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2.2 Vilken förståelse av ”fästet” finns i texterna? 

 

Jag går vidare till nästa beröringspunkt mellan skapelseberättelsen och Enuma Elish. Det är 

vad som beskrivs den andra dagen då fästet skapas.  

Jag inleder med att presentera min översättning. Jag använder ”fäste” som översättning av 

rāqîaʻ eftersom jag anser att den översättningen inte slår fast hur man ska förstå rāqîaʻ. 

Därefter går jag över till att utforska fästets beskaffenhet, alltså vad som kan sägas om dess 

material och konsistens. Det gör jag därför att en del forskare hävdar att fästet är hårt, bastant 

eller metalliskt medan andra avvisar detta. Likaså finns bland forskare olika åsikter om 

huruvida det ansågs finnas fönster
1
 i fästet genom vilka regnet kom ner. För att få svar på 

dessa frågor måste jag analysera vad som sägs i GT som helhet såväl om fästets beskaffenhet 

som eventuella fönster i detta. Jag gör även en analys av vad GT säger om regnets ursprung.  

Därefter fokuserar jag på Enuma Elish. Jag presenterar hur det som motsvarar fästet skapas i 

Enuma Elish och likaså vad som sägs om regnets ursprung. Därefter noterar jag vad som är 

gemensamt och vad som skiljer texterna åt. Sist presenterar jag hur jorden bereds i Enuma 

Elish eftersom materialet är detsamma som används för fästet. Jag jämför även med 

skapelseberättelsen. 

2.2.1 Översättning av dag två i skapelseberättelsen 

 

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים   ַוי

ין ַמִים ָלָמִים ְיִהי ָרִקיַע ְבתֹוְך ַהָמִים  :ִויִהי ַמְבִדיל בֵּ

 

 ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיעַ 

ַעל ָלָרִקיעַ  ין ַהַמִים ֲאֶשר מֵּ ין ַהַמִים ֲאֶשר ִמַתַחת ָלָרִקיַע ּובֵּ ל בֵּ  ַוַיְבדֵּ

ן  :ַוְיִהי כֵּ

 

 ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ָשָמִים

ִני  ֶקר יֹום שֵּ  :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹּ

 

 

Och Gud sade:  

”Låt det bli ett fäste bland
2
 vattnen och låt det bli en åtskiljare mellan vatten och vatten”.  

Och Gud gjorde fästet. Ja, han orsakade åtskillnad mellan vattnen som är under fästet och 

mellan vattnen ovanför fästet. Ja, så blev det. 

                                                 
1
 Jag använder i regel begreppet ”fönster”, men ”öppningar” eller ”slussar” kunde lika väl användas. 

2
 ”Bland” är den vanligaste betydelsen av ְבתֹוְך. ”I” är en annan vanlig betydelse. Se t.ex. 1 Mos 3:8; 9:21; 

18:24; 23:10; 37:7; 40:20; 42:5; 2 Mos 2:5; 9:24;11:4;14:16, 22, 27, 29; 15:19; 24:18; 29:45; 39:3, 25; 3 Mos 

22:32; 24:10; 25:33; 4 Mos 1:49; 2:33; 5:21; 9:7; 17:21; 18:20, 24; 26:62; 27:3–4, 7; 33:8; 35:35; 5 Mos 11:3; 

19:2; 32:51. 
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Och Gud kallade fästet himmel. 

Och det blev afton och det blev morgon – en andra dag.
3
 

 

 

2.2.2 Vilken beskaffenhet har fästet? 

 

Jag kommer först att analysera betydelsen av rāqîaʻ men sedan även det namn som fästet ges: 

himmel. Därefter drar jag min slutsats gällande vilken uppfattning om fästet som har 

understöd i GT. Är det ett robust valv, en tunn utsträckning eller något helt annat? Jag 

undersöker också huruvida man kan fastställa dess material.  

