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Abstract 

Is it possible that Genesis 38 is a story about an ancient woman? And should Genesis 38 be 

called The Story of Tamar? Numerous signals in Gen 38 point to Tamar being the main 

character of the story. Nevertheless, throughout history, the story has been said to be about 

Judah and his transformation from a mean and selfish character in Gen 37 to a caring and 

selfless one in Gen 43:8–10. But is that really the case? Through a narrative method, this 

thesis explores the characterizations of Tamar and Judah to determine who is the chapters’ 

main purpose. It shows that, throughout the narrative, Judah is a dubious character, as also 

indicated by the implicit author. Tamar, on the other hand, is the one on whose behalf Jahve 

acts, in the same way as Jahve guides and protects chosen characters in the narratives of the 

Patriarchal History (Gen 12–36). One of the arguments is that Jahve has the power to open 

and close a woman’s womb, and in Gen 38 this is specifically shown through arguments 

regarding Tamar as associated with the date palm: the date palm can only be pollinated 

through the breath of Jahve. This study presents multiple arguments which point to Jahve’s 

providence behind Tamar’s succeeding plans and avoidance of disaster. The thesis establishes 

that the focus in the narrative is on Tamar, who also is the only character who goes through a 

clear transformation, and who, in the end, is blessed with two sons. The thesis demonstrates, 

through 14 points of connection, that the story about Tamar relates to the story about Josef, 

concluding that Gen 38 should be read as an intrinsic part of the Josef Story and not a later 

addition to it. Thus, the Story of Tamar in Gen 38 serves as a bridge that connects the stories 

of Patriarchal History in Gen 12–36 with the Story of Josef in Gen 37–50. 

Keywords: Tamar, Genesis 38, Jahve’s providence, The Tamar story, feminist perspective, 

Judah, levirate, cultic, date palm, blessed, Josef story.  
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”Det du gjorde den dagen, Tamar, var resultatet av många år av 

väntan och längtan.” 

Frycklund ”Bibelns kvinnor”, 2020 

1. Inledning 
Tamar, vem är hon? När jag studerade Josef i Gen 37–50 uppmärksammade jag en 

uppfattning bland exegeter och forskare, om att Gen 38 bör ses som en egen berättelse. Senare 

under mina studier återkom Gen 38, då handlade det främst om Onan, uppfattningen kring 

onani och varför det inom vissa traditioner anses förbjudet för en man att onanera. Jag å andra 

sidan såg förbi den manliga masturbationsidén och la märke till kvinnans utrymme som 

skildrades i Gen 38. Jag såg Tamar som en självständig kvinna, som vågade utmana dåtidens 

regler och normer, där hon är fast under de män som ska beskydda henne. Är det inte snarare 

en berättelse om en kvinna som en dag får nog av att bli förd bakom ljuset och väljer att agera 

för att rädda sig själv och sin rätt till liv? Charlotte Frycklund skriver i sin bok ”Bibelns 

Kvinnor” citatet om Tamar som denna uppsats inleder med. Tamar väntade tålmodigt under 

en lång tid på att männen skulle ta sitt ansvar, men ingenting händer och Tamar bestämmer 

sig för att själv säkra sin framtid. Berättelsen står oemotsagd i den hebreiska Bibeln och 

eftersom Tamars plan lyckas får det mig att fundera, står Jahve och författaren på Tamars sida 

i berättelsen? 

1.1 Bakgrund 

Genesis 38 är av majoriteten exegeter uppfattad som en berättelse om patriarken Jakobs son, 

Juda. Utifrån deras tolkningar handlar berättelsen om Judas förändrande karaktär efter 

händelser som skett i Gen 37 och hur han sedan presenteras som ombytt i Gen 43:8–10 . Det 

enda målet med skildringen i Gen 38 är enligt, bland annat Westermann, vers 26 när Juda 

deklarerar att Tamar är mer rättfärdig än han själv, eftersom det visar på en ny och ödmjuk 

Juda. För mig skaver exegeternas resonemang och där finns mycket som förbises i berättelsen 

då de läser skildringen utifrån att Juda är kapitlets syfte. 

Denna uppsats bygger istället på antagandet att Genesis 38 främst handlar om Tamar, Judas 

svärdotter. Inledande undersökning har uppmärksammat att där finns flera aspekter i texten 

som antyder på att tidigare exegeter missat en viktig aspekt i sina tolkningar, kvinnan, hennes 

roll och betydelse i narrativet. Genom en narrativanalys, tillsammans med ett feministiskt 

perspektiv, kommer detta lyftas fram i ljuset. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att analysera Genesis 38 som Tamars berättelse, inte Judas och 

undersöka anledningen till att Tamars berättelsen är placerad i inledningen till 

Josefsberättelsen. För att göra detta ställs följande frågor:  

1. Är det möjligt att utifrån karakteriseringen av Tamar och Juda i Gen 38 avgöra 

huruvida Tamar är kapitlets huvudkaraktär?  

2. Vilken relation har Gen 38 till Josefsberättelsen i stort? Är det möjligt att se likheter 

mellan Tamar och Josef och därmed relatera deras berättelse till varandra? 

1.3 Metod och teori 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar kommer en narrativ metod att tillämpas. 

Den narrativa metoden utgår från textens färdiga stadium. Uppsatsens huvudintresse är att 

söka svar om karaktären Tamar i berättelsen och metoden kompletteras med att lägga på ett 

feministiskt perspektiv. Det feministiska perspektivet kommer underlätta för att ställa nya 

frågor till texten och fylla i eventuella tomrum, som den narrativa metoden ser förbi. Det 

feministiska perspektivet ställer sig utanför ett objektivt fokus.  

1.3.1 Narrativ kritik 

Den narrativa metoden utgår ifrån att det finns en underförstådd – implicit författare, och på 

samma premisser en läsare. Den implicita författaren och läsaren är de ”personer” som texten 

outtalat talar till och syftet är att ta reda på hur dessa kan ha tänkt om och uppfattat den 

skrivna berättelsen. Utifrån vad som står i grundtexten, går det med hjälp av den narrativa 

metoden att närma sig en sådan förståelse.1 I den narrativa analysen läggs det inget 

huvudsakligt fokus på dess tillkomsthistoria eller redaktionella strömningar, ifall dessa inte är 

betydelsefulla för att på ett sanningsenligt vis förstå berättelsen på den implicita 

författarens/läsarens villkor. Sammanfattningsvis bygger metoden på föreställningen om att 

berättelsen i sig själv avslöjar omkringliggande uppfattningar kring berättelsen.2 

Följande delar är av exegetiskt intresse för att genomföra en narrativ analys av en berättelse: 

berättelseinnehåll och berättargrepp, händelser, gestalter och miljöer.3 Vid några fall blir det 

även aktuellt att genomföra en analys av särskilda begrepp genom en ordannalys. Alter menar 

 
1 Mark Allan Powell, What is Narrative Criticism? (Minneapolis: Fortress press, 1990), 29. 
2 Robert Alter, The Art of Biblical Narrative. (New York: Basic Books, 2011), 71–72. 
3 Magnus Evertsson, Liknelser och läsningar: reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i 

predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013. (Artos & Norma bokförlag, 2014), 42. 
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att begrepp som används ibland har en särskild funktion för att tydliggöra någonting viktigt i 

en berättelse.4 

1.3.1.1 Berättelseinnehåll och berättargrepp 

Det som sker i berättelsen benämns inom den narrativa kritiken som berättelseinnehåll. Dessa 

är exempelvis interaktioner mellan karaktärer och händelser, vilka tillsammans bildar intriger. 

När det beskrivs hur händelserna sker eller om hur berättelsen berättas, talas det om 

berättargrepp. För att bilda en förståelse utifrån författarens perspektiv talas det om 

författarens ”värderingssynvinkel”. Undersökningen av berättelsen behöver ske på 

författarens premisser och verklighetsuppfattning. Utgår berättelsen från att jorden är platt, 

behöver jag som analyserar skildringen acceptera detta och utgå från samma premisser, även 

om det går emot min egen värderingssynvinkel. Genom en acceptans för författarens 

utgångspunkt, ges möjlighet att förstå den implicita författaren och vad läsaren kan ha 

uppfattat i texten. Jahve har alltid högsta auktoritet och det som sägs ha sitt ursprung från 

Jahve är absolut sanning.5 Powell menar att det krävs en historisk förståelse av texten, då den 

moderna läsaren inte delar samma verklighetsuppfattning som den implicita författaren och 

läsaren tolkar berättelsen utifrån.6 

1.3.1.2 Händelser  

Det viktigaste i ett narrativ är händelserna och intrigerna som sker, det behöver alltid ske en 

förändring i berättelsen. Exempelvis från svag till stark, offer till hjälte. Händelserna 

undersöks genom att ställa frågor om meningen med berättelsen, händelsen, intrigen och 

genom att undersöka vad författaren säger om händelsen.7 Huvudsakligen talas det om 

kärnhändelser och satelithändelser. Satelithändelser är sådant som inte är avgörande för 

berättelsen, detta hade gått att ta bort utan att störa berättelsens ändamål. Kärnhändelser är 

avgörande för att nå fram till berättelsens kärna. Kärnhändelsen framträder vanligen genom 

att tempot saktar in, exempelvis skildras händelsen mer beskrivande och ges mer utrymme än 

andra händelser.8 Fokus ska även läggas på orsakssamband. Orsakssamband är det som sker i 

berättelsen och som påverkar att nästa händelse sker osv. ungefär som dominobrickor. 

Orsakssambanden är väsentliga för att sammanfoga händelseförloppen i berättelsen. Mest 

 
4 Alter, The Art of Biblical Narrative, 94–95. 
5 Powell, What is Narrative Criticism?, 23–25. 
6 Mark Allan Powell, “Narrative Criticism.” in Hearing the New Testament: Strategies for Interpretation, (1995): 239–55, 

243. 
7 Powell, What is Narrative Criticism?, 29. 
8 Alter, The Art of Biblical Narrative. 71–73. 
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framträdande uppfattas dessa genom konflikter inom narrativet mellan karaktärer och genom 

miljöns påverkan.9 

1.3.1.3 Karaktärer 

Genom karaktärernas agerande och uttryck kan läsaren uppfatta och tolka berättelsen 

ytterligare. Karaktärer i en berättelse innefattar alla som på något sätt är aktiva/aktiveras så 

som människor, djur, entiteter och grupper. Dessa framställs antingen genom att berättaren 

beskriver deras karaktärsdrag och handlingar, men de kan också tydliggöras genom att läsaren 

observerar karakteriseringen och sedan tolkar karaktärens värderingssynvinkel. Karaktärernas 

värderingssynvinklar uppmärksammas genom agerande, talande och tänkande, och 

tillsammans skapar dessa en bild av vem dem är för läsaren. Det avslöjar också den implicita 

författarens förväntan av vem denne vill läsaren ska möta. Läsaren avgör vilken karaktär som 

är god eller huvudperson i berättelsen baserat på den riktning narratorn, författaren eller Jahve 

riktar dem mot.10 Ett viktigt redskap för författaren är att skapa ett relationellt band mellan 

läsaren och karaktärerna, framför allt huvudkaraktärerna. Den antika författaren målar 

generellt upp två sorters karaktärer: platta eller tydliga. Vanligtvis utgår författaren ifrån tre 

kategorier: empati, sympati och antipati, för att skapa relationer och lyfta fram viktiga 

karaktärer.11 

1.3.1.4 Miljö  

En annan del inom den narrativa kritiken är att observera bibelberättelsens miljö och setting. 

Miljöbeskrivningar kan uttrycks i texten, men också mellan raderna och kan säga något om 

berättelsens sammanhang. Miljöbeskrivningarna leder läsaren i den implicita författarens 

önskade riktning. Avsikten är att skapa stämning och bygga upp känslor i texten. Detta kan 

demonstreras genom att en karaktär befinner sig på platser, vilka associeras med fara eller 

andra negativa upplevelser utifrån den implicita läsarens sociala kontext.12 Exempelvis är det 

underförstått att en ung pojke som befinner sig ensam i ödemarken associeras med fara, 

eftersom han kan fara offer för vilddjur eller bli sexuellt utnyttjad av en främling.13 Miljö kan 

även innebära sociala skildringar, sådant som demonstrerar exempelvis sociala sedvänjor och 

kulturella aspekter i texten. Undersökningen fokuserar då exempelvis på omständigheter kring 

det som händer i berättelsen och det som antingen sticker ut eller är precis som förväntat. 

 
9 Powell, What is Narrative Criticism?, 40–43. 
10 Powell, What is Narrative Criticism?, 40–43, 51–52, 54. 
11 Powell, What is Narrative Criticism?, 52–57. 
12 Powell, What is Narrative Criticism?, 69–75. 
13 Jenny Bergström, ”Josef, död och uppstånden! En narativkritisk analys med fokus på dödsmotiven i Gen 37:12–35.” 

(Kandidatuppsats framlagd vid Lunds universitet. Lund, 26 augusti 2020), 22. 
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1.3.1.5 Ordannalys 

Alter menar att det hebreiska språk som används i den hebreiska Bibeln är lakoniskt, den 

antika författaren uttrycker inte sig mer än nödvändigt. Utifrån detta antagande är det särskilt 

intressant att undersöka de gånger det sker undantag. Exempelvis kan en skildring gå från 

fåordig till snabb i tempot utifrån flera intensivt böjda verb, eller så väljer författaren att 

stanna upp och beskriver händelsen under en längre tid.14 Genom ord och väl utvalda uttryck 

kan författaren avsiktligt berätta någonting av vikt för sin läsare. Begrepp kan även användas 

för att koppla berättelsen eller händelsen med andra bibeltexter/händelser. Exempelvis kan det 

handla om att författaren upprepar ett visst ord för att betona betydelsen av moral, historia 

eller särskild teologisk innebörd i skriften.15 

En kritik riktad mot metoden är att mottagarna/författaren levde i en annan historisk kontext 

och det kan bli problematiskt för den exegetiska analysen att tolka berättelsen utan ett 

historiskt perspektiv. Metoden utgår från berättelsens färdiga form och ställer inte frågor som 

varför och hur, vilket innebär att motivet bakom berättelsen lätt kan gå förlorad och analysen 

förlorar djup.  

En annan nackdel med den narrativa kritiken är att den förutsätter en implicit mottagare av 

berättelsen. Det är ett antagande som inte går att säkerställa och något som den exegetiska 

forskningen vittnar om. Av den anledningen utgår analysen i denna uppsats inte ifrån att 

tidigare analyser är felaktiga, utan med medvetenenhet om att deras tolkning och uppfattning 

om den implicita mottagaren är annorlunda gentemot min. Deras tolkningar har resulterat i 

annorlunda resultat efter deras undersökningar och det går inte för någon av oss att kräva ett 

säkert sanningsanspråk. Uppsatsens analys och resultat kan erbjuda en alternativ tolkning i 

jämförelse med tidigare exegeter. 

1.3.2 Feministiskt perspektiv 

Hayes och Holladay skriver: ”women have sought to overthrow the legacy of social 

patriarchy, male dominance, and sexist exploitation.”16 Den feministiska kritiken kan ses som 

en förlängning av befrielseteologin och det handlar främst om att förändra synen på kvinnans 

roll, huvudsakligen inom en kristen tradition. Hayes och Holladay lyfter tre ingångar till hur 

man kan arbeta med de bibliska texterna utifrån ett feministiskt perspektiv.  

 
14 Alter, The Art of Biblical Narrative, 18–20, 78–79, 95–97. 
15 Alter, The Art of Biblical Narrative, 181–183. 
16 John H Hayes, and Carl R. Holladay. “Feminist Interpretation,” in Biblical Exegesis – A Beginner´s Handbook. Tredje 

utgåvan. (Louisville: Westminster John Knox Press, 2007), 169. 
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Det första tillvägagångssättet är att närma sig skrifterna med misstänksamhet, vad är textens 

syfte och ur vilket perspektiv är det skrivet. De flesta kulturer är formade utifrån 

könsnormativa förväntningar. Detta menar Hayes och Holladay är särskilt tydligt för de antika 

texterna och deras utformning. Ett feministiskt perspektiv handlar om att fokusera på sådant 

som möjligtvis kan upphöja kvinnans roll. Hayes och Holladay beskriver det som att: 

”interpreted with a positive legacy (’retrieved’).”17 Förhoppningen är att nå fram till en 

återerövrande och inkluderade diskussion som leder till acceptans och jämställdhet mellan 

könen.  

Det andra tillvägagångssättet enligt Hayes och Holladay är att lägga fokus vid två olika 

sorters texter, berättelser där kvinnan spelar en betydande roll och berättelser där gender 

knappt är noterbart. Hayes och Holladay skriver även: ”Significant also are those texts in 

which the treatment of women is so subhuman that they are called ‘texts of terror’.”18 Det 

finns i vissa fall texter som kräver att de undersöks under ytan, genom att undersöka kvinnans 

tystnad. Då behöver fokus ligga på att undersöka textens bakgrund och sedan återskapa den 

roll som kvinnan skulle kunna ha haft. 

Feministkritikens tredje ingång enligt Hayes och Holladay är en medvetenhet om att man 

undersöker berättelsen med ett uppenbart fokus på kvinnan.19  

Fewell inleder med att skriva: ”Texts of all kind…are gendered. Gender is a matter of 

power.”20 Texter har genom historien bidragit till att forma kvinnans liv på olika plan. I de 

flesta kulturer har männen haft maktföreträde. Fewell menar att det kan uppmärksammas på 

tre plan: socialt, ekonomiskt och politiskt. Männens makt har i förlängningen resulterat i en 

hierarki, vilket tillåtit männen att forma historiska texter utifrån deras tolkningsperspektiv. 

Fewell menar utifrån denna utgångspunkt att feministkritikens mål, för det första har som mål 

att lyfta fram de kulturella antaganden som får utrymme i klassiskt vedertagna texter, i detta 

fall antika bibliska berättelser. Ett annat problem är att männen också tycks ha skrivit över 

kvinnornas historier och istället lagt vikt vid männens berättelser, något som lett fram till att 

många kvinnors röster och berättelser gått förlorade. Därför är det särskilt intressant när en 

berättelse om i huvudsak en kvinna står oemotsagd i den hebreiska Bibeln, exempelvis den 

om Tamar. Fewell menar att även om berättelsen alternerats efter männens tycke, finns 

 
17 Hayes & Holladay, “Feminist Interpretation,” 170. 
18 Hayes & Holladay, “Feminist Interpretation,” 170. 
19 Hayes, Holladay, “Feminist Interpretation,” 169–170.  
20 Danna Nolan Fewell,”Reading the Bible Ideologically: Feminist Criticism,” To Each Its Own Meaning. Red. Steven L. 

McKenzie & Stephen R. Haynes. (Louisville, Kentucky: West Minister John Knox Press. 1999) 269. 
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kvinnornass röster ekande mellan raderna, ibland tydligt, men ibland är det deras tystnad som 

säger något. Det är därför det andra målet med feministkritiken är att lyfta fram dem liv, 

röster och berättelser som tystats. Hon skriver bland annat: ”we work with a feeling of 

estrangement, reading between the lines of alien texts, looking for invisible women, listening 

to muted voices.”21 

Det feministiska perspektivet appliceras som en vägledande riktlinje och fungerar som ett 

extra verktyg över den narrativa undersökningen. Centralt är att särskilja mellan männens 

berättelser och det som eventuellt kan lyfta fram kvinnan och hennes roll i berättelsen och det 

samhälle/tid då denna utspelas. 

1.4 Forskningsöversikt 

Tamars karaktär i Gen 38 har inte fått likamycket uppmärksamhet i jämförelse med 

Josefsberättelsen. Nedan lyfts nu fram tre exegetiska diskussioner som uppmärksammar 

Tamars berättelse i Gen 38, kvinnans roll och möjligheter i sammanhanget.  

Alexander Izuchukwu Abasili uppmärksammar genom en narrativ och hermeneutisk metod 

problematiken med barnlöshet för kvinnor i antiken. Analysen bygger på hans undersökning 

av Gen 38, som han sedan jämför med den afrikanska kulturen i Igbo. Abasili menar att det 

för Tamar, precis som för kvinnorna i Igbo, endast finns en möjlighet för trygghet och det är 

en manlig avkomma. Abasili läser berättelsen i Gen 38 med fokus på kvinnan och han lyfter 

problematiken kring hur exegeter genom tiderna sett på Juda i berättelsen. I analysen 

tydliggör Abasili att Juda inte är vare sig trovärdig eller pålitlig, det viktigaste för honom är 

sin säkerhet och lust. Det är tydligt hur viktigt det är för Juda att Tamar föder Er’s barn, något 

som Abasili lyfter genom att understryka berättelsens hektiska karaktär: ”The narrator gives 

the impression that Judah wastes no time in asking his second son Onan to raise offspring for 

his brother.”22 Abasili lyfter också återkommande Tamars passivitet, inte ens när Juda skickar 

henne åter till sin far uttrycker hon några känslor. Abasili ser Tamars passivitet som ett tecken 

på hennes maktlöshet inom det patriarkala samhället och det första tecknet på att Tamar gör 

något är när hon besvarar Judas krav om att hon ska återvända till sin fars hus, i väntan på att 

Shelah ska komma till ålder för äktenskap.  

