar symboliserar starka 

ledare i Edom. Nedanför avslutas detta kapitel med att analysera   ִרים  och frågan är om detta כָּ

begrepp pekar på liknande tendenser som bocken och baggen?  

 
50 Maiberger, ַעּתּוד TDOT, 453-455. 

51 Brown Francis, S.R. Driver, Charles A. Briggs. Brown Driver Briggs Hebrew and English Lexicon, California, 

Snowball Publishing, 2010, 17. 

52 William L. Holladay, ים ִ֑  êlîm in A concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Based upon’ ֵאילִּ

the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner. William B. Eermans Publishing Company. Grand 

Rapids, Michigan 1971, 12. 

53 Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon, 18. 
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ים֙    3.3 רִּ  .vilket är böjt i plural ַכר kārîm Är det sista djurbegreppet i vers 6 och är av roten כָּ

Enligt Brown kan begreppet ַכר översättas som ”korgsadel”, ”lamm” eller ”murbräcka”. 

Utifrån kontexten i Jes 34:6 menar Brown att begreppet ska tolkas som ”lammen.”54 Att tolka 

begreppet med associationer till ”murbräcka” blir dock intressant eftersom det utifrån sin 

kontext skulle fungera som en beskrivande bild av Edoms aggressiva ledare. Precis som 

Kaiser lyft fram, var Edoms ledare och dess befolkning särskilt hatade eftersom de ansågs 

vara skyldiga till förödelsen och plundringen av Jerusalem.55 Även om en murbräcka hade 

passat in i sammanhanget, skulle det störa det poetiska språket i versen. Att tolka   ִרים  som ett כָּ

offerdjur går också i linje med Guds svärd som dryper av blod och fett senare i kontexten. Att 

tolka begreppet som lamm fungerar också bättre i sitt sammanhang tillsammans med de två 

etablerade offerdjuren, bock och bagge, vilka redan omnämnts i versen. 

Historiskt har lammen i Jesajaboken tolkats i ljuset av Pentateukens lagar, så gör exempelvis 

Blenkinsopp som menar att lammet är det främsta offret i rituella sammanhang. Blenkinsopp 

motiverar sitt argument genom att hänvisa till 3 Mos 23:20 där det står: ”Och prästen skall 

lyfta upp dem till ett offer inför Herren tillsammans med de första bröden av skörden och två 

lamm. De skall helgas åt Herren och tillhör prästen.” Lammen offrades för en mängd olika 

ändamål, bland annat som brännoffer, försoningsoffer och som påskoffer. Lammen offrades 

också som reningsoffer för att försöka bota allvarliga hudsjukdomar, som exempelvis i 3 Mos 

13:45–46 där det står: ”För den som har fått spetälska gäller följande. Han skall gå med 

sönderrivna kläder och med hängande hår, dölja sitt skägg och ropa: ”Oren, oren!”56 I 3 Mos 

13 finns det många exposéer om spetälska som var en dödlig och fruktad sjukdom under 

antiken. I 3 Mos 12–13 står det: ”Och prästen skall ta det ena lammet och offra det som 

skuldoffer tillsammans med oljan. Han skall lyfta upp detta till ett offer inför Herren. Lammet 

skall slaktas på det ställe där syndoffer- och brännofferdjuren slaktas, på helig plats. Ty 

liksom syndoffret tillhör skuldoffret prästen, det är högheligt.” I bibelcitatet omnämns flera 

motiv för lammet som ett offerdjur, denna bild har genom tiderna använts som metaforer 

inom både judiska och kristna sammanhang. Ett exempel på en metaforisk bild finns i Jes 

53:7 där det står: ”Han var som lammet som leds till slakt!” Denna metafor har av kristna 

använts som metafor för Jesu lidande och död. Tolkningsbilden används även i en mer 

samtida kontext för att beskriva folkmorden under och efter Förintelsen, där lammbilden 

 
54 Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon, 499. 

55 Kaiser, Isaiah 13-39, 354. 

56 Joseph Blenkinsopp, “The Sacrificial Life and Death of the Servant (Isaiah 52:13-53:12),” Vetus Testamentum 

, 2016, Vol. 66, Fasc. 2016 1-14, 7. 
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fungerar som en kollektiv minnesbild, en metaforisk bild för ett folk som förs till slakt.57 

Enligt Schipper är lammen i Jes 34:6 en metafor för människor med rituella tendenser, 

tendenser som också pekar på att människor bör ses som ritualenliga offer.58  

I Jes 34:6 blir den metaforiska bilden tydlig av hovdjuren, offerdjuren representerar kungar, 

ledare och befolkningar. En bild för människor som slaktas i linje med JHVH:s krav på 

blodshämnd i kontexten.59   

3.4   Sammanfattning 

Efter den här analysen av begreppen   ים רִּ ַעּתּוד ,כָּ  och ים ִ֑  lutar uppsatsen sig på den exegetiska ֵאילִּ

uppfattningen om att ovanstående djur i Jes 34:6 bör tolkas som metaforiska offerbilder av 

människor, specifikt befolkningen i Edom. Bocken och baggarna symboliserar även styrka 

och makt och begreppen används i Jes 34:6 för att specificera ett särskilt hot mot ledarna och 

maktinhavvarna i staden. Vidare i uppsatsen kommer nu två andra begrepp från Jes 34:7 att 

analyseras. 

 

4   Tjurarna i Jes 34:7 

I kommande kapitel undersöks två begrepp, ים רִּ ים   och פָּ  I BHS notapparat finns det inga .ְרֵאמִּ

särskilda noteringar som påverkar den kommande tolkningsprocessen av begreppen.  

ים֙    4.1  Brown översätter begreppet som ,ְרֵאם rə’êmîm Är böjt i plural och är av roten ְרֵאמִּ

”vildoxar”. De otämjda oxarna kan springa och hoppa okontrollerat och stöter man på dem i 

det fria uppstår en potentiellt livsfarlig situation. Oxdjuren används av den antika författaren 

som metaforer för mäktiga och farliga fiender. Detta menar Brown skulle kunna vara 

författarens intention när han väljer att skriva om vildoxarna i Jes 34:7 där det i så fall är en 

metafor för prinsarna i Edom.60 

Vildoxarna är farliga djur i den hebreiska Bibeln där de beskrivs ha stora horn som de 

försvarar sig med vid hotfulla situationer. Djuret är en fruktad best men vildoxen ansågs också 

 
57 Yael S. Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter”? On Trauma, Selective Memory, and the Making of 

Historical Consciousness. Jewish Social Studies,” Vol. 19, No. 3, 2013, 139-169, 141. 

58 Jeremy Chipper, “Interpreting the Lamb Imagery in Isaiah 53,” Journal of Biblical Literature, Vol. 132, No. 2 

2013, 315-325, 321-322. 

59 Jeremy Chipper, “Interpreting the Lamb Imagery in Isaiah 53,” 321-322. 

60 Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon, 910. 

https://biblehub.com/hebrew/reemim_7214.htm
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vara ett ståtligt djur som vid flera tillfällen används som metafor för att beskriva gudar och 

kungar under antiken, som exempelvis i  5 Mos 33:7 där det står: ”Ståtlig är han, tjurens 

förstfödde. Hans horn är som vildoxens horn, med dem kan han stånga folken, alla som finns 

på jorden. Så gör Efraims tiotusenden och Manasses tusenden.” Detta demonstrerar vildoxens 

dubbelsidighet, å ena sidan farlig, å andra sidan ståtlig och beundransvärd.61 Vildoxen var 

också en vanlig metafor i sumeriska källskrifter och djuret användes bland annat för att 

beskriva häpnadsväckande strider.62  

Vildoxen hade en särskild betydelse inom den ugaritiska kulten och användes för att beskriva 

till och med gudar, exempelvis beskrivs den högsta guden El som tjuren.63 I Wikanders 

översättning av KTU 1.2, 12 står det: ”Hämnas skall din fader El, Tjuren, inför fursten Yamm, 

inför Domarfloden. Hur skulle Tjuren El, din fader, kunna bönhöra dig?64 Müller menar att 

vildoxarna ofta används som metaforiska bilder för att beskriva viktiga händelseförlopp i 

ugaritiska källskrifter, exempelvis för att beskriva kosmiska slagsmål mellan gudarna.65 I 

KTU 1.6 VI 98–99 står det: ”De stirrade på varandra som krigare. Mot var stark, Baal var 

stark. De stångades som vildoxar. Mot var stark, Baal var stark. De slet i varandra som snabba 

hundar. Mot föll, Baal föll”.66 Utifrån ett traditionshistoriskt perspektiv så har Baals och Mots 

kosmogoni lämnat sina avtryck i Bibeln. Vildoxen är ett djur som finns i vildmarken och 

ibland, menar Clifford, glömmer man bort hur dödshotande och farlig både ”vildoxen” och 

”vildmarken” faktiskt är i en biblisk kontext. Vidare i detta spår så uppmärksammandes just 

denna försummelse vid ett nätseminarium via Lunds universitet. Där påpekade Oredsson att 

under hans fältstudie i Afrika, fick han lära sig att vildoxen (eller bufflar) är världens 

farligaste djur. Oredsson betonade också att de fruktas där än idag. I skandinaviska närmiljöer 

finns det möjlighet att möta dessa djur under säkra förhållanden, exempelvis på zoo. Djuren är 

på sätt och vis tämjda och även barn uppmuntras att närma sig dessa djur, titta på dem, kanske 

till och med klappa dem. Ibland blir det lätt att glömma hur farliga vissa djur faktiskt är, 

 
61 H.-P. Müller,   ים  ,i Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. XIII, Edit Botterweck G. Johannes  ְרֵאמִּ

Helmer Ringgren & Fabry Heinz-Josef. Translated by David E. Green. Grand Rapids: Eerdmans, 2004, 242. 

62 Müller,   ים  .i TDOT, 246 ְרֵאמִּ

63 Omega Means Starr, “An Apotropaic Incest Ritual in the Baal and Anath Cycle,” Folklore, 1984, Vol. 95, No. 

1984, 231-244, 9. 

64 Ola Wikander, Kanaaneiska Myter och Legender. Översättning från ugaritiska med inledning och 

kommentarer av Ola Wikander. Wahlström & Widstrand. 2003. 40. 

65 Müller,   ים  .i TDOT, 242  ְרֵאמִּ

66 Wikander, Kanaaneiska Myter och Legender. 84. 
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framför allt om man möter dem i det vilda. Och i Jes 34 är det just mäktiga och livsfarliga 

bestar vildoxarna är.67 

Den livsfarliga ödemarken som det berättas om i bibliska berättelser, kan ofta tolkas utifrån 

ugaritiska traditioner. Utifrån de ugaritiska skrifterna avslöjas det att Môtu härjar i 

vildmarken, en livsfarlig glupsk dödsgud som symboliserar bland annat död och torka.68 Baal 

är guden som beskrivs som en molnryttare och är Mots motsats då Baal symboliserar liv och 

regn. När Baal dör leder det till att regnet upphör och torkan tar över, det blir med andra ord 

en miljö i vilken de vilda djuren och kaosmakterna frodas. I den ugaritiska traditionen är 

Baals död en metafor för världslig undergång eftersom ingenting kan leva utan vatten. 

Åkrarna förstörs, det går inte att odla mat och människornas fertilitet påverkas negativt så 

länge Baal är död och Mot är nära.69 Efter Baals död berättas det att hans syster, Anat, som 

genomför en sorgerit där hon skär sig i huden med en vass flintsten (KTU 1.6 I 1). Sorgeriten 

innehar också offerelement där vildoxar slaktas som begravningsoffer (KTU 1.6 I 86). Mot 

härjar fritt i området, orsakar ödeläggelse och han erkänner även att han är en folkens fiende 

och en förgörare av mänskligheten: ”Jag ska äta upp människorna, jag skall äta upp jordens 

mängder!” (KTU 1.6 V 24).70 Vildoxarna finns med i dessa berättelser och det är spännande 

att se hur de konkret används i berättelsen och hur de ugaritiska författarna använder sig av 

dem för att metaforiskt beskriva sina gudar. En guds styrka framhävs ofta i relation till deras 

vapen. I de ugaritiska skrifterna beskrivs en eftertraktad pilbåge vilken är tillverkade av 

vildoxarnas starka senor. Det är en pilbåge så mäktig att till och med gudinnan Anat är villig 

att göra vad som helst för att äga den (KTU 1.17  VI 19:20).71 

I deuterojesaja berättas det om ett återvändande till ett nytt Sion, det är en liknelse som står 

för befrielse i likhet med uttåget ur Egypten i 2 Mos. Precis som det vilda havet delades av 

Mose och hur dess havsmurar tämjdes åt varsitt håll, kommer nu ödemarkens vilda och farliga 

djur flytta sig åt sidan.72 Så här står det i Jes 43:16 – 21: 

Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten, han som lät hästar 

och vagnar och starka kämpar rycka ut: där ligger de och reser sig inte mer, utsläckta, som en slocknad 

veke. Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, 

 
67 Dag Oredsson, GT-seminarium Lunds universitet (zoom), 2021-03-26. 

68 Richard J. Clifford, “Cosmogonies in the Ugaritic Texts and in the Bible Author(s),” Orientalia , Nova Series, 

Vol. 53, No. 2, 1984, 183-201, 194. 

69 Clifford, “Cosmogonies in the Ugaritic Texts and in the Bible Author(s),” 195. 

70 Wikander, Kanaaneiska Myter och Legender, 83. 

71 Müller,   ים  .i TDOT, 243 ְרֵאמִּ

72 Clifford, “Cosmogonies in the Ugaritic Texts and in the Bible Author(s),” 199. 
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märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts, skall 

prisa mig, för att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, det utvalda, får 

dricka, det folk som jag har skapat åt mig. De skall sjunga mitt lov.   

Både havet och de vilda djuren är metaforiska uttryck för starka kaosmakter. I de ugaritiska 

källskrifterna beskrivs det hur hårt gudarna måste kämpa för att segra över just dessa 

kaosmakter. Som tidigare nämndes regerar Mot och de vilda djuren i ödemarken, men också i 

havet återberättas det om en mäktig gud, Yamm. Yamm är havsguden som Baal måste kämpa 

hårt mot i berättelsen. I kontrast till de ugaritiska gudarna, beskrivs det i den hebreiska Bibeln 

hur JHVH tämjer kaosmakterna utan större bekymmer och ovanstående bibelcitat förklara hur 

havet delar sig, de vilda bestarna flyttar på sig och de vilda djuren till och med prisar JHVH.73  

Vildoxarna är det första djuret i Jes 34 som Wenkel menar ingår i ”The Wild Beast Motif” om 

vildoxarna i Jes 34:7 skriver han: ”It is clear that these animals are untamed or 

undomesticated”.74 Wenkel menar även att djuren i Jesaja, utifrån bibelkontexten, har som 

funktion att måla upp samtida och konkreta händelser, eller fungera som metaforer för 

historiska skeenden.75 I Jesajas verklighet har israeliternas herravälde förlorats, vilket är hans 

utgångspunkt. En annan etablerad slutsats kring motivet för användandet av vilda djur i Jesaja 

handlar om - Att man blir vad man tillber! Israel, hon blir i slutändan en vild tjur eller en åsna. 