Roten ָרַקע förekommer i Qal, Piel, Pual och Hifil. Med avseende på det här arbetet är 

användningen i Piel mest intressant. I Piel innebär roten ָרַקע att platta ut, göra tunt eller breda 

ut tunt. Något fås att expandera. Det kan handla om att hamra ut eller annars tunt övertäcka en 

staty med guld som i 4 Mos 16:39:
4
  

 
 

ּוי ַלמִ  ּום ִצפֶׁ֥ ְַֽיַרְקעִ֖ ים ַו  יבּו ַהְשֻרִפִ֑ ר ִהְקִרִ֖ ֶשת ֲאֶשֶׁ֥ ֹות ַהְנחֹֹּ֔ ת ַמְחתָ֣ ן אֵֵּ֚ הֵֵּ֗ ח ֶאְלָעָזָ֣ר ַהכֹּ ַח׃ַוִיַקַּ֞  ְזבֵּ 

  

Prästen Elasar tog kopparfyrfaten som hade burits fram av dem som förbrändes, och de 

hamrades ut för att täcka altaret. 

 

I 2 Mos 39:3 hamras guldet ut i så tunna skivor att det kan skäras och användas som trådar: 

 
  

ץ ְפִתילִ  ָ֣ י ַהָזָה֘ב ְוִקצֵּ ָ֣ ּו ֶאת־ַפחֵּ ְַֽיַרְקעַּ֞ ש ַו  ִ֑ ֹוְך ַהשֵּ י ּוְבתָ֣ ַעת ַהָשִנִ֖ ן ּוְב֛תֹוְך תֹוַלֶׁ֥ ַאְרָגָמֹ֔ ֹוְך ָה  ֶלתֵ֙ ּוְבתָ֣ ֹות ְב֤תֹוְך ַהְתכֵֵּ֙ ֒ם ַלֲעׂשֵ֗

ב׃ שֵּ  ה חֹּ ִ֖  ַמֲעׂשֵּ

  

Man hamrade ut guldet till tunna plåtar och skar dessa i trådar så att de kunde vävas in med 

det violetta, purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet till en konstvävnad. 

 

Man bör observera att varken verktyget, hammare, eller det material som används är en del av 

betydelsen i roten ָרַקע.  Betydelsen ”hamra” finns inte i ָרַקע.
5
 Man kunde även översätta: ”De 

tunnade ut guldplåtarna.” Men hur tunnar man ut guld? Jo, genom att hamra ut det. Det är 

expansion som är i fokus.
6
 

Vill författaren specifikt förmedla att man smider med hammare så är det andra uttryck som 

används, t.ex. i Jes 44:12. 

ֹו   חֹ֔ ֹוַע כֹּ הּוֵ֙ ִבְזרָ֣ הּו ַוִיְפָעלֵֵּ֙ ִ֑ ֹות ִיְצרֵּ ם ּוַבַמָקבִ֖ ד ּוָפַעלֵ֙ ַבֶפָחֹ֔ ֲעָצֹ֔ ש ַבְרֶזלֵ֙ ַמ   ָחַר֤

                                                 
3
 En andra dag – ingen bestämd artikel. 

4
 I Pual förekommer roten en gång i Jer 10:9 med samma betydelse, alltså uthamrad tunn metall som används för 

att bekläda avgudastatyer.  
5
 I Qal finns dock en betydelse av att stampa/banka i två parallella fall i Hes 6:11 respektive 25:6. Då kopplas 

roten ihop med fötterna. 
6
 Sarna 1989, 8. 
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Smeden arbetar fram sitt verk vid härden, med hammare formar han det och bearbetar det 

med starka armar.  

När roten ָרַקע används i Piel görs alltså något tunt, ofta genom att sträckas eller plattas ut. 

Roten kan också betyda breda ut eller övertäcka.  

Fästet benämns ”himmel” i slutet av den andra dagen. Begreppen är dock inte synonyma. För 

att förstå vad som avses med fäste måste även betydelsen av himmel klarläggas.  