Abasili har många intressanta aspekter utifrån kvinnans möjligheter i sin undersökning och 

detta kommer underlätta för denna uppsats som kommer vidareutveckla kvinnans perspektiv i 

 
21 Fewell,” Reading the Bible Ideologically,” 270.  
22 Alexander Izuchukwu Abasili. “Seeing Tamar through the prism of an African woman: A contextual reading of Genesis 

38.” in Biblical Studies Department: K.U. Leuven (2011), 4. 
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berättelsen. Framförallt bidrar Abasilis analys med kunskap kring kvinnans maktlöshet och 

enda möjlighet till ett liv genom att föda en manlig avkomma. Abasili landar i att berättelsens 

huvudtema är prokreation, men han menar även att det finns en problematik i att inte lyfta 

äktenskapens viktiga komponenter, kärlek, vänskap och ett lustfyllt sexliv.  

Tikva Frymer Kensky interpreterar den hebreiska Bibelns berättelser utifrån ett kvinnligt 

perspektiv och hon ställer sig frågan hur en samling texter som påstås handla om människans 

gudomliga utväljande kan placera kvinnan i en restriktiv och hämmad situation. Samtidigt är 

hennes utgångspunkt att det inte i någon berättelse finns spår av ett feministiskt tänkande, den 

hebreiska Bibeln är patriarkal och den fria mannen var den enda maktinnehavaren utanför 

hemmet. I sin diskussion menar Frymer-Kensky att berättelsen i Gen 38 och Tamars roll, 

ligger som grund till Rut i Ruts bok och enda anledningen till att Kung David kunnat existera. 

Frymer-Kensky menar att det finns många likheter mellan Tamar och berättelserna om Lot’s 

döttrar, Rut och Judas mor. 

Vidare i Frymer-Kenskys diskussion lyfter hon fram intresseväckande detaljer så som Tamars 

utsatthet, begränsningar, betydelsen av att Tamar framställer sig som en prostituerad, Judas 

behov av att se bra ut och hon belyser en ny förståelse kring Judas reaktion vid Tamars 

avrättning – ”She is righteous. It is from me.”23 Genom sin undersökning av berättelsen i Gen 

38 bringar Frymer-Kensky ljus på kvinnan i ett patriarkalt samhälle och belyser betydande 

aspekter för förståelsen av berättelsen, men hon läser berättelsen utifrån Judas perspektiv, om 

än med Tamar som delaktig och delvis aktiv. Tillskillnad från Abasilis fokus på kvinnan 

utifrån barnafödande, breddar Frymer-Kensky perspektivet. Hennes diskussion handlar om 

kvinnans roll utifrån ett allmänkvinnligt perspektiv, vilket blir intressant att vidareutveckla i 

denna uppsats. Hennes analys bidrar även med en förståelse kring Judas agerande och 

oförändrade karaktär, något som kommer underlätta för att kunna besvara uppsatsens första 

frågeställning. 

Aaron Wildavsky undersöker Gen 38 utifrån en källkritisk metod och utifrån inställningen 

att Josefsberättelsen, i vilken Gen 38 är placerad, har som syfte att lära det hebreiska folket 

vilken väg de inte ska välja. Wildavsky menar att Josefskaraktären är motsatsen till en hjälte 

och att han står som motsats till Moses. Josef symboliserar assimilering som någonting 

negativt och Moses symboliserar lagen och vägen till rätt religiositet genom att dra sig undan 

andra religioner som är fel. Wildavskys påstående innebär också att berättelsen om Juda och 

 
23 Tikva Frymer–Kensky, Reading the Woman of the Bible: a new Interpretation of Their stories, (New York: Schocken 

books, 2002), 274. 
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Tamar belyser problematiken kring assimilering och riskerna med att bryta moraliska lagar. 

Wildawsky uttrycker i sin analys att ett stort problem med Judas agerande är att hans 

huvudfokus ligger på sig själv och sin familjs fortlevnad. Wildawsky menar att Juda 

därigenom går emot folkets grundpelare som handlar om att Jahves folks överlevnad hänger 

på att följa de moraliska lagarna. Han menar också att berättelsen i Gen 38 handlar om Juda, 

då han missar att han har möjligheten att agera som levir när han inte vågar ge Tamar till 

Shela. Att berättelsen handlar om Juda argumenterar han även för går att se i sambandet 

mellan Judas ansvar i försvinnande av Josef, som han sen straffades för genom att förlora två 

söner.  

Wildavsky lyfter några intressanta aspekter, dels att Juda bryter mot Jahves lag och vilja, dels 

Judas bristande tro på det patriarkala löftet från Jahve. Han ifrågasätter även Tamars 

ageranden, men menar att det var Jahves vilja och därmed accepterat. Wildawsky är främst 

intresserad av att lyfta lagens betydelse i det antika samhället. Till skillnad från ovanstående 

forskare är hans ingång att det är en berättelse var syfte är att tala till kollektivet och uppmana 

dem att göra det moraliskt rätta, utifrån Jahves vilja och inte utifrån individens 

egenintressen.24 

1.5 Material och avgränsningar 

Uppsatsens åtagande är att studera Gen 38 med fokus på om Tamar kan ses som berättelsens 

huvudkaraktär. Analysen kommer i huvudsak fokusera på det valda studieobjektet, men vid 

några tillfällen blir det nödvändigt att referera utanför det studerade kapitlet, för att skapa en 

koppling till berättelsens bakgrund. Kopplingar mellan studieobjektet och andra texter i den 

hebreiska Bibeln kommer främst göras i kapitel fyra. 

1.6 Tillvägagångssätt 

Alla bibelcitat i denna uppsats är hämtade från Bibel 2000 ifall inget annat anges. Uppsatsen 

bygger på en narrativ kritisk metod, vilket kommer kompletteras med ett feministiskt 

perspektiv. Den narrativa undersökningen baseras på Powell och Alter. I kapitel tre läggs 

fokus på att belysa karaktärerna Tamar och Juda, hur de interagerar med varandra och hur de 

utvecklas. Undersökningen kommer även se till författarens värderingssynvinkel. För att 

kunna besvara ifall och hur Tamar kan ses som kapitlets huvudkaraktär. För att besvara fråga 

två varför Tamars berättelse är placerad i Josefsberättelsens inledning analyseras likheter 

 
24 Aaron Wildavsky, “Survival Must not be Gained through Sin: The Moral of the Joseph Stories Prefigured through Judah 

and Tamar,” in Journal for the Study of the Old Testament, 19 (1994): 37–48. 
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mellan Tamars och Josefskaraktärerna i kapitel fya. I kapitel fem presenteras sedan en slutsats 

och förslag till vidare forskning. 
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2. Gen 38: bakgrund och plats i pentateuken 
I en större kontext finns Tamars berättelse i patriarkernas historia, Gen 12–50, vilka har 

individuella tillkomsthistorier som sedan har samlats in och sytts samman under en lång tid.25 

Berättelserna handlar om förbundet mellan Jahve och Abraham, som på sikt inkluderar hans 

efterkommande släkte. Många av berättelserna i Genesis behandlar Jahves välsignelse över 

folket, vilket handlar om tillväxt och Jahves löfte om att Abrahams ätt ska bli oräkneliga.26 I 

dessa berättelser tydliggörs vad Jahves välsignelse handlar om, människorna ska tro på Jahve 

och följa Jahves vilja, i gengäld lovar Jahve att välsigna Abrahams folk och låta dem bli ett 

mäktigt och stort folk. Jahves löfte följer patriarkernas berättelser likt en röd tråd och förnyas 

inför varje berättelse. 27 Främst handlar det om Abrham, hans son Isak och Isaks son Jakob.  

I Gen 12:1–5 ger Jahve ett löfte om beskydd och välsignelse till Abraham, det är en 

handlingskraftig Jahve som läsaren möter, en Jahve med kraft att öppna och stänga en kvinnas 

livmoder. Återkommande i den hebreiska Bibeln demonstreras Jahves livsgivande makt.  och 

Mot alla odds blir Saraj havande och födde sonen Isak (Gen 17:15–16, 18:9–15). Även Isaks 

son Jakob och hans hustru bevittnar Jahves makt. Jakob älskade sin andra hustru Rakel mer än 

något och åsidosatte sin första hustru, Lea. Jahve hindrar Rakel från att bli fruktbar, men 

Jahve öppnar Leas livmoder och välsignar henne med flera barn. Efter flera år bönhör Jahve 

Rakel och välsignar henne med en son (Gen 29:15–30:22).  Berättelserna om patriarkerna 

upptar en fjärdedel av Genesis, varav Jakobs är den längsta. Inom Jakobs berättelse 

återberättas berättelsen om Jakobs barn, längst utrymme ges till Josef. Josefs berättelse är den 

längst sammanhållna berättelsen i Genesis och pågår nästan oavbrutet mellan Gen 37–50. 

Däremellan återfinner vi berättelsen om Tamar och Juda i Gen 38. I berättelsen ges läsaren 

ännu en inblick kring problematiken gällande barnlöshet, men också att Jahve reagerar på 

människors oetiska agerande, precis som i skildringen om Jakob och hans två fruar.  

I Gen 50 får läsaren veta att alla i Jakobs familj har flyttat ner till Egypten och exegeter menar 

att det här har redogjorts för hur Israeliterna hamnade i Egypten och tolkar slutet som en 

brygga mellan Genesis och Exodus.28 Värt att notera är att även om Gen 12–50 omnämns som 

berättelser om patriarkerna, avlutas dessa troligen tidigare. Från Gen 37–50 är det i huvudsak 

 
25 Gerhard von Rad, Genesis. (SCM Press Ltd, 1972), 164–165. 
26 Se Gen 13:14 – 17, 15:5, 17:5, 18:18, 22:17, 22:15 – 18, 26:3 – 4, 28:14 och 35:11 
27 Von Rad, Genesis, 160, 166. 
28 John J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible (Minneapolis: Fortress Press, 2014), 93–105. 
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Josef som är huvudperson. Eftersom Josef inte anses vara en patriark innebär det att Gen 38 

inte är en del av patriarkberättelserna, utan snarare en del av Josefsberättelsen.29   

2.1 Gen 38, texthistoria och datering 

Det finns tre möjligheter att se på Gen 38 och dess kontext och dess tillkomsthistoria och 

placering är omdiskuterad. Det första sättet att tolka Gen 38 går i linje med bland annat 

Speiser. Han menar att berättelsen i Gen 38 har levt sitt eget liv för i tiden. Han utgår från att 

berättelsen är inkorporerad i Josefsberättelsen eftersom redaktören velat bevara Judas historia. 

Enligt Speiser märks detta genom att redaktören inte försökt anpassa berättelsen så att den 

bättre passar ihop med sitt omkringliggande sammanhang.30 På liknande premisser undersöker 

Von Rad berättelsen i Gen 38. Han menar att den är inklistrad i Josefsberättelsen senare och 

säger att den ursprungligen anses ha förvaltats av Jahvisten, men med inslag av prästkällan 

(Gen 38:12).31  

En andra möjlighet är att berättelserna i Gen 37–50 uppstått tillsammans och att det därför 

finns genomtänkta samband dem emellan. En sådan ingång argumenterar Longacre för, och 

han menar att alla kapitel, Gen 37–50, ska läsas tillsammans som en helhet eftersom det finns 

genomtänka budskap i berättelsen.32  

Den tredje möjligheten är att utgå från hur berättelsen är placerad i den hebreiska Bibelns 

slutversion. Utifrån ett sådant perspektiv menar Golka att alla kapitel hör samman och hon 

utgår från att Gen 38 nu är en del av originalberättelsen. Det behöver nödvändigtvis inte alltid 

ha varit så och Golka menar att Gen 38 tillsammans med övriga kapitel sammansattes under 

den persiska perioden, 500–400 f.Kr.33  

2.2 Genre och struktur i Gen 38 

Berättelsen om Tamar och Juda skildras direkt efter inledningen av Josefsberättelsen (Gen 37, 

39–47 och 50).34 I Gen 37 blir Josef överfallen av sina bröder efter att deras far, Jakob, 

skickat i väg honom ensam. Bröderna avskyr sin bror och planen är att döda honom. Juda vill 

hellre tjäna någonting på sin brors försvinnande och bröderna säljer honom till slut som slav 

till förbipasserande handelsmän, vilka för med Josef ner till Egypten som slav. För att komma 

 
29 Bertil Albrektson, Ringgren Helmer. En bok om gamla testamentet. Andra upplagan. (Lund: Berlingska Boktryckeriet, 

1970), 14.   
30 Speiser, Genesis, 299. 
31 Von Rad, Genesis, 357. 

     Speiser, Genesis, 299. 
32 Robert E. Longacre. Joseph: A Story of Divine Providence: A Text Theoretical and Textlinguistic Analysis of Genesis 37 

and 39-48 (Winona Lake: University of Texas at Arlington Summer Institute of Linguistics, 1989), 4–12  
33 Friedmann W. Golka “Genesis 37–50: Joseph Story Or Israel-Joseph Story?” in Biblical Research, 2 (2004): 153–177,159.  
34 Von Rad, Genesis, 347–348. 
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undan med sitt brott slaktar bröderna en killing och använder dess blod till att doppa Josefs 

klädnad i, för att använda det som ett bevismaterial att presentera för deras far.35 Kapitel 38 

skildras direkt i anslutning till det som hänt i Gen 37 och kan ses som en ”hemmablick” till 

vad som händer med familjen undertiden som Josef förs till Egypten. Gen 38 inleds med att 

förtälja att Juda lämnat sin familj och han bosätter sig i Adullam. Berättelsen behandlar temat 

barnlöshet och vikten av att föra sin ätt vidare genom söner. Juda väljer ut en kvinna att gifta 

sig med. Likaså väljer han en kvinna, Tamar, till Er. Er dödas av Jahve och snart även Onan. 

Tamar lämnas som änka och barnlös och berättelsen byggs upp genom flera kritiska 

händelser, genom vilka Tamar spelar en vital roll. I slutändan föds två söner.36 Efter Gen 38 

hoppar berättelsen tillbaka till Josef. I Gen 39 befinner sig Josef nere i Egypten och är slav 

hos Potifar. Allt tycks gå bra för honom, han får en anstående position som personlig tjänare 

och ansvarig över Potifars hus. Men lyckan vänder, Josef hamnar i trubbel och anklagas för 

sexualbrott, varpå han tillfångatas och kastas i fängelse.37  

Som ovan nämndes finns det tre möjliga utgångslägen för tillkomsten av Gen 38. Kapitlet 

anses av några exegeter vara en individuell berättelse vilken behandlar berättelsen om en av 

Jakobs söner, Juda.38 Det är inte många som är överens kring Gen 38 och dess placering. 

Pulse förklarar att diskussionen ofta landar i att berättelsen inte har någonting att göra med 

omkringliggande berättelser och anses därför ofta vara tillagd av redaktören i efterhand. En 

annan inställning är att den hebreiska Bibeln och dess traditionella innehåll avslutas med Gen 

38, varpå Gen 39 – 50 anses vara senare tillägg till originalskriften. Pulse utgår från att Gen 

38 hör ihop med Josefsberättelsen då den innehåller liknande motiv, exempelvis 

klädnadsmotiv och återupprättelse. Han menar även att språket och kontexten i Gen 38 

används på liknande vis som tidigare/senare kapitel inom Josefsberättelsen.39 Westermann 

menar att berättelsens tema är att problematisera barnlöshet inom patriarkberättelserna och att 

det ska läsas som en familjeberättelse.40 

Utgångspunkten i denna uppsats är huvudsakligen att Gen 38 alltid hört samman med 

Josefsberättelsen. Gen 38 skildrar det som händer efter att Josef sålts och förts ner till 

Egypten. Josefs försvinnande skulle kunna vara anledningen till att familjen förfaller, vilket 

 
35 Gordon J. Wenham, World Biblical Commentary - Genesis 16–50, (Dallas, Texas: Word Books, publisher, 1994), 349–

350.  
36 Speiser, The anchor Bible: Genesis. (United States of America: Doubleday & Company, Inc. LIII–LX, 1981) 299–300. 
37 Von Rad, Genesis, 363–368. 
38 Claus, Westermann, Genesis 37–50: a commentary (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1986), 49.  
39 Jeffrey Pulse, A Death and Resurrection Figure in the Old Testament and Second Temple Judaism (Durham thesis. 

Durham University, 2017), 78–79.  
40 Westermann, Genesis 37–50, 49–50.   
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även Pulse noterat.41 Jag menar, liksom Longacre och Pulse, att Gen 38 bör läsas som att den 

alltid tillhört resten av Josefsberättelsen. Det går att uppmärksamma gemensamma drag och 

budskap i berättelsen som hade hindrats ifall Gen 38 plockats ur sammanhanget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Pulse, A Death and Resurrection Figure in the Old Testament and Second Temple Judaism, 82. 
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3. Genesis 38  
Direkt efter inledningen av, efter Gen 37, finner vi berättelsen om Tamar och Juda. Kanske är 

det anledningen till att berättelsen inte erhållit lika mycket uppmärksamhet inom den 

exegetiska forskningen och kanske ses den förbi då Tamar inte anses vara lika viktig inom 

kontexten. Inom den exegetiska diskussionen finns det två tydliga riktningar. Den ena 

riktningen återfinns hos bland annat Gerhard Von Rad och E.A. Speiser, de båda är överens 

om att berättelsen om Tamar och Juda i Gen 38, är en berättelse som står helt för sig själv. 

Dem menar framför allt att berättelsen inte har någonting att göra med berättelsen om Josef, i 

vilken Gen 38 placerats. Von Rad skriver:” Every attentive reader can see that the story of 

Juda and Tamar has no connection at all with the strictly organized Joseph story at whose 

beginning it is now inserted.”42  

I det andra lägret finns det å andra sidan dem som menar att det finns ett syfte med att 

berättelsen i Gen 38 inkorporerats i den pågående berättelsen om Josef. Wenham skriver att 

Gen 38 är nödvändig för att förstå Judas förändrade karaktär i senare kapitel. Wenham skriver 

bland annat:” this story shows the beginning of the transformation when he admits ’She is in 

the right not I’…Without this account of Tamar putting her father-in-law to shame, we should 

be hard pressed to explain the change in his character.”43 Wenham menar att Gen 38 är ett 

viktigt tillskott för att fullt ut kunna förstå Josefsberättelsen och det som sker i den. 

Gemensamt hos de flesta kommentarerna är att Tamar begår en illgärning, men att hon på 

samma gång kan räknas som en betydelsefull kvinna som för patriarkernas ätt vidare. Det är 

påtagligt att det återkommande i kommentarerna landar i en förståelse av att det Tamar gör är 

etiskt fel, men resultatet gör det godtagbart. Sällan ställer sig exegeterna frågan vad resultatet 

annars hade blivit eller vilken möjlighet Tamar hade i den situation hon befann sig. Hos en av 

de exegeter jag arbetat med i analysen i denna uppsats fanns det endast en som tydligt 

poängterar Tamars möjligheter i den situation hon befinner sig , så här skriver Westermann 

om vad Gen 38 handlar om: ”It recounts how a childless widow daringly guarantees her right 

to have a child.”44 

  

 
42 Von Rad, Genesis, 356. 
43 Wenham, WBC, 364. 
44 Claus Westermann, Genesis (New York & London: T&T Clark International, 2004), 268. 
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3.1 Narrativ analys av Genesis 38 

Ett syfte med uppsatsen är att undersöka om Tamar kan ses som textens huvudkaraktär. 

Genom analysen kommer kapitlets karaktärer synliggöras genom berättargrepp och 

händelseförlopp, därigenom kommer deras betydelse för texten kunna belysas.  

Gen 38 delas in i sex scener, delvis utifrån Frymer-Kenskys perspektiv som demonstrerar 

tydliga brytpunkter i narrativet. Jag väljer dock att dela de inledande verserna annorlunda mot 

Frymer-Kensky, då jag menar att det går att tolka vers 1–5 som en inledning till kapitlet. 

Utifrån det feministiska perspektivet börjar berättelsen därför med verserna 6–11 då Tamar 

introduceras.  

 

Scen Titel 

1 V 1 – 5 

Inledning till Gen 38 

2 V 6 – 11 

Tamar introduceras. Er och Onan väcker Jahves ilska 

3 V 12 – 19 

Tamars list 

4 V 20 – 23 

Juda har förlorat sina identifikationsbevis  

5 V 24 – 26 

Skam, dom och rättfärdigande 

6 V 27 – 30 

Tamar välsignas med tvillingpojkar 
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I följande kapitel kommer varje scen presenteras i vänster kolumn. Scenen kommer sedan 

beskrivas med en återberättande text i mittenkolumnen. I höger kolumn beskrivs vilka 

karaktärer som har aktiva roller i diverse scen. Ett fokus ligger vid att synliggöra kapitlets 

huvudkaraktär och på vilket sett denna går att se genom betydelsen för händelserna och deras 

orsakssamband. Detta tydliggörs genom att fokusera på det som sker i berättelsen och vilka 

som är objekt respektive subjekt, och på vilket sätt händelser påverkar dem. Särskilt viktigt 

för att nå fram till vem som är berättelsens huvudperson är att undersöka texten utifrån den 

implicite författarens premisser, detta ger då en överskådlig bild över hur läsaren kan ha tolkat 

texten i sin kontext och vad författaren velat att läsaren ska uppfatta/känna.  

3.1.1 Scen 1 – Början av resan 

Scen Händelse Karaktärer 

1 

Vers 1–5 

Inledning till Gen 38 

Juda har lämnat sina bröder och möter upp 

en man vid namn Hira i Adullam. På vägen 

möter han också dottern till Shua, vilken 

han gifter sig med. Tillsammans får Juda 

och hans hustru tre söner: Er, Onan och 

Shela. Narratorn förtäljer att Shela föds i 

Kesiv.  