Hör, himmel, och lyssna, jord! Herren talar. Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit med 

mig. Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre, mitt folk 

har inget förstånd. Ve detta syndiga folk, tyngt av skuld, detta onda släkte, dessa vanartade barn. De har 

övergivit Herren, visat förakt för Israels Helige och vänt honom ryggen (Jes 1:1–4). 

Müller menar att i Jes 34:7 symboliserar vildoxen en hotfull makt, i kontexten ihop med en 

annan tamkreatur. Vidare, när den eskatologiska dagen kommer, slaktar JHVH alla sina 

fiender och Edom är först ut, ingen kommer undan.76 

Jag har inledningsvis lyft fram domesticerade offerdjur i Jesaja 34:6 och i detta kapitel har jag 

kunnat lyfta fram ett vilt och farligt djur. I Jes 34:7 används vildoxarna för att beskriva 

mäktiga ledare och starka farliga motståndare. I bibelkontexten används dessutom vildoxarna 

som offerdjur, vilka kommer slaktas och fylla landet med blod och göda marken med fett. 

Vidare i analysen kommer nu ett annat hovdjur att analyseras.  

 
73 Müller,   ים  .i TDOT, 243 ְרֵאמִּ

74 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 254. 

75 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 256. 

76 Müller,   ים  .i TDOT, 243 ְרֵאמִּ
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י֙ם   4.2 רִּ ים .”som betyder ”ung tjur, kalv, oxe ַפר pārîm Är av roten פָּ רִּ  är böjd i plural och פָּ

syftar på flertalet hovdjur. Profeterna använder många gånger (ung) tjurar som metaforiska 

bilder. Där det finns stor förstörelse och där djur slaktas hetsigt och i stora skalor finns alltid 

ים רִּ  med, menar Beyse. Ungkalvarna finns med vid förstörelsen av Edom, men de finns också פָּ

med som en metaforisk bild om förstörelsen av Babylon i Jer 50:27 där det står: ”Hugg ner 

tjurarna, till slaktbänken med dem! Ve dem, deras dag är inne, deras hemsökelses stund”. 

Samma bild av ים רִּ  finns också med under förstörelsen av Gog i Hes 39:18 där författaren פָּ

skriver: ”Hjältars kött skall ni äta, blod från jordens furstar skall ni dricka – som vore de 

bockar, lamm och baggar eller gödtjurar från Bashan.” En annan intressant notering Beyse 

gör, handlar om att ungtjuren också kan användas som metaforisk bild för fred och frid, detta 

hänvisar han till bibelversen: ”Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid 

sida. Lejonet äter hö som oxen.” i Jes 11:7.77 

Vidare i Beyses analys ser han förbi traditionshistoriska och mytologiska betydelser och 

fokuserar i stället på att diskutera ַפר som offerdjur. Beyse lyfter dock fram att ungtjuren, 

under antiken, både symboliskt och metaforisk kan representera himlen, solen, regnet och 

gynnsamhet för fruktsamheten. Analysen har redan lyft fram några traditionshistoriska 

beskrivningar av vildoxarna utifrån ugaritiska myter och traditioner, och det hade varit 

intressant att veta vad Beyse har för exegetiska kommentarer kring de obeaktade 

perspektiven. Hans förbiseende accepteras och kanske kan hans fokus kring offerdjur 

komplettera denna studie och tolkningsbild av ים רִּ  i Jes 34. Hittills har alla djur som פָּ

presenterats i analysen ringats in som offerdjur, och kanske också ungtjurarna? 78 

Att offra ett djur av ett sådant högt värde som en ungtjur anses ha, skildras oftast under 

tillspetsade situationer. Exempelvis används ungtjuren som offerdjur under prästvigningar, 

som här beskrivs i 2 Mos 29:1: ”Detta är vad du skall göra när du viger dem till präster åt mig. 

Tag en ungtjur och två felfria baggar”. Prästvigningen är komplex och vidare i ritualen 

används även ungtjurens blod och fett som ett slags syndoffer:  

Tag lite av tjurens blod på fingret och stryk på altarhornen; häll ut resten av blodet vid foten av altaret. 

Fettet kring inälvorna, stora leverloben och båda njurarna med deras fett skall du bränna på altaret. Men 

tjurens kött, huden och resten av inälvorna skall du bränna upp utanför lägret; det är ett syndoffer. (2 Mos 

29:12–14). 

 
77 K.-M Beyse, ים רִּ  ,i Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. XII, Edit Botterweck G. Johannes פָּ

Helmer Ringgren & Fabry Heinz-Josef. Translated by David E. Green. Grand Rapids: Eerdmans, 2003, 68. 

78 Beyse, ים רִּ  .i TDOT, 68-69 פָּ
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Syndofferritualen påminner mycket om det som sker i Jes 34:7 när författaren skriver: ”Även 

vildoxar faller, unga tjurar och väldiga bestar. Landet mättas med blod och marken göds av 

fett.” Detta går i samma linje som Wildbergers argument om att Israels folk ses som syndens 

folk.79 Ungtjuren användes även som brännoffer vid ouppsåtlig försyndelse, tillsammans med 

en getabock som syndoffer. Röken och lukten från den brända ungtjuren ansågs behaga JHVH 

och göra honom nöjd (4 mos 15:24). Vid viktiga och heliga högtidsfestivaler offras också 

ungtjuren. I 3 Mos 23:18 beskrivs ungtjuren som ett eldoffer, tillsammans med sju lamm två 

baggar, mat och dryck och än en gång berättas det att lukten ifrån de brända djuren behagade 

Gud. Ungtjuren offras även som ett tackoffer och många gånger beskrivs det att prästerna 

skvätter djurets blod på altaret: ”Prästerna, Arons söner, skall stänka blodet runt om på 

altaret.” (3 Mos 3:2).80 Avslutningsvis noterar Beyse att ungtjuren är det djur som ska offras i 

den gudomliga maktkampen på berget Karmel i 1 Kung 18:23–33. I bibelkontexten skildras 

det hur Elia och baalsprofeterna, ”rituellt”, försöker få fyr på ungtjuren. Baalsprofeterna 

kämpar, skriker, talar i tungor och skär sig, men inget verkar hända. När det är Elias tur 

smäller det till direkt och ungtjuren tar fyr. En dramatisk maktkamp som slutligen leder fram 

till att: ”Elia sade: ”Grip Baals profeter, låt ingen enda komma undan!” När profeterna hade 

gripits lät Elia föra dem ner till Kishonbäcken och avliva dem där.” (1 Kung 18:40). 

Beyses gör många intressanta observationer kring ים רִּ  som offerdjur. Ungtjuren offras många פָּ

gånger då det är en tillspetsad situation, exempelvis under den gudomliga maktkampen som 

beskrevs tidigare. En lika tillspetsad situation är den som beskriver Edoms fall i Jes 34. 

Ungtjuren är ett värdefullt djur och används vid betydelsefulla riter, så som prästvigning och 

ansågs då vara högheligt. Även ungtjurens blod och fett är värdefullt och tillsammans med 

andra inälvor och extremiteter offrades detta som brännoffer åt JHVH, varav rökdoften 

behagade honom. En sista anteckning gällande vilda djur i profetiska texter representerar 

oftast stor fara. Även om de vilda djuren är en del av Guds skapelse så har människan ingen 

kontroll över dessa djur.81  

4.3   Sammanfattning 

I detta kapitel har nu vildoxarna och ungtjurarna analyserats och motivet för djursymboliken 

kvarstår, i Jes 34:6–7 bör djuren ses som offerdjur med betoning på synd och skuld. Min 

undersökning kunde även lägga märke till ett bildspråk, där Jesaja använder sig av dessa 

 
79 Wildberger, Isaiah 28-39, 318. 

80 Beyse, ים רִּ  .i TDOT, 69-70 פָּ

81 McConville, Dictionary of the Old Testament, 31. 
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offerdjur som metafor för Edoms befolkning. Dessa djur offras under tillspetsade situationer 

och det finns även en slags syndofferritual att lägga märket till i Jes 34:6–7. 

Vidare i min analys kommer nu en annan kategori av djur undersökas och i bibelberättelsen 

introduceras nu fåglar och piggsvin.  

5   Orena fåglar och piggsvin i Jesaja 34:11  

I kommande kapitel kommer följande begrepp att analyseras: ” ת  ַאַ֣ ב”, ”קָּ וף ”, ”ֹעֵרּ֖ ְנֹׁשֹׁ֥ ” och ”וד ֹפִ֔  .”קִּ

Det finns inga anmärkningar i BHS notapparat, men det finns olika översättningar och 

tolkningar om de olika djurarterna i versen och i exempelvis Bibel 2000 väljer 

bibelkommissionen att översätta alla djurbegrepp med olika fåglar (Pelikaner, rördrommar, 

ugglor och korpar).  

ַאת   5.1  .”qā’aṯ är det första begreppet som analyseras i det här kapitlet och det betyder ”fågel קָּ

Brown menar även att begreppet vanligen bör översättas som pelikan, och han specificerar en 

ַאת  som en oren fågel som kastar upp mat till sina ungar, bor i ruiner och som symboliserar קָּ

ensamhet.82 I Ps 102:6 används samma begreppָּּ֭ות  ׃ ֹבֹֽ וס ֳחרָּ י ְכֹכַ֣ יתִּ יִִּ֗ ר הָָּ֝ ִ֑ ְדבָּ ת מִּ י לִּ ְקַאַ֣ יתִּ  i KJV översätts ,מִּ

versen med: “I am like a pelican of the wilderness: I am like an owl of the desert.” I Bibel 2000 

översätts versen i stället med: ”Jag liknar en uggla i öknen, är som en uv bland ruiner.” Även 

om det verkar finnas olika tolkningar på fågelarterna i meningen så kvarstår de främmande och 

farliga miljöerna, vildmarkerna och ruinerna, en skildring som också finns med i Jes 34:11. 

Kitchell har publicerat en artikel där han gör en historiskkritisk analys om bestialiska djur och 

särskilt intressant är hans redogörelse om pelikanen. Det finns en populär berättelse från 700-

talet bland kyrkofäderna, i ett av de äldsta bestiarierna Physiologus Latinus från medeltiden.83 

I detta latinska verk finns det en tämligen grotesk skildring där pelikanen framställs som 

monstruös. Berättelsen i Physiologus Latinus görs med en anknytning till Ps 102.84 Enligt den 

texten är pelikanen en omsorgsfull fågel som i början är väldigt mån om sina ungar. Men när 

pelikanens ungar börjar växa upp, börjar den attackera sina föräldrar genom att hacka dem i 

ansiktet och pelikanmamman besvarar deras beteende med att döda dem. På tredje dagen 

 
82 Brown, Driver,  Briggs, Hebrew and English Lexicon, 866.  

83 Bestiaʹrium (latin, av beʹstia ’[vilt] djur’), en medeltida typ av djurbok, som blandar zoologiska realiteter med 

fabelväsen som drakar och enhörningar samt med allehanda vanföreställningar om existerande djur. 

84 Kenneth F. Kitchell Jr., “A Defense of the “Monstrous” Animals of Pliny, Aelian, and Others,” Preternature: 

Critical and Historical Studies on the Preternatural , Vol. 4, No. 2, 2015,. 125-151, 133. 

https://biblehub.com/hebrew/kaat_6893.htm
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pickar pelikanhonan upp ett av sina revben, lägger sig ner på sina döda ungar och låter blodet 

rinna över dem. I Physiologus skildring beskrivs det att pelikanmamman på detta vis 

återupplivar sina ungar, en liknelse som pekar på Kristi uppståndelse. Denna kristologiska 

tolkningsbild blev dessutom väldigt populär under medeltiden menar Kitchell som skriver: 

”So too did our Lord Jesus Christ according to the prophet Isaiah who said, “I have given 

birth to offspring and I raised them, but they have spurned me.”85 Här har vi för övrigt ett bra 

exempel hur en tradition (inom en tradition) utvecklas och etableras – och förs vidare. Detta 

går i linje med forskningen som presenterades under metodkapitlet där bland annat Hayes 

argument presenterades: ”Within Judaism and Christianity, certain interpretations of biblical 

traditions have themselves become "traditions".86 

Vidare för Kitchell en kritisk argumentation tillsammans med pelikanexperten Dr Scott 

Findholt. Han menar att det kan finnas en viss inspiration till kristusberättelsen här ovanför 

kring ovanstående skildring om fågelns naturliga beteende. Skildringen gällande 

pelikanmamman som pickar upp sitt revben är inte en sanningsenlig representation av 

pelikanen, men en pelikanmamma täckt av blod är en trovärdig bild. Inom pelikanfamiljen är 

det vanligt att ungarna bråkar med varandra, mentaliteten bygger på ”störst först” vilket ofta 

resulterar att de mindre ungarna får sätta livet till. Det är också vanligt att rovmåsar dödar 

pelikanens ungar när de är ute och hämtar mat till dem, och ligger den döda ungen kvar i boet 

finns det en möjlighet att förälderns fjäderdräkt blir färgad av fågelungens blod. Liknande 

beteende finns även dokumenterad hos andra fågelarter förklarar Findholt.87  

Om vi förmodar att ַאת  är en pelikan i Jes 34:11 handlar det troligen om antingen en קָּ

rosaryggad (pelecanus rufescens) eller en vit (pelecanus onocrotalus) pelikan. Detta eftersom 

de är de vanligaste pelikanarterna i den främre orienten och ofta syns längs röda havets kust 

och andra våtmarker. Yerkes betonar att pelikanen alltid funnits vid Gennesaretsjön och 

understryker att referenserna till pelikanen i exempelvis 3 Mos 11:18 stämmer.88 

Pelikanen är en stor fågelart och deras vingspann kan mäta upp till tre meter. Det är en 

allätande fågel, men som föredrar fisk, fågelungar och änder.89 Med andra ord är det en 

skräckinjagande fågel och när den är täckt av blod går det verkligen att föreställa sig att den 

 
85 Kitchell, “A Defense of the “Monstrous,” 133-134. 

86 Hayes & Holladay. Biblical Exegesis, 117. 

87 Kitchell, “A Defense of the “Monstrous,” 135. 

88 Royden Keith Yerkes “The Unclean Animals of Leviticus 11 and Deuteronomy 14,” The Jewish Quarterly 

Review , Jul., 1923, New Series, Vol. 14, No. 1, 1923, 1-29, 22. 