Det finns åtminstone fyra sätt som begreppet himmel används: 

1. Himlen är platsen för stjärnorna, som när Abraham ser upp mot himlen.
7
  

2. Himlen är där fåglarna flyger.
8
  

3. Himlen är där molnen seglar, vindarna blåser och vinden far.
9
 

4. Himlen är platsen där Gud bor.
10

 

Fästet är en hyponym till himmel och den del de har gemensamt är endast punkt 1. Den fjärde 

dagen används alltid det kombinerade uttrycket ִים יַע ַהָשַמֹ֔  vilket man kunde översätta med ,ִבְרִקָ֣

”himlens utsträckthet”.
11

  

Hur beskrivs denna himmel när den har betydelsen som rāqîaʻ. Det verb som ofta återkommer 

i samband med himmel är ָנָטה, som har betydelsen ”spänna ut”, ”sträcka ut” eller ”sprida ut”. 

Förutom att stå ensamt i betydelsen spänna ut eller sträcka ut kopplas verbet ibland ihop med 

något tunt, som en duk eller gardin. 

Det förekommer sex gånger att himlen sträcks eller spänns ut. Så tex i Jes 42:5:
12

 

יָה  ֶרץ ְוֶצֱאָצֶאִ֑ ע ָהָאִ֖ ַקֶׁ֥ ם רֹּ יֶהֹ֔ ֹוטֵּ ִיםֵ֙ ְונָ֣ א ַהָשַמֵ֙ ֤ ה בֹורֵּ ל׀ ְיהָוֵ֗ ָ֣ ר ָהאֵּ ה־ָאַמַּ֞ ּה׃כֹּ  ים ָב  ְלִכֶׁ֥ ּוַח ַלהֹּ יָה ְורִ֖ ם ָעֶלֹ֔ ן ְנָשָמהֵ֙ ָלָעָ֣ ֤ תֵּ  נֹּ

                                                 
7
 T.ex. 1 Mos 15:5. 

8
 T.ex. 5 Mos 4:17. 

9
 T.ex. 5 Mos 4:17. 

10
 T.ex. 1 Kung 8:30. 

11
 1 Mos 1:14–15, 17, 20. 

12
 Övriga fem tillfällen är dessa:    

ע ָהָאִ֖  ַקֶׁ֥ י רֹּ ִיםֵ֙ ְלַבִדֹ֔ ה ָשַמֵ֙ ֶט֤ ל נֹּ ֶׂשה כֹֹּ֔ י ְיהָוהֵ֙ עָֹּ֣ ִכ֤ ֶטן ָאנֹּ ֶצְרָךִ֖ ִמָבִ֑ ָך ְויֹּ ֲאֶלֹ֔ ר ְיהָוהֵ֙ גֹּ ה־ָאַמ֤ ֶרץכֹּ    

Så säger Herren, din befriare, han som formade dig i moderlivet: Jag är Herren, som har skapat allt. Jag ensam 

spände upp himlen, jag bredde ut jorden utan hjälp (Jes 44:24). 
 

ד ָאֶר֒ץ  ָ֣ סֵּ ה ָשַמִי֘ם ְויֹּ ָך נֹוֶטָ֣ ֶׂשֵ֗ ח ְיהָוָ֣ה עֹּ  ַוִתְשַכַּ֞

Varför glömmer du Herren, din skapare, han som har spänt upp himlen och lagt jordens grund? (Jes 51:13). 
 
  
י ָי ם׃  ֳמתֵּ ְך ַעל־ָבֶׁ֥ ֵ֗ דֹורֵּ ֹו ְוְ֜ ִים ְלַבדִ֑ ה ָשַמָ֣ ֶטָ֣  נֹּ

Han som ensam har spänt upp himlen och går fram över havets vågor (egen översättning) (Job 9:8). 
 