• Juda 

• Hira 

• Shua 

• Shuas dotter 

 

 

Scenen rör sig i ett raskt tempo, vilket signalera till läsaren att detta är en satelithändelse som 

inte är avgörande för berättelsens syfte. Men ett upptrappat tempo kan förebåda vad 

berättelsen kommer handla om. Abasili förstår inledningens fem verser som att den signalerar 

att berättelsen kommer handla om Judas framtida ättlingar.45 Vers ett inleder med att förklara 

att Juda lämnat sin familj. I vers 1 står det att Juda: ֵּ֛ט  det översätts i Bibel2000 med att ”han ,ַוי 

slöt sig (till en man).” Begreppet är från roten נטה vilket har en mångfasetterad betydelse, det 

kan exempelvis översättas med sträcka ut någonting (hand, svärd, hjälp), att sträcka sig eller 

att erbjuda något. Det kan också förstås som att sätta upp sitt tält/boning, eller att man avviker 

från något, antingen en fysisk väg eller utifrån ett moraliskt perspektiv.46 Cook noterar en 

intressant aspekt för den inledande versen, och han menar att טהנ  signalerar till läsaren att 

Juda avviker från den rätta eller hederliga vägen. Cook menar att Adullam var en tveksam 

 
45 Abasili, “Seeing Tamar through the prism of an African woman,” 3.   
46 Francis Brown, S.R. Driver, Charles A. Briggs. “נטה”, in Brown Driver Briggs Hebrew and English Lexicon (California, 

Snowball Publishing, 2011),639–640. 
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destination både geografiskt och moraliskt.47 Cooks noterande kan kopplas samman med 

Judas obskyra karaktär, så som den framstått i Gen 37.48 Judas karaktärsdrag förtydligas 

genom giftermålet med en kananeisk kvinna. Kanske vill författaren avslöja för sina läsare att 

Juda fortsatt kommer vara en negativt uppfattad karaktär. 

 

Von Rad menar att de inledande versernas syfte är att förse läsaren med nödvändig 

information för att senare kunna följa med i narrativets utveckling.49 Men Wenham anser att 

det finns ett djupare syfte med berättelsens inledning. Han menar att inledningen vill 

uppmärksamma uppkomsten av äktenskap mellan olika klaner, och tillägger att det inte var 

allmänt vedertaget att gifta sig utanför sin klan. Wenham betonar särskilt hur illa accepterat 

ett äktenskap med en kanané var för dem inom Abrahams klan. Genom att referera till tidigare 

karaktärer i den hebreiska Bibeln, (Abraham, Isak och Rebecka) drar Wenham slutsatsen att 

även Jakob, Judas far, måste ha ogillat Judas äktenskap med Shuas dotter. Ännu en gång 

demonstreras Juda som okänslig inför sin fars känslor och vilja skriver Wenham.50 Slutsatsen 

baserar Wenham på att Juda var drivande i beslutet att göra sig av med Josef i Gen 37:26, och 

då han tillsammans med sina bröder kallhjärtat informerade nyheten om sin mördade bror till 

deras far i Gen 37:31–32.51 Wenham noterar dock att giftermålet med kananén kan fungera 

som en förutsägelse gällande Simeons giftermål med en kanané i Gen 46 och Josefs giftermål 

med en egyptisk kvinna i Gen 41.  

Juda får syn på en kvinna och han beslutar sig omedelbart för att dem ska gifta sig. 

Westermann uttrycker att den antika författaren inte ser på det interreligiösa giftermålet med 

skamsenhet, vilket skulle innebära att det är en tidig text. 52 Frymer-Kensky menar också att 

äktenskapet inte setts som ett bekymmer, men inte utifrån samma argument som Westermann. 

Hon menar att författaren inte betonar giftermålet som något negativt och menar särskilt att 

detta är noterbart eftersom de välsignas med tre söner. Hon menar att eftersom Jahve i 

Genesis återkommande demonstrerar sin makt över att stänga och öppna en kvinnas livmoder, 

kan deras äktenskap inte tolkas som någonting Jahve ser ner på.53 Dock ska deras relation 

förstås som ett lustfullt utlopp menar Wenham och skriver: ”Though ”take” is a perfectly 

 
47 Joan E. Cook,” Four marginalized foils--Tamar, Judah, Joseph and Potiphar’s wife: a literary study of Genesis 38-39,” in 
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48 Bergström, ”Josef, död och uppstånden!.”  
49 Von Rad, Genesis, 357. 
50 Wenham, WBC, 365. 
51 Bergström, ”Josef död och uppstånden!,” 37–38. 
52 Westermann, Genesis 37–50, 51. 
53 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 265. 
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proper term for marriage, the combination of “see” and “take” has in Genesis overtones of 

illicit taking, suggesting Judah´s marriage may have been based on mere lust.” 54 Wenham 

menar även att kvinnans anonymitet tyder på samma sak.  

Utifrån ett feministiskt perspektiv är det intressant att notera beskrivningen att Judas hustru i 

raskt tempo föder tre söner. Något som kan jämföras med Exodus 1:19: ”»Hebreiska kvinnor 

är inte som egyptiska. De är starka, de har fött innan barnmorskan hinner fram.«” Det 

hebreiska folket föder barn i högt tempo, ju mer faraon försöker strama åt situationen desto 

fler blir dem. Det verkar inte ens vara något märkligt med barnmorskornas uttryck om att de 

föder barn så snabbt att de inte hinner dit. Jahves utvalda kvinnor är alltså starka kvinnor, 

något som även Judas hustru tycks vara, även då hon är en kvinna från ett annat folkslag än 

Abrahams avkomma.  

Westermann argumenterar för att det är Judas hustru som namnger sönerna, ännu en gång 

något som tyder på att det skulle vara en tidig text.55 Detta är inte riktigt fallet. I grundtexten 

står det efter Er’s födsel, א ָ֥ ְקר   det är skrivet i tredje maskulin singular och betyder ”och han ,ַויִּ

kallade(namngav)”, vilket innebär att Juda namnger Er. Men det är inte Juda som namnger de 

två andra sönerna. Efter deras födsel står det א ָ֥ ְקר   skrivet i tredje femininum singular och ,ַותִּ

betyder ”och hon kallade.” Detta skulle kunna signalera att Judas primära intresse var den 

första sonen, som kunde föra ätten vidare.  

Karaktärer 

Juda 

I den första scenen uppmärksammas Juda som en aktiv karaktär. Hans agerande rör sig framåt 

i rask takt: han lämnar, sluter sig, möter, tar och ligger. Som nämndes ovan går det att tolka 

Juda som driven av lust och utan omtanke för andra. Detta uppmärksammar författarna i Book 

of Genesis som skriver: ”Attempting to begin a family, he continued unabated the immoral 

course he embarked on in ch. 37.”56 Även Clifford noterar detta och menar att Juda är en” one 

man show,” det är Judas vilja och behov som står i centrum och han bryr sig inte om andra 

människor eller familjens traditioner.57 Juda får syn på en kvinna, bestämmer sig för att han 

vill ha henne och tar henne. Noterbart är att den antika författaren verkar vilja skriva fram 

 
54 Wenham, WBC, 365. 
55 Westermann, Genesis, 268 
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Interpretation. (Boston: Brill, 2012.) 219. 
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Juda som en självupptagen karaktär. Ett argument för detta lyftes ovan gällande 

namngivningen av Judas söner. Det är en möjlig tolkning att Juda enbart bryr sig om den 

första sonen som kan föra vidare hans namn. Judas karaktär uppmärksammas genom att 

läsaren får observera hans handlanden och på så vis får läsaren lära om Judas 

värderingssynvinkel. 

Hira 

Det finns två olika uppfattningar gällande författarens beskrivning av Hira i vers 1. 

Westermann menar att det skulle kunna röra sig om en platsbeskrivning, men menar även att 

anpassningen av uttrycket i texten kan peka på en specifik person.58 Wenham förklarar att 

uttrycket kan förstås i dubbel bemärkelse, men menar att sättet den antika författaren uttrycker 

sig på vill demonstrera på Judas impulsivitet, samtidigt dels som det handlar om en specifik 

person. Både Wenham och Frymer–Kensky menar att Hira är en nära vän till Juda och den 

som han senare i vers 20 skickas ut för att hitta ”horan.”59 Baserat på karakteriseringen av 

Juda och exegeternas uppmärksammande lutar jag mig mer åt Wenhams tolkning. Eventuellt 

kan det också vara så att Hiras namn belyser karakteriseringen av Juda. När namnet ה יר   הִּ

undersöks utifrån sin lexikala betydelse är den första förklaringen att det är ett namn, men det 

finns en andra förståelse av namnet/begreppet. Brown menar att begreppet kan kopplas ihop 

med חור, detta begrepp kan översättas med ”a weak man” eller ”incline” som utifrån 

kontexten kan översättas med sluttande, nedåtgående. Utifrån uppsatsens feministiska 

perspektiv är detta en intressant notering, då Browns tolkning av Hiras namn kan peka på 

Juda som en ynklig person i berättelsen som fortsatt befinner sig i en nedåtgående, moralisk, 

riktning.  

Shua 

Författaren skriver att det är en kananeisk man och far till en dotter. Det är upp till läsaren att 

tolka situationen, men Wenham lyfter att det är en märklig situation i berättelsen: ”…Judah’s 

marriage may have been based on mere lust. The fact that his wife’s name is not mentioned, 

only her father’s, “Shua” may point in the same direction.”60 Också Westermann 

uppmärksammar händelsen och menar att inget får stå iväg för Judas lust. Kanske hade Shua 

ingenting att säga till om när Juda väl hade bestämt sig.61 Utifrån ett feministiskt perspektiv 
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går det att ana kvinnans värde i männens ögon. Hon tilltalas inte och får inte heller någon röst 

i kontexten.   

Shuas dotter 

Judas hustru benämns aldrig vid namn, vilket kan indikera berättelsens kulturella härkomst 

som en plats där kvinnan endast är värd något i relation till en man. Hennes identitet baseras 

på sin fars. Men Frymer-Kensky observerar att det tydligt framgår av berättelsen att hon är 

välsignad av Jahve. Hon skriver: ”In the ancestor stories of Genesis, in which God actively 

opens and closes the wombs of women, three sons can hardly be a mark of disapproval.”62 

Detta är spännande då Shuas dotter i berättelsen är en tyst aktör som enbart besvarar Judas 

agerande. Juda ser, tar och ligger, varpå Shuas dotter ”svarar”, blir havande, föder.63 Hon 

namnger dessutom de två yngre sönerna.64 Det är intressant att den antika författaren lyfter in 

dels en kvinna från en illa accepterad klan, dels att hon tycks bli del av Jahves välsignelse. 

Hon verkar dessutom målas upp som en stark kvinna, lika stark som kvinnorna inom Jahves 

utvalda folk så som det skildras i Exod 1:7–19 som lyftes ovan. Det är även intressant ur ett 

feministiskt perspektiv eftersom hon även i det tysta spelar en viktig roll i frambringandet av 

Judas söner och belyser Jahves välsignelse över sitt folk. 

Miljö och ordannalys 

Det omnämns två platser i Gen 38, Adullam och Kesiv. Platserna ligger runt Judéen och de 

Palestinska bergsområdena söder om Jerusalem.65 Analysen har redogjort för att Adullam var 

en tvivelaktig plats för Juda att bege sig till, både geografiskt och moraliskt. Adullam ligger 

enligt Westermann ungefär 16 km från Hebrondalen där Judas familj är bosatt (Gen 37:14), 

därifrån beger sig Juda till Adullam som enligt Jos 16:13, 1 Sam 22:1, 2 Sam 23:13 och Mik 

1:15 är en kunglig stad. Westermann understryker att inledningen i Gen 38:1, וא ת ַההִִּ֔ ֵ֣ ע  ֙י ב  ְַֽיהִּ  -ַו 

”och det skedde vi denna tid”, skulle vara ett tillägg i berättelsen för att knyta ihop händelsen 

efter Gen 37 och resten av Josefsberättelsen.66 Likaså menar Alter att det är en missvisande 

formulering och han menar att det inte går att kronologisk knyta ihop berättelserna eftersom 

händelserna i Gen 38 måste tagit mer än 20 år. Men omnämnandet av Adullam tycks också ha 

för avsikt att knyta ihop Gen 37 och 39 med Gen 38. Alter uppmärksammar att uttrycket ֶַָֽ֥רד  ַוי 
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"steg ner/gick ner” är samma uttryck som används i Gen 39 ד  detta är ett argument för att ,הּוַרֵ֣

berättelserna kan höra ihop.67 Medan Josefs förs ner till slaveri i Egypten, stiger Juda ner i 

tveksamma affärer.  

Wenham går i ett annat spår och menar att det kronologiskt är möjligt att händelserna äger 

rum mellan Josefs försvinnande tills det att bröderna möter honom i Egypten. Han skriver:” 

There is [a] considerable chronological overlap between this chapter and the succeeding ones, 

but the events described here could be fitted in before Joseph´s brothers discovered him in 

Egypt, some twentytwo years later.”68 

Pulse ser också en koppling mellan Gen 37 och 38, han menar att inledningen på Gen 38 inte 

alls är ett ogenomtänkt senare tillägg. Verbet förtydligar separationen mellan Juda och hans 

bröder. Pulse är säker på att brödernas uppror mot Josef är anledningen till att Juda lämnar 

familjen. Pulse skriver: ”One can only speculate on the family dynamics following such an 

event, but the emotional state of Jacob and the hidden deceit of Juda and his brothers most 

likely brought about this separation.”69 Cook noterar liksom de andra exegeterna Judas 

vandring från Hebrondalen till Adullam och översätter verbet ֵּ֛ט ה från roten ַוי   med “turned  נ ט 

in to.”70 Hon menar att uttrycket sänder signaler om att Juda vänder bort från den rätta vägen, 

vilket skulle innebära att Adullam var en tvivelaktig destination för Juda som plats, men också 

moraliskt.71 Frymer-Kensky menar att platsangivelsen och anledningen till att Juda lämnar är 

oväsentlig information för berättelsen. Denna uppsats går i linje med Pulse och Cook. Att 

berätta om Judas val att lämna familjen och vika av vid en tvivelaktig plats påminner läsaren 

om Judas tvivelaktiga karaktär i Gen 37 och kan indikera att han fortfarande är likadan. 

Sammanfattning 

Judas tvivelaktiga karaktär gjort sig till känna genom bland annat destinationen Adullam och 

det spontana äktenskapet med en kananeisk kvinna. Jag tolkar att äktenskapet baseras på 

sexuell lust. Judas hustru tilltalas ingenstans i texten och hon får ingen röst i sammanhanget. 

Juda karakteriseras samtidigt som en man med kontrollbehov. I inledande kapitel står Judas 

egenintressen i fokus då han väljer ut en kvinna som sexuellt objekt. Dessutom demonstreras 

 
67 Robert Alter, Genesis (New York, London: W.W Norton & Company: 1996.) 217. 

stamformen I Gen 39 är passiv hofal och ser därför annorlunda ut från verbet I Gen 38, både ֶַָֽ֥רד ד och ַוי   bygger på samma הּוַרֵ֣
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70 Översättningen utifrån Cooks argument fungerar inte bra på svenska. 
71 Cook,” Four marginalized foils,” 117. 
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hans självtjänande intresse i namngivningen av den förstfödda sonen. I första scenen är det 

Juda som tar utrymme och det är hans berättelse som är i fokus för både den implicita 

författaren och läsaren.  

3.1.2 Scen 2 – Tamar förskräcker Juda 

Scen Händelse Karaktärer 

2 

V. 6–11 

Tamar introduceras. 

Er och Onan väcker 

Jahves ilska. 

Juda tar Tamar till att bli Er’s, hans 

förstföddas, hustru. Men Er förargar Jahve 

och Jahve får honom dödad. Juda sänder 

då sin andra son, Onan, till Tamar och 

säger åt honom att ha samlag med Tamar 

och göra henne gravid. Onan gör som han 

blir tillsagd och ligger med henne, men han 

vill inte att hon blir gravid och spiller 

därför sin säd på marken. Jahve blir därför 

också arg på honom och får honom dödad. 

Efter sönernas död skickar Juda hem 

Tamar till sin fars hus, han är rädd för att 

även Shela kommer dö på grund av Tamar. 

Han säger därför åt Tamar att stanna hos 

sin far tills Shela blir gammal nog för 

giftermål. Tamar lämnar Judas hus och 

återvänder till sitt barndomshem. 

• Juda 

• Tamar 

• Er 

• Jahve 

• Onan 

 

 

Snabbt förflyttar sig berättelsen fram i tiden. Judas äldsta son, Er, är gammal nog för 

äktenskap. Läsaren ges en översikt över nästa generation och Westermann skriver att 

berättelsens båda huvudkaraktärer är introducerade, Tamar och Juda. Syftet med verserna i 

scenen tycks handla om att beskriva att Jahve är aktiv. Jahve dödar sönerna för att de anses 

onda. Westermann menar att skildringen om sönernas död i vers 7 och 10 har som funktion att 

belysa anledningen till att Tamar blir änka, vilket troligen haft som syfte att väcka läsarens 

intresse.72 Wenham lyfter att sönerna i berättelsen kopplar samman berättelsen med det som 

skett tidigare och framtida skeenden, genom att lyfta kopplingen till bland annat, Kain och 

Abel, Jacob och Esau, Josef och Ruben, Efraim och Manasse och även de tvillingar som 
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Tamar kommer föda. Wenham menar att detta symboliserar det återkommande motivet att 

Jahve väljer ut den yngre brodern över den äldre i Genesis, något som även genomsyrar 

Josefsberättelsen. Wenham är i kontrast till Westermann ännu tydligare gällande kapitlets 

huvudkaraktärer och skriver att hjältinnan, Tamar, introduceras i vers 6. Det förklaras inte 

vem Tamar är, men de flesta exegeterna som används i analysen menar att hon, liksom Judas 

hustru, var kanané.73   

Kort efter Er´s och Tamar giftermål beskriver den antika författaren att Er dödas av Jahve 

eftersom han ansågs ond i Jahves ögon. Detta är startskottet för konflikter och intriger i 

berättelsen. Tamar befinner sig i en utsatt situation, som ung änka och utan söner.74 Tamar 

riskerar att bli en kvinna i marginalerna, som kan tvingas till ett liv i utkanten av samhället.75 

Under antiken var det viktigt för en man att få en manlig avkomma, eftersom det var männen, 

i huvudsak den förstfödda, som förde vidare ättens namn. Skulle mannen förbli utan en son 

skulle detta dock inte påverka vare sig hans status eller plats i samhället, men i kontrast till 

mannen innebar det en katastrof för en kvinna att bli änka utan några söner 

En son innebär säkerhet och skydd för kvinnan, det innebär också en viss status och ett värde 

för henne (som utan manligt överhuvud inte hade något sådant). Tamar är fast i ett 

mellanläge, hon har gift sig och är inte längre oskuld, vilket innebär att hon inte har en plats 

under sin fars beskydd. Men Tamar är samtidigt änka och barnlös, vilket innebär att hon inte 

har en legitim plats med sin bortgångna mans familj. Hennes enda möjlighet är att föda en 

son, med sin mans bror som ersättare – levirat. (se beskrivning av levirat på sidan 31.)76 

Newsom och Ringe förtydligar vilken innebörd en levirat kunde ha för för en kvinna i Tamars 

situation: ”the law must have also saved young childless widows from economic deprivation 

and from sort of social wilderness, no longer under father, but having no husband or son to 

secure her place in the patriarchal clan.”77  

Tamars enda möjlighet är att bli havande med sin svåger. Onan, går med på att vara levirat 

och på så sätt ge Tamar ett barn, i Er’s namn. Detta uttrycks i Deut 25:5–6:  

 
73 Wenham, WBC, 364. 
74 Carden, Michael “Genesis/Bereshit,” in The Queer Bible Commentary, ed., Deryn Guest, Robert E. Gross, Mona West, 
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76 Esias Meyer, Leonore Pietersen, “Old Testament stories and Christian ethics: Some perspectives from the narrative of 

Judah and Tamar,” in Stellenbosch Theological Journal, 2 (2016): 241–259, 248 – 249. 
77 Carol A. Newsom, Sharon H. Ringe, The Womens Bible Commentary (Louisville, Kentucky: Westminister/John Knox 

Press, 1992) 22. 



Sida 25 av 73 
 

Om två bröder bor tillsammans och den ene dör utan att lämna någon son efter sig, skall änkan inte gifta 

om sig med någon utanför släkten, utan hennes svåger skall ligga med henne, han skall ta henne till 

hustru och göra sin svågerplikt mot henne. Den förste son hon föder skall räknas som den döde 

broderns, så att hans namn inte utplånas i Israel. 

Onans medgörlighet är ett skådespel, och i vers 9 uppdagas det att han inte ha för avsikt att 

göra Tamar havande, då det skulle innebära att Onans del av det ekonomiska arvet skulle gå 

förlorat. Wenham noterar att Onan har samlag med Tamar vid flera tillfällen.78  Newsome och 

Ringe förklarar att rösten som fördömer Onan är både Jahves och författarens, det är ett 

tydligt fördömande av att han vägrar göra Tamar havande, utifrån själviska anledningar och 

framför allt då att han medvetet också hindrar Tamar från en plats i samhället.79 

Två av Judas söner är döda och scenen avslutas med att Juda skickar Tamar att bo med sin far, 

till dess att Shela blir gammal nog för att gifta sig. I vers 11 står det att Juda säger till Tamar, 

sin svärdotter, att återvända till sin far. Begreppet som används är ֜תֹו  och Wenham menar ,כַ ל 

att begreppet som används för att indikerar att Juda fortsatt har ett juridiskt ansvar för 

Tamar.80 I texten avslöjas det att Juda är rädd att också Shela, hans yngsta och sista son ska dö 

som sina bröder. Detta menar Cook placerar Tamar i en hopplös situation, hon är fast i sin fars 

hus, men hon tillhör sin svärfar.81 Frymer-Kensky lyfter att det Juda säger till henne är 

motsägelsefullt, då definitionen av att leva som änka innebär att kvinnan lever utan ett manligt 

överhuvud. På gott och ont innebär det hon borde vara fri. Men Tamar är inte fri, precis som 

Cook noterade ovan placeras Tamar i en katastrofal situation. Frymer-Kensky skriver: ”Tamar 

is not free; she is back under her father’s supervision and in her father-in-law’s jurisdiction. 