89 Nationalencyklopedin, pelikaner. http://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pelikaner. 
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associeras till apokalypsen, därav passar den även in i den kontextuella situationen i Jes 34. 

Frågan är ju om det kan vara en pelikan som Jesaja syftar på i den apokalyptiska kontexten i 

Jes 34:11? Hur som helst går det att framställa en pelikan som ett slags monstruöst djur. I 

Jesaja 34 är läget kritiskt, fågeln förknippas med vildmarken, och det är en farlig plats där 

mycket ont lurar. Vidare i analysen kommer nu begreppet פֹוד   .att analyseras קִּ

פֹוד   5.2  qippôḏ det är ett svårtolkat begrepp som på svenska kan översättas med קִּ

”ihoprullad.” Brown gör därför ett antagande att פֹוד  kan vara ett piggsvin. Lite längre fram, i קִּ

Jes 38:12, när kung Hiskia är sjuk använder sig författaren av samma rot, ַפד י av קָּ ְדּתִּ ַפַּ֨  Utifrån .קִּ

berättelsens kontext går det att dra slutsatsen att begreppet ska översättas med att hans liv 

rullas ihop, eventuellt kan det peka på att hans smärtor i magen innebär att han viker sig 

dubbelt. I Jes 38:14 – 15 står det: ”Som svalans gälla skri hörs min röst, som duvans klagande 

läte. Gråtande ser jag mot höjden: Herre, jag är hårt ansatt, grip in till min hjälp! Vad kan jag 

säga till honom? Det är ju han som har gjort detta. Sömnen flyr mig i min bittra plåga.”90   

I Jesaja 14:23 används begreppet ד ֹפּ֖  qippôḏ, Brown menar att begreppet härstammar från קִּ

פֹוד  och han översätter det med piggsvin. Om det handlar om ett piggsvin i Jes 34:11 är det קִּ

troligen det vithalsade piggsvinet (Hystrix indica) som åsyftas. Detta däggdjur är ett vanligt 

djur i vildmarkerna runt Israel. Piggsvinet är ett nattaktivt djur och känner den sig hotad, 

rullar den ihop sig och försvarar sig med sina 30 cm långa och 0,5 cm tjocka taggar. Ett 

piggsvin är ett relativt stort djur och kan bli ungefär 90 cm lång och väga nästan 20 kg, något 

större än en grävling. Piggsvinets taggar faller lätt av och är utformade med hullingar (lite 

som en fiskekrok), vilket innebär att det är svårt för piggsvinets angripare att avlägsna 

piggarna.91 

Det är en farlig miljö som målas upp i Jes 14:23 eftersom bibelkontexten utspelas i ר דבָּ  מִּ

”vildmarken” och Jesaja skriver ”Jag skall göra staden till sumpmark, till en boplats för 

rördrom. Jag skall låta den försvinna i dyn, säger Herren Sebaot.”. I Sefanjas bok finns 

begreppet ד ֹפִ֔  qippôḏ också med i en farlig och kritisk situation ”Allt skall jag utplåna från קִּ

jordens yta, säger Herren. Jag skall utplåna människor och djur, himlens fåglar och havets 

fiskar. Jag skall bringa de onda på fall och utrota människorna från jorden, säger Herren.” 

(Sef 1:2–3). Liknande apokalyptiska tendenser finns även i Jes 34 där JHVH verkligen har fått 

nog.92 Guds vrede påminner om Jesajas profetia gällande Edom och det stora hot de bringar 

 
90 Brown, Driver,  Briggs, Hebrew and English Lexicon, 891. 

91 Nationalencyklopedin, piggsvin. http://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/piggsvin. 

92 Brown, Driver,  Briggs, Hebrew and English Lexicon, 891. 

https://biblehub.com/hebrew/vekippod_7090.htm
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som kommer förvandla landet till vildmark, vilken de vilda djuren kommer ta över. En annan 

iögonfallande likhet är att ד ֹפִ֔  också används i versen, tillsammans med ugglor och korpar, i קִּ

Sef 2:14 står det: ”I staden skall hjordar vila, alla slags vilda djur. Pelikan och rördrom skall 

övernatta på pelarkrönen. Hör, ugglan ropar i fönstret och korpen kraxar på tröskeln”. 

Sefanjas intention med djurmetaforiken handlar om att betona Guds straff: ”Så öde den har 

blivit, ett tillhåll för vilda djur. Var och en som går förbi visslar och pekar finger.” (Sef 2:15). 

Det är ett hån och ett misslyckande! 

Jag noterar särskilt att samma djur som finns i Jes 34 skildring, även finns i Sefanjas profetia. 

Hoten som är närvarande i framställningarna Jes 34 och Sef 2 är i princip densamma, 

profeterna skildrar katastrofala konsekvenser för ”grannfolket/Edom” och hoten människorna 

står inför, är av apokalyptiska karaktär. I 3 Mos 11:29–30 står det:  

Av de smådjur som rör sig på marken skall ni hålla 

dessa för orena: vesslan, råttan, ödlor av alla arter, 

geckoödlan, koaödlan, letaaödlan, salamandern och 

kameleonten 

ץ  ַעל־  ֵ֣ ר  ֶרץ ַהשֹּׁ א ַבֶשֶּׁ֖ מ ֵ֔ ֶכם   ַהטָּ ְוֶזֶ֤ה לָּ

הּו׃  ֵֽ ב ְלִמינ  ָּ֥ ר ְוַהצָּ ֶּׁ֖ ַעְכבָּ ֶלד ְוהָּ ֶרץ ַהחָֹּּׁ֥ ָ֑ אָּ  הָּ

ֶמת׃  ֵֽ ֶמט ְוַהִתְנשָּ ה  ְוַהחֶֹּּׁׁ֖ ָ֑ אָּ חַ  ְוַהְלטָּ ה ְוַהכֶֹּּׁׁ֖ ָּ֥  ְוהָּ ֲאנָּקָּ

I citatet ovan talas det om en ה  Begreppet översätter Brown med iller eller spetsmus, men .ֲאנָּקָּ

Talshir argumenterar emot en sådan översättning och menar att termen också kan referera till 

ett piggsvin eller en igelkott.93 

Analysen lutar sig mot Kaisers slutsatser, då han menar att författaren till Jes 34 använde sig 

av skrämmande, orena djur för att skapa en mardrömsliknande bild, en bild som hade för 

avsikt att skrämma Edom. Enligt Kaiser är det en helvetesskildring som återges i Jes 34 och 

han skriver: ”The fire of Edom will not go out, but will go up to heaven for ever”.94 Kaiser 

menar också att Jesaja såg Edoms förstörelse i likhet med undergången av Sodom och 

Gomorra i 1 Mos 19:24–25.”95 

Utifrån kontexten i den hebreiska Bibeln går det att dra slutsatsen att både piggsvinet och 

pelikanen används för att belysa hur farlig vildmarken är. Runt piggsvinet finns inget gott och 

pelikanen är närvarande när det råder stor fara. Båda är vilda djur och skildras återkommande 

samtidigt som JHVH är förargad. Analysens slutsats pekar på att både vildmarksfågeln 

 
93 David Talshir, “The History of the Hebrew Names for 'Hedgehog' and 'Porcupine' / הקפוד" והדרבן,“.  A Journal 

for the Study of the Hebrew Language and Cognate, Vol.  489-490 ,489-511 ,2008 ,ע. 

94 Kaiser, Isaiah 13-39, 358. 

95  Kaiser, Isaiah 13-39, 358-359. 
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”pelikanen”, och det ihoprullade däggdjuret ”piggsvinet” - bör kategoriseras som 

apokalyptiska djur. 

 yanšûp̄ bör enligt Wenkel översättas som hök, en slutsats han dragit genom att ַיְנׁשּוף   5.3

argumentera för att alla djuren i Jes 34:11 är fientliga, dock bidrar han inte med något 

resonemang till varför han översätter begreppet med just hök.96 Enligt Wenkel är författarens 

syfte i texten att skapa en poetisk parallellism mellan   ָּּוה יֵרׁש   wîrêšūhā ”och att ta över” och וִּ

ְׁשְכנּו  yiškənū ”stanna”. Jesajas poäng i texten handlar om att markera ett maktskifte i יִּ

herraväldet. Normalt sätt kan inte djur tygla marker så som människor kan, men i Jes 34 tar de 

vilda djuren över helt. Djuren tar till och med över riken där mäktiga ledare, prinsar och andra 

kungligheter var menade att härska.97 Brown tolkar ַיְנׁשּוף som en slags ceremoniellt oren 

fågel, och menar att det kanske kan vara en uggla. Roten kommer från verbet נַָּׁשף vilket 

betyder ”blåsa, vind”. Det är sannolikt ett flygande djur som Jesaja syftar till i vers 11, det är 

också troligt att det handlar om en rovfågel. Bibelkontexten skildrar även människolik och 

döda djur överallt, med andra ord ett smörgåsbord för asätare och rovdjur. Att ַיְנׁשּוף är ett 

orent djur detaljredovisas också i 3 Mos 11: 13–19, tillsammans med både pelikanen och 

korpen där det står: ”Följande fåglar skall ni betrakta med avsky; de får inte ätas, de är något 

avskyvärt: örnen, lammgamen, grågamen, gladan, falkar av alla arter, korpar av alla arter, 

berguven, jordugglan, hornugglan och hökar av alla arter, kattugglan, fiskuven, tornugglan, 

minervaugglan, pelikanen, smutsgamen, hägern, pipare av alla arter, härfågeln och 

fladdermusen.” 

Alla fågelarter ovan kan ringas in som rovfåglar (frånsett fladdermusen), djuren är orena då de 

äter köttslamsor av döda djur och människor. En liten parentes om varför fladdermusen finns 

medlistad (och i slutet) bland rovfågellista i 3 Mos 11:17–19, menar Yerkes är att den antika 

redaktören inte kunde avgöra huruvida fladdermusen var ett däggdjur eller en fågel.98 

Brown menar att ַיְנׁשּוף ska översättas som uggla. Han utgår från att roten härstammar från 

termen ֶנֶׁשף vilket betyder skymning.99 Efter undersökningen av begreppets betydelse lutar sig 

denna analys mot Browns tolkning eftersom den mer adekvat stämmer överens med de andra 

arter som analysen lyft fram och till kontextens sammanhang. Brown menar att ַיְנׁשּוף skulle 

kunna vara en berguv (Bubo bubo). Berguven är världens största uggla och kan bli runt 60–75 

 
96 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 253. 

97 Wenkel, “Wild Beasts in the Prophecy of Isaiah,” 256. 

98 Yerkes, “The Unclean Animals of Leviticus 11 and Deuteronomy 14,” 23. 
99 Brown, Driver & Briggs, Hebrew and English Lexicon, 676. 

https://biblehub.com/hebrew/veyanshof_3244.htm
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centimeter lång, berguven är brunspräcklig, har stora brandgula ögon och har karakteristiska 

ögonfranstofsar. 100 

Homerin för en spännande diskussion där han diskuterar ugglan utifrån ett traditionshistoriskt 

perspektiv. Homerin menar att ugglan i många kulturer symboliserar döden, och rovfågeln är 

även symbol för otur och för en person som ger dåliga nyheter. I antik arabisk poesi förstås 

ugglan som en mörk makt från dödsriket. I poesin fungerar ugglan som ett vedergällningens 

djur som kan hämnas den döde från graven. Ugglan är utifrån detta perspektiv ett 

dödsväsende som törstar efter sin mördares blod.101 Vidare i Homerins diskussion menar han 

dessutom att ugglan, som finns med i Jesajas eskatologiska dikt, står som kontrast till de andra 

djuren i kapitlet. Han understryker att det är tydligt att ugglan porträtteras som en farlig fågel i 

Jes 34. Ugglan omnämns tillsammans med andra orena djur (och tillsammans med Lilit), 

dessa djur/väsen i verserna 11–15 symboliserar kaosmakter, död och andra profanationer. Till 

skillnad från offerdjuren i verserna 6–7 vilka är djur som berikar Gud och människornas 

liv.102 I Jes 13:21 omnämns ugglan två gånger i grundtexten, tillsammans med andra vilda 

bestar, strutsar, hyenor och vildgetter, kontexten handlar om Babylons undergång och Guds 

vrede är grym:  

Ja, himlen skall skälva och jorden skakas ur sitt läge genom Herren Sebaots raseri på hans flammande 

vredes dag. Som skrämda gaseller eller får som ingen håller samman skall de fly, var och en till sitt eget 

folk, var och en till sitt eget land. Den som blir fångad skall stickas ner, den som hinns upp skall falla för 

svärdet. Spädbarnen krossas inför deras ögon, husen plundras, kvinnorna våldtas. (Jes 13:13–16). 

Ugglan är aktiv under den farliga natten, djuret går inte att tämja, fågeln finns i vildmarken 

och äter kött. Ugglan är oren, farlig och när Jesaja använder ugglan i vers 11, eskaleras läget 

ytterligare i den eskatologiska skildringen och det poetiska språket intensifieras via 

djurmetaforiken. Jag håller med Wenkels markering om att ugglan bör ses som ett fientligt 

djur i en biblisk kontext. Nästa djur som kommer att analyseras är ֹעֵרב. 

 översätts alltid med ֹעֵרב .ôrêb kråkfågeln är den sista fågeln i kapitlet att analyseras ֹעֵרב   5.4

korp eller kråka, författarna till den hebreiska Bibeln gör ingen skillnad mellan kråkfåglarna i 

Corvus-släktet, korp och kråka är samma typ av fågel enligt den antika författaren. I Israel 

finns det fyra olika arter av kråkfåglar och den vanligaste är korpen (Corvus corax). 