ִים׃  ה ָשָמ  ֹו ָנָטֶׁ֥ ֹו ּוִבְתבּוָנתִ֖ ל ְבָחְכָמתִ֑ ִ֖ בֵּ ין תֵּ ִכֶׁ֥ ֹו מֵּ חֹ֔ ֶרץֵ֙ ְבכֹּ ה ֶאֵ֙ ֶׁ֥ ׂשֵּ  עֹּ

Han har gjort världen med sin kraft, grundat jorden med sin visdom och med sin klokhet spänt upp himlen (Jer 

10:12). 

 

ֶר   ד ָאֹ֔ ָ֣ סֵּ ִיםֵ֙ ְויֹּ ה ָשַמֵ֙ ֶט֤ ה נֹּ ֹוְנֻאם־ְיהָוֵ֗ ם  ְבִקְרב  ּוַח־ָאָדִ֖ ר ר  ֶׁ֥ צֵּ ץ ְויֹּ  

Så talar Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund, han som har skapat livsanden i människan 

(Sak 12:1). 

 



4 

  

  

Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt 

vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: 

 

Notera att här förekommer även roten ָרַקע i Qal med betydelsen ”brett ut jorden”. Expansion 

är i fokus och materialet är inte metall. 

 

I två andra exempel jämförs utsträckandet av himlen med att spänna ut ett tält respektive 

gardin eller duk: 

בֵ֙  שֵּ ֶבת׃ַהיֹּ ֶהל  ָלָש  ם ָכאִֹּ֖ ֶׁ֥ ִים ַוִיְמָתחֵּ קֵ֙ ָשַמֹ֔ ה ַכדֹּ ים ַהנֹוֶט֤ יָה ַכֲחָגִבִ֑ ְשֶבִ֖ ֶרץ ְויֹּ ּוג ָהָאֹ֔  ַעל־חָ֣

 

Han tronar ovan jordens rund, de som bor på den är som myror. Han breder ut himlen som en 

duk, spänner upp den som ett tält att bo i (Jes 40:22). 

 

ה׃  ִים ַכְיִריָע  ַמֵ֗ ה ָשְ֜ ה נֹוֶטֶׁ֥ ֶטה־֭אֹור ַכַשְלָמִ֑  עֹּ 

 

Du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som en gardin/förhänge (Ps 

104:2).  

 

Även bilden av att rullas ihop som en bokrulle förekommer: 

א ַהָשַמֹ֔  קּוֵ֙ ָכל־ְצָבָ֣ ה׃ְוָנַמֵ֙ ָנ  ֶלת ִמְתאֵּ ֶבִ֖ ֶפן ּוְכנֹּ ל ָעֶלהֵ֙  ִמֶגֹ֔ ֹול ִכְנבֹּ֤ ם ִיבֹ֔ ִים ְוָכל־ְצָבָאָ֣ ֶפר ַהָשָמִ֑ ִ֖ ּלּו ַכסֵּ  ִים ְוָנגֶֹּׁ֥

  

Himlens stjärnor skall falna, himlen rullas ihop som en bokrulle, alla dess stjärnor vissnar och 

faller som vissna löv från vinrankan, som skrumpna fikon från trädet (Jes 34:4).  

 

I dessa exempel associeras således till tunna, mjuka och lättböjliga material, inte till något 

hårt, statiskt eller metalliskt.  

En himmel av metall nämns dock två gånger i ett specifikt sammanhang. Bägge gångerna sker 

det i uttryck som inkluderar marken samtidigt. I 3 Mos 26:19 ska himlen bli som järn och 

marken som koppar medan i 5 Mos 28:23 ska marken bli som järn och himlen som koppar.  

יָך ַבְרֶז ל׃  ֶרץ ֲאֶשר־ַתְחֶתִ֖ ֶשת ְוָהָאֶׁ֥ ר ַעל־רֹּאְשָךִ֖ ְנחִֹּ֑ יָך ֲאֶשֶׁ֥ ּו ָשֶמ֛  ְוָהיֶׁ֥

 Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn. 