She cannot create her own destiny but must stay bound to Judah or be subjected to severe 

punishment, even death.”82 Detta bör ha uppfattats som fel och märkligt av den implicita 

läsaren som troligen har läst berättelsen om Rut. Rut blev en änka utan söner, men hon var 

”fri” och gavs möjligheten att skapa sig ett nytt liv (Rut 1–4). Trots allt som sker i texten 

uppmärksammar Abasili att Tamar varken säger eller gör något. Tamars enda rörelse skildras 

i vers 1, genom att besvara Judas krav om att återvända till sin far. Abasili påpekar att Tamar 

som barnlös änka inte har någon annan möjlighet än att lyda sin svärfar.83 Frågan är dock om 

det är ett helt korrekt uttalande, Frymer-Kensky menar att det finns en möjlighet för Juda själv 
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att träda in som levirat.84 Oavsett tycks det ha funnit åtminstone en möjlighet att göra uppror, 

enligt Deut. 25:55–10 har en kvinna rätt att ifrågasätta den broder som vägrar stå som levirat 

hos de äldre. Svägerskan kunde då offentligt skämma ut sin svåger genom att ta av honom sin 

sko, spotta honom i ansiktet och säga: ” Så gör man med den som inte vill föra sin brors släkt 

vidare.”.85 

Karaktärer 

Juda 

Författaren skildrar Juda med stort kontrollbehov och maktbegär. Han valde en kvinna till sig 

själv och nu väljer han en till sin äldsta son, utan att samtala med varken sin son eller hustru 

om det. Men Er dör hastigt och Juda är aningslös om vad som orsakat hans tidiga bortgång. 

Westermann skriver att det var allmänt vedertaget under antiken att förklara en människas 

förtidiga bortgång som ett straff från Jahve.86 Något Juda inte tänker på, vilket författaren är 

noga med att förmedla. Juda tror att det är Tamars fel och möjligtvis går det att känna en 

förståelse för Judas agerande utifrån en sådan uppfattning. Frymer-Kensky uppfattar det 

motsatt och menat att det får honom att framstå som dåraktig. Hon skriver: ”At the same time, 

it shows that a man with both power and lack of understanding becomes a oppressor.”87 

Anmärkningsvärt är att Juda tycks sakna tillit till Jahve och löftet om att Abrahams släkte ska 

växa sig stort.88 Än en gång skildras Juda som självisk, men även ovis och kanske även farlig 

eftersom han har makt att döma Tamar hur han än vill. 

Något iögonfallande i scenen är att det saknas uttryck för Judas sorg efter sönernas död. 

Analysen uppmärksammar nu även en upptrappning i berättelsen och en förstärkning av Judas 

bryska och arroganta karaktär.89 

Meyer och Pietersen reagerar på Judas agerande mot Tamar. De menar att Juda går för långt 

när han, dels vägrar föra samman Tamar och Shela, dels då han tvingar Tamar att lämna 

familjen och leva som änka samtidigt som hon är trolovad till Shela. De understryker att hon 

sitter fast, utan några ekonomiska möjligheter och utan möjligheter att gifta om sig och 

samtidigt förväntar sig Juda att hon ska stanna där tills han bestämmer någonting annat.90 
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Utifrån Meyers och Pietersens argument stärks bilden av Judas kontrollbehov, eller kanske 

snarare maktbegär, allt ska ske utifrån hans vilja och lust, när han tjänar på det. Von Rad 

uppmärksammar också detta och menar att det inte är ett korrekt agerande. Han menar att den 

enda gång en kvinna kan skickas tillbaka till sin far var ifall hon verkligen var en änka, utan 

någon som kunde ställa upp som levirat. Detta är inte fallet i denna berättelse. Von Rad 

förklarar att Juda beter sig på ett oärligt sätt.91 Det faktum att Juda, eller författaren, använder 

sig av begreppet svärdotter,֜תֹו  signalerar för läsaren att Juda fortsatt har ett juridiskt ansvar ,ַכל 

att förse Tamar med en make då han ännu har en son kvar.92 Utifrån ett feministiskt 

perspektiv är det noterbart att Juda ser kvinnan som förbrukningsbar, han är villig att offra 

henne för att rädda sitt eget namn, en tolkning även Frymer-Kensky går i linje med.93 Det kan 

tolkas utifrån olika perspektiv och det är möjligt att den implicita läsaren såg detta som en bra 

och smart lösning, eftersom det utifrån sin historiska kontext ansågs viktigt att namnet levde 

vidare. Utifrån ett sådant perspektiv går det att argumentera för att Juda snarare ska ses som 

en förebild. Uppsatsens hållning går i linje med bland andra Frymer-Kensky, Meyer och 

Pietersen, det är en katastrofal situation för Tamar, vilken Juda medvetet placerat henne i. 

Juda har möjligheten att släppa Tamar fri, men väljer att inte göra det. Kanske för att han är 

rädd att Tamar ska åberopa rätten att förnedra Judas son offentligt enligt lagen i Deut 25:8 – 

10 som nämndes tidigare. Utöver att dra av skon, spotta svågern i ansiktet och utropa hans 

skuld, innebär lagen även att svågerns släkt framöver kommer bli kallade ”barfot”, ett 

ökennamn förknippat med skuld och skam. Ett uttryck som pekar på sveket mot kvinnan, 

något som också skulle förnedra Juda! 

Tamar 

Tamar introduceras i vers 6 och är kvinnan Juda tar till att äkta sin äldste son. Det nämns 

ingenting om hennes bakgrund.94 Brown skriver att ר מ   betyder dadelpalm.95 Frymer-Kensky ת 

menar att Tamars namn innehar en särskild betydelse. Hennes namn, precis som många 

andras i Genesis, avslöjar vilken problematik som är central i berättelsen. Dadelpalmen är 

känd för sin möjlighet att bära massvis av frukt, men den kan också stå fruktlös skriver 

Frymer-Kensky. Hon är även av förståelsen att dadelpalmen måste pollineras med hjälp av 

människor.96 Tamars namn avslöjar med andra ord att hon har samma potential som palmen. 

 
91 Von Rad, Genesis, 358. 
92 Alter, The Art of Biblical Narrative, 16–18. 
93 Frymer–Kensky, Reading the Woman of the Bible, 268. 
94 Carden, “Genesis/Bereshit”, 54. 
95 Brown, Driver, Briggs, “ר מ   .in Brown Driver Briggs Hebrew and English Lexicon, 1071 ,”ת 
96 Frymer–Kensky, Reading the Woman of the Bible, 266.  



Sida 28 av 73 
 

Frymer-Kenskys argument håller dock inte hela vägen. Dadelpalmen har två kön och 

benämns som ett manligt och kvinnligt träd. Crow menar att de båda ”könen” krävs för god 

frukt, men pollineringen kräver inget mänskligt ingripande. Crow förklarar att det 

förekommer att människor hjälper till att öppna upp kapseln där korn av pollen befinner sig, 

men att man sedan låter det vara eftersom vinden sprider trädets pollen med vinden.97 Det är 

endast när palmen odlas, som den aktivt av människor pollineras genom att odlarna klättrar 

upp i träden och tillför manligt pollen i de kvinnliga blommorna. Crow skriver att 

dadelpalmen bär frukt i det vilda, men att frukten sällan når upp till samma perfektion som de 

kultiverade. Källan är hämtad från 1908 och är inte antik. Det går att argumentera för att den 

antika människan inte hade samma kunskap som den Crow publicerat, om att träden hade två 

kön. Frymer-Kenskys argument håller alltså inte. Återkommande i den hebreiska Bibeln 

tillskrivs Jahve makten att skapa liv, genom exempelvis graviditeter, vatten, kött och frukt. Ett 

exempel på Jahves aktivitet går att läsa i Hagg 2:20, där profeten Haggaj förmedlar att Jahve 

kommer välsigna fruktträden så de börjar bära frukt. Kontexten i Hagg visar på att Jahve 

behöver ge sin välsignelse för att fruktträden ska bära frukt. Jahves makt över fruktträden 

etableras dock än tidigare, i Gen 2:9 beskrivs det att Jahve är den som låter alla träd växa upp, 

även de goda fruktträden. Det är med andra ord inte människan som i den antika kontexten 

pollinerar fruktträden, det är Jahve. En möjlig tanke är då att Tamar, eller dadelpalmen i Gen 

38 behöver pollineras med hjälp av Jahves vind?  

Arbeitman presenterar en annan teori och menar att termen ר מ   har förlorat sin ursprungliga ,ת 

innebörd. Han skriver: “the apparent personal name of Tamar is more likely a wide-spread 

cultic/numinous title and that this personage in the interaction with Judah plays the role of the 

founder of a line and is of heroic nature, beyond a mere cunning woman.”98 Detta kommer 

vidare lyftas upp senare i analysen, men det kan vara ett tecken på att författaren tidigt vill 

etablera hur viktig Tamar är för berättelsen. 

I det inledande kapitlet etablerades det att åsikterna gällande synen på samrelationer mellan 

Abrahams klan och andra klaner i de kananeiska områdena är omdiskuterat. En av 

inställningarna inom exegetiken är att interreligiösa förhållanden sågs ner på under antiken. 

Kruschwitz är en av dem som står för en sådan tolkning. Han menar att det ligger ett 

 
97 F.E. Crow, ”Cultivation of the Date Palm in Mesopotamia”, in Bulletin of Miscellaneous Information.4 (1908): 283–286. 
98 Yoël L. Arbeitman, ”Tamar’s name or is it? (Gen 38),” in Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 112 (2000): 

341–355, 355. 
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varningens eko genom Genesis berättelser och hänvisar bland annat till Gen 28:2 där Jakob 

tar emot välsignelsen av sin far, och orden ”Du får inte ta en kananeiska till hustru.”99  

Det är tydligt en avvisande inställning mot dem som till hör de kananeiska klanerna och 

Kruschwitz menar att detta leder till misstänksamhet över Tamar.100 Men det omnämns 

ingenstans att Tamar skulle vara kanané och hon är trots allt berättelsens andra huvudkaraktär, 

lyfter Westermann. Hon gifter sig med Judas äldste son, Er, men blir änka när han väcker 

Jahves ilska och Jahve får honom dödad. Enligt de seder och förväntningar Juda är uppvuxen 

med, förväntas Er’s yngre bror, Onan, bli levirat och på så sätt försäkra att Tamar blir havande 

och föder Er’s ättling.101 Eftersom Onan spiller sin säd på marken kan inte Tamar bli havande 

och det förargar Jahve, vilket resulterar i att Tamar fortsatt är änka och barnlös. Wildawsky 

poängterar dessutom att Tamar inte har någon möjlighet att klaga på situationen eftersom 

Onan spiller säden i ”hemlighet”. Tamar är tyst och säger ingenting om vare sig Er eller Onan 

och hon har ingen möjlighet att söka uppgörelse för de fel som begåtts mot henne.102 Frågan 

är vad Wildawsky menar med att Onan utför ”coitus interruptus” i hemlighet? Carden 

poängterar att Onan drar ut sin penis varje gång han ska komma, hur kan det vara en 

hemlighet för Tamar att Onan inte kommer i henne? Om det inte är så att Tamar som ung 

kvinna, inte vet hur ett fullbordat samlag går till, vilket då placerar henne i en än mer utsatt 

situation. 

Både Carden och Abasili menar att Tamar utnyttjas av Onan, Carden drar det till och med så 

långt som att påstå att Tamar utsätts för upprepade våldtäkter. 103Det är en intressant 

reflektion, men frågan är om det går att dra det så långt. Utifrån studieobjektets kontext ges 

kvinnan aldrig någon talan, och kvinnan är underställd mannen. Det är med andra ord mannen 

som avgör vad som är rätt och fel. Men Onans syfte är att fullfölja sin förpliktelse som levirat 

och utifrån ett feministiskt perspektiv går det att åtminstone peka på ett maktmissbruk och 

utnyttjande utifrån Tamars position i kontexten. En aspekt som styrker Cardens påstående om 

att Tamar våldtas tål att fundera över.  

I berättelsen nämner författaren ingenting om att Tamar skulle uttryckt några känslor eller 

agera på händelserna.104 Abasili skriver: ”Pherhaps her silence signals her powerlessness to 

 
99 Se även Gen 24:2–4, 26:34–35, 27:46. 
100 Jonathan Kruschwitz, “Tamar among the matriarchs: Godless and perhaps closer to God”, in Review & Expositor, 115 

(2018): 542–555, 543. 
101 Westermann, Genesis, 268 – 269. 
102 Wildavsky, “Survival Must not be Gained through Sin,” 39. 
103 Carden, “Genesis/Bereshit,” 54. 
104 Carden, “Genesis/Bereshit,” 55 

   Abasili, “Seeing Tamar through the prism of an African woman,” 5. 
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correct Onan as a woman in a patriarchal society.”105 Vilket också skulle kunna demonstrera 

att hon inte har en aning om att Onan utnyttjar henne. Oavsett så befinner sig Tamar i en kris 

och har inga möjligheter att ta sig ur den. Berättelsen skapar en sympatisk känsla mellan 

läsaren och Tamar. Att Juda samtidigt tycks anklaga Tamar, som orsaken till sönernas 

bortgång ökar denna känsla. Dels då läsaren vet varför sönerna dödats, dels då Judas rädsla får 

honom att behandla Tamar på ett oskäligt sätt.106 Tamar är följsam och gör som sin svärfar 

beordrar utan att säga emot.107 Även om hon har rätten att förödmjuka åtminstone Onan 

offentligt (och därigenom också Juda). 

Er 

Judas förstfödda son och han som gifter sig med Tamar. Enligt berättelsen framgår det att Er 

gör något ont i Jahves ögon och bestraffas därför med döden av Jahve. En onaturlig och 

dessutom förtidig död under antiken, förklarades ofta med att Jahve låg bakom det.108 En 

annan uppfattning var att man inte hade följt lagen och därför förargat Jahve.109 I relation till 

ett sådant antagandet väcks en undran, varför slår den tanken aldrig Juda? Ers död är den 

första kritiska händelsen i Gen 38.110 Ers karaktär är av platt karaktär och det är inte troligt att 

den implicita författaren är ute efter att skapa någon relation mellan honom och läsaren. Men 

Er i relation till Juda förstärker en negativ bild av Juda, dels genom att han inte sörjer Ers 

förtidiga bortgång, dels belyser det Judas bristande tro till Jahve. 

Onan 

Judas andra son vilken Juda begär ska agera levirat för att Tamar ska bli havande och föra 

vidare Ers släktlinje. Frymer-Kensky menar att Onan inte utför sin uppgift som levir, då det 

skulle innebär att han går miste om en större andel av arvet vid Judas bortgång.111 Onans 

agerande går emot det välsignelselöfte Jahve gett sitt folk, löftet om att Israel ska bli ett talrikt 

folk. Wenham menar att det inte går att se förbi temats centrala roll i Gen 38 som i huvudsak 

problematiserar barnlösheten. Jahve dödar Onan eftersom han förvägrar Tamar ett barn och 

indirekt vägrar han också att föra Abrahams ätt vidare. Det tyder på att Onan inte har någon 

respekt eller tro på det patriarkala löfte Jahve gett sitt folk.112  

 
105 Abasili, “Seeing Tamar through the prism of an African woman,” 5. 
106 Frymer– Kensky, Reading the Woman of The Bible, 267. 
107 Westermann, Genesis 37–50, 52. 
108 Westermann, Genesis 37–50, 51. 
109 Wenham, WBC, 366. 
110 Frymer– Kensky, Reading the Woman of the Bible, 267. 
111 Frymer– Kensky, Reading the Women of the Bible, 267. 
112 Wenham, WBC, 365, 367. 



Sida 31 av 73 
 

Det är värt att återigen poängtera att Onan ändå ligger med Tamar. Med andra ord utnyttjar 

Onan henne för att tillfredsställa sina sexuella begär.113 Wenham menar dessutom att detta 

upprepades vid flera tillfällen.114 Carden poängterar att Onan påminner om sin far, i sitt kalla 

handlande och sitt maktmissbruk. Som dryftades ovan, menar Carden dessutom att Onan 

utsätter Tamar för övergrepp, eller snarare våldtäkt.115 Det går inte att ignorera bilden av 

Tamars utsatthet som författaren förmedlar och i relation till det skapas en antipatisk bild för 

Onan som en kallhjärtad och självisk karaktär, och sympatin för Tamar stärks. 

Jahve 

Jahve är i texten inledningsvis aktiv i sitt handlande, något Carden uppmärksammar. Han 

menar att Jahve är berättelsens protagonist och tydligt aktiv för sista gången i Genesis.116 

Wenham skriver att det bland annat är Onans hindrande av Jahves välsignelsetanke i den 

hebreiska Bibeln som väcker ilska, då Onan medvetet förhindrar Abrahams klan från att bli 

talrikt.117 Det finns delade meningar gällande Jahves aktivitet i Gen 38. I ovan diskussion 

lyftes Frymer-Kenskys argument, att bli havande och föda barn är en välsignelse endast Jahve 

kan ge eller neka.118 Detta framgår exempelvis i Gen 17:15–16 där Jahve berättar att han 

kommer välsigna Sara på ålderns höst och Jahve kommer låta henne föda en son. Ett annat 

exempel på att Jahve har möjlighet att stänga eller öppna en kvinnas livmoder finns i Jes 66:9 

där Jahve ifrågasätter sin roll i att stoppa graviditeter.  

Ytterligare ett argument för Jahves ingripande i Gen 38 lyftes under diskussionen om Tamars 

namn, dadelpalmen. Utifrån en antik kontext argumenterade jag för att det inte är troligt att 

människorna föreställde sig träden som manliga och kvinnliga, varav de kvinnliga måste 

”befruktas” av det manliga trädets pollen. Denna uppsats går i linje med den argumentationen, 

vilket innebär att utifrån ett antikt perspektiv och tidigare texter var det Jahve som såg till att 

träd bar frukt. En argumentation gällande den implicita författarens ingång bygger då på att 

Tamars namn även används för att symbolisera Jahves pollinering av henne, eller 

öppnande/stängande av livmodern. 

Westermann är tydlig med att författaren inte skriver fram Jahve som en aktiv karaktär i 

berättelsen.119 På liknande premisser uttrycker sig Kruschwitz, han menar att Jahve inte stöttar 

 
113 Abasili, “Seeing Tamar through the prism of an African woman,” 5. 
114 Wenham, WBC, 366–367. 
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117 Wenham, WBC, 367. 
118 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 265. 
119 Westerman, Genesis 37–50, 56. 
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Tamar, åtminstone inte i jämförelse med andra matriarker i Genesis. Han förklarar att Jahves 

aktiva närvaro i den hebreiska Bibeln succesivt har avtagit och i slutet av Genesis håller sig 

Jahve helt bakom kulisserna. Människorna har tagit på sig mer ansvar och Kruschwitz menar 

att de mognar mer när Jahve är frånvarande.120 Han skriver: ”God becomes increasingly 

absent from the scene, so human can speak more about God and take more responsibility for 

proceedings.”121 Clifford håller delvis med om att en sådan tolkning är möjlig, men han menar 

att det är sällsynt att Jahve är framträdande i Josefsberättelsen och menar att nyckelorden i 

berättelsen används för att uppmana läsaren att se tillbaka till tidigare berättelser i Gen, för att 

minnas Guds försyn och välsignelse.122 Det är en allmänt utbredd skildring i den hebreiska 

Bibeln och för läsaren, vilket gör bilden av Juda än mer antipatisk.  

Jahves försyn är närvarande och det går att uppmärksamma tidigt i Josefsberättelsen. I Gen 

37:15 befinner sig Josef ensam i ödemarken och möter en främmande man. Att möta den 

främmande mannen är förknippat med fara, död och risk för att bli våldtagen, men mannen på 

fältet hjälper Josef.123 Det är ett återkommande perspektiv, allt som Josef går igenom och 

överlever är genom Jahves försyn.124 Gellman menar att mannen på fältet är både människa 

och ängel, eller Jahves sändebud. Han argumenterar för att det är ett återkommande fenomen i 

Bibeln att människor misstar änglar för enbart människor. Gellman lyfter Gen 18:2–3 som 

exempel där Jahve skickat tre män med Jahves budskap. Det innebär att Jahve skickar 

sändebud på olika sätt, som en främmande man, som tre människor med bud från Jahve eller 

folket i samhället. Med risk för att gå händelserna i förväg händer samma sak både Tamar och 

Juda i studieobjektet. I Gen 38:13 får Tamar plötsligt veta att hennes svärfar skulle till 

fårklippningsfestivalen. Varför skulle någon bry sig om att berätta för Tamar om detta, på 

vilket sätt passar det in i situationen? Om det nu inte är Jahve som vill vägleda Tamar att bege 

sig till Timna för att möta sin svärfar? Vers 14 påminner om Josefs möte med den främmande 

mannen, utifrån att karaktärerna är utsatta i kontexten. Tamar går ut på gatan, sätter sig på en 

offentlig plats och väntar på Juda. Hur kan hon vara säker på att det inte kommer en annan 

man som vill ha henne, en man som eventuellt inte bryr sig om att fråga om lov?  