 
100 Nationalencyklopedin, berguv. http://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/berguv. 
101 T. Emil Homerin, “Echoes of a Thirsty Owl: Death and Afterlife in Pre-Islamic Arabic Poetry,” Journal of 

Near Eastern Studies, Vol. 44, No. 3, 1985, 165- 184, 169. 
102 Homerin, “Echoes of a Thirsty Owl,” 170-171. 
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Kråkfågeln anses vara oren och detta specificeras (som redan citerat här ovanför) i 3 Mos 

11:15 och i 5 Mos 14:14. Kråkfåglarna anses vara orena då de äter av kadaver och lik.103 

Den svarta fågeln symboliserar också solnedgång och mörker i många mesopotamiska 

kulturer. Kråkfågeln används också av JHVH för att hjälpa och rädda, så även om fågeln 

anses oren, bringar den under ”de närmaste åren” i 1 Kung 17:1, mat och kött när Elia 

befinner sig i öknen. I 1 Kung 17:6 står det: ”Korparna kom med bröd och kött till honom 

både morgon och kväll, och han drack ur bäcken.” En fråga som väcks är huruvida korparna 

levererar färskt kött eller om det är köttslamsor av djurkadaver eller människolik? Kanske såg 

JHVH mellan fingrarna denna gång?  

Angerstorfers exegetiska diskussion lyfter bland annat den svarta fågelns roll i profeternas 

profetior och menar att den framför allt är framträdande i de apokalyptiska kontexterna där 

Gud är arg och bestraffande. Angerstorfer skriver också att korpen representerar ödemarken, 

samt att fågeln förknippas med olycksbådande ansikten och farliga demoner, han betonar 

detta med särskild hänvisning till Jes 34:11. Omnämnt ovanför i analysen står kråkan 

tillsammans med ית ילִִּ֔  ett begrepp som kan kopplas samman med en fruktad mesopotamisk ,לִּ

kvinnodemon (begreppet ית ילִִּ֔  kommer analyseras mer noggrant lite längre fram i לִּ

uppsatsen).104 I Gilgamesh-eposet används kråkfågeln för att markera syndafloden och slutet: 

I freed a raven then and it flew free  and flew away from the boat, and never returned. It had found a place 

to alight, and circled about  the place, and alighted, and settled itself, and ate,  and never after that 

returned to the boat. Then I set free all the other birds in the boat and they flew free, scattering to the 

winds (Tablet XI, III).105 

Vidare i detta spår och med hänvisning till Jes 34:11, ställer sig Newman frågan om korpen 

möjligen tagits med i den apokalyptiska skildringen för att markera början på slutet av ett 

meningslöst hat?106 Kanske har hon rätt i det, men skildringen som beskrivs i Jes 34 verkar 

mer symbolisera JHVH:s hat, ett hat specifikt riktat mot sitt folk eftersom de gång på gång 

gör det som är ”ont i Herrens ögon”. Guds hat också specifikt riktat mot Edom då de är 

delaktiga för förstörelsen och plundringen av Guds heliga stad. I detta kapitel har asätande 

 
103 Andreas Angerstorfer,  ב  .i Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. XI, Edit Botterweck G ֹעֵרּ֖

Johannes, Helmer Ringgren & Fabry Heinz-Josef. Translated by David E. Green. Grand Rapids: Eerdmans, 

2001, 342. 

104 Angerstorfer, ֹעֵרב i TDOT, 43. 

105 David Ferry, “Gilgamesh: Tablets X and XI,” Arion: A Journal of Humanities and the Classics,, Third Series, 

Vol. 1, No. 3, 1991, 93-116, 108. 

106 Zelda Kahan Newman, “The Raven, Never Flitting,” Bridges , Vol. 15, No. 1, Special Issue: Fable, Folklore, 

and Legend, 2010, 72-79, 77. 
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fåglar lyfts fram och McConville tillägger: ”Vultures and birds of prey not only devour 

cadavers on the roads and desert of Palestine but are also an indication of complete divine 

judgment.”107 Det är troligt att Jesaja använder sig av fåglarna för att markera JHVH:s 

apokalyptiska straff. 

5.5   Sammanfattning 

I detta kapitel har olika fåglar och ett ihoprullande djur analyserats och slutsatsen är att det 

blir svårt att specificera alla arterna, bortsett från ֹעֵרב kråkfågeln. Analysen har dock lagt 

grund för att kunna ana vad det är för djur i versen och därför väljer analysen att fortsätta den 

exegetiska diskussionen och använda följande översättningar för följande djur:  

ת ַאַ֣ פֹוד ”pelikan” קָּ  ”korp” ֹעֵרב ”berguv” ַיְנׁשּוף ”piggsvin” קִּ

I det första analyskapitlet ringades hovdjuren in som offerdjur, i detta kapitel ringas djuren in 

som vilda och orena. Alla djur förknippas med ר דבָּ  vildmarken” och utifrån vissa aspekter” מִּ

anses de ha med död och fara att göra. Korpen sticker ut i berättelsen om Elia i öknen, där ses 

fågeln mer som en välsignelse då fågeln hämtar bröd och kött till honom. Ifrån ett 

traditionshistoriskt perspektiv går det även att se korpen i Jes 34, som en markering för ett 

slut. Ett slut på apokalyptisk nivå, detta i linje med vad många exegeter vill hävda.  

 

6   Vildmarkens kaosmakter i Jes 34:13 
I detta analyskapitel kommer följande begrepp att undersökas: ים ה  och ַתנִִּ֔ ֹֽ  i BHS notapparat ,ַיֲענָּ

finns det inga anmärkningar om begreppen. I den kontextuella bilden verkar det ske en 

upptrappning av den apokalyptiska situationen och vildmarksbilden expanderar i den poetiska 

skildringen om Edoms öde. Förutom vilda djur finns det även omnämnt olika växtarter i vers 

13, växter som kan förknippas med ר דבָּ ים vildmarken” och Clemens menar att växten” מִּ ִ֔ ירִּ   סִּ

”törnbuske” särskilt utgör en symbol för detta.108 Även växten קֹוץ qôwṣ ”tistel/ogräs”, som 

omnämns i versen förstås alltid utifrån ett negativt perspektiv menar Hausmann. Han menar 

att קֹוץ även symboliserar JHVH:s bestraffande karaktär, så som den målas upp i Jes 34. I det 

poetiska språket tenderar קֹוץ att användas som metafor för fiender, och Hausmann skriver: 

”Compares the fate of the people to thorns that are cut down and burned in a fire, destroyed 

 
107 McConville, Dictionary of the Old Testament. 31. 

108 R. E. Clements, New Century Bible Commentary – Isaiah 1-39. WM. B. Eerdmans publ. Co., Grand Rapids. 

Marshall, Morgan & Scott Publ. LTD., London. 274. 1981. 274. 

https://biblehub.com/hebrew/vekotz_6975.htm
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because they have no value” 109 Liknande metaforik används även i Hesekiel där han skriver: 

“Israels folk skall inte längre plågas av föraktfulla grannfolks brännande nässlor och stickande 

törnen. Då skall de inse att jag är Herren Gud.” (Hes: 28:24).110 Ett annat exempel på dess 

metaforiska användandet kommer från Ps 118:12 där det står: ”De kringrände mig som en 

bisvärm men slocknade som eld i törne. Jag höll dem från livet med Herrens hjälp.” Det finns 

två anti-världar i Jes 34, inledningsvis ett stort gästabud som ersätts med vilda djur och nu 

även en civilisation som ersätts med ruiner och ogräs.  

ים   6.1 ין tannîm Begreppet kan accessernas med roten ַתנִִּ֔  tannîn som en slags ordlek och ַּתנִּ

Brown översätter begreppet med ”orm, drake, sjömonster”. Det finns många böjningar av 

ordet och det finns vissa svårigheter med att specificera exakt vad ordet betyder. 

Bibelkommissionen väljer att översätta ים  i Jes 34:13 med ”schakaler”, medan man i andra ַתנִִּ֔

översättningar, exempelvis i KJV översätter det med ”dragon”.111 Båda tolkningar, schakaler 

och drakmonster, finns "under ytan" associativt. Bibelkommissionen väljer schakalordet men 

går det i stället, via ett traditionshistoriskt perspektiv, ge stöd för den andra associationen 

drakmonster.  

Etymologiskt, går roten tannîn att finna i ugaritiska, hebreiska, arameiska, syrianska, 

etiopiska och hinduiska texter. Ordet syftar många gånger på ett mytologiskt reptilmonster 

eller kaosmakt. Inom den ugaritiska kulten används tannîm i en kontext där guden Baal och 

gudinnan Anat slåss mot tunnanus mäktiga käftar.112 I Wikanders översättning av KTU 1.3, 

III, 42–43 står det: ”Sannerligen har jag dödat Els älskling Yamm, jag har sannerligen förgjort 

Floden, den store guden. Jag har satt munkorg på Draken, och stoppat hans mun.”113 Draken 

har en koppling till vattnet. Som tidigare lyfts fram genom det traditionshistoriska 

perspektivet, finns många gånger de ugaritiska gudarna med den antika författarens historiska 

bakgrund. Dödsguden Mot fanns med i analysen kring vildoxarna i första kapitlet, en 

metaforisk bild för gudomligt slagsmål mellan Baal och Mot.114 Denna gång presenteras en 

annan övernaturlig kaosmakt, med sitt ursprung i den ugaritiska kulten. Innebär det att både 

Mot och Yamm är närvarande i Jesajas apokalyptiska berättelse? En annan notering analysen 

 
109 J. Hausmann, קֹוץ i Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. XIII, Edit Botterweck G. Johannes, 

Helmer Ringgren & Fabry Heinz-Josef. Translated by David E. Green. Grand Rapids: Eerdmans, 2004, 1. 

110 Hausmann, קֹוץ i TDOT, 2. 

111 Brown, Driver & Briggs, Hebrew and English Lexicon, 1072. 

112 H. Niehr, ים  i Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. XV, Edit Botterweck G. Johannes, Helmer ַתנִִּ֔

Ringgren & Fabry Heinz-Josef. Translated by David E. Green. Grand Rapids: Eerdmans, 2006, 726-727. 

113 Wikander, Kanaaneiska Myter och Legender, 51. 

114 Müller,   ים  .i TDOT, 242 ְרֵאמִּ

https://biblehub.com/hebrew/tannim_8577.htm
https://biblehub.com/hebrew/tannim_8577.htm
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uppmärksammar är att tunnanu, på ugaritiska också kan handla om magi.115 I den hebreiska 

Bibeln används begreppet med roten ין  femton gånger och majoriteten av dem har en ַּתנִּ

mytologisk betoning.116  

Sammanfattningsvis så används ין ין i fyra kontexter. I den första kontexten handlar ַּתנִּ  om en ַּתנִּ

kaosmakt i kontrast till skapelsen. I Ps 74:12–14 står det: ”Gud, min konung från urtiden, du 

som vinner segrar på jorden! Du delade havet med din makt, du klöv drakarnas huvuden på 

vattnet. Du krossade Leviatans huvuden och gav honom som föda åt öknens djur.” Psalmens 

miljö är kritisk, fienden är närvarande och har kommit för att förstöra allt. Både ים ינִִּ֗ נִּ  ַתָ֝

tannînîm ”havsdrakar” och ן ִ֑ ְויָּתָּ  liwyātān ”Leviatan” är synonymer i kontexten för reptiliska לִּ

kaosmakter.117 Den andra kontexten där ין  omnämns är i sammanhang med eskatologisk ַּתנִּ

betoning. En sådan betoning finns exempelvis i Jes 43:13. Även tidigare i Jesajaboken finns 

ין  omnämnd: ”Den dagen skall Herren med sitt svärd, sitt hårda, väldiga, skarpa svärd, slå ַּתנִּ

Leviatan, den snabba ormen, Leviatan, den ringlande ormen, han skall dräpa draken i havet.” 

(Jes 27:1). Här fungerar båda kaosmakterna som en del av Guds skapelse, både Leviatan och 

draken i havet inkorporeras i skapelsens ordning. Värt att notera är även att Jes 27:1 har 

många likheter med Jes 34, båda har med svärdet och ים  I Ps 148:6–7 står det: ”Han gav .ַתנִִּ֔

dem deras plats för evig tid, bestämde en ordning som aldrig förgår. Prisa Herren på jorden, 

havsdjur och väldiga djup” Niehr menar att ין  ,är en varelse som existerar i underjorden ַּתנִּ

alltså i dödsriket. Den tredje kontexten där begreppet används, handlar om magi. Se 

exempelvis hur det används i 2 Mos 7:9–12: 

Om farao begär något tecken av er skall du 

säga till Aron att ta sin stav och kasta den 

framför farao. Då skall den förvandlas till en 

väldig orm.  

Mose och Aron gick till farao och gjorde som 

Herren hade befallt: Aron kastade sin stav 

framför farao och hans hovmän, och den 

förvandlades till en orm.  

Då kallade farao i sin tur på visa män och 

trollkarlar, och med sin svartkonst gjorde dessa 

egyptiska siarpräster samma sak: var och en 

kastade sin stav, och stavarna blev till ormar. 

ל־  ֵ֣  ֶאֵֽ ַמְרתָּ ָ֑ת ְואָּ ופ  ֶכֶּׁ֖ם מֹּׁ ּו לָּ ר ְתנָּ֥ אמֵֹּׁ֔ ה   ל  ֶכֶ֤ם ַפְרעֹּׁ ר ֲאל  ִכי   ְיַדב ֵּ֨

ין׃ י ְלַתִנֵֽ ה ְיִהָּ֥ י־ַפְרעֶֹּּׁׁ֖ ֵֽ ְָּ֥ך ִלְפנ  ת־ַמְטך   ְוַהְשל  ח ֶאֵֽ ן ַקַ֧  ַאֲהרֹֹּׁ֗

ן   ֶאל־  ה ְוַאֲהרֹּׁ ֶשֶ֤ א מֹּׁ ֵֹּּׁ֨ ַויָּב

ן ֶאת־ ְך ַאֲהרֹֹּׁ֜ ָ֑ה ַוַיְשל ֵּ֨ ֵ֣ה ְיהוָּ ר ִצּוָּ ן ַכֲאֶשֶּׁ֖ ה ַוַיֵַ֣עׂשּו כ ֵ֔ ַפְרעֵֹּׁ֔

ין׃ י ְלַתִנֵֽ יו ַוְיִהָּ֥ ֶּׁ֖ דָּ ָּ֥י ֲעבָּ ה ְוִלְפנ  ָּ֥י ַפְרעֹּׁ  הּו ִלְפנ   ַמט ֹ֗

ּו ַגם־  ים ַוַיֲֵֽעׂשֵּ֨ ְמַכְשִפָ֑ ים ְוַלֵֽ ִמֶּׁ֖ ֲחכָּ ה ַלֵֽ א   ַגם־ַפְרעֵֹּׁ֔ ַוִיְקרָּ

ן׃ ֵֽ ם כ  יֶהֶּׁ֖ ִים ְבַלֲהט  י ִמְצַר  ָּ֥ ם ַחְרֻטמ   ה ֹ֜

ה־  ֵֽ ּו ְלַתִניִנָ֑ם ַוִיְבַלָּ֥ע ַמט  הּו ַוִיְהיֶּׁ֖ יש ַמט ֵ֔ יכּו   ִאֵ֣ ַוַיְשִלֵּ֨

ם׃  ֵֽ תָּ ן ֶאת־ַמטֹּׁ  ַאֲהרֶֹּּׁׁ֖

 

 
115 Niehr, ים  .i TDOT, 728 ַתנִִּ֔

116 1x 1 Mos, 3x 2 Mos, 1x 5 Mos, 2x Jes, 1x Jer, 2x Hes, 3x Ps, 1x Job och 1x i Neh. 