 

ה׃ ם ַכְנֻחָש  ת־ַאְרְצֶכִ֖ ל ְוֶא  יֶכםֵ֙ ַכַבְרֶזֹ֔ י ֶאת־ְשמֵּ  ְוָנַתִת֤

Jag skall låta er himmel bli som järn och marken under er som koppar, 

 

Man bör notera att i bägge fallen ska himlen bli metallisk som följd av förbundsbrott. Detta är 

alltså en av förbannelserna som drabbar förbundsfolket om de ihärdigt vänder Gud ryggen, 

det är inte ett normalt tillstånd. Skulle man hävda att Pentateukens författare verkligen trodde 

att himlen blev metall vid sådana tillfällen är man samtidigt tvungen att hävda att de trodde att 

även marken förvandlades till metall. Detta innebär i så fall att man kan fastställa att de inte 

trodde att himlen i sitt vanliga tillstånd var gjord av metall, varken koppar eller järn. Annars 

skulle det inte innebära någon förbannelse att den blev metall. Men givetvis är detta ett 
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bildligt uttryck. Författaren trodde nog inte att marken blev varken koppar eller järn, lika lite 

som himlen.  

Således kan jag på basis av den analys jag gjort dra slutsatsen att rāqîaʻ uttrycker en 

utsträckning. Någonting har expanderats, bretts ut och gjorts tunt. Rāqîaʻ ska inte förknippas 

med något robust och tjockt. Man kan utgående från rāqîaʻ inte säga någonting om materialet. 

Men på basis av min analys av vad GT som helhet beskriver och speciellt 3 Mos 26:19 och 5 

Mos 28:23 har jag kunnat utesluta tanken på att GT:s författare menar att fästet var gjort av 

metalliskt material. Stöd har noterats för uppfattningen att fästet uppfattades som något tunt 

och böjligt, som en duk. 

Med bakgrund av vad jag anfört ovan finner jag att den engelska översättningen expanse
13

 är 

mycket bra. På svenska låter inte måhända utsträckning lika bra, men det fångar vad rāqîaʻ 

uttrycker. Den översättningen sätter fokus på att något sträckts ut och är tunt, inte på 

materialet. Jag kommer att använda den översättningen i fortsättningen av det här arbetet 

liksom uttrycket ”himlens utsträckthet” som översättning för ִים יַע ַהָשַמֹ֔   .ִבְרִקָ֣

 

 

 

2.2.3 Har fästet fönster?  

 

Har fästet fönster genom vilka regnet strömmar ner eller varifrån kommer regnet enligt GT:s 

författare? I forskningen har jag noterat olika åsikter. Många forskare menar att regn som 

kommer via fönster i fästet är den uppfattning man finner i GT, medan andra forskare hävdar 

att GT:s författare uttrycker medvetenhet om att regn kommer från moln. Jag har inte i 

litteraturen funnit någon heltäckande översikt av vilken uppfattning GT ger uttryck för.
14

 

Därför har jag kartlagt alla relevanta ställen i GT jag funnit om ämnet och jag redovisar 

resultatet i det här kapitlet.  

Jag försöker först besvara frågan huruvida GT ger uttryck för att regn kommer från moln. 

Därefter tar jag mig an frågan huruvida GT ger uttryck för uppfattningen att himlen har 

konkreta öppningar som kan stängas och öppnas. 

Min granskning av huruvida GT:s författare visar medvetenhet om att regn kommer från moln 

gav ett tydligt resultat. Jag noterar 15 tillfällen i åtta olika böcker som uttrycker att författarna 

visste att regn kommer från moln.
15

 Av dessa kan följande tre fungera som exempel:  

                                                 
13

 Används t.ex. av NIV. 
14

 Jag är medveten om att GT inte uttrycker någonting, utan att det är dess författare som uttrycker det ena eller 

det andra. Jag väljer ändå ibland att skriva ”GT ger uttryck för” och liknande för att få en smidigare text. 
15

 Utöver de tre exempel jag presenterar i texten redovisar jag nedan övriga 12 tillfällen: 

 