 
120 Kruschwitz, “Tamar among the matriarchs,” 544. 
121 Kruschwitz, “Tamar among the matriarchs,” 550. 
122 Craig A. Evans, Joel N. Lohr, David L. Petersen, The Book of Genesis, 221. 
123 Bergström, ”Josef död och uppstånden,” 22. 
124 Bergström, ”Josef död och uppstånden,” 46. 



Sida 33 av 73 
 

Shela 

Det är Judas son, vilken lagen i Deut 25:5 nu bör tillämpas för. Det innebär att Shela borde 

agera levirat och göra Tamar havande. Frymer-Kensky poängterar att lagen innebär att om det 

finns någon son över tio år så skall denna agera levirat. Hon menar vidare att Juda borde fört 

samman Shela och Tamar, även om de inte hade kunnat fullborda äktenskapet, genom samlag, 

med en gång.125 Berättelsen avslöjar ingenting om Shelas ålder eller om han har någon åsikt 

om Judas beslut. Men eftersom det finns en son till, som Juda medvetet undanhåller från att 

ställa upp som levirat, framställs Juda som mer negativ för den implicita läsaren, i synnerhet i 

kontrast till Tamar. Resultatet blir att läsaren skapar en mer sympatisk relation med Tamar.  

Miljö 

Tiden rör sig snabbt mellan scen 1 och 2, det antyder att tiden mellan födseln av Judas barn 

och till giftermålet med Tamar inte är av betydelse för berättelsen.126 Miljö handlar om mer än 

specifika platser, det inkluderar också sociala och kulturella aspekter. I scen 2 utför Tamar det 

som förväntas av henne utifrån berättelsens inledande kontext, hon lyssnar på sin svärfar som 

är den som bestämmer och återvänder till sin fars hus. Analysen har etablerat vad det innebär 

för en kvinna i Tamars situation. Frymer-Kensky betonar att om det inte finns möjlighet för 

någon att agera levirat och kvinnan därvid är änkling ska hon släppas fri. En kvinna i Tamars 

situation, som änka och barnlös, kan bara säkerställa ett tryggt liv genom att så snabbt som 

möjligt gifta om sig.127 Det kan liknas vid döden för Tamar eftersom hon förnekas sin 

rättmätiga plats i Judas familj, undangömd och skulle hon göra något som i Judas ögon (eller 

samhället) anses vara fel är risken att hon möter en fysisk död, inte bara den symboliska hon 

befinner sig i. I analysen av Juda ovan lyftes innebörden av att Tamar identifieras som Judas 

svärdotter. Det pekar på att författaren medvetet förmedlar till sin läsare att det Juda gör är fel 

utifrån den kultur och de sociala normer då de skrevs ner.128  

Ordannalys 

Levirat 

Ordet levirat härstammar från det latinska ordet leʹvir och betyder svåger och innebär en rätt 

eller regel om att brodern till den avlidna maken ska gifta sig med sin svägerska.129 I 

 
125 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 267–268. 
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berättelsen handlar det om en lag som omnämns i den hebreiska Bibeln vid tre tillfällen: I Gen 

38, Rut och i Deut. 25:5 – 10. Lagen har som uppgift att säkerställa att mannens namn lever 

vidare genom en avkomma. Det innebär att änkans svåger har som uppgift att ligga med 

änkan med syfte att reproducera. Den första son hon föder ska räknas som den avlidne 

makens son. Enligt lagen menar Westermann, finns det inte någon rätt till äktenskap, målet är 

att producera en arvinge.130 Lagens fokus ligger på mannen, men det är troligt att den också 

fungerade som ett skydd för kvinnan som får möjlighet att säkerställa sig ekonomisk trygghet 

och en plats i samhället. Något hon inte har utan en man som skyddar henne.131 

Tamar 

Flera av forskarna, bland dem Wenham och Westermann, i studien är överens om att Tamars 

etymologiska betydelse härstammar från ר מ   som är ett namn, som även associeras med ת 

dadelpalmen.132 Frymer-Kensky menar att Tamars namn avslöjar vad berättelsen handlar om, 

ett författarknep som är återkommande i den hebreiska Bibeln. Hon menar att eftersom 

dadelträdet är ett träd som kan bära mängder med god frukt, ifall det aktivt pollineras, ska det 

förstås som en koppling till Tamar. Tamar, liksom dadelträdet, har potentialen att bära frukt 

(barn), men det krävs aktivt handlande.133 Frymer-Kenskys påstående om mänskligt 

ingripande för att pollinera dadelträdet har i analysen ovan argumenterats emot. Istället har 

jag lyft argument för att det bör tolkas som att det är Jahve som handlar. Detta har styrkts 

utifrån både historiska och bibliska resonemang.  

Arbeitman som nämndes tidigare håller inte med denna exegetiska ingång. Han menar att 

begreppet tamar snarare ska förstås som en beteckning för något, än att det är namnet av ett 

fruktträd som applicerats på en person. Arbeitman hävdar att det är ett medvetet val av 

författaren att välja ett hettitiskt substantiv som bildspråk för Tamar.134 Arbeitman utgår från 

ordet dammara ifrån den hettitiska kilskriften, som syfta på en kultisk person. Detta skulle 

mer passa in i berättelsen och Tamars eventuella status i den. Han skriver:” this function of 

the dammara- together with the phonetic nature of the Hittite word offers a more satisfactory 

»fit« to the status and action of our Tamar as, in a »pious« and »legally correct« act. She 

induces Judah to impregnate her, than can the assumption of a name »Palm«.”135 Tamars 

namn är dubbeltydigt, men Arbeitman är ändå säker på namnets betydelse. Han menar att 
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Tamars namn syftar till det hettitiska ordet dammara och den kultiska funktion det pekar på. 

Arbeitman redogör för en fullgod forskning och lyfter flera språkliga argument för betydelsen 

av Tamar, som alla visar på att begreppet inte har med hennes roll som hustru att göra. Han 

jämför också Tamar med den Kilikiske prästen som skapade Afrodites tempel och dess 

prästerskap. Detta drar Arbeitman i linje med att Tamar skapade och beskyddade Judas ätt.136 

Arbeitman resonerar följande: ”Each is the eponymous hero-founder, the former functioning 

as the bringer of the cult, the latter as the »priestess« who, when Judah’s practice of kᵉzîb 

»deceit« almost wipes out the line, preserves it.”137  

Arbeitman fortsätter att problematisera att forskare feltolkat hennes namn och han menar att 

det blir än mer tydligt i vers 15, 21–22. Där benämns Tamar som en ז נ ה, en ”hora” i Judas 

ögon, men när Juda skickar sin vän Hira att betala henne, är det en ה ֵּ֛ ש   han frågar folket ,ַהְקד 

efter. I Bibel 2000 översätts det med tempelflickan. En ה ש   syftar på en kultisk prostituerad ְקד 

eller prästinna i templet. Enligt Arbeitman är det en ordlek som författaren använt sig av när 

han använde båda begreppen. Han menar att det i den tid då det skrevs ner var förståeligt för 

läsaren utifrån deras kontext, men att detta under tiden har förändrats.”[She] had her societal 

title, no longer understood, attached to her personal name. Thus she evolved from »cultic 

priestess« vel sim. to »Tamar«.”138 Leuchter är av samma uppfattning som Arbeitman. 

Leuchter utvecklar argumenten genom att belysa samhörigheten mellan Tamar och det straff 

hon senare döms till av Juda i vers 24. Leuchter menar at detta förtydligar begreppets 

etymologiska betydelse och förklarar vidare att dödsmetoden väcker frågor. I Lev 21:9 står 

det: ”Om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon 

skall brännas.” Det framgår inte av texten om dottern på något vis själv skulle vara en kultisk 

person, men Leuchterd menar att det är en trolig föreställning. Leuchterd avslutar med att 

skriva:  

The commonalities between Gen 38:24 and Lev 21:9 do not demand viewing the former as literarily 

dependent on the latter. Rather, both texts may draw from a shared tradition regarding women's sacral 

status that the narrative of Genesis 38 exploits to great dramatic effect. Following Arbeitman's 

observations, we should view the term רמת as inheriting the numinous overtones of the terms linguistic 

patrimonies, which retained a currency in the vernacular of the hinterland.139 

 
136 Arbeitman, “Tamar’s Name or Is it?,” 348–350. 
137 Arbeitman, “Tamar’s Name or Is it?,” 350. 
138 Arbeitman, “Tamar’s Name or Is it?,” 352. 
139 Mark Leuchter, ”Genesis 38 in Social and Historical Perspective,” in Journal of Biblical Literature 

132 (2013): 209–227, 212. 
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Jag håller med Arbeitman och Leuchterd, det är en förståelse som passar in väl på Tamar i 

Gen 38 och dess kontext. Detta blir tydligare i kommande analyskapitel, där en mer dramatisk 

bild av hennes karaktär lyfts fram. Arbeitman drar slutsatsen att Tamar troligen pekar på en 

kultisk uppfattning och att det handlar om en gudfruktig/from personlighet, som i mötet med 

Juda spelar en roll som grundare av en ätt vilken bygger på en heroisk natur – bortom bara en 

listig kvinna.140 Det kan vara en blandning av båda perspektiv, dadelpalmen och det kultiska. 

Jag håller med Arbeitman då hans argument går i linje med den bild som presenteras. 

Perspektivet är spännande och i kommande analys av studieobjektet presenteras den kultiska 

aspekten än tydligare genom Hiras sökande efter ה ש   men också Judas förslag om att betala ,ְקד 

med en killing verkar gå i linje med den kultiska aspekten. Jag går samtidigt även i linje med 

dadelträdets betydelse, men utifrån perspektivet att Jahve är närvarande i texten. Jag avvisar 

Frymer-Kenskys resonemang kring dadelträdet, men samtidigt visar analysen på att 

dadelträdet används som en symbol för både studieobjektets genre och för att symbolisera 

Jahves försyn. 

Sammanfattning 

I denna scen ser analysen en tydlig föreställning där död är tecken på att människan brutit 

Jahves lagar eller begått synd. Analysen nådde fram till slutsatsen att Jahve är den enda som 

kan rädda en människa från livsfara, men också att Jahve har makten att öppna en kvinnas 

livmoder. Jag argumenterar även för att Frymer-Kenskys argumentation om mänsklig 

pollinering är felaktig, detta hävdar jag utifrån både ett historiskt och narrativt perspektiv.  

Analysen uppmärksammar Tamar som en kvinna med kultiska undertoner och en symbol för 

dadelträdet. Scenen avslutas med att nå fram till ståndpunkten att Tamar befinner sig i en 

hopplös situation.  

  

 
140 Arbeitman, “Tamar’s Name or Is it?,” 351–352, 355. 
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3.1.3 Scen 3 – Tamar agerar 

Scen Händelse Karaktärer 

3 

V 12 – 19 

Tamar tar sitt öde i 

sina egna händer. 

Efter en tid dör Judas hustru och efter 

sorgetiden beger han sig till fårklippningen 

i Timna. Tamar får kännedom om Judas 

intentioner och klär av dig sin sorgdräkt, 

sminkar sig och beger sig dit. Tamar har 

förstått att hon inte kommer få Judas 

yngste son i giftermål då det ännu inte 

skett. Juda får syn på Tamar på vägen och 

uppfattar henne som en hora och han begär 

att få köpa hennes sexuella tjänster och 

erbjuder henne en killing för hennes 

tjänster. Tamar, som Juda inte känner igen, 

kräver att få en pant som säkerhet, varpå 

Juda ger henne sin sigillssnodd, sigill och 

sin stav, innan de ligger med varandra. 

Tamar blir havande och återvänder hem till 

sin fars hus, där hon tar av sig slöjan och 

än en gång ikläder sig sin sorgdräkt. 

• Tamar 

• Juda 

 

I jämförelse med de tidigare scenernas raska tempo, bromsar farten in. Detta signalerar till 

läsaren att kommande verser är kritiska för berättelsen. Scenen inleds med att Judas hustru har 

dött och författaren markerar att sorgeperioden är slut. Det framgår inte varför Judas fru dött, 

inte heller hur lång tid som gått. Abasili och Wildavsky poängterar att det i berättelsen går att 

anta att Shela är vuxen (giftas mogen), därför bör vi anta att det gått en längre tid.141 Alter 

noterar att det hebreiska uttrycket i versen, ֵֶ֣חם נ   ”.ordagrant betyder ”och han hade tröstats ַויִּ

Alter menar att det kan indikera att Juda har känslor (i jämförelse med reaktionen på sina 

söners bortgång), men det kan också enbart handla om att förklara för läsaren att Juda 

genomgått den socialt accepterade sorgeperioden. Det är svårt att fullt ut analysera Judas sorg 

eller bristen på den som någonting negativt. Att uttrycka sorg offentligt kan användas i 

 
141 Wildavsky, “Surviving Must not be Gained through Sin,” 40. 

Abasili,” Seeing Tamar Through the Prism of an African Woman,” 7. 



Sida 38 av 73 
 

själviska syften, exempelvis som i 2 Sam12:21–23 där kung Davids uttryck för sorg används 

för att erhålla sympatier och ett förmildrat straff av Jahve. Helgesson menar även att David 

använder sig av sorgen för att demonstrera ångest och på så vis erhålla Jahves förlåtelse.142 

Det går därför inte fullt ut att peka på att Juda inte har några känslor, bara för att de inte 

uttrycks på ett förväntat sätt och även de gånger sorg uttrycks ”korrekt” behöver detta inte 

vara ett tecken på omsorg.   

Men Alter menar snarare att det finns en korrelation mellan Jakobs uttryckta sorg i Gen 37:35 

där det står: “Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig 

tröstas utan sade: »Jag skall sörja min son tills jag själv stiger ner i dödsriket.« Så begrät hans 

far honom.” Alter menar att Jakobs och Judas reaktioner eller brist på dem, används för att 

belysa deras motsatta karaktärsdrag och han skriver: ”we pick up the antithetical echo of 

Jacob’s refusal of consolation at the end of the previous chapter.”143 En sådan tolkning är mer 

trolig utifrån den karakterisering och kontext som hittills har beskrivits.  

Abasili lyfter att det måste gått lång tid från det att Tamar skickats bort från sin svärfar och att 

hon inte fått någon uppmärksamhet sedan dess.144 Westermann skriver i förbifarten: ”The 

introduction or transition begins skillfully after a lapse of time with an action of Judah, as if 

he were the main character.”145 En liten indikation på att Juda kanske inte är berättelsens 

huvudkaraktär?  

Det har sannolikt gått ett bra tag sedan Tamar skickades hem till sin far och hon har insett att 

Juda har lurat henne.146 Juda är tillsammans med sin vän Hira på fårklippningen i Timna, en 

festival med mycket vin. Detta menar Wenham resulterar i att Juda var berusad och 

anledningen till att han inte känner igen Tamar.147 Wenhams uppmärksammande sätter 

eventuellt Tamars handlande i ett tvivelaktigt ljus, eftersom det kan indikera att hon väljer att 

utnyttja Juda när han är berusad. Men det kan också visa hur desperat situationen är för Tamar 

och således signalera för läsaren att detta är hennes enda chans till ett säkert liv  

Abasili lyfter en annan anledning till hur det kommer sig att Juda inte känner igen Tamar. Han 

menar att eftersom hans fru dött, är det troligt att han är sexuellt frustrerad och har behov av 

 
142 Jonas Helgesson, ”Den mest betydelsefulla kärleken i Samuelsböckerna - En homoerotisk analys av Davids och Jonatans 

relation. (Kandidatuppsats framlagd vid Lunds universitet. Lund, juni 2020.), 40. 
143 Alter, Genesis, 219. 
144 Abasili,” Seeing Tamar Through the Prism of an African Woman,” 7. 
145 Westermann, Genesis 37–50, 53. 
146 Alter, The Art of Biblical Narrative, 16–18. 
147 Wenham, WBC, 367–368. 
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att mätta sin lust.148 Precis som analysen noterade inledningsvis, går det att ana att Juda utför 

spontana handlingar, vilka tycks styras av lust. Cook menar att Juda än en gång väljer ut en 

kvinna, i detta fall en prostituerad som kan tillfredsställa hans behov.149  

I scenen menar Frymer-Kensky att Tamar slutar falla offer för männen, hon tar ödet i sina 

egna händer. Tamar har hört att Juda har blivit änkling och att han begett sig till fårklippnings 

festivalen. Det kan hända att hon är medveten om att Juda kan vara berusad, men situationen 

kan även vara motsatt, situationen är kritisk och hon ser ingen annan utväg än att förmå Juda 

att på något sätt uppfylla sitt löfte.150 Analysen lägger märke till tecken på att författaren 

skapar ett emotionellt band mellan Tamar och den implicita läsaren, och att det 

återkommande skildras samband som bygger upp sympatiska känslor för Tamar, kanske även 

empatiska ifall läsaren själv befinner sig i en utsatt situation. Utifrån Van Woldes argument 

blir det tydligt att författaren vill att läsaren ska hålla med Tamars värderingssynvinkel. Hon 

skriver: 

The narrator increases the reader’s involvement with the observed or mental object and encourages the 

reader to evaluate Tamar’s consideration positively. Thus the reader is guided to agree with Tamar and 

to continue reading with a positive attitude towards her following actions.151  

Tamars mål är att förmå Juda att uppfylla sitt löfte i den mån det är möjligt, det är upp till 

henne att säkra sin framtid eftersom ingen av männen tycks ha det intresset. Medvetet 

utnyttjar Tamar situationen, trots riskerna det innebär att som ensam kvinna befinna sig på 

vägen där det är troligt att mer än Juda kommer passera.  

Frymer-Kensky skriver att författaren återigen är tydlig med att ge läsaren insyn i 

karaktärernas motiv och understryker än en gång att hon kommer vara fast för resten av sitt 

liv om hon inte gör någonting.152 Det finns ingenting i berättelsen som tyder på att Juda 

kommer försöka hjälpa Tamar ur sin situation, författaren har redan poängterat att Judas 

rädsla stoppar honom från detta.153 Wenham menar att det för läsaren ska uppfattas som om 

att det sättet hon avlägsnar sin änkedräkt och förändrar sitt utseende på, innebär att hon 

kommer kunna misstas för en prostituerad.154 Utifrån ett feministiskt perspektiv väcker det 

frågan ifall det bara finns två roller en kvinna kan ha i Tamars situation, änka eller 

 
148 Abasili,” Seeing Tamar Through the Prism of an African Woman,” 7. 
149 Cook,” Four Marginalized Foils,” 117. 
150 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 269. 
151 Wildavsky “Survival Must not be Gained through Sin,” 14. 
152 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 269. 
153 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 269. 
154 Wenham, WBC, 368. 
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prostituerad? Tamar täcker sitt ansikte med en slöja, men detta är inte anledningen till 

misstaget. Frymer-Kensky lyfter att en prostituerad traditionellt sett i de antika texterna inte 

bär slöja, det är till och med så att det anses förbjudet för en prostituerad att täcka sitt ansikte, 

eftersom inte vilken kvinna som helst ska kunna dölja sin identitet. Det är sannolikt att Tamar 

kommer misstas för en prostituerad eftersom hon ensam befinner sig på vägen Frymer-

Kensky skriver: ”he assumes she is a prostitute because only a ”street-walker” would be 

hanging around in the open roadway.”155 Von Rad menar att Tamar inte behövde förändra sitt 

utseende, det skulle räcka med att hon befann sig på ensam på vägen för att hon skulle ses 

som en prostituerad. Anledningen till att hon kunde dölja sitt ansikte härstammar från 

kulturella seder i området, som innebar att gifta kvinnor någon gång under sitt liv skulle ge sig 

själv till en främling. Detta baserades på en ed och innebar att kvinnorna gav offer till 

kärleksgudinnan Astarte. Von Rad skriver att den kultiska aspekten utifrån sexoffrande till 

Astarte: ”Were ofcourse different from ordinary prostitution even though they were repulsive 

to Israel.”156 Han förklarar vidare att det är denna kultiska aktivitet som det varnas om i 

exempelvis Deut 23:17 där den antika författaren skriver att varken kvinnor eller män fick 

vara kulttjänare. Alltså behövde Tamar, enligt Von Rads argument, bara vara en gift kvinna 

som hängav sig åt denna sexuella praktik. Det kan vara ett mellanting av de båda som Heck 

skriver: ”Tamar disguised herself as a prostitute connected to a pagan shrine.”157 Oavsett så 

lyfter författaren än en gång fram Judas ignorans, han lyckas inte känna igen sin svärdotter, 

inte ens hennes röst. Någon gång under åren måste vi kunna förutsätta att de åtminstone har 

pratat med varandra?  