117 Niehr, ים  .i TDOT, 729-730 ַתנִִּ֔
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Aarons stav förvandlas till en ין  men Niehr menar att ”ormen” i kontexten lika väl (och ַּתנִּ

kanske till och med bättre) hade kunnat vara en drake. Den fjärde kontexten Niehr lyfter fram 

är ין  som metaforiskt uttryck, där begreppet exempelvis i Jobs bok används som metafor för ַּתנִּ

sin lamentation: ”Därför lägger jag inte band på mig, jag vill ge ord åt min smärta, klaga i min 

bittra förtvivlan. Är jag kanske Havet eller Draken, eftersom du låter bevaka mig?” (Job 7: 1–

12). På liknande vis används begreppet som metafor för Farao i Hes 29:3 där det står: ”Så 

säger Herren Gud: Jag skall ta itu med dig, farao, Egyptens kung, feta krokodil som dåsar i 

Nilen och säger: ”Nilen är min, jag har skapat den.” Vidare i detta spår finns det däremot i 

Hes 32:2 andra exegetiska förslag om hur ין  kan tolkas och Nier menar att det även är ַּתנִּ

möjligt att förstå begreppet som krokodil, flodhäst, fisk eller drake beroende på den kontext 

de används inom.118 Metaforen handlar också om att den mäktiga Farao kan fångas av 

JHVH:s nät och slungas ut i vildmarken: 

Jag skall slå krokar i dina käftar och låta Nilens fiskar fastna i dina fjäll. Jag skall dra upp dig ur din Nil, 

dig och Nilens alla fiskar som sitter fast i dina fjäll. Jag skall slunga dig ut i öknen, dig och Nilens alla 

fiskar. Du blir liggande på bara marken, ingen hämtar och begraver dig. Åt markens djur och himlens 

fåglar ger jag dig som föda. Då skall alla i Egypten inse att jag är Herren. (Hes 29:4–6) 

Även i denna kontext har ין ין kopplingar till vattnet.119 Niehr lyfter också att ַּתנִּ  många ַּתנִּ

gånger står tillsammans med lejonet. I Ps 91 blir psalmisten i princip osårbar då Guds 

änglar står i vakttjänst och han skriver: ”Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du 

än går. De bär dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten. Över lejon och 

ormar går du fram, du trampar på vilddjur och drakar.” (Ps 91:11–13). Här finns ין  med i ַּתנִּ

psalmsångens klimax och den bedjande kan, med JHVH:s beskydd, till och med stampa på 

vilddjur, hornhuggormar, drakar och lejon.120 Mäktiga bestar och kungar är helt enkelt 

ingen match för JHVH. Analysen noterar också i detta sammanhang en magisk betoning i 

Qumran, där Ps 91 är inkluderad bland fyra ”exorcistpsalmer” (11QapocrPs).121 

Gillingham menar att vers 11 ”Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.” 

upprepades vid utdrivandet av onda makter.122 I Qumran specificeras det också att ין  inte ַּתנִּ

 
118 Niehr, ים  .i TDOT, 730 ַתנִִּ֔

119 Niehr, ים  .i TDOT, 730 ַתנִִּ֔

120 Helmer Ringgren. Psaltaren 90–150. Helmer Ringgren och EFS-förlaget. KGT. Uppsala, 1997, 504. 

121 Susan Gillingham. Psalms Through the Centuries: Volume One. Blackwell Bible Commentaries. Blackwell 

publishing; New Jersey, Hoboken, 2012, 26. 

122 Gillingham, Psalms Through the Centuries, 26. 
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är ett djur människan kan fånga och översätts vanligtvis med krokodil (huggorm eller 

drake). Det specificeras också att endast Gud kan tygla detta djur.123  

I fragment 4Q525 15, v. 4 finns ין  ,med i en kontext med bland annat mörker, förstörelse ַּתנִּ

eld och illaluktande svavel.124 Källan är fragmentarisk och skadad men vissa ord kan ändå 

peka på en eskatologisk miljöbeskrivning. Nedanför erbjuder Tigchelaar en översättning av 

denna fragmentariska källa: 

1. Dar|k darkness. [ ] gathers poison (?), and in ...  

2. adders [ ]walk(s). To it comes ... 

3. (In)] its [...] the fiery serpent walks, and in [its] window[s] the adder crawls; In [its] roof 

chambers. 

4. In it stand eternal curses, and venom of serpents. 

5. Viper, and in it fly Flame[s] of Death; At its entrance trea[ds Sheol, and at its ends… 

6. [lies darkjness; Its [f]oundation are flames of sulfur, and its base is fi[re ; Its thresholds]. 

7. (are) ... (of) plague, and its lint]els are shameful reproaches; Its locks are snares (12) of 

destruction, [and its doorposts are ]. 

8. All who enter it will not ret]urn, and they will not attain the paths of life… 

9. Of arrogance; Its couches are] beds of perdit[ion], and [its] be[ds are. 

10. [ Its tables are full (of).125 

 
123 Niehr, ים  .i TDOT , 731 ַתנִִּ֔

124 Eibert Tigchelaar, “Lady Folly and her house in three Qumran manuscripts: On the Relation between 

"4Q525" 15, "5Q16", and "4Q184," Revue de Qumrân, Vol. 23, No. 3 (91). 2008, 371-381, 374. 

125 Tigchelaar, “Lady Folly and her house in three Qumran manuscripts,” 374-375. 
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I 4Q525 fragment 15, finns många beskrivande begrepp som påminner om de som används i 

Jes 34. Om nu Jesaja vill skildra en apokalyps för Edom, är det effektivt att använda sig av 

ין ין i sammanhanget. Hitintills är ַּתנִּ  den mest farliga reptilen/besten/mytologiska varelsen ַּתנִּ

som lyfts fram i analysen. ין  kan representera kaosmakter och förknippas med ַּתנִּ

vildmarken/havet och det är en makt vilken enbart Gud kan tygla. Besten finns också med i 

eskatologiska skildringar.  

 har flera olika ַיֲענָּה ya‘ănāh Återigen introduceras en fågel, och även ַיֲענָּה   6.2

tolkningsförslag. De flesta översättningarna väljer att översätta ordet som ”struts”, men 

Brown menar att ordet även kan betyda ”girighet”. ַיֲענָּה används även i Jes 43:20, här också i 

ett sammanhang förknippat med ödemarken och vilda djur. Bibelkommissionen väljer att 

översätta ַיֲענָּה med ”uv” i Jes 34:13: ”I palatsen växer törne, tistlar och snår fyller borgarna. 

Där stryker schakaler omkring, där har uvar sina bon.”. Det finns svårigheter med att 

identifiera dem orena fåglarna i Jes 34 menar Blumer, och han skriver: ”Bird names in the 

earliest surviving  translations of Leviticus and Deuteronomy, all made some centuries after  

these books were drafted, are in several instances obscure or contradictory.”126 Identifiering 

av fågelarter görs genom etymologiska resonemang tillsammans med jämförelse med andra 

utombibliska källor. Blumer menar också att dessa utombibliska ”inblickar” ger ett litet stöd i 

att kunna identifiera fågelarter. Visst går det att följa Blumers resonemang, antika texter är 

problematiska att analysera och beroende på vilken vetenskaplig metod och teori man 

bearbetar ett studieobjekt med så varierar resultatet. Inom exegetiken studeras och 

interpreteras texter som kan vara över 3000 år gamla. Det vi kan göra via bibelvetenskapen är 

att bana väg för en exegetisk uppfattning snarare än en absolut sanning.  

Vidare i diskussionen kring ַיֲענָּה ger McConville som förslag att när ַיֲענָּה (och schakaler) 

används i det profetiska språket ska faran tas på allvar! De två begreppen används för att 

markera, som McConville skriver: ”When the prophet’s want to highlight complete 

desolation.” I analysen har det börjat uppdagas en upptrappning i den poetiska berättelsen. 

Det går att notera genom att djurmetaforiken rör sig från ”tama” offerdjur, till vilda djur, till 

orena fåglar och nu en metafysisk kaosmakt från havet. Kaosmakten omnämns även 

tillsammans med ַיֲענָּה som likt ett utropstecken signalerar en eskatologisk betoning. Analysen 

 
126 Ralph Bulmer, “The Uncleanness of the Birds of Leviticus and Deuteronomy” New Series, Vol. 24, No. 2, 

1989, 304-321, 305. 
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håller med McConvilles poäng här ovanför som pekar på ַיֲענָּה ”Strutsen eller ugglan” i Jes 34 

som en markering och upptrappning av både den helvetiska miljön och JHVH:s ursinne.127  

6.3   Sammanfattning  

Efter att ha undersökt ים ֹֽה och ַתנִִּ֔  .har det noterats en eskalering i det metaforiska språket ַיֲענָּ

Profeten introducerar en metafysisk kaosmakt som dessutom kan ha en demonisk underton. 

Begreppet ֹֽה  används för att förbereda läsaren inför berättelsens klimax. Analysen landar i ַיֲענָּ

att Jesaja använder sig av ים ֹֽה och ַתנִִּ֔  som retoriska effekter för att nå upp till och skildra ַיֲענָּ

eskatologisk katastrof.  

7   Onda makter i Jes 34:14?  

Analysen har hittills konstaterat att Jesajas metaforiska bildspråk succesivt har intensifierats 

och i följande kapitel introduceras nu livsfarliga djur och ”övernaturliga” kaosmakter i den 

apokalyptiska berättelsen. Det finns inga anmärkningar i BHS notapparat kring begreppen 

ים   יִּ ים, צִּ יִִּ֔ ית ,אִּ ילִִּ֔ יר, לִּ ּ֖ עִּ שָּ  som ska analyseras i detta kapitel.  

ים֙    7.1 יִּ י ṣîyîm kommer från grundordet צִּ יִּ  och bibelkommissionen översätter begreppet צִּ

som ”ökendjur”. Ordet är böjt i plural, och enligt Müller verkar begreppet vara ett slags 

samlingsbegrepp. Hon skriver: ”a collective designation for ”desert creatures” with partly 

demonic features”.128 Etymologiskt har   ים יִּ  i vissa fall även kopplingar till ”flodfartyg” eller צִּ

”handelsfartyg”, då utifrån en egyptisk kontext. I Jes 23:13 finns י יִּ  också med, men צִּ

bibelkommissionen har valt att inte översätta versen. I närkontexten (verserna 12 och 14) 

handlar det om havet och båtar ”Han sade: ”Det är slut med all din glädje, Sidon, du 

misshandlade jungfru. Drar du bort till kitteernas land skall du inte heller där finna ro.” 13 [---

].  Klaga, Tarshish-skepp, er trygga hamn ligger öde!” Watts kommer med ett förslag om att 

י יִּ י skulle kunna vara en glossa i Jes 23:13. Begreppet צִּ יִּ  kan också syfta på ökendjur med צִּ

betoning på ”demoniska” ökendjur. Något som blir viktigt i en begreppsanalytisk metod är att 

undersöka studieobjektets kontext. Jesaja har genomgående använt sig av djur i den 

apokalyptiska skildringen, därför är det inte troligt att han nu skulle skriva om båtar. Watts 

översätter י יִּ  som ”fantomer”.129 Müller tolkar begreppet som ”ökendjur”, ”schakaler” eller צִּ

 
127 McConville, Dictionary of the Old Testament, 31. 

128 Müller,   ים יִּ  .i TDOT, 325 צִּ

129 John D.W. Watts, Word Biblical Commentary – Isaiah 34-66, Editors David A. Hubbard, Glenn W. Barker & 

John D. W Watts. Word Books: Waco, Texas, 1987, 13. 
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”troll”. Baserat på språk och metaforer och textens apokalyptiska karaktär, blir det för denna 

studie rimligt att förhålla sig mellan de presenterade tolkningarna för י יִּ  och tolkar begreppet צִּ

som ”demoniska ökenväsen.” Detta förslag har en demonisk underton samt en hänvisning till 

ödemarken och det övernaturliga vilket går i linje med bibelkontexten. Müller menar att 

begreppet י יִּ  används återkommande i skildringar med en eskatologisk mening, vilket också צִּ

är applicerbart på berättelsen i Jes 34.130 י יִּ  finns även med i andra, som Müller uttrycker det צִּ

”colorful oracles of disaster”, exempelvis Jer 50:35–39:  

Svärd mot kaldeerna, säger Herren, mot dem som bor i Babylon, mot dess stormän och visa! Svärd mot 

orakelprästerna, de skall stå där som dårar! Svärd mot dess kämpar, de skall slås av skräck! Svärd mot 

dess hästar och vagnar, mot legoknektarna därinne, de skall bli som kvinnor! Svärd mot dess skattkamrar, 

de skall plundras! Svärd mot dess vatten, de skall torka ut! Ty detta är avgudarnas land, de dyrkar 

skräckbelätena som besatta. Därför skall ökendjur och hyenor bo där, uvar ha sitt tillhåll där. Aldrig mer 

skall det bebyggas, från släkte till släkte skall det vara obebott. 

Ett annat eskatologiskt exempel beskrivs i Jes 13:21–22, där det står: ”Men ökendjur skall 

vila där, husen fyllas av hyenor. Där skall uvar ha sitt tillhåll och gastar hoppa omkring. 

Vilda hundar skall bo i palatsen, schakaler i de praktfulla salarna. Stunden är inne för 

Babylonien, dess dagar är räknade.” Texten använder sig av en liknande retorisk effekt för 

att skildra en eskatologisk katastrof. I ovan citerade verser beskrivs det svärd, ugglor, vilda 

djur, orena djur/fåglar och demoniska ökenväsen, på ett liknande sätt som i Jes 34. 