ה׃ַשֲאלֵּ֙ו מֵּ  ֶׂשב ַבָשֶד  ֶׁ֥ יש עֵּ ם  ְלִאִ֖ ן ָלֶהֹ֔ ָ֣ ֶשםֵ֙ ִיתֵּ ה ֲחִזיִזִ֑ים ּוְמַטר־ֶגֵ֙ ֶׂשָ֣ ֹוש ְיהָוִ֖ה עֹּ ת ַמְלקֹ֔ ָ֣ ְיהָו֤ה ָמָטרֵ֙ ְבעֵּ  

Be Herren om regn vid tiden för vårregnet. Det är Herren som skapar molnen, han ger er strömmande regn, han 

ger gröda på marken åt alla (Sak 10:1). 
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ֶתר׃  ֹון ָס  ים ְלשָ֣ ְזָעִמֵ֗ ים ִנְ֜ ל ָגִֶ֑שם ּוָפִנֶׁ֥ ֹולֵּ  פֹון ְתחָ֣ ּוַח ָצ֭  רָ֣

 Nordanvind för med sig regn och vredgad uppsyn förstuckna ord (Ords 25:23). 

 

ל ֶהָעִביםֵ֙ ֲאצַ  ִית ְוַע֤ יר ָוָשִ֑ ה ָשִמִ֖ ר ְוָעָלֶׁ֥ א יֵָּעדֵֹּ֔ ָֹּ֣ רֵ֙ ְול א ִיָזמֵּ ֹּ֤ ה ל הּו ָבָתֵ֗ ָ֣ ר׃ַוֲאִשיתֵּ יו ָמָט  יר ָעָלִ֖ ַהְמִטֶׁ֥ ה מֵּ ֶּוֹ֔  

Jag skall låta den förfalla: där skall inte beskäras, inte hackas, tistel och törne skall ta 

överhand. Och molnen skall jag förbjuda att fälla sitt regn över den (Jes 5:6). 

 

ב אֶמר ִהנֵּה־ָע֛ ֵֹּ֗ ית ַוי ְַֽיִהיֵ֙ ַבְשִבִעֹ֔ ֶשם׃ ַו  ה ַהָג  א ַיַעָצְרָכִ֖ ֶֹּׁ֥ ד ְול ֹ֔ ר ָורֵּ ר  ֶאל־ַאְחָאבֵ֙ ֱאסָֹּ֣ ה ֱאמֹּ֤ אֶמר ֲעלֵֵּ֙ ֵֹּ֗ ה ִמָיִ֑ם ַוי ָלָ֣ יש עֹּ ְקַטָנֶׁ֥ה ְכַכף־ִאִ֖  

ב ַאְחָאִ֖  ֹול ַוִיְרַכֶׁ֥ י ֶגֶָ֣שם ָגדִ֑ ּוַח ַוְיִהִ֖ ים ְורֹ֔ ְתַקְדרּוֵ֙ ָעִבָ֣ ִיםֵ֙ ִה  ה ְוַהָשַמֵ֙ ה ְוַעד־כֵֹּ֗ י׀ ַעד־כָֹּ֣ אָלה׃ב ַוְיִהָ֣ ֶֶׁ֥לְך ִיְזְרֶע  ַויֵּ  

Den sjunde gången sade han: ”Jag ser ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet.” 

Elia sade till honom: ”Gå och säg till Achav att han spänner för och åker ner innan regnet 

                                                                                                                                                         
ֹוש׃ ב ַמְלק  ֹו ְכָעָ֣ ְרצֹונֵ֗ ים ּוְ֜ ֶלְך ַחִיִ֑  ְבאֹור־ְפנֵּי־ֶמֶׁ֥

När kungens uppsyn är ljus betyder det liv, hans välvilja är som ett moln med vårregn (Ps 77:18). 