Juda ser Tamar och det tar inte lång tid innan han bestämt sig för att han vill ha henne, ännu 

en gång drivs Juda av sitt begär. Juda vill ha samlag med horan och inleder förhandlingar med 

henne. Tamar vet precis vad hon vill ha och kräver utan tvekan en pant i väntan på killingen 

som Juda ska betala med. Alter beskriver händelsen som en ”businesslike exchange.” Tamar 

kräver Judas sigill, sigillsnodd och hans stav, med andra ord kräver hon det som identifierar 

Juda och som symboliserar makt i pant.158 Westermann förklarar att dessa saker är just 

specifikt kännetecknande för en auktoritär man, eftersom han använde ringen att signera 

 
155 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 270. 
156 Von Rad, Genesis, 359–360. 
157 J.D. Heck, “Tamar,” in Dictionary of the Old Testament: Pentateuch. (Downers Grove, Illinois. Leicester, England: 

InterVarsity Press. 2003), 827. 
158 Alter, The Art of Biblical Narrative, 18–19. 
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kontrakt med, staven hade personliga inskriptioner och sigillssnodden bars runt halsen.159 

Abasili menar att dessa omständigheter hjälper till att beskriva Judas karaktär ytterligare:  

”Judah has failed in his promise to give his son Shelah to Tamar, but now he is bent on fulfilling his 

promise to a mere prostitute. What an irony! Clearly, his concern here is geared towards reclaiming his 

treasured pledges, and is not a sign of consistency with regards to his promises.”160  

Jag håller med Abasili och håller med om att Judas vilja att stå för sitt löfte till en, i hans 

ögon: hora, och samtidigt förvägra sin svärdotter sitt löfte säger någonting om Judas 

karaktärsdrag. Samtidigt är det positivt att han är mån om att betala för tjänsten han köpt och 

det är inte konstigt att han snabbt vill ha tillbaka sina värdefullaste ägodelar. Å andra sidan 

presenteras återigen en bild av Juda som oförmögen att kontrollera sina begär, då han är villig 

att överlämna sina värdesaker till en okänd kvinna.  

Westermann uppmärksammar ännu en intressant aspekt, han skriver att det är möjligt att Juda 

följer de socialt förstådda reglerna när han erbjuder Tamar en killing, men han skriver också 

att människor exempelvis i Grekland och i närområdet såg en killing som en speciell gåva till 

en kultisk person som arbetar för kärleksgudinnan.161 

Karaktärer 

Juda 

Författaren uttrycker ingenting om att Juda skulle vara berusad, men några av kommentarerna 

som lyftes ovan förklarar att vin i mängder var tillgängligt under fårklippningsfestivalerna. 

Skulle det stämma och Juda är berusad befinner han sig i en utsatt situation, då han sexuellt 

utnyttjas av sin svärdotter. Kanske är det för att Juda är berusad som han inte känner igen 

Tamar? Carden lyfter fram ett annat perspektiv och skriver: ”this failure represents a 

´dangerous and even immoral ‘lack of vision on Judah’s part, demonstrating his lack any 

´complex sense of connection and responsibility`.”162 Återkommande i scenen lyfter 

författaren sådant som pekar på att Juda inte är ansvarsfull, då han inte verkar kunna tygla 

sina begär. Wenham menar att även om det inte var förbjudet för män att vända sig till 

prostituerade, var det något som ansågs dåraktigt. Den sociala normen förväntade sig att en 

respektabel man höll sig ifrån prostituerade.163 Wildavsky menar dessutom att han frivilligt 

 
159 Westermann, Genesis 37–50, 53. 
160 Abasili, “Seeing Tamar through the prism of an African woman,” 9. 
161 Westermann, Genesis 37–50, 53. 
162 Carden, “Genesis/Bereshit,”55. 
163 Wenham, WBC, 368. 
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lämnar över sin makt i händerna på en främmande kvinna/prostituerad.164 Juda är villig att 

överlämna betydande ägodelar för att få ha samlag med en prostituerad kvinna och han 

förväntar sig att hon kommer stanna kvar. Den implicita läsaren bör reagera på Judas 

handlande i texten och de risker han utsätter sig för eller se honom som dåraktig eftersom han 

inte kan kontrollera sina begär.  

Tamar 

Fram till vers 12 (med undantag av att hon besvarar Judas krav i vers 11 och går hem till sin 

far) har Tamar varit en passiv, foglig och tyst karaktär. När Tamar insett Judas svek, förändras 

hennes karaktär och hon börjar agera. Wenham skriver: ”Now, a clear perception of injustice 

done her is ascribed to Tamar, and she suddenly races in to rapid, purposeful action.”165 Även 

om Tamars utnyttjande av Juda och kan ses som självisk, skrivs hon fram som smart, hon 

känner till seder och bruk som används i området och utnyttjar det. Precis som Heck noterar 

brukar hon den hedniska helgedomens seder, vilka var aktiva i området. Hon placerar sig 

medvetet där hon vet att Juda inte kan missa henne.166 Oavsett om läsaren anser att Tamar gör 

fel eller ej, presenteras en bild av Tamar som smart och kanske också mer villig att uppfylla 

Jahves löfte än Juda. Utifrån ett feministiskt perspektiv går det att argumentera för att hon inte 

har något annat val, gör hon inget är hon fast för alltid. Tamar kommer inte kunna gifta om 

sig och när hennes far dör är hennes enda möjlighet att hennes svärfar sympatiserar med 

henne och låter henne återvända. Wenham menar även att Tamar, i jämförelse med männen i 

berättelsen, verkar vara den som är mest angelägen om att föra vidare ätten. Wenham menar 

även att Tamar är grunden för Jahves löfte om att alla jordens familjer ska få Jahves 

välsignelse och han skriver: ”[Tamar] she is the forerunner of Ruth who said, ”[Y]our people 

shall be my people, and your God my God.”167 

Miljö 

Timna & Enajim 

Timna grundades under mitten av bronsåldern skriver Kelm och Mazar. Det var en stad vilken 

omringades av höga lervallar, något som tyder på att staden var redo att försvara sig.168 Brown 

beskriver det som en plats runt bergsområdet intill staten Judah.169 Wenham menar att det 

 
164 Wildavsky,” Survival Must not be Gained through Sin,” 41. 
165 Wenham, WBC, 367. 
166 Heck, Dictionary of the Old Testament, 827. 
167 Wenham, WBC, 365. 
168 George L. Kelm and Amihai Mazar, ” Timnah: A Biblical City in the Sorek Valley,” in Archaeology, 37 (1984): 58–59, 

78–79, 58. 
169 Brown, Driver, Briggs. “ְמנ ה  .in Brown Driver Briggs Hebrew and English, 584 ”,תִּ
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syftar på låglandet som fanns på gränsen mellan Judah och Dan.170 Vägen eller eventuellt en 

stad, mellan Timna och Adullam i berättelsen kallas för Enajim. Det är här Tamar placerar 

sig, vid ingången till Enajim, en plats Juda (och andra) måste passera för att komma vidare. 

Fårklippningsfestivaler i den bibliska kontexten beskriver Wenham som ett tillfälle där 

mängder av vin var tillgängligt.171 Det finns skildringar i den hebreiska Bibeln som vittnar om 

att fårklippningen samlade mycket folk och att den genomfördes samtidigt som det serverades 

mängder med mat och vin. En lång skildring står att läsa i 1 Sam 25:2–37, där det bland annat 

berättas om att Avigajil hämtade mängder mat och vin till kung David och hans män. 

Fårklippningen omnämns även i 2 Sam 13:23–28 där det beskrivs som en festlig tillställning 

passande kungligheter.  

Det kan peka på att Tamars placering eventuellt beskriver en stor utsatthet. Omnämnandet av 

Timna och Enajim signalerar till läsaren att det var en farlig plats att befinna sig på som 

ensam kvinna. Risken är stor att det kommer andra män än Juda och kanske har också de 

besökt fårklippningen, påverkade av vinet och intresserade av att tillfredsställa sina sexuella 

begär?  Det går att dra paralleller mellan Tamar och Dina i Gen 34:1 – 2 där det står: ”Dina, 

den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick en dag ut för att träffa flickorna i trakten. Shekem, 

som var son till hivén Hamor, hövdingen i landet, fick syn på henne, och han överföll och 

våldtog henne.” En ung kvinna utan beskydd och i gränslandet är ett lätt offer och Frymer-

Kensky betonar att det i skildringen om Dina återkommande omnämns ”the land” och hon 

skriver:  

The tellers of the story repeat the word the land several times, for the people of Israel have a very 

complicated attitude toward the poples of the land. Its appearancne here in the first scentence is a 

reminder of this and also a hint that matters will not go simply for Dinah.172 

Vidare menar Frymer-Kensky att händelsen med Dina sker, även då hon inte befinner sig i 

någon problematisk situation. I motsatts till Dina, befinner sig Tamar i en krissituation, hon 

tänker medvetet begå ett lagbrott, om än för att kräva sin rätt och rädda sitt liv. Läsaren bör ha 

hört talas om Dinas berättelse. Det kan därför vara så att författaren använder sig av miljön 

och situationen i kontexten för att skapa en orolig stämning hos läsaren, som vet vad som kan 

ske med en ensam kvinna ute bland ”de andra” i landet. Det etablerades även i analysen av 

 
170 Wenham, WBC, 368. 
171 Wenham, WBC, 268. 
172 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 180. 
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scen 1, att de befinner sig långt bort ifrån sin egen klan, bland ett folk som man helst inte 

skulle beblanda sig med.  

Bibel 2000 översätter  ְםב יִּ יַנִ֔ ַתח ע  ֶפֵ֣  i vers 14 med ”ingången till Enajim,” även Wenham utgår 

från en sådan tolkning.173 Adelman menar dock att det ska förstås som en vägkorsning, 

eventuellt intill en brunn eller källa. Adelman skriver: ”The Aramaic translation, on the other 

hand, understands it as a reference to a crossroads. The Targum Neofiti and the Syriac 

Peshitta to Gen 38:14 and 21 do not view the phrase as a proper name at all and designate the 

place instead as ’at the crossroads.’”174 

Uttrycket  ַתח םְבֶפֵ֣ יִּ יַנִ֔ ע  , kan även översättas med “the opening of the eyes,” så som Frymer-

Kensky väljer att översätta det.175 Hon menar att det är författarens intention att öppna 

läsarens ögon för vad Tamar gör, varför hon gör det och för att uppmana läsaren att inte döma 

henne. Adelman förstår det som att författaren använder sig av ironi när han använder sig av 

ם יִּ יַנִ֔ ַתח ע   och hon skriver: ”this is the place where sight is veiled. The irony is double, for ,ְבֶפֵ֣

eventually there will be a re-cognition of what took place there as the mask allows a deeper 

truth to emerge.” Det är ironiskt och utifrån ett feministiskt perspektiv visar det på att Tamar 

har en betydande roll för berättelsen och det går att tolka det som om att hon ser vad hon 

måste göras och gör det, och senare kanske också öppnar ögonen på Juda? 

Jag väljer att hålla med Adelman angående att ם יִּ יַנִ֔ ַתח ע   ska förstås som en vägkorsning vid ְבֶפֵ֣

en brunn eller källa. Det passar bättre in i kapitlets kontext och det kan även säga någonting 

om Tamars utsatthet. Uttrycket betonar även Tamars desperation eftersom hon utsätter sig för 

en enorm risk. Jag håller även med Frymer-Kenskys och Adelmans tolkning av begreppets 

dubbeltydighet, det kan också betyda ”opening of the eyes,” Adelmans och Frymer-Kenskys 

iakttagelse stämmer in i den kontext som skildras, men den knyter också ann med Jahves 

närvaro som argumenterades för tidigare. Där finns en stor likhet mellan studieobjektet och 

Hagars berättelse i Gen 21:14–20 där Jahve öppnar Hagars ögon och hon får syn på en brunn, 

som räddar livet på både henne och barnet. Det finns alltså en möjlighet att författaren vill 

förmedla Jahves närvaro genom att använda sig av dessa begrepp. 

 
173 Wenham, WBC, 368. 
174 Rachel Adelman, ”Seduction and Recognition in the Story of Judah and Tamar and the Book of Ruth,” in Nashim: A 

Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues. 23, (2012): 87–109, Not 27, sid 106. 
175 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 269. 
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Analysen har konstaterat att fårklippningsfestivalerna är välbesökta. I kontexten utspelar den 

sig Timna som presenterats som en större stad, med kapacitet att motstå attacker från fiender. 

Det går därför att anta att vägen Tamar befinner sig på används av fler män än Juda. Ännu ett 

tecken på desperation och kanske mod hos Tamar, och ett tecken på att hon beskyddas av 

Jahve.  

Ordannalys 

Prostituerad – tempelflicka 

I texten står det att Juda ser en ָ֑ה  en ”prostituerad”, som han vill ligga med. Under antiken ,ְלזֹונ 

var det var inte något regelbrott för en man att ligga med en prostituerad/prostituerad, men 

analysen har visar att det var någonting som samhället såg ner på. Frymer-Kensky accentuerar 

skillnaden i något som ofta tycks feltolkas, nämligen skillnaden mellan znh och zônah. 

Frymer-Kensky skriver: ”A wife or a daughter who misbehaves sexually (or any other way) is 

said to be znh (faithless); but a prostitute, zônah, is one who always acts without 

constraints.”176En kvinna kunde kallas för znh även om hon inte någonsin erbjudit sexuella 

tjänster, detta var en nedsättande term som handlade om att hon utmanade samhällets normer. 

En syn som stämmer väl överens med Tamar så som hon skrivs fram i kapitlet, eftersom hon 

bryter de socialt accepterade normerna. Ofta förstås begreppet (roten) znh som en beskrivning 

av någon som är opålitlig eller trolös. Begreppet översätts dock ofta med att hon horade, men 

det är en felöversättning menar Frymer-Kensky. Det går att se Tamar som opålitlig, men det 

passar inte in i sammanhanget och inte heller utifrån förståelsen av vad författaren verkar vilja 

skriva fram om Tamar. Dessutom står Tamars agerande oemotsagd i kapitlet och upplevs 

nästan som uppmuntrat av författaren och Jahve.   

Zônah däremot syftar på en kvinna som agerar utan några restriktioner. Det är en kvinna som 

inte är underställd någon man, exempelvis make eller far. Skillnaden mellan en znh – en icke 

fri kvinna, och zônah – en ”fri” kvinna, är att kvinnan som tillhör en familjestruktur kommer 

bestraffas för sitt beteende, tillsammans med mannen som hon har eller misstänks ha legat 

med. Den fria kvinnan möter inga sådana konsekvenser, hon är fri att fatta sina egna beslut, 

men hon har samtidigt inga lagliga rättigheter eller skydd från samhället.177 Kanske befinner 

sig Tamar någonstans mitt emellan och det skulle kunna vara ett sätt för författaren att betona 

det mellanläge hon befinner sig i.  

 
176 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 270. 
177 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 270–271. 
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Som analysen nämnde ovan skriver Wenham att det var accepterat att ligga med horor, men 

också något som ansågs dåraktigt.178 Skulle det visa sig att kvinnan inte är en ”fri” kvinna 

kommer mannen få möta konsekvensen av detta och bestraffas, tillsammans med kvinnan.179 

Något som också Hamley noterar när hon skriver:  

So a woman who belongs to a another (father or husband) and sleeps with a man is said to זנה, and 

brings condemnation on both herself and the man; a prostitute’s activity, זונה, on the other hand, 

violate’s no mans right, and therefor her actions are not illicit, though still outside the realm of 

respectability.”180  

Skillnaden blir än mer tydlig i den hebreiska texten. I vers 15 är Juda snabb på att bestämma 

sig för att vilja ligga med en kvinna han identifierade som zônah. Men senare i vers 20 dömer 

han Tamar för att hon var en zānâ, samma kvinna men olika uppfattad av Juda.181 Det visar att 

detta är en stor risk att ta, speciellt för en man som tycks vara väldigt mån om hur han 

uppfattas av sin omgivning. 

En kvinna som beskrivs som en ה ש   är enligt Frymer-Kensky en kvinna som inte står , ְקד 

under någon familj och som hade egen kontroll över sin sexualitet. Dessa kvinnor har 

kopplats samman med ett tempel och ansågs länge vara heliga horor, även om detta inte är 

fullt vedertaget idag eftersom det finns argument som talar emot en sådan förståelse. Troligen 

hade hon andra uppgifter och den enda källan i den hebreiska Bibeln beskriver att de sydde 

klädnader till Ashera (kananeisk gudinna som omnämns i de ugaritiska skrifterna).182 Frymer-

Kensky skriver att de troligen också utförde särskilt kvinnliga uppgifter, som att agera 

barnmorskor och annat som hade med kvinnor att göra. Hon lyfter att den enda egentliga 

likheten mellan zônah och qedēšāh var att båda stod utanför en socialt accepterad 

familjestruktur, något som indirekt innebär att de var fria för män att närma sig utan att riskera 

något genom det.183  

Bird menar dock att uppgifterna gällande de kvinnor som i den hebreiska Bibeln omnämns 

som ה ש   är få. Det innebär att den uppfattning som kommer fram troligen inte stämmer ְקד 

 
178 Wenham, WBC, 368. 
179 Se Gen 34 och Deut 22:13 ff. 
180 Isabelle Hamley,”What’s wrong with “playing the harlot”?: the meaning of זנה in Judges 19:2,” in Tyndale Bulletin. 66 

(2015): 41–62, 44. 
181 Phylis Bird, ”To Play the Harlot,” i Gender and Difference in Ancient Israel. (Augsburg Fortress, 1989), 77. 
182 Ashera. Nationalencyklopedin. Andra bandet. (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1990), 6. 
183 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 271. 
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överens med verkligheten, hon menar också att det är möjligt att det inte finns någonting som 

handlar om prostitution utifrån en sexuell aktivitet.184 

Det finns flera sätt att tolka uttrycken i studieobjektet. Analysen lutar sig mot en förståelse om 

att begreppen används dels för att författaren vill förmedla för sina läsare att Tamar bryter 

normen, dels för att signalera att Tamar är en genomtänkt karaktär från start. ה ש   hänger ְקד 

ihop med Tamars kultiska undertoner gällande hennes namn, kulturens seder i området och 

även tillsammans med killingen Juda tänker betala med. Det knyter även ann med det straff 

Juda senare kommer döma Tamar till. 

Sigillssnodd, sigill och stav 

Från ett snöre runt halsen, sigillssnodd, hängde vanligtvis en mans sigill som symboliserade 

makt och framgång. Juda är uppenbarligen en välbärgad och lyckad man, och en sådan man 

använde sitt sigill för att signera viktiga dokument. Judas stav symboliserar att han är en 

auktoritär man, denna hade oftast en inristning som visade på vem som ägde den.185 Dessa 

saker menar Alter, går att likna vid en mans kreditkort.186 Det är också ett slags 

identifikationsföremål och en symbol för Judas manlighet.187 Sigillets betydelse dyker också 

upp senare i Josefsberättelsen 41:41–42, när Faraon sätter Josef på den högsta posten i 

Egypten (efter Faraon själv.) Josefs makt symboliseras av att han får Faraons sigill.188  

Sammanfattning 

I scen tre är Tamar inte längre passiv utan här skrider hon till handling. Här finns även ett 

karaktärsdrag som beskriver Tamar som en kvinna vilken utnyttjar en situation. I denna scen 

tycks det även ske en intensifiering i narrativet. Utifrån det feministiska perspektivet får nu 

Tamar en aktiv roll i berättelsen. Från att ha varit en biroll i narrativet, blir hon här kapitlets 

huvudkaraktär.  

 

 

 

 
184 Bird, ”To Play the Harlot,” 87–88. 
185 Wenham, WBC, 368. 
186 Alter, The Art of Biblical Narrative, 19. 
187 Wildavsky, ”Survival Must not be Gained through Sin,” 40–41. 
188 Von Rad, Genesis, 377–378. 
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3.1.4 Scen 4 – Tamar tar tillbaka sin rättmätiga plats.  

Scen Händelse Karaktärer 

4 

V 20 – 23 

Juda kan inte finna sin 

säkerhetspant – 

skyddet för hans 

skam. 

Juda sänder sin vän med killingen för att 

betala av den prostituerande han legat med. 

Men hon finns inte längre kvar på platsen 

och ingen människa har sett en prostituerad 

på platsen. Juda bestämmer sig för att inte 

undersöka ärendet närmre och låter henne 

behålla den pant han gett. 

• Juda 

• Hira 

• Folket 

 

Westermann skriver att verserna syfte i scenen är att lyfta fram Judas goda och pålitliga 

karaktär, eftersom han gjort allt han kan för att betala det överenskomna priset till den 

prostituerade han mötte på vägen.189 Detta ifrågasätter Wenham och menar att versen gör raka 

motsatsen. Wenhams argument är att Juda aldrig haft för avsikt att uppfylla sitt löfte till 

Tamar, samtidigt är han väldigt mån om att betala för sina tjänster till en okänd kvinna han 

legat med. Men anledningen är inte förundransvärd menar Wenham, den är av en egocentrisk 

karaktär. Motivet för Judas handlande är inte att betala, det handlar om att återfå de saker han 

lämnat hos den okända kvinnan som pant och samtidigt dölja vad han gjort. Jag finner 

Wenhams argument rimligt eftersom det stämmer överens med den bild som hittills målats 

upp. Analysen lyfte exempelvis argument som pekar på att Juda i scen 1 enbart bryr sig om att 

uppfylla sina begär och att säkra sitt namns framtid, detta exemplifierades bland annat genom 

att Juda namnger sin förstfödda, men inte de andra barnen. Ett annat argument för att Juda 

inte bryr sig om någon annan lyftes under scen 2, när han skickar bort Tamar istället för att 

föra samman henne och Shela. Eventuellt hade Juda själv kunnat vara levirat till Tamar eller 

släppa henne fri. 

Analysen har också tidigare lyft fram att det inte var något olagligt med att köpa en 

prostituerad, men det var någonting som ändå sågs ned på eftersom den sociala normen 

förväntade sig att en respektabel man höll sig ifrån prostituerade. Det är troligt att detta är 

anledningen till att Juda skickar sin vän att betala den prostituerade på vägen. Det anser även 

Wenham, som menar att Juda har skickat Hira i hemlighet eftersom Juda inte vill vanära sitt 

namn.190 Noterbart är att Judas vän, Hira, själv verkar vilja dölja vem det är han letar efter. 