Analysen noterar särskilt att ökendjuren, till och med kommer efter den manliga 

könsstympningen i Jer 50:37. I andra bibelkontexter, exempelvis Ps 72:9 och 74:14 hör י יִּ  צִּ

ihop med kungens fiender eller också med andra kaosmakter.131 Utifrån Jesajas perspektiv, 

är djur och andra entiteter associerade med vildmarken och är något av det värsta som 

finns! Det sista som noteras i analysen är Müllers betoning på att י יִּ  omnämns tillsammans צִּ

med andra demoniska väsen så som ”getdemoner” och ”Lilit”. Dessa väsen är av 

mytologisk karaktär och Müller menar att gränsen mellan att tolka י יִּ  som ett ökendjur צִּ

eller som demoniska väsen bör vara flytande.132  

ים   7.2 יִִּ֔ י îyîm är böjd i plural och är av grundordet’ אִּ  Brown menar att ordet kan tolkas .אִּ

som ”hyenor”, ”schakaler” eller ”vargar”.133 En exkurs i analysen är att i Bibel 2000 

omnämns hyenor i Jes 13:21, 34:14, Jer 50:39, schakaler i Jes 13:22, 34:13, Jer 9:11, 

 
130 Müller,   ים יִּ  .i TDOT, 326 צִּ

131 Müller,   ים יִּ  .i TDOT, 327 צִּ

132 Müller,   ים יִּ  .i TDOT, 328 צִּ

133 Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon, 17. 
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10:22, 14:16, 49:33, 51:37, Klag 5:18 och Hes 13:4. I alla bibelhänvisningar där ים יִִּ֔  אִּ

förstås som antingen hyenor eller schakaler, är det alltid utifrån en vildmarkskontext eller 

ruinkontext. Även vargar används för att betona ödemarken och i Hab 1:8 står det: ”Deras 

hästar är snabbare än pantrar, vildare än öknens vargar”. Vargen ים יִִּ֔  används också som אִּ

en metafor för fientliga ledare, så som det skildras i Hes 22:27: ”Stormännen var rovgiriga 

vargar. De utgöt blod och gick över lik för att roffa åt sig.” och i Sef 3:3 står det: ” Dess 

styresmän är som rytande lejon, dess domare som vargar - inte ett ben lämnar de kvar till 

morgonen.” Vilket rovdjur Jesaja syftar på är svårt att avgöra, alla djuren äter as och det 

finns det gott om i studieobjektets kontext. Mitt förslag är att tolka ים יִִּ֔  som hyenor eller אִּ

vargar; dessa djur är fullt kapabla att döda människor och passar bra in i den litterära 

eskaleringen i Jes 34:14. Vidare i analysen kommer nu ית ילִִּ֔   .att analyseras לִּ

ית   7.3 ילִִּ֔ ית lîlîṯ  Som tidigare avslöjats i analysen omnämns לִּ ילִִּ֔  lîlîṯ bara en gång i hela לִּ

Bibeln, det blir därför nödvändigt att undersöka begreppet utifrån utombibliska källor för 

att kunna närma sig någon slutsats om varför Jesaja använder sig av ית ילִִּ֔  .i sin skildring לִּ

Watts hävdar med hänvisning till Jes 34:14 följande: ”One term is unmistakable: Lilith, the 

demoness of the night”134, ett påstående värt att pröva. 

Ingen kvinnlig ”ond” karaktär i den hebreiska Bibeln har fått så mycket utrymme i 

världshistorien som Lilit, begreppets mytologiska historia inom den mesopotamiska 

folkkulturen är fascinerande på många sätt. Gunkel menar att när man interpreterar en 

bibeltext måste man alltid tolka texten utifrån förbibliska och utombibliska källor (om det 

finns några). Det må vara lite skrivet om Lilit i den hebreiska Bibeln, men tillsammans med 

utombibliska och förbibliska källor är beskrivningarna omfattande.135  

Lilit omnämns för första gången i en sumerisk kungalista, vilken dateras till 2400 f.Kr. I 

källan står det att Gilgameshs far var en Lillu-demon. I myten fanns det fyra olika ”Lil-

väsenden” och Lillu ansågs vara en vampyr/sexdemon. De tre andra väsendena var Lilitu 

(Lilit), som var en kvinnlig demon och som verkade ihop med sin tjänarinna Ardat Lili. Lil-

tjänarinnan var en entitet som besökte män om nätterna för att ha samlag med dem, och hon 

ville åt männens säd för att sedan kunna föda fram spöklika och skräckinjagande barn. Den 

sista av ”Lil-väsendena” var Irdu Lili; enligt Patai bör denna entitet ses som Lilits man, och 

precis som hennes tjänarinna besökte denna manliga sexdemon ensamma kvinnor om nätterna 

och gjorde dem gravida. Dessa Lil-väsendena var ursprungligen stormdemoner, men har 

 
134 Watts, Word Biblical Commentary, 13. 

135 Hayes & Holladay. Biblical Exegesis, 117. 

https://biblehub.com/hebrew/lilit_3917.htm
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senare feltolkats som nattdemoner. När Lilit väl hade hittat ett manligt offer, vägrade hon 

släppa taget om honom. Lilit kunde inte bli gravid och hon kunde inte heller producera någon 

bröstmjölk.136 

I berättelsen om Gilgamesh och Huluppu-trädet (källa från ca 2000 f.Kr.) omnämns Lilit igen. 

Kort sammanfattat handlar berättelsen om att Lilit bygger ett hem mitt i ett träd på en strand. 

En orm bygger också ett bo i samma träd, fast bland dess rötter. Högst upp i trädkronan 

bygger en Anzu-fågel ett bo och där bor hon tillsammans med sina ungar. Berättelsen får en 

snabb vändning när Gilgamesh kommer dit med sin bronsyxa och hugger ihjäl ormen. Anzu-

fågeln blir rädd och flyger därifrån tillsammans med sina ungar. Lilit slår sönder sitt hem och 

flyr sedan ut i vildmarken.137   

Det har hittats arkeologiska fynd i Babylon från ungefär samma tidsepok som berättelsen om 

Huluppu-trädet nedtecknats, en keramikvägg som kallas för Burney Relief (se bilaga). 

Keramikväggen dateras till 1800 och 1750 f.Kr. och innehåller både den poetiska berättelsen 

om Huluppu-trädet, samt en avbildning av Lilit. Avbilningen demonstrerar en välformad Lilit, 

hon är slank, naken och har mänskliga ögon. På vardera sida om henne finns det två lejon och 

två ugglor. På hennes huvud bär hon någon form av huvudbonad med horn på och i hennes 

händer håller hon två ringstavar. Särskilt anmärkningsvärt är det att hon har avbildats med 

vingar och ugglefötter, något som tydliggör/demonstrerar att synen på hennes väsen 

förändrats tidigt i kulten kring henne. På avbildningen är hon inte längre en kvinnlig 

stormdemon, hon har blivit en mäktig gudinna som kan tämja vilda djur och livsfarliga 

rovdjur som lejon. Patai menar att ugglorna på avbildningen är en metaforisk bild som pekar 

på att hon är en gudinna som härjar under natten. Ungefär sjunde århundrandet f.Kr. har det 

hittats andra arkeologiska fynd som demonstrerar nya uppfattningar om Lilit. Hon finns 

avbildad på en amulett på en sfinx/kerub med en inskription på fenicisk- kanaaneisk dialekt. 

På denna amulett står det med engelsk översättning: 

An incantation for the flying-demoness. The "bond"[1] of Ssm, son of Pdrsh(?). Take these[2] and 

say to the she- stranglers: 

Any house that I enter, you are not to enter, and in any courtyard that I walk you are not to walk. 

An eternal bond has been established for us. Ashshur established it for us, along with all the gods 

and the consultation of all the holy ones. Through the bond of heaven and earth, Through the bond 

 
136 Raphael, Patai, “Lilith,” The Journal of American Folklore, Vol. 77, No. 306, 1964, 295-314, 295. 

137 Patai, “Lilith,” 295. 
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of Hawron's wife, who always speaks the truth, and her seven co-wives and the eight wives of 

Ba'l.... 

O, Flyer in a dark chamber, Go away at once, O Lili!138  

Sista raden i citatet ovan är en slags magisk besvärjelse som användes för att hjälpa den 

förlösande kvinnan. Kulten kring Lilit har både förändrats och nya riter utvecklats.139 Nästa 

gång Lilit återkommer i historien är i Jesaja 34:14 där det står: ”Det blir ett tillhåll för 

ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där håller också Lilit till och finner en plats att 

vila.”, och här är det lite oklart om begreppet handlar om demonen. 

Arkeologer har även hittat intressanta fynd i antika Babylon (nu Irak och Iran), föremål som 

kallas för Nippur bowls.140 Skålarnas syfte var att fånga onda demoner. I skålens mitt finns det 

inristat en slags magisk formel, exempelvis ”The evil Lilith… cause the hearts of men to go 

astray and appears in the dreams of the night and in the vision of the day, who burns and cast 

down with nightmare, attacks and kills children”. För att fånga demonerna skulle man sedan 

vända skålen upp och ner ”över” demonen. Av alla de 40 krukor som hittades i Nippur, 

omnämndes Lilit på 26 av dem. Och sammanfattningsvis var Lilit alltid på något sätt 

sammankopplad med sjukdom, pest eller andra demoniska väsen. Soza menar att dessa krukor 

härstammar från en ”vanlig” grupp judar vilka befann sig i diasporan, vilket betyder att 

Lilitmyten generellt var känd av alla judar och inte bara av de skriftlärda.141 Ett argument för 

att Lilit inte behövde någon vidare presentation i Jes 34.  

Även i Dödahavsrullarna finns det spår av Lilit. Angel menar att forskningen kring dessa 

texter många gånger väljer att se förbi det faktum att texterna använts i rituella och magiska 

sammanhang.142 Lilit finns med i en psalmsång som kallas för ”Den vises sånger” där stora 

delar av fragmenten är bevarade.143 Lilit finns med på fragment 4Q510 och 4Q511 (fragment 

som överlappar varandra) vilka dateras till 100 f.Kr.144 

 
138 Patai, “Lilith,” 295–296. 

139 Patai, “Lilith,” 295–296. 

140 Bild finns att se på länken: https://www.alamy.com/magic-bowl-with-an-incantation-text-in-judeo-aramaic-

and-an-image-of-the-demon-lilith-5th-6th-centu-image186176167.html  

141 Joel R. Sonza, Lucifer, Leviathan, Lilith, and Other Mysterious Creatures of the Bible. London, Hamilton 

Books Acquisitions Department 2017, 90. 

142 Joseph L. Angel. Maskil, “Community, and Religious Experience in the "Songs of the Sage" (4Q510–511),” 

Dead Sea Discoveries, Vol. 19, No. 1, 2012, 1-27. 4. 

143 Mikael, Winninge. Dödahavsrullarna, i svensk översättning. Edit, Winninge Mikael; redaktionskommitté: 

Kamilla Skarström Hinojosa, Uppsala, Bibelakademiförlaget, 2017, 180. 

144 Angel, “Community, and Religious Experience in the "Songs of the Sage”," 1-2. 

https://www.alamy.com/magic-bowl-with-an-incantation-text-in-judeo-aramaic-and-an-image-of-the-demon-lilith-5th-6th-centu-image186176167.html
https://www.alamy.com/magic-bowl-with-an-incantation-text-in-judeo-aramaic-and-an-image-of-the-demon-lilith-5th-6th-centu-image186176167.html
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Jag, en vishetslärare, förkunnar hans höghet och makt för att skrämma och förskräcka 

fördärvsänglarnas alla andar, bastardernas andar, demonerna, Lilits, uvar och [hyenor…], de som 

snabbt och plötsligt går till angrepp för att föra de insiktsfulla vilse och göra slut på deras förstånd 

(fragment 4Q510, rad 5).145 

I citatet ovan är Lilit böjd i plural och det finns en märkbar dualistisk föreställning. Dessa 

sånger har även används i kulten som ett magiskt skydd mot det onda, ett beskydd för olika 

demoner och särskilt för Lilits demonerna.146 Samfundet i Qumran såg hänvisningen till Jes 

34:14 mer som en liknelse med det demoniska än som bara olika ökendjur. 

Redaktionskommittén av den svenska översättningen har gjort en särskild anmärkning och 

skriver så här om Lilit: ”Lilit är från början en demon i den assyrisk-babyloniska mytologin, 

men nämns även i Jes 34:14 liksom i senare judiska texter.”147  

Många sånger är nedtecknade i Qumranskrifterna och har en eskatologisk betoning. I 

fragment 1QS spalt 3, rad 21–24 står det: ”Mörkrets ängel härskar helt och fullt över de 

falska, de som följer mörkrets vägar. Mörkrets ängel vill föra alla rättfärdiga vilse. All deras 

synd och deras brott, deras skuld och trolösa handlingar beror på hans makt”.148 Dale menar 

att det diskuteras huruvida det går att koppla ihop denna ”mörkrets ängel”, eller kanske också 

”fördärvsängel” med Lilit. Kulten tycks göra det och myten kring Lilit utvecklas tillsammans 

med fördärvsängeln.149 Vidare utvecklar också kulten en säregen demonologi, och mycket är 

utifrån influenser av andra betydelsefulla skrifter, exempelvis Henoks och Jubilees bok. I 1 

Mos 5:24 står det: ”Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog 

honom härifrån.” Det är utifrån denna kontext berättelsen om profeten i Henoks bok fortsätter. 

Henok får vandra tillsammans med Gud i himlen, där han får visioner och tillgång till dold 

kunskap. Henoks bok är dessutom citerad i Judas brev i NT, och mycket talar för att skriften 

varit uppskattad i den tidiga kyrkan.150 Henokskrifterna kallas också för judisk ”Gaonic 

Mystical Literature”, en samling med hemliga doktriner.151 Forskarna tror att skrifterna 

författades och sammansattes under en lugnare period i judarnas historia, förmodligen under 

 
145 Winninge, Dödahavsrullarna, i svensk översättning, 181. 

146 Angel, “Community, and Religious Experience in the "Songs of the Sage",” 4. 

147 Winninge, Dödahavsrullarna, i svensk översättning, 180. 

148 Winninge, Dödahavsrullarna, i svensk översättning, 70. 

149 Martin, Basil Dale, “When Did Angels Become Demons?,” Journal of Biblical Literature, Vol. 129, No. 4, 

2010, 657-677, 669-670. 

150 Idag anses texten helig av den etiopiska kyrkan och den ingår även som en självklar del i deras Bibel. 

151 Paul C., Schnieders, The Books of Enoch – Complete edition. Translated by Robert H. Charles. Connecting to 

God, 2012, 37. 
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tredje och fjärde århundradet.152 Inom protestantisk bibelforskning kallas dessa skrifter för 

intertestamentala eller apokryfa skrifter (ibland också för pseudepigrafer). De ingår inte bland 

de kanoniska skrifterna och har därför många gånger i historien ansetts vara egala och 

oväsentliga, särskilt inom en luthersk tradition. Men i Henokskrifterna finns det stoff som 

ligger till grund för vidareutvecklingen av Lilitgestalten. Särskilt i 1 Henok kapitel 19: 

And Uriel said to me: 'Here shall stand the angels who have connected themselves with women, 

and their spirits assuming many different forms are defiling mankind and shall lead them astray 

into sacrificing to demons as gods, [here shall they stand,] till the day of the great judgement in 

which they shall be judged till they are made an end of. And the women also of the angels who 

went astray shall become sirens.' And I, Enoch, alone saw the vision, the ends of all things: and no 

man shall see as I have seen. 