 

ים ֶגֵ֙  ּו ֶהָעִבֶׁ֥ ּוא׃ִאם־ִיָמְלאֵ֙ ם ְיה  ץ ָשֶׁ֥ ִ֖ ֹול ָהעֵּ ֹון  ְמ֛קֹום ֶשִיפֶׁ֥ ם ַבָצפִ֑ ֹום ְוִאָ֣ ץ ַבָדרִ֖ ֛ ֹול עֵּ יקּו ְוִאם־ִיפֶׁ֥ ֶרץ ָיִרֹ֔ ֶשםֵ֙ ַעל־ָהָאָ֣  

När molnen är fyllda tömmer de regnet på jorden, och ett träd som faller, mot norr eller söder, ligger på den plats 

där det föll (Pred 11:3). 

 

ֶשם׃ ר  ַהָג  ים ַאַחֶׁ֥ בּו ֶהָעִבִ֖ ים ְוָשֶׁ֥ ַח ְוַהכֹוָכִבִ֑ ִ֖ ֹור ְוַהָירֵּ ֶמשֵ֙ ְוָהאֹ֔ ְך ַהֶשֵ֙ א־ֶתְחַש֤  ֹּ ר ל ד ֲאֶשֵ֙  ַעַ֠

Då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln (Pred 12:2). 

 

ֶשְך ְסִביבֹּ  ים׃ ַוָיֶֶׁ֥שת חֹּ֛ י ְשָחִק  ֶׁ֥ ִים ָעבֵּ ְשַרת־ַמִ֖ ֹות ַח  יו ֻסכִ֑ ָתִ֖  

 Han dolde sig i mörkrets tält, i molnens fuktiga massor (2 Sam 22:12). 

 

ם׃ ע ָעָנַָֽ֣ן ַתְחָת  ֹּא־ִנְבַקִ֖ יו ְול ִים ְבָעָבִ֑ ר־ַמֶׁ֥ רֵּ    צֹּ

Han knyter in vattnet i molnen utan att skyarna (ָעָנַָֽ֣ן betyder moln) rämnar av tyngden (Job 26:8). 

 

ב׃ ם ָר  י׀ ָאָדָ֬ ֤ ּו ֲעלֵּ ְרֲעפֵ֗ ים ִיְ֜ ּו ְשָחִקִ֑ ר־ִיְזלֶׁ֥  ֲאֶש 

De strömmar ur skyarna (ים  .avser alltid moln) och faller på människor överallt (Job 36:28) ְשָחִקִ֑

 

 ֶׁ֥ ה ְוִנְבלֵּ ים ְבָחְכָמִ֑ ר ְשָחִקָ֣ ָ֣ י־ְיַספֵּ יב׃ִמ  י ַיְשִכ  ִים ִמָ֣ ַמֵ֗ י ָשְ֜   
Vem håller i sin vishet räkning på molnen, vem tömmer ut himlens läglar (Job 38:37). 

 
ים׃  י ְשָחִק  ֶׁ֥ ִים ָעבֵּ ְ֜ ֹו ֶחְשַכת־ַמֵ֗ יו ֻסָכתִ֑ יבֹוָתֶׁ֥ ֹו ְסִב  ֶשְך׀ ִסְתרֵ֗  ָיֶ֤שת חֵֹּ֙

 Han dolde sig inne i mörkrets tält, i molnens fuktiga massor (Ps 18:12). 

 

 

 

כּו׃ יָך ִיְתַהָּל  ָצֶצֵ֗ ים ַאף־ֲחְ֜ ּו ְשָחִקִ֑ ֹות ֭קֹול ָנְתנָ֣ ִים׀ ָעבֵ֗ ְרמּו ַמֵ֙  זֹּ֤

 Från skyarna (ֹות  .betyder moln) strömmade vatten, åskmolnen mullrade och dina pilar flög (Ps 77:18) ָעבֵ֗

 

ים הַ  ִים׀ ְבָעִבֵ֗ ה ָשַמֵ֙ ְמַכֶסָ֬ יר׃ ַה  ים ָחִצ  יַח ָהִרָ֣ ר ַהַמְצִמִ֖ ֶרץ ָמָטִ֑ ין ָלָאָ֣ ִכָ֣ מֵּ  

Han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen (Ps 147:8). 