 
189 Westermann, Genesis 37–50, 53. 
190 Wenham, WBC, 368. 
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Juda skickar Hira att söka efter en ָ֑ה ה en hora, men Hira efterfrågar i stället ,זֹונ  ֵּ֛ ש   ,ַהְקד 

tempelflickan/helig kvinnan. Wenham menar att det uppfattas som att det var mer socialt 

acceptabelt i det kananeiska samhället att associeras med ”prostituerade” som var kopplade 

till ett tempel (dessa kunde även ha utfört andra tjänster än sexuella.191), än med en ”vanlig” 

prostituerad.192 Men ingen av människorna som Hira frågar har någonsin sett någon ה ש   det ,ְקד 

har aldrig funnits varken en prostituerad eller tempelflicka/helig kvinna på platsen. Alter 

skriver:” The local people answer quite properly that there has been no qedesha in that place, 

an assertion that receives special emphasis through the narrative contrivance by which it is 

repeated verbatim in Hira’s report to Judah.”193 Alter fortsätter och menar att inte heller 

läsaren har letts att tro att den dem söker någonsin har funnits där, bara en bedragen kvinna 

som är beredd att skipa rättvisa och läsaren är nu beredd på att berättelsen trappas upp 

ytterligare. Utifrån ett feministiskt perspektiv blir det viktigt att lyfta hur exceptionellt det är 

att Tamar har lyckats med detta och att författaren skriver fram det. Inte nog med att hon lurar 

Juda, hon verkar även haft en plan så noggrann att hon inte lämnat några spår efter sig.  

Karaktärer 

Juda  

Som presenterades ovan har exempelvis Westermann argumenterat för att Juda i vers 20, 

målas upp som en god och ärlig person. Men utifrån ett feministiskt perspektiv är Wenhams 

argument starkare. Bilden som målas upp är inte att Juda är god, snarare tvärtom. Juda har 

lämnat sina viktigaste ägodelar i händerna på en främmande kvinna, med löfte om att betala 

en killing för att han fått ligga med henne. Detta demonstrerar snarare att Juda inte är så 

klipsk, i synnerhet inte när han drivs av lust. En annan undran är varför inte Juda själv sökte 

upp henne och ifall det är Hira själv som kommit på att ändra vem han söker efter? En tänkbar 

anledning är som flera av forskarna uppmärksammat, att Juda inte vill kopplas ihop med en 

prostituerad. Men kan det också handla om att han är väldigt snabb med att ha en sexuell 

relation efter sin frus bortgång? När Hira inte lyckas lokalisera den prostituerade avslutar Juda 

sökandet, han är orolig för att det ska spridas rykten om honom. Frymer-Kensky menar att 

han är rädd för att verka patetisk. Detta pekar på att Juda inte bara är självisk, han är också 

rädd för vad andra ska tycka om honom.194 Detta avslöjar författaren i vers 23 när Juda säger: 

 
191 Frymer–Kensky, Reading thee Woman of the Bible, 272. 
192 Frymer–Kensky, Reading thee Woman of the Bible, 368. 
193 Alter, The Art of Biblical Narrative, 19. 
194 Frymer–Kensky, Reading the Woman of the Bible. 272. 
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”Bara nu inte detta drar skam över oss.” Värt att notera är Juda i kontrast till Tamar. Tamar 

har lyckats lura både Juda och folket, genom att ha en noga genomtänkt plan. Det verkar inte 

som att Juda tänker igenom sina beslut och resultatet blir att han riskerar att bli till åtlöje.  

Hira 

Hira verkar vara Judas enda vän och springpojke. Han är troligt en person Juda litar på och 

som inte ifrågasätter Juda. Inte heller Juda tycks ifrågasätta honom, trots att han frågat efter en 

qedēšāh i stället för zônah.195 

Folket 

Juda riskerar att bli samhällets narr och han försöker dölja sina aktiviteter med hjälp av sin 

vän. Sökandet efter prostituerad är lönlöst och trots ett tappert försök är Judas ägodelar 

förlorade, eller? Det skvallrande folket i samhället har en tendens att ta reda på och 

vidarebefordra information till berättelsens karaktärer. Utan folket hade berättelsen troligen 

inte kunnat fortlöpa. Som analysen redan pekat på skulle folket kunna indikera Jahves 

aktivitet bakom kulisserna.  

Sammanfattning 

I denna scen har jag nått fram till slutsatsen att det sker ett maktskifte i den narrativa 

berättelsen. I scenen är Tamar fortfarande aktiv och har dessutom erhållit kontroll över Juda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
195 Cook,”Four Marginalized Foils,” 120. 
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3.1.5 Scen 5 – Bränn horan! 

Scen Händelse Karaktärer 

5 

V. 24 – 26 

Skam, dom och 

rättfärdigande.  

Kvinnans list, Jahves 

utväljande bevisas.  

Efter tre månader får Juda av folket veta att 

hans svärdotter, Juda, är gravid. Hon 

anklagas som hora och Juda bestämmer att 

hon ska dömas till döden genom att 

brännas ihjäl. Men Tamar skickar efter 

bevisen för Judas delaktighet i ärendet och 

presenterar den pant som Juda gett vid 

deras möte. Eftersom Juda vet att det är 

hans ägodelar erkänner han att hon är 

rättfärdig och att han är den som handlat 

fel. 

• Folket 

• Grupp män 

som för ut 

Tamar 

• Juda 

• Tamar 

 

Ännu en gång är folket aktiva, denna gång avslöjar dem för Juda att Tamar har horat och 

blivit gravid. Wenham förklarar att eftersom hon är trolovad till Shela, anses hon ha varit 

otrogen och Juda har därför rätt att döma henne som han vill eftersom han är juridiskt 

ansvarig för henne. I samhället betonas Tamars synd, och hennes sexuella handling går inte 

att se förbi, hon har smutskastat Judas namn. Abasili skriver:” Although the bearer of this 

report is anonymous, his message is judgmental and with weighty implications.”196 Nu när 

samhället känner till vad hon gjort, riskerar Juda att skada sitt rykte och bli förlöjligad. För 

Juda är det värsta att Tamar verkar ha trott att hon skulle kunna komma undan med sin synd. 

Men än värre är det att hon offentligt har trotsat Judas auktoritet.197 Rädd för förnedring, 

dömer Juda Tamar till att brännas till döds. Detta är en extrem dom, menar Wenham och 

lyfter lagen i Deut 22:23–24 där det står att straffet för en trolovad kvinna är att stenas till 

döds.   

Ingenstans omnämns att straffet skulle innebära att brännas ihjäl. Däremot står det i Lev 21:9: 

”Om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall 

brännas.” Då prästen ska symbolisera renhet och är Jahves utvalda, är det extra skamligt ifall 

 
196 Abasili, “Seeing Tamar through the prism of an African woman,” 9. 
197 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 273. 
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hans dotter hade betett sig som Tamar.198 Straffet går även i linje med analysen av Tamars 

namn och benämning som ה ש    .tidigare i analysen ְקד 

Judas brutala straff, menar Frymer-Kensky, skulle demonstrera för hela samhället att han är 

en hederlig man och i synnerhet att det är han som bestämmer. Tamar har tolkat både Juda 

och samhället helt korrekt.199 Analysen har tidigt etablerat att välsignelsetanken om ett talrikt 

folk hänger över berättelsen. Det blir därför extra påtagligt hur vidrigt Judas straff är, han 

dömer både Tamar och det ofödda barn hon bär på till döden. Juda vet inte om att det är hans 

barn som Tamar bär på, men utifrån ett feministiskt perspektiv är det svårt att uppfatta Juda 

som auktoritär och hederlig, snarare lyfter det en bild om Juda som brutal och skoningslös. 

För att statuera ett exempel och framhäva sig som mäktig är han villig att döda ett ofött 

spädbarn. 

Meyer och Pieterson tolkar händelsen som en privat tillställning och skriver att Tamar nöjde 

sig med insikten att hon hade rätt, och Juda fel.200 En sådan tolkning låter inte trolig efter att 

författaren återkommande poängterat folkets närvaro. Westermann skriver att hela samhället 

är närvarande för att delta under Tamars avrättning och detta är precis vad hon har väntat 

på.201 Tamar lyckas presentera bevisen på att det är Juda som är far till barnet och vänder på 

processen och alla blickar faller på Juda. Juda tvingas erkänna att Tamar är oskyldig.202 

Karaktärer 

Folket 

Folket har lagt märke till att Tamar är havande och är snabba med att rapportera det till Juda. 

Tamar har trotsat Juda och utmanat hans status i samhället. Abasili skriver att människorna 

har berättat om Tamar för Juda med en dömande ton.203 Frymer-Kensky menar att eftersom 

samhället känner till vad som skett, står Judas ära på spel. Tamar har vanärat hans namn! 

Avslöjarna lyfter fram vad Juda är mest rädd för till ytan, vad andra tycker om honom. 

Frymer-Kensky skriver: ”The man who worried that people would mock him for trying to pay 

someone who disappeared is now faced with the ridicule he would endure if a daughter-in-law 

could get away thinking so little of his authority that she conceived a child with a man of 

 
198 Wenham, WBC, 369. 
199 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 273. 
200 Meyer, Pieterson,” Old Testament stories and Christian ethics,” 252. 
201 Westermann, Genesis, 269. 
202 Wenham, WBC, 369. 
203 Abasili, “Seeing Tamar Through the Prism of an African Woman,” 9. 
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another household.”204 Det är inte otänkbart att folket agerar Jahves sändebud. Att Jahve 

använder sig av vanliga människor för att utföra sin plan presenterades under scen 2. I 

jämförelse med Josefs möte med den främmande mannen i Gen 37:15, är det tänkbart att 

också folket används på liknande sätt. Folket verkar också ha som uppgift att driva berättelsen 

framåt.  

Juda  

Återigen presenteras en egocentrisk bild av Juda, han är mer mån om hur samhället uppfattar 

honom, än om hur han behandlar andra människor. Meyer och Pieterson menar att under 

antiken handlade rättvisa om en människas beteende och hur han tog han om sin familj, något 

som i förlängningen också sa någonting om hans hängivenhet till Jahve.205 Om det är utifrån 

den bilden mannen döms av samhället, har författaren dömt Juda skyldig. Där finns ingen 

paus mellan det att Juda får veta att Tamar är gravid, till dess att han dömer henne till det 

hårdaste straffet – döden genom att brännas. Ännu en gång tillåts inte kvinnan komma till tals 

i berättelsen, ifall det inte gynnar Juda.  

Det är ett hårt straff, precis som Wenham lyfte tidigare och det visar på hur viktigt det är för 

Juda att snabbt etablera en god bild av sig själv som auktoritär och respekterad. Men bilden 

som skildras av Juda är inte enbart egocentrisk, det är en grym och grotesk bild som målas 

fram. Inte nog med att han dömer Tamar till ett brutalt dödsstraff, han är också villig att 

bränna ett ofött barn. 

Juda dömer Tamar till döden, men Tamar har redan förutsett vad som kommer ske och sett till 

att vara förberedd inför det.206 Hon ber ägaren till sigillet, staven och sigillssnoden identifiera 

sakerna, för det är den mannen som är far till barnet. Är det rimligt att Juda plötsligt drabbas 

av insikt, ödmjukar sig och inser sina brister? Majoriteten av exegeterna som använts i 

analysen vill hävda att det är denna reaktion som är hela kapitlets syfte. Bland andra menar 

Westermann att Juda är en rättfärdig man, han ångrar sig och blir en förändrad person. Han 

skriver: ”Judah, an honorable man, shows himself equal to the difficult and somewhat 

humiliating situation. He states openly,” She is within her rights rather than I.” He sees her 

conduct as justified by his own injustice,”207 Påståendet blir problematiskt eftersom läsaren 

uppmärksammat att Juda verkar ha koll på både lagar och sociala förväntningar. Lagen Juda 

dömer Tamar genom i Deut 22:20–25, beskriver förutom att en otrogen kvinna ska stenas, att 

 
204 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 273. 
205 Meyer, Pieterson,” Old Testament stories and Christian ethics,” 251. 
206 Frymer–Kensky, Reading the Woman of the Bible, 273. 
207 Westermann, Genesis 37–50, 55. 
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också den man hon legat med ska möta samma öde. Wenham menar också att det är troligt att 

Juda känner till fortsättningen av lagen. Det innebär att i samma ögonblick som Tamar 

presenterat bevisen för att Juda är mannen hon legat med, inkluderar domen också Juda.208 

Argumentet är hållbart då det under scen 3 etablerades att mötet mellan Tamar och Juda 

skedde vid en vägkorsning (andra exegeter föreslår ingång till en stad/by), utifrån en sådan 

förståelse pekar berättelsen på att det utifrån två punkter är möjligt att döma Juda till döden. 

Frågan är om Juda verkligen blivit en bättre människa? Utifrån de etablerade 

framställningarna av Juda som lyfts fram i analyserna, pekar karakteriseringen av Juda 

återkommande på att hans vilja, hans auktoritära status, lust och behov kommer i centrum. 

Det är därför mer troligt att Juda friar Tamar för att rädda sitt eget skinn.  

Tamar 

I scen 5 demonstreras en tydlig karaktärsförändring. Tamar har genomgått en upptrappande 

förändring, från tyst, foglig och passiv till beslutsam, ”talande”, agerande och maktbärare. Att 

blid stå bredvid och acceptera mannens handlande som en god kvinna har bara lett till 

missöden för Tamar och det kan i det närmsta jämföras med döden. Berättelsen hade kunnat 

sluta redan i vers 11, något Frymer-Kensky noterar och hon skriver: ”This could be the end of 

Tamars potential, for it would seem that she can do nothinng. If the story ended with her 

hidden away in her father’s house, she would be just another victim in one more story that 

shows a man treating his woman as exspandable to save his own life.”209 Precis som Frymer-

Kensky noterar är det förväntat att Tamar inte har någon möjlighet att göra motstånd. Men 

berättelsen slutar inte där. Tamar inser att hon är fast för resten av sitt liv om hon inte gör 

något och hon möter Juda, lurar honom när han eventuellt är berusad och blir havande. Tamar 

har utsatt sig för en enorm risk, men hon har hela tiden haft en genomtänkt plan och troligen 

klarat det med hjälp av Jahves försyn. 

När Juda dömer henne till döden skickar hon efter bevisen som demonstrerar att Juda är 

mannen hon legat med. Wenham skriver att hon därför också stoppar utförandet av domen.210 

Westermann ställer sig frågande till hur Tamar lyckas skicka efter de bevisande föremålen. 

Han menar att det ingenstans i texten framgår att Tamar har någon talan, det ges inget uttryck 

för vad hon går igenom, eller ifall någon försvarar henne.211 Kanske är det just det som är 

meningen? Westermann missar en återkommande aspekt i berättelsen, detta är inte första 

 
208 Wenham, WBC, 370. 
209 Frymer–Kensky, Reading the Woman of the Bible, 268. 
210 Wenham, WBC, 369. 
211 Westermann, Genesis 37 – 50, 54.  
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gången Tamar lyckas utföra något som ter sig vara omöjligt. Analysen av studieobjektet har 

tidigare presenterat tillfällen där Tamar befunnit sig i situationer hon inte på egen hand kan ta 

sig ur, utan Jahves hjälp. Jahves närvaro i berättelsen har argumenterats för genom 

exempelvis Jahve som pollinerare (öppnar/stänger livmodern), Jahve som beskyddare när 

Tamar befinner sig i vägkorsningen och det har argumenterats för att Jahve agerar bakom 

kulisserna. Det går i linje med analysens argumentation att även nu peka på Jahves närvaro. 

Tamar är gravid mot alla odds, fått veta var Juda ska befinna sig och kommit på en plan som 

borde vara omöjlig att genomföra, hon har lyckats dölja sin identitet och undkomma fara och 

nu lyckas hon på ett mirakulöst sätt sända efter bevis som räddar henne från döden.  

Carden menar att vikten av den pant Tamar krävde av Juda i vers 18 nu presenteras. Vilket 

också representerar hur noga genomtänkt Tamars plan varit. Panten representerar Tamars 

maktövertag och Carden skriver: ”Tamar thus trumps Judah, forcing him not only to release 

her and confess his own wrongdoings and lack of concerns for others but to praise her as more 

worthy than her.”212 Genom att utmana förutbestämda normer och förväntningar återfår 

Tamar livet.  

Sammanfattning 

Tamar står inför en livsfarlig situation och jag har argumenterat för att Tamar undkommer 

döden genom Jahves försyn. Miljöbeskrivningen handlar nu även om ett kollektiv, vilka 

dömer Tamar och i förlängningen Juda till döden. Tamar visar sig fortsatt vara aktiv som 

berättelsens huvudkaraktär. 
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3.1.6 Scen 6 – Tamar har Jahve vid sin sida och välsignas med tvillingar 

Scen Händelse Karaktärer 

6 

V. 27 – 30 

Tamar välsignas med 

tvillingpojkar. 

Tamar väntar tvillingar och under 

förlossningen är en av sönerna först ute 

med handen. Men handen försvinner och 

nästa pojke bryter fram. Barnmorskan 

förundras. Sönerna får namnen Peres och 

Serach. 

• Tamar 

• Barnmorskan 

• Peres 

• Serach 

 

Tamars hårda arbete har lönat sig, troligen mer än någon kunnat föreställa sig. Frymer-

Kensky skriver: ”Judah applaus Tamar and God rewards it.”213 Tamars handlande har 

belönats dubbelfalt, det visar sig att hon burit på två söner, vilka även kopplar ihop berättelsen 

med tidigare händelser i Jakobs genealogi. Tamar föder två pojkar vilka bråkar om att bli den 

förstfödda.214   

Förmodligen en återkoppling till Gen 25:22 – 26 och kampen mellan Jakob och Esau om vem 

som ska födas först. Westermann poängterar att beskrivningarna nästan är identiska. Serach 

sträcker först ut sin arm och barnmorskan fäster snabbt ett rött band om hans hand, men han 

drar handen tillbaka och först ut är Peres.215 Också Alter noterar återkopplingen till tidigare 

berättelser och menar att det röda bandet som barnmorskan fäster runt Serach hand används 

för att koppla samman honom med den rödhåriga Esau.  

Åsikterna kring vem som namnger barnen varierar. I grundtexten står det א ָ֥ ְקר   vilket betyder ַויִּ

”och han kallades.” Alter menar att det är en feltolkning i den massoretiska texten som skriver 

”han kallade honom”, med hänvisning till att de flesta andra antika översättningar väljer att 

skriva ”hon kallar.”216 Frymer-Kensky utgår ifrån att det är Juda som namnger det första 

barnet, och att Tamar därmed försvinner ur berättelsen.217 Värt att notera är att inte heller Juda 

omnämns i verserna för scen 6. Det är ett underligt slut noterar Von Rad. Han menar att det 

 
213 Frymer–Kensky, Reading the Woman of the Bible, 274. 
214 Wenham, WBC, 369. 
215 Westermann, Genesis 37–50, 55. 
216 Alter, Genesis, 223. 
217 Frymer–Kensky, Reading the Women of the Bible, 275. 
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upplevs som en etiologisk redogörelse, vilket har som syfte att förebåda rivaliteten mellan 

sönernas klaner senare. 

Karaktärer 

Tamar 

Återigen är Tamar tyst i berättelsen. Det är enbart genom att författaren beskriver att hon var 

havande med tvillingar och att hon födde dem, som hon omnämns i scenen. Westermann 

utgår från att Tamar återfått sin status och har tagits tillbaka in i familjen, hennes tvillingar 

räknas alltså som rättmätiga.218 Även Abasili håller med och skriver: ”Notably, the twins she 

expects are legitimate because they are fathered by Judah and are regarded as the sons of [her] 

late husband, Er.”219 Precis som Frymer-Kensky noterade i analysen ovan, omnämns inte 

Tamar efter att författaren berättat att hon skulle föda tvillingar. Det skulle kunna signalera att 

hennes syfte för berättelsen är uträttad och inget mer behövs sägas. Men ser man till det 

bredare perspektivet återkommer Tamar vid två tillfällen, en gång i den hebreiska Bibeln i Rut 

4:12: ” Må din släkt genom de barn som Herren skall skänka dig med denna unga kvinna bli 

som Peres släkt – den Peres som Tamar födde åt Juda.«” och senare i nya testamentet i Jesus 

stamtavla (Matt 1:3).  Utifrån ett feministiskt perspektiv går de att uppmärksamma Tamar 

som en kvinna som bryter sociala förväntningar och som samtidigt välsignas genom det.  

Peres och Serach 

Som analysen i detta kapitel lyft är det en kamp mellan sönerna om vem som ska födas först. 

En skildring som pekar tillbaka till deras morfars födelse och kamp om vem som skulle födas 

först, Jakob eller Esau. Wenham lyfter att Serach tekniskt sett var först ute, men att Peres på 

något oförklarligt vis ändå lyckas trycka sig förbi och därmed föds först.220 

Sammanfattning 

I scen sex är varken Tamar eller Juda aktiva. Trots att Tamar handlat på ett tvivelaktigt sätt 

visar analysen på att hon välsignats genom Jahves försyn.  