Änglarna i kontexten har umgåtts med oanständiga kvinnor och deras alster kommer senare 

att uppfattas utifrån andra mesopotamiska traditioner som demoner, som Lilit(s).153 Likt Lil-

väsendena i Gilgamesh- och Huluppu trädet, beskrivs de som både manliga och kvinnliga 

demoner (lilin och lilatayin).154 Dessa mytologiska varelser blir kända som ”sirener” och 

kommer senare också att associeras med sexuell förförelse. Bautch menar att: ”These femme 

fatales were frequently depicted as creatures with the heads and bust of woman attached to the 

bodies of birds”.155 Citatet pekar tillbaka på den äldsta Lilitframställningen som återfanns på 

The Burney Relief, där Lilit avbildades med byst och fågelfötter, precis som Bautchs 

uppmärksammat. Sirenerna är kända för att sjunga för de avlidna och har starka kopplingar till 

dödsriket enligt mytologin.156 Lilit pekas särskilt ut som ansvarig för att ha uppmuntrat dessa 

fallna änglar, ”watchers”, att ha samlag med männens döttrar och kvinnor. Deras avkommor 

blir ett stort problem och leder senare fram till att Gud väljer att översvämma världen (i 

berättelsen om Noa). Den stora översvämningen var enligt myten ett besinningslöst försök i 

att försöka återställa Adams rena släktlinje.157 

När begreppet Lilit fixerats i den kanoniska skriften, utvecklas myten om henne, både inom 

kristna och judiska kretsar. Myter blir till slut tradition, traditionella spår som lever vidare in i 

modern tid. Gustavssons roman bygger exempelvis på senare interpretationer och berättelser 

 
152 Schnieders, The Books of Enoch, 38. 

153 R. H. Charles, The Book Of Enoch, Edit: W. O. E. Oesterley, d.d. London Society for Promoting Christian 

Knowledge. New York: The Macmillian co. 1935, 61-62.  

154 Kelley Coblentz Bautch, “What Becomes of the Angels' "Wives"? A Text-Critical Study of "1 Enoch" 19:2,” 

Journal of Biblical Literature, Vol. 125, No. 4, 2006, 766-780, 776. 

155 Bautch, “What Becomes of the Angels' "Wives"? A Text-Critical Study of "1 Enoch",” 770. 

156 Bautch, “What Becomes of the Angels' "Wives"? A Text-Critical Study of "1 Enoch",” 770. 

157 Bautch, “What Becomes of the Angels' "Wives"? A Text-Critical Study of "1 Enoch",” 777. 
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av Lilit. Lilit får kanske mest fart inom den judiska traditionen, och precis som jag nämnde 

tidigare räknas muntliga traditioner också som auktoritära. I analysens uppslagsverk finns det 

också tydliga uppfattningar om att Lilit bör tolkas som en nattdemon, en karakterisering som 

delvis bygger på dessa efterbibliska framställningar. Ett senare verk som också bidrar till att 

bringa klarhet i hur det går att tolka Lilitgestalten återfinns i Solomos testamente.158 Detta 

skriftverk menar forskare är en kristen framställning, vilken troligen författats någon gång 

under 500-talet. I stort handlar detta verk om magi, demoner och änglar.159 I sammanhanget 

håller Salomon på att bygga templet och då får han besök av ärkeängeln Michael. Av honom 

får han en magisk ring som gör att han nu erhåller makt över alla demoner. Med demonernas 

bidrag får Salomo hjälp i byggandet av templet.160 I verket beskrivs Lilit som en 

demonkvinna, hon har långt, ojämnt, mörkt hår och det beskrivs hur hennes hår kastas vilt 

omkring henne i mörkret, likt en arg drake.161 Hon är verksam om natten och hennes enda 

nöje är att förgöra liv. Lilit har enbart onda intentioner och hon gillar särskilt att besöka 

förlösande kvinnor och kväva deras barn. Lyckas hon inte med det gör hon barnen döva, 

mentalt sjuka eller orsakar dem smärta. Berättelsen avslutas med att Salomon tar Lilit i hennes 

hår och hänger henne från tempelmuren, detta för att barnen ska se vad han räddar dem 

ifrån.162 

Avslutningsvis i denna analys om Lilitgestalten vill jag nämna två inflytelserika judiska 

skriftverk, Alphabet of Ben Sira och Zohar. Det första verket, Alphabet of Ben Sira (finns som 

bilaga), är en berättelse från 800–900 e.Kr. Det litterära verket har en del humoristiska inslag, 

som exempelvis kan handla om att släppa väder, onanera eller urinera. Lilit omnämns i slutet 

av verket, när Ben Sira försöker hela Nebukadnessars son med hjälp av en berättelse om 

Lilit.163 Verket specificerar Lilit som en sexdemon, en demon som stjäl förspilld säd och som 

fått straffet att föda fram hundratals demonbarn dagligen. I berättelsen porträtteras hon som en 

ond rollmodell för kvinnor med hänvisning till att Lilit säger emot sin man (utifrån en 

patriarkal syn). En tråd som feminister gärna spinner vidare på idag.164 

 
158 Sonza, Lucifer, Leviathan, Lilith, and Other Mysterious Creatures of the Bible, 98. 

159 F. C. Conybeare , “The Testament of Solomon,” The Jewish Quarterly Review, Vol. 11, No. 1, 1898, 1-45, 3-

4. 

160 Conybeare, “The Testament of Solomon,” 4. 

161 Conybeare, “The Testament of Solomon,” 30. 

162 Sonza, Lucifer, Leviathan, Lilith, and Other Mysterious Creatures of the Bible. 98. 

163 Sonza, Lucifer, Leviathan, Lilith, and Other Mysterious Creatures of the Bible. 92. 

164 Sonza, Lucifer, Leviathan, Lilith, and Other Mysterious Creatures of the Bible. 94. 
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Det andra verket Zohar, är en textsamling från ungefär 1200-talet och är författad av Rabbi 

Moses de Leon of Spain. Om verket skriver Sonza: ”It is highly regarded amongst the work of 

the Jewish mystic sect known as Kabbalah and is even considered its most important literary 

work, having also been the result of a long oral tradition.”165 I verket hänvisas det direkt eller 

indirekt till Lilit 60 gånger. I Zohar 19b står det bland annat att Lilit lämnade Adam och blev 

en barnamördare. Det specificeras också att hon ler, samtidigt som hon dödar barn. Lilit 

beskrivs som ett sexuellt väsen som också föder fram demoniska avkommor, vilka sprider sig 

som en form av ondska i världen. Zohar ger en förklaring, menar Soza, till varför Lilit är 

tvingad att leva ute i ödemarken i Jes 34:14.166  

Så vad går det att dra för slutsatser rörande begreppet ית ילִִּ֔  och Jesajas intentioner med לִּ

begreppet i vers 14? Den exegetiska diskussionen rörande etymologi och definition av 

begreppet ית ילִִּ֔  handlar om att det möjligtvis kan vara en uggla, nattdjur, Lilit, (kvinnlig) לִּ

demon, sexdemon. Utifrån vad som sägs i Jes 34 blir det svårt att definiera begreppet klart 

och det finns en slags dubbeltydighet. Begreppet ית ילִִּ֔  kan också tolkas som ”uggla” och לִּ

därför går det också att se en slags ordlek i texten. Men frågan är varför Jesaja har hakat upp 

sig på ugglor? Ugglan går redan att tolka in i andra begrepp i kapitlet så som ַאת  qā’aṯ קָּ

”pelikan”, ַיְנׁשּוף yanšûp ”berguv” och ַיֲענָּה ya‘ănāh ”struts”. Kanske finns ugglorna med för att 

specificera vildmarken och natten, för att sedan nå fram till en apokalyptisk klimax med det 

värsta man kände till på Jesajas tid, en demonisk barnamördare vid namn Lilit. En poetisk 

upptrappning som också kan ha retoriska fördelar precis som Kaiser nämnde i sin exegetiska 

diskussion, om att Jesaja använde skrämmande och mardrömsliknande bilder för att skrämma 

Edom. Allt brinner, lik ligger redan på hög, det luktar avskyvärt och blod fyller trakterna. 

Visst hade det varit pricken över i:et om en fruktad sexdemon letade sig fram bland allt ruttet 

kött i den apokalyptiska kontexten. I Jes 34 Finns det även mytologiska tendenser lite här och 

där och det vore underligt om Jesaja inte hade någon kännedom alls kring den väletablerade 

myten om den mesopotamiska nattdemonen. McConville ville hävda att begrepp inte ska 

tolkas utifrån deras ursprung, etymologi med argumentet att ord naturligt bryter sig loss från 

sina rötter. Men gällande begreppet ית ילִִּ֔  verkar dess ursprung bli betydelsefullt för hur ,לִּ

begreppet tolkas senare. Både judiska och kristna traditioner väljer att anamma ית ילִִּ֔  som ett לִּ

övernaturligt mörkt väsen. Dessa tolkningsbilder lever också kvar än idag. McConville 

poängterade att kontexten är viktig när man tolkar ett begrepp, kontexten som ית ילִִּ֔  ,finns i לִּ

 
165 Sonza, Lucifer, Leviathan, Lilith, and Other Mysterious Creatures of the Bible, 95. 

166 Sonza, Lucifer, Leviathan, Lilith, and Other Mysterious Creatures of the Bible, 96. 
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skildrar en helvetesbild utan dess like. Jag väljer därför att gå i Watts spår, och ית ילִִּ֔  tolkar jag לִּ

som ”Lilit” – Ett voluptuöst och farligt övernaturligt väsen, med kopplingar till natten, 

ödemarken, ugglor, barnamord och det demoniska. 

יר   7.4 עִּ יר śā‘îr  Analysen har redan omnämnt שָּ ִ֖ ע   i kapitlet om offerdjur, som en synonym שָׂ

för ַעּתּוד ‘attûḏ ”getabock”, vidare kommer analysen undersöka begreppet יר ִ֖ ע   med en שָׂ

metafysisk inriktning. Myten om Lilit utvecklas utifrån vad som står i Jes 34:14. Utvecklingen 

kring förståelsen om Lilit sker eftersom hon står omnämnd tillsammans med begreppet יר ּ֖ עִּ  .שָּ

יר ּ֖ עִּ  śā‘îr kan översättas som ”he-goat” eller ”hairy demon” (in shape of he-goat). 167 שָּ

Roberts förslag finns bland annat att hitta i ISV där det står: “And desert creatures will meet 

with hyenas, and goat-demons will call out to each other. There also Liliths will settle, and 

find for themselves a resting place.” Och i NASB1977 “And the desert creatures shall meet 

with the wolves, The hairy goat also shall cry to its kind; Yes, the night monster shall settle 

there and shall find herself a resting place.”168 Om begreppet יר ּ֖ עִּ  :skriver Roberts שָּ

Here the prophet leaves the actual fauna of deserted place for common superstitious fear of them that 

populates them with frightful demons as well as wild and sometimes dangerous animals. The goat-

demons were similar to satyrs of the Greek world, while Lilith was a female demon feared for killing 

babies and otherwise creating havoc with human sexuality.169 

En annan tolkning av יר ּ֖ עִּ  är väsen lika satyrer, och som Roberts säger liknar övernaturliga שָּ

väsen i form av getter. Denna tolkning av יר ּ֖ עִּ  som satyr finns exempelvis KVJ. Även Dale שָּ

skriver att: “the Hebrew word referred to a goat-human hybrid common in Near Eastern 

mythology and may find a cognate in the Greek Pan and other "satyrs."  

Dale förklarar vidare att getdemonerna/gudarna/människorna tillbads av kulter i bland annat 

Samarien, troligen även i Juda.170 Det övernaturliga har redan introducerats i Jes 34, och 

mytologiska tendenser finns mellan raderna. Troligtvis syftar även יר ִעֶּׁ֖  på något övernaturligt ׂשָּ

fruktat väsen. Berättelsen om ית יר  och denna ִליִלֵ֔ ִעֶּׁ֖  getgestalt kommer senare i historien att ׂשָּ

utvecklas och bli en annan historia. En historia som fortfarande är högaktuell och för att 

återkoppla till uppsatsens inledning, är både ית ילִִּ֔ יר och לִּ ּ֖ עִּ  huvudkaraktärer i den populära שָּ

skräck-komedi serien The Chilling Adventures of Sabrina. יר ִעֶּׁ֖  är ett ord som har en betoning ׂשָּ

på det onda utifrån Jesajatexten. 

 
167 Holladay, יר עִּ  .i A concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 353 שָּ

168 ISV “International Standard Version”, NASB 1977 “New American Standard Bible”. 
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7.5   Sammanfattning  

I kapitlet har begreppen:   ים יִּ ים, צִּ יִִּ֔ ית ,אִּ ילִִּ֔ לִּ  och יר ּ֖ עִּ  analyserats och den eskatologiska שָּ

berättelsen når en iögonfallande klimax via profetens metaforiska språk. I Jes 34:14 

presenteras demoniska övernaturliga varelser. Det första ordet som analyserades var   ים יִּ  ,צִּ

vilket tolkas som fantomlika gestalter i öknen. Vargen/hyenan tolkas även in i kontexten, ett 

rovdjur som står för livsfara och går i linje med den apokalyptiska kontexten. Kulmen nås när 

de mytologiska och demoniska entiteterna ית ילִִּ֔ יר och לִּ ּ֖  presenteras. Med en שָּ עִּ

traditionshistorisk metod har det argumenterats för att ית ילִִּ֔ יר och לִּ ּ֖ עִּ  bör ses som mytologiska שָּ

varelser med härstamning från den mesopotamiska kulturen. Jag drar slutsatsen att författaren 

till Jes 34 sannolikt hade kännedom om dessa traditioner och entiteter, och att författaren 

använde sig av begreppen i skildringen för att skrämma Edom. Precis som Kaiser lyfte fram, 

är denna mardröm en förtröstan till profetens åhörare i ett större perspektiv. Jesaja 34 avslöjar 

dimensionen av Guds straff men också hans räddning genom att utrota Edom.     