 

ֹות ְתהֹום׃  ֹוז ִעינֶׁ֥ ֲעזֵ֗ ַעל ַבְ֜ ים ִמָמִ֑ ֹו ְשָחִקָ֣  ְבַאְמצָ֣

När han fyllde molnen däruppe med kraft och lät djupets källor bryta fram (Ords 8:28). 
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hindrar honom.” Under tiden hade himlen täckts av mörka moln, det blåste upp och ett skyfall 

bröt ut. Då steg Achav upp i vagnen och for i väg mot Jisreel (1 Kung 18:44–45). 

 

Även om GT således uttrycker uppfattningen att regn kommer från moln utesluter detta inte 

att GT samtidigt ger uttryck för att fästet hade konkreta öppningar. Därför har jag granskat 

alla tillfällen i GT som kan anses stöda tanken på öppningar i fästet. Jag benämner i 

fortsättningen de tänkta öppningarna ”fönster”. 

Begreppet himmelens fönster används sex gånger i tre olika sammanhang: två gånger i 

samband med regn, tre gånger i samband med välsignelser och en gång i samband med 

domar. 

För regn används det endast i ett unikt sammanhang. Det är när syndaflodens regn startade 

och avstannade, aldrig annars. 

ֹום  ַהֶזֵ֗  ֶדש ַביָ֣ ֹום ַלחִֹּ֑ ר יִ֖ ה־ָעָׂשֶׁ֥ י ְבִשְבָע  ִנֹ֔ ֶדשֵ֙ ַהשֵּ ַח ַבחֵֹּ֙ ֤אֹות ָשָנהֵ֙ ְלַחיֵּי־נֹֹּ֔ ש־מֵּ ת שֵּ ת ִבְשַנֵ֙ ה ַוֲאֻרבֶֹּׁ֥ ֹום ַרָבֹ֔ תֵ֙ ְתהָ֣ ל־ַמְעְינֹּ ה ִנְבְקעּוֵ֙ ָכ 

חּו׃ ִים ִנְפָת   ַהָשַמִ֖

 

Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora 

djupets källor fram, himlens fönster öppnades (1 Mos 7:11). 

 

ִים׃ א ַהֶגִֶ֖שם ִמן־ַהָשָמ  ֶׁ֥ ִים ַוִיָכלֵּ ת ַהָשָמִ֑ ֲאֻרבִֹּ֖ ֹום ַו  ת ְתהֹ֔ ְכרּוֵ֙ ַמְעְינָֹּ֣  ַוִיָס 

 

Djupets källor och himlens fönster stängdes och regnet från himlen upphörde (Gen 8:2). 

 

 

Här anser jag det är uppenbart att författaren inte vill upplysa om att ”nu börjar det regna”. 

Syndaflodsregnet var inget vanligt regn. Jag anser författaren vill säga att vattnet började 

vräka ner. Det är en naturlig slutsats om man tar i beaktande att GT:s författare visste varifrån 

det vanliga regnet kom kombinerat med det faktum att det är endast i detta unika 

sammanhang som uttrycket himlens fönster används i samband med regn. 

  

Det finns dock fyra andra tillfällen då fönster i fästet nämns. Det sker tre gånger i samband 

med välsignelser och en gång i samband med domar. Jag presenterar nedan alla fyra tillfällen, 

varefter jag diskuterar dem kort och drar min slutsats. 

 

ּו  ע ִשְמעִ֖ אֶמר ֱאִליָשֹ֔ ָֹּ֣ ַער שֹּ ַוי ֶקל ְבַשֶׁ֥ ים ְבֶשִ֖ ִר֛ ִים ְׂשעֹּ ֶקל ְוָסאַתַ֧ ֶלת  ְבֶשֵ֗ ה־סָֹּ֣ ת׀ ָמָחרֵ֙ ְסָא  ֤ ה ָכעֵּ ר ְיהָוֵ֗ ה׀ ָאַמָ֣ ֹון׃ְדַבר־ְיהָוִ֑ה כָֹּ֣  ְמר