3.2 Sammanfattande slutsatser  

Analysen i kapitel tre har nu lyft betydande argument för att demonstrera att Tamar är 

kapitlets huvudkaraktär. Tamar har sedan start ringats in som genomtänkt karaktär i kapitlet 

genom sitt namn, vilket kopplas ihop med dadelpalmen och Jahves välsignelse. Namnet har 

 
218 Westermann, Genesis 37–50, 55. 
219 Abasili,”Seeing Tamar through the prism of an African woman,” 11. 
220 Wenham, WBC, 369. 
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även kopplats samman med kultiska undertoner vilka är återkommande i kapitlet och som jag 

argumenterar visar på en koppling mellan Tamar som prästinna och utvald av Jahve. Tamars 

roll i berättelsen har gått från en passiv biroll, till en maktbärande huvudroll. Jag har kunnat 

konstatera att miljöer, situationer och karaktärer har använts för att läsaren ska sympatisera 

med Tamar. Analysen har argumenterat att Juda inte ska ses som kapitlets huvudkaraktär, 

främst då hans karaktär inte genomgår någon förändring. Analysen kunde konstatera att 

exegeternas argumentation gällande Judas förändrade inställning i vers 26 inte handlar om ett 

ödmjukande, istället handlar det om att Juda vill rädda sig från dödsdomen.  

4. Tamar och Josef 
Varför väljer författaren att placera Gen 38 i Josefsberättelsens inledning? Kan det vara så att 

Tamars berättelse används på ett sätt som förebådar det som kommer ske i kommande 

Josefsberättelse? Detta kommer undersökas i kommande kapitel och sådant som direkt 

kopplar ihop Tamar och Josef i det övergripande delkapitlet 4.5, markers med understreck. 

4.1 Jahves försyn 

I Josefsberättelse är det allmänt vedertaget att alla prövningar Josef genomgår lyckas genom 

Jahves försyn. I Gen 50:20 står det: ” Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. 

Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv.” Men 

Pulse noterar att Jahve är frånvarande under hela Josefsberättelsen, inte ens i Josefs drömmar 

är Gud aktiv.221 I min studie ”Josef död och uppstånden” uppmärksammades en dödstematik i 

Josefsberättelsen och jag kunde påvisa att Josef enbart överlevde eftersom Jahve var med 

honom. Exempelvis har det konstaterats att när Josef kastades i cisternen var det synonymt 

med att kastas ner i dödsriket, Sheol. Cisternen Josef kastas ner i är placerad i vildmarken, 

vilket är ännu ett dödsmotiv. I studien konstaterade jag efter analysen att det enbart är Jahve 

som har makten att rädda en människa från vildmarken och från Sheol.222 Det är ofta subtila 

ledtrådar i Josefsberättelsen som avslöjar att Jahve verkar bakom kulisserna och detta har 

även gått att presentera som aktuellt i Tamars berättelse.  

Jag har vid flera tillfällen under kapitel tre kunnat argumentera för att Jahve är närvarande. 

Tamar tar sig ur sitt ”fängelse” eller sin ”död” på ett kontroversiellt sätt, genom att agera 

prostituerad och bli havande. Havandeskap är i den hebreiska Bibelns kontext något som 

Jahve har makt över. Tamar får på något sätt reda på att hon ska bege sig i väg för att lura 

Juda, för att kunna uppfylla Jahves välsignelse och för att kunna rädda sig själv. Tamars namn 

 
221 Pulse, A Death and Resurrection Figure in the Old Testament and Second Temple Judaism, 68. 
222 Begström, ”Josef död och uppstånden!,” 26–27, 39–40. 
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symboliserar dadelträdet och argumenten har visat på att detta kan kopplas samman med Gud 

som pollinerare. Tamar vid Enaim har argumenterats för att ha kopplingar till Jahves 

utsträckande hand till Hagar genom ordbruket i texten, öppnande av ögonen och brunnen.  

Josefs dömd till döden i Gen 39, men Potifar ändrar sig och dömer istället honom till fängelse. 

Josef utmärker sig i fängelset, vilket resulterar i att han i slutändan upphöjs till den mäktigaste 

mannen i Egypten. Liknande tendens går att lägga märke till i Tamars situation. I Gen 38 

dömer Juda henne till döden och det har konstaterats att hon befann sig i en omöjlig situation. 

Men lyckas ta sig ur den och som resultat välsignas hon med två söner, varav Perez visar sig 

vara av stor betydelse för framtida ätter, kung David och senare Jesus i nya testamentet.  

4.2 Visheten 

Von Rad har argumenterat för att Josef skulle vara Ordspråksbokens idealperson, ett av 

stöden för hans tes är hans argument om att berättelsen skulle handla om upplysningstiden 

under Salomos tid.223 Några år senare skriver han:  

A picture is sketched of a youth and man of best education and upbringing, of faith and experience in 

worldly affairs, such as the teachers of wisdom had instructed their youths to be… One could document 

Joseph’s conduct step by step with striking statements concerning wisdom – his skill in appropriate and 

cultivated speech, his self-control and his faith.224 

Von Rad menar att Josef demonstrerar vishetstanken i berättelsen genom att han är trogen 

Gud genom allt. Argumenten styrker Von Rad genom att hänvisa till Ord 1:7 ” Gudsfruktan är 

kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran.” och 15:33 ” Gudsfruktan fostrar 

till vishet, ödmjukhet är vägen till ära.” Vidare menar Von Rad att Josef också kan uppfattas 

som vis genom hans agerande i Gen 39 då han står emot Potifars hustru.225 

Ordspråksboken består av flera samlingar av det israelitiska folkets vishetstexter, med målet 

att vägleda människor på rätt väg i livet. Den huvudsakliga målgruppen menar Whybrad var 

unga människor (män) som man ansåg var mottagliga och i behov av lärdom och en 

livsförberedande vägledning.226 Därför är det också möjligt att Josef demonstrerar vishet på 

andra sätt än genom gudsfruktan som Von Rad lyfter fram.  

Von Rad mötte motstånd inom exegetiken och flera exegeter har motsatt sig hans 

argumentation. En av dem är Fox som menar att Josef utifrån flera aspekt går mot 

vishetsidealet. Undersökningen av det manliga perspektivet i Ordspråksboken visar dock på 

 
223 Gerhard Von Rad, ”Josephgeschichte und altere Chokma”, VTSup 1 (1953): 121-27  
224 Von Rad, Genesis, 435–436. 
225 Von Rad hänvisar till: Ord 2:16, 5:3, 6:24, 22:14, 23:27. 
226 R. Norman Whybray, The Composition of the Book of Proverbs (London: Bloomsbury Publishing Plc. 2009) 7. 
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att Josef inte riktigt möter dessa krav. Josef är inledningsvis en spontan, livlig och egoistisk 

karaktär, han demonstrerar ingen empati för sina bröders känslor.227 Men Josefs karaktär är 

dubbelsidig, för även om han behandlar sina bröder illa, är han samtidigt en god son som 

lyssnar till sin far och följer hans vilja utan att ifrågasätta den.228 Utifrån det perspektivet 

följer Josefs till viss del vishetsidealet i Ordspråksboken som återkommande hyllar lydnad, 

respekt och ödmjukhet. Josef följer dessa direktiv mot sin far, främlingen han möter på vägen 

till sina bröder och även senare i Egypten. Det är inte troligt att Josef använt sig av liknande 

attityd som mot sina bröder eftersom han snabbt i kapitel 39 befordras av sin husbonde. 

Undersökningen utgår från att Josef i någon mån kan kopplas samman med ett vishetsideal. 

Josef är vis och god, men han följer inte förväntningarna hela tiden, han gifter sig med en 

egyptisk kvinna, vars far är präst för en annan religiös tradition än den Josef är uppfostrad i. 

Josef är på många sätt vis, och på många sätt tvivelaktig, men trots det pekar forskningen på 

att han valts ut av Gud och klarar sig genom sina prövningar med Guds försyn.  

Utifrån det perspektivet undersöks även Tamars förhållande till vishetstraditionerna. Hittills i 

detta kapitel har gemensamma nämnare för Josefsberättelsen/Jakobs genealogi och Gen 38 

presenterats. På flera plan har gemensamma nämnare för Tamar och Josefs lyfts fram, bland 

annat så är de är båda utsatta, bortglömda och de har på något sätt mottagit viktiga 

maktsymboler. Men Tamar och Josef har även visheten gemensamt. Von Rad hävdade att 

Josef var Ordspråksbokens idealperson, trots att det finns flera aspekter som gör det möjligt 

att ifrågasätta hans argumentationer. Jag menar att också Tamar utifrån dessa premisser är 

Ordspråksbokens idealperson, utifrån ett kvinnligt perspektiv och baserat på den visa och 

främmande kvinnan i Ordspråksboken.  

Den dåliga hustrun presenteras återkommande utifrån hennes tal, en dålig fru är grälsjuk (Ord 

25:24, 21:19), den främmande kvinnan har trovärdig med lömsk retorik Ord 2:16, 5:3 – 4, 

22:14). Analysen i kapitel tre har återkommande redogjort för Tamars passivitet, tystnad och 

även hennes tålamod. Kvalitéer hos en vis kvinna enligt Camp.229 

4.3 Utsatthet 

Tamar är beroende av att människorna i hennes liv vill henne väl och hon ges aldrig utrymme 

att säga ifrån. Återkommande befinner sig Tamar i utsatthet, hon tas ifrån sitt hem och gifter 

sig med Er. Eftersom Er dör och Tamar ännu inte fått några barn, meddelar Juda att hans 

 
227 Michael V. Fox, “Wisdom in the Joseph story,” (University of Wisconsin-Madison, 2001), 27. 
228 Bergström, ”Josef - död och uppstånden,” 21. 
229 Claudia V. Camp, Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs, (Whiltshire, Throwbridge: Redwood Burn Ltd. 

1951), 122–123. 
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yngre bror Onan ska agera levirat. Han ska alltså ha samlag med Tamar, med syfte att göra 

henne havande och för att Er´s ätt ska leva vidare. Men Onan vägrar komma i Tamar och 

spiller säden på marken. Ännu en gång är Tamar fast i en utsatt situation och jag har i 

analysen lyft goda argument för att det begås ett övergrepp på Tamar. Vidare luras hon av sin 

svärfar och Juda skickar henne tillbaka till sin fars hus, men utan avsikt att hämta henne åter. 

Detta är ett återkommande tema även i Josefsberättelsen. I Gen 37 skickar Jakob iväg Josef 

ensam till ödemaken, en plats förknippad med död och fara, för att söka upp sina bröder. I 

min studie konstaterades att Jakob utnyttjar Josef för att spionera på sina bröder och att han 

medvetet placerar sin son i utsatta situationer.230 Vidare är Josef utelämnad till sina äldre 

bröder, vilka istället för att skydda Josef hoppar på honom och slänger honom i en cistern, 

med en tanke om att låta honom bli kvar i den. Bröderna ändrar sig dock och säljer istället 

Josef till förbipasserande handelsmän och jag konstaterade i min studie att han då fördes som 

slav mot en levande död nere i Egypten.231 Jag har även noterat Josef som utsatt när han kom 

till Potifars hus i Egypten. Hans enda chans att leva ett någorlunda gott liv, hänger på andra 

människors välvilja och omhändertagande. Josef blir dock ännu en gång ett offer för någon 

som ”borde” ta hand om honom och efter att Potifars hustru försökt ge sig på honom hamnar 

Josef i fängelse.232  

4.4 Tystnad och passivitet 

Ännu ett gemensamt drag för Josef och Tamar är deras passivitet och tystnad i respektive 

berättelser. Återkommande i kapitel tre har jag lyft att Tamar är tyst och passiv. Bland annat 

redogjordes det för att hon inte säger någonting emot Juda när han skickar hem henne till sin 

far, även om det går emot vad som förväntas av honom och vad lagen föreskriver. Inte heller 

när Juda dömer henne till döden presenteras det att Tamar uttrycker någon fruktan eller bönar 

för sitt liv. Samma motiv går att uppmärksamma hos Josef. Exempelvis i Gen 37 menade jag 

att Josef är passiv och tyst när hans bröder sliter av honom tunikan och sedan slänger ner 

honom i cisternen.233 Det samma går att notera i Gen 39:12–20, efter att Potifars hustru 

anklagar Josef för att sexuellt överfallit henne. Både Josef och Tamar lider i tystnad, till dess 

att möjligheten att förändra situationen visar sig och de båda etablerar en plan, som i båda fall 

inte har några garantier. Josef etablerar ett försök att uppmana munskänken att minnas honom 

 
230 Bergström, Josef död och uppstånden,” 19–22. 
231 Bergström, ”Josef död och uppstånden,” 24–36.  
232 Bergström, ”Josef död och uppstånden,” 41–42.  
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när han frigetts, i Gen 40:14. Tamar försäkrar sig sin frihet genom att införskaffa bevis som 

senare kan användas till att återerövra sin plats i samhället och för att rädda sitt liv.  

4.5 Etiskt prövande situation 

En diskussion gällande Tamars agerande handlar om etiken bakom. En kvinna ska inte agera 

sköka eller utmana mannens auktoritet. Min analys i kapitel tre har belyst att Tamars agerande 

stundtals kan ses som tveksamt.  

Men Josef är inte etikens idealperson och han går emot flera etablerade förväntningar. Dels 

kunde min tidigare undersökning etablera att Josef i Gen 37:2–14 är ansvarig för den 

inledande konflikten mellan sig och sina bröder, bland annat etablerades att Josef var hånfull 

och nedsättande.234 Vidare i Josefsberättelsen går det att dra slutsatsen att han i princip 

konverterar till egyptiska religioner och seder, han gifter sig med en egyptisk prästdotter och 

får två barn med henne.235 Författaren belyser inte vare sig Tamars eller Josefs handlande som 

problematiskt eftersom han vet att det går att lösa senare. Pulse skriver utifrån 

Josefsberättelsen att Gud agerar på ett, för oss läsare, ologiskt sätt för att få igenom sin 

vilja.236 

4.6 Övriga föreningspunkter  

Utöver de ovannämnda föreningspunkterna finns det andra som förenar Tamar med Josef, 

men också som kopplar Tamar och Gen 38 till tidigare och senare berättelser i den hebreiska 

Bibeln. På grund av det begränsade utrymmet i uppsatsen kommer dessa enbart att omnämnas 

nedanför. Under motiv markeras dem som är direkt sammankopplande mellan Tamar och 

Josef med underdragen linje. 

• Kultiska drag/prästdotter 

Tamars namn, benämning som ה ש   och dödsstraffet bränning som generellt gäller ְקד 

prästdöttrar, kan sammankopplas till Josefs hustru som är en egyptisk prästdotter. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:6, 38:17, 38:21–22, 38:24 41:45, 50, 46:20 

 

 

 
234 Bergström, ”Josef död och uppstånden,” 20–21.  
235 Speiser, Genesis, 316–317.  
236 Pulse, A Death and Resurrection Figure in the Old Testament and Second Temple Judaism, 181. 
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• Sigill 

En konstaterad maktsymbol Tamar får av Juda och som senare blir aktuell i 

Josefsberättelsen när han får den av faraon som symbol för att han är Egyptens näst 

mäktigaste man. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:18 41:42 

 

• Säd ger liv 

I berättelsen om Tamar innebär utebliven säd att hon inte blir havande och riskerar 

evig utsatthet och placeras i en symbolisk död. I Josefsberättelsen innebär det döden 

för folket om han inte delar ut säden under svälten.  

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:9 47:19 

 

• Bortsänd 

Tamar skiljs från sin familj och senare från den familj som har juridiskt ansvar över 

henne. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:11 37:13, 37:28, 39:20 

 

• Klädesplaggen 

Klädesplagg för att dölja något är ett återkommande tema i Genesis. Tamar klär av sig 

sin änkedräkt och klär sig i klädesplagg som associerar henne med en prostituerad. 

Jakob blir förd bakom ljuset av sina söner när de använder Josefs klädesplagg för at 

dölja sitt brott. Josefs mantel används som bevis för att oskyldigt döma honom för 

sexualbrott. Tidigare använder Jakob sin brors klädesplagg för att lura sin far. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:14 27:15, 37:31–32, 39:12–15 
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• Bortglömd/kvarlämnad 

Liksom Josef blev bortglömd/lämnad i fängelset, blir Tamar bortglömd/lämnad i sin 

fars hus. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:14 40:23 

 

• Gränslandet 

Tamar agerar i gränslandet och påminner läsaren om faran Dina mötte och risken Josef 

befann sig i. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:14 34:1, 37:15 

 

• Två (bråkande) söner 

Tamars söner bråkar i magen om vem som ska födas först. Likaså är det med Jakob 

och hans bror. Josefs två söner kommer senare stå i konflikt till varandra.237 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:27–30  25:24–26, 41:50–52  

 

• Lurad 

Huvudkaraktärerna Tamar och Josef lyckas lura Juda (i Josefs fall alla bröder) genom 

att deras utseende är förändrat. Även noterbart är att Jakob på liknande premisser lurar 

sin far. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:15 27:14–23, 44:1–2  

 

• Känn igen!  

Uttrycks av Tamar och av Jakobs söner efter Josefs försvinnande. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:26  37:32 

 
237 Von Rad, Genesis, 361.  



Sida 65 av 73 
 

 

• Boskapsdjur 

Återkommande tema inom Jakobs genealogi. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:17 27:9–23, 37:31 

 

• Sorg & tårar 

Judas sorg och brist på tårar i jämförelse med Jakob och Josef. Även Josefs sorg i 

mötet med bröderna demonstreras i senare skildringar. 

Tamar/Gen 38 Josef/Jakobs genealogi 

38:7,10,12 37:35, 42:24, 42:38, 43:30, 45:2 

 

Det finns mer som går att tillägga för att belysa gemensamma drag mellan Gen 38 och 

Josefsberättelsen. En viktig aspekt att tillägga är att det finns kontaktpunkter mellan Juda och 

övriga berättelser, men inte i lika stor utsträckning som Tamar. Jag har lyft fram fem större 

drag som Tamar och Josef delar, och som kan stärka argumentationen om att Gen 38 handlar 

om Tamar ytterligare. Det har även i korta drag presenterats nio motiv/skildringar som direkt 

sammanlänkar Tamar och Josef. Det har alltså i detta kapitel redogjorts för 14 gemensamma 

nämnare, men två till bör tilläggas. Först och främst är både Josef och Tamar offer för Juda 

och hans själviska rädslor. För det andra blir de båda utsatta för att någon (Onan & bröderna 

(Juda) inte vill bli degraderad. Utöver kopplingar mellan Tamar och Josef har det 

uppmärksammats gemensamma nämnare mellan Tamar och andra skildringar i Jakobs 

genealogi. Bland annat har en koppling gjorts mellan Tamar och Dina, och mellan Tamar och 

Rebecka.  
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5. Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka ifall Tamar kan läsas som huvudkaraktär i Gen 38. Detta 

har utifrån en narrativ kritik undersökts och genom ett feministiskt perspektiv har Tamars roll 

i berättelsen fått träda fram.  

För att besvara frågan om vem som är huvudkaraktär i Gen 38 har min analys i kapitel tre 

uppmärksammade rörelser i texten, bland annat genom förändring. Det har även varit av vikt 

att notera vilken värderingssynvinkel författaren vill förmedla till sin läsare, vilket leder 

läsaren att sympatisera med en särskild karaktär. Fokus har legat vid att lyfta fram berättelsens 

två karaktärer, Tamar och Juda.  

Jag har i analysen argumenterat för Juda som en återkommande tvivelaktig karaktär. Detta har 

belysts bland annat genom att argumentera för att författaren använder sig av destinationen 

Adullam och karaktären Hira, tillsammans demonstrerar de negativt uppfattad karakterisering 

av Juda och hans moraliska förfall. Utefter min narrativa analys har jag kunnat konstatera att 

Juda är en själviskt, lust driven, maktbenägen och skoningslös karaktär. Judas karaktär 

förändras inte och han är lika osympatiskt i slutet av Gen 38 som i inledningen. Därför drar 

jag slutsatsen att han inte är kapitlets primära huvudkaraktär. 

Exegeter pratar om Juda som en huvudkaraktär, men utifrån min feministiska ingång så har 

jag kunnat via den narrativa metoden lägga märke till att Tamar har en mer betydande roll i 

Gen 38. Jag har även argumenterat för att författaren tidigt etablerat henne som en viktig 

karaktär, genom bland annat namnets betydelse. Jahves närvaro i berättelsen har ifrågasatts av 

exegeterna, men utifrån min analys har jag lyft fram tydliga tecken på motsatsen. Bland annat 

menar jag att författaren använder sig av exempelvis nyckelord, så som att öppna ögonen, för 

att uppmana läsaren att minnas hur Jahve agerat tidigare i Genesis. Tack vare Tamar förs ätten 

vidare och hennes agerande står oemotsagd i den hebreiska Bibeln. Tamar bestraffas inte för 

sitt handlande, utan välsignas istället. 

För att besvara fråga två om varför Gen 38 finns i Josefsberättelsen, har gemensamma drag 

för karaktären Tamar och Josef undersökts. Analysen i kapitel fyra har argumenterat för 14 

gemensamma nämnare mellan Tamar och Josef. Utifrån resultatet argumenterar jag för att 

Tamars berättelse delvis förebådar det som kommer ske i kommande Josefsberättelsen. Detta 

görs genom associationen till Josefs framtida fru som är prästdotter, födseln av två söner, och 

sigillets betydelse. Framför allt menar jag att Tamars berättelse ska läsas som en inledande 

förberedelse, vilken har som syfte att demonstrera för läsaren dels att det Josef kommer göra 
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går emot etiska förordningar, dels för att demonstrera att det ibland krävs ett oetiskt agerande 

för att uppfylla Jahves vilja. Tamars syfte i kapitel 38 har även ett sammanbindande syfte och 

knyter ihop det som har hänt tidigare med det som kommer ske. Tamars berättelse i Genesis 

38 fungerar alltså därför som en brygga mellan det som hänt och det som kommer ske. 
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