 

8   Rovfåglar och reptiler? 

I detta kapitel analyseras begreppen   פֹוז ֹות och קִּ  Begreppen är svåra att tyda och det finns .ַדיּ֖

inte mycket material kring dem, och analysens uppslagsverk erbjuder vaga antydningar om 

deras betydelse. Första ordet som analyseras är   פֹוז  .קִּ

פֹוז֙    8.1  qippôwz Detta begrepp används endast en gång i den hebreiska Bibeln. Brown קִּ

skriver att begreppet kanske kan betyda ”arrow snake” och att den på latin är känd som 

Psammophis Lineolatus, vilket är en giftig orm som blir ungefär 1 meter. Giftormen finns i 

hela mellanöstern och trivs i ökenklimat. I motsatts till ormtolkningen, skriver Brown att det 

finns exegeter som argumenterar för att begreppet ska förstås som uggla, med skälet att den 

symboliserar ödeläggelse.171 En sådan tolkning utgår författaren till KJV från som översätter 

vers 15 med: “There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under 

her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.” 

Bibelkommissionen har valt översättningen ”skriktrastar”.  

Det finns inte tillräckligt med underlag för att kunna dra en begrundad slutsats om hur   פֹוז  ska קִּ

tolkas, men en fråga som väcks är åter varför Jesajatexten, en fjärde gång skulle inkorporera 

 
171 Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon, 891. 
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en uggla i berättelsen? Framför allt i förhållande till McConvilles påstående gällande att ett 

bibliskt begrepp sällan betyder samma sak i den kontext den förekommer.172 Min analys 

väljer därför att luta sig mot en förståelse om att det troligen handlar om en slags reptil eller 

fågel som lägger ägg. Detta med hänvisning till följande ord ט  (.piel, kons. Impf., 3fs) ַוְּתַמֵלִ֔

”frambära/föda/lägga ägg” tillsammans med ּ֖ה ְקעָּ    .”öppnas/brytas upp/kläckas” (perfekt, 3fs) ּובָּ

ֹות   8.2  ḏayyôṯ är det sista begreppet som analyseras i denna studie. Brown ger inte ַדיּ֖

mycket underlag, men han förklarar att ֹות  kan betyda ”perhaps a kite (a bird of prey)”, glada ַדיּ֖

på svenska. Antagandet görs genom att koppla samman begreppet med roten ה אָּ  vilket är ett דָּ

beskrivande begrepp och kan översättas med ”flyga som en pil”.173 Begreppet används vid två 

tillfällen i den hebreiska Bibeln, första gången är i 5 Mos 14:11–18 och där omnämns 

begreppet i en kontext gällande orena fåglar (och fladdermöss). I kontrast till   פֹוז  vilket קִּ

analyserades ovan, omnämns ֹות  i en kontext som gör förståelsen av begreppets innebörd ַדיּ֖

lättare att tolka. Tillsammans med en förståelse för kontexten i Jesaja går det att anta att 

begreppet syftar på en oren fågel, kanske en glada. 

8.3   Sammanfattning 

Ett kort kapitel om svårtolkade begrepp. Analysen kunde inte landa i någon argumentation 

som erbjöd en fullgod slutsats kring begreppen   פֹוז ֹות och קִּ ֹות Jag landar i ett antagande att .ַדיּ֖  ַדיּ֖

förmodligen är någon slags oren fågel. I ett bredare perspektiv verkar den poetiska kulmen 

trappas ned och berättelsen slutar med att dessa vilda djur, orena fåglar och övernaturliga ting 

”skall äga landet för alltid, bo där från släkte till släkte” (Jes 34:17). 

 

  

 
172 McConville, Dictionary of the Old Testament, 108. 
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9   Resultat och syntetisk diskussion 

9.1   Resultat 

Min studie har analyserat 17 begrepp i Jes 34: 6, 7, 11, 13, 14, 15 och lagt grund för hur  

begreppen bör förstås utifrån det kontextuella sammanhanget. Dessutom har en 

traditionshistorisk bakgrund till dessa begrepp presenterats för att kunna besvara varför Jesaja 

använder djur och andra mystiska väsen i sin skildring. Studien har nått fram till följande 

resultat: 

I mitt första analyskapitel undersöktes begreppen   ים רִּ ַעּתּוד ,כָּ  och ים ִ֑  Djuren tolkas som .ֵאילִּ

offerdjur i en kontext där JHVH är vredgad och straffande. Offerdjuren används också som en 

metaforisk bild för fienden, och riktas specifikt mot befolkningen i Edom. 

I mitt andra analyskapitel introduceras vilda djur utifrån begreppen ים רִּ ים   och פָּ  JHVH .ְרֵאמִּ

slaktar starka tjurar och vildoxar och marken fylls med blod och fett. Den poetiska berättelsen 

trappas upp något och utifrån ett traditionshistoriskt perspektiv verkar det även finnas 

mytologiska drag mellan raderna. Dessutom skiftar det i det metaforiska språket något då 

Jesaja går från att skildra tama boskapsdjur till vilda djur. 

Mitt tredje analyskapitel studerade orena fåglar och möjligtvis ett piggsvin. Analysen 

studerade begreppen ת ַאַ֣ וד, קָּ ֹפִ֔ וף, קִּ ַיְנֹׁשֹׁ֥  och ב  Den sammanfattade slutsatsen i kapitlet landade .ֹעֵרּ֖

i att det handlar om en metaforisk bild där Jesaja använder orena fåglar (och piggsvin) för att 

peka på en hotbild som förstärks med hjälp av vildmarken, vilket är synonymt med död och 

fara enligt den antika författaren. Det traditionshistoriska perspektivet kunde även se korpen 

som en markering för ett slut, något som talar för och eskalerar en apokalyptisk 

miljöbeskrivning i kontexten. 

I mitt fjärde kapitel analyserades två begrepp: ים ֹֽה och ַתנִִּ֔  I detta kapitel intensifieras det .ַיֲענָּ

metaforiska språket och övernaturliga makter introduceras. ים  tannîm undersöktes med ַתנִִּ֔

association till ין  "tannîn och där finns tolkningarna schakaler och drakmonster "under ytan ַּתנִּ

associativt. Men jag hävdar att Jesaja utifrån det kontextuella sammanhanget, med ים  syftar ַתנִִּ֔

på en metafysisk kaosmakt med koppling till havet (med en demonisk underton). Både ים  ַתנִִּ֔

och ֹֽה  .sammankopplas med vildmarken och havet, makter människan ej kan kontrollera ַיֲענָּ

Analysen drog slutsatsen att Jesaja använder sig av begreppen som en retorisk effekt för att 

skildra eskatologisk katastrof. 
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I mitt femte analyskapitel når berättelsen sin klimax genom profetens djur/övernaturliga väsen 

metaforik. I detta kapitel ges också en grund till varför Jesaja använder begreppet ית ילִִּ֔  i Jes לִּ

34:14. I kontexten presenteras farliga mytologiska varelser. Första ordet   ים יִּ  kan förstås som צִּ

ett kollektivt begrepp, med demonisk underton och syftar till spöklika varelser i öknen. 

Analysen gav även ett förslag om att tolka ים יִִּ֔  som vargar/hyenor, livsfarliga rovdjur som אִּ

passar in i den apokalyptiska kontexten. Klimax nås när entiteterna ית ילִִּ֔ יר och לִּ ּ֖ עִּ  .presenteras שָּ

Det traditionshistoriska perspektivet kunde blottlägga väletablerade mytologiska varelser från 

den mesopotamiska kulturen, som Jesaja förmodligen kände till, och använde i sitt 

sammanhang för att skrämma Edom. Kaisers påstående om att Lilit hjälper till att intensifiera 

världsundergången ytterligare är ett påstående som analysen går i linje med. Textens budskap 

på tvådelad, det finns både en dimension av ett apokalyptiskt straff och ett förtröstans motiv i 

bakgrunden med löftet om att få återvända till Sion. 

I mitt avslutande kapitel analyserades två begrepp,   פֹוז ֹות och קִּ  och inga säkerställande ַדיּ֖

slutsatser gick att dra, mer än att i ett större perspektiv så trappas den poetiska kulmen ned. 

Nedanför illustreras Jesajas poetiska upptrappning via djur- och entitet metaforik, begreppen 

פֹוז   ֹות och קִּ  i sista analyskapitlet är exkluderade från illustrationen då analysen ej nådde fram ַדיּ֖

till några resonabla resultat i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Syntetisk diskussion 

Studien har nu analyserat begrepp vilka tolkas som djur eller entiteter i Jes 34. Den exegetiska 

diskussionen brukar landa i en käll-formkritisk argumentation där det presenteras olika 

uppfattningar gällande genre och författarskapet kring just denna text. Wildberger hävdade 

Klimax! 
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exempelvis utifrån sin forskning att inte alla forskare håller med om att Jes 34 bör tolkas som 

en apokalyptisk text. Utifrån en begreppsanalytisk och traditionshistoriskt perspektiv, med 

fokus på metaforer kring djur och övernaturliga väsen så talar detta emot honom. Den 

kontextuella bilden skildrar ett gudomligt straff på apokalyptisk nivå, inte bara genom 

huvudargumentet om det kosmiska skräckväldet utan också med Jesajas hänvisning till alla de 

olika djur och kaosmakter som finns med i större delen av kapitlet. Min studie har haft en 

annan ingång på texten och fokuserat på djur och övernaturliga varelser i hela Jes 34, något 

som har missats i det exegetiska meningsutbytet. Denna studie lägger därför också grund för 

att tolka Jes 34 som en apokalyptisk text. Dessutom bör Jes 34 förstås både som apokalyptisk 

till sin genre samt utifrån dess retoriska uppbyggnad. Definitionen av en apokalyptisk genre 

definieras av JHVH:s kosmiska straff, där himlen rullas ihop och där stjärnor försvinner. Men 

Jesajas användning av djur och övernaturliga kaosmakter bör också räknas in som ett ledande 

argument. Dessa kaosmakter kan enbart Gud kontrollera och i kontexten använder han dem 

för att utrota Edom. Jag hävdar att Jesajatexten använder denna metaforik i stor betydelse för 

att skildra Edoms öde. Min analys har visat på en iögonfallande eskalering baserat på 

profetens val av djur samt andra övernaturliga och demoniska väsen. Lilit omnämns enbart i 

Jes 34:14 som är en förödande poetisk betoning. Detta samtidigt som Jesajas eskatologiska 

skildring når sin klimax.  

Den exegetiska diskussionen har också lyft fram ett resonemang om att Jes 34 och 35 hör ihop 

med varandra, och ett förslag till en framtida studie är att undersöka Jes 35 utifrån samma 

vetenskapliga metoder som användes i denna studie. I Jes 35 finns det rovdjur, hjort, 

schakaler och lejon. Kanske finns det liknande motiv i berättelsen som kan berika den 

exegetiska diskussionen och/eller utmana resultatet i denna studie?   

I min forskningsöversikt presenteras några exegeter som vill stanna upp och redogöra för det 

laddade begreppet ית ילִִּ֔  Wildberger utesluter i princip alla andra övernaturliga väsen i sitt .לִּ

resonemang och hävdar dessutom att Jes 34 inte går att systematisera som en apokalyptisk 

genre. Min studie å andra sidan kan presentera en påtaglig systematisering, åtminstone utifrån 

textens metaforiska språk, och val av djur och andra övernaturliga ting efter varandra. 

Argumentationen har förts för att Jesaja skildrar dessa för att nå fram till en poetisk kulmen 

med hjälp av metaforer. Förutom det kosmiska skräckväldet i kontexten (som får stort fokus i 

diskussionen), finns även vilda djur och andra gestalter med i en större del av profetens 

apokalyptiska profetia. De beskrivande begreppen om djur och andra makter tar till och med 

mer plats i profetens upptrampande eskatologiska beskrivning än den kosmiska skräcken.  
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En kritik diskussionen lyfter fram riktas mot Wenkels forskning där han listar både ugglan 

och höken som ”lyckobringande” djur i Jes 34. I min studie argumenteras det för att dessa 

djur anses vara orena djur, med särskild hänvisning till det kontextuella sammanhanget. Det 

finns inget lyckosamt med dessa djur, utan de symboliserar vildmarken och natten i Jes 34. 

Rovfåglarna motiverar också en upptrappning i det apokalyptiska hotet och förstärker den 

retoriska effekten. Wenkel är även av uppfattningen att profetens motiv för användandet av 

djuren i Jes 34 är för att peka på ett maktspel mellan djur och människor, dock missar han 

motivbilden för alla de övernaturliga varelserna som också finns i kontexten. Visst sker det ett 

skifte i herraväldet men huvudmotivet för djuren och de andra övernaturliga makterna 

används i kontexten för att demonstrera den eskalerade apokalyptiska hotbilden.  
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11.2   The Arslan Tash Amulet 
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11.3   The Alphabet of Ben Sira 

 

The angels who are in charge of healing are Sanoy, Sansenoy and Semangelof. While God 

created Adam, who was alone, He said, 'It is not good for man to be alone' (Genesis 2:18). He 

also created a woman, from the earth, as He had created Adam himself, and called her Lilith. 

Adam and Lilith immediately began to fight. She said, 'I will not lie below,' and he said, 'I 

will not lie beneath you, but only on top. For you are fit only to be in the bottom position, 

while I am to be the superior one.' Lilith responded, 'We are equal to each other inasmuch as 

we were both created from the earth.' But they would not listen to one another. When Lilith 

saw this, she pronounced the Ineffable Name and flew away into the air. Adam stood in 

prayer before his Creator: 'Sovereign of the universe!' he said, 'the woman you gave me has 

run away.' At once, the Holy One, blessed be He, sent these three angels to bring her 

back."Said the Holy One to Adam, 'If she agrees to come back, what is made is good. If not, 

she must permit one hundred of her children to die every day.' The angels left God and 

pursued Lilith, whom they overtook in the midst of the sea, in the mighty waters wherein the 

Egyptians were destined to drown. They told her God's word, but she did not wish to return. 

The angels said, 'We shall drown you in the sea.'"'Leave me!' she said. 'I was created only to 

cause sickness to infants. If the infant is male, I have dominion over him for eight days after 

his birth, and if female, for twenty days.' "When the angels heard Lilith's words, they insisted 

she go back. But she swore to them by the name of the living and eternal God: 'Whenever I 

see you or your names or your forms in an amulet, I will have no power over that infant.' She 

also agreed to have one hundred of her children die every day. Accordingly, every day one 

hundred demons perish, and for the same reason, we write the angels names on the amulets of 

young children. When Lilith sees their names, she remembers her oath, and the child 

recovers."174 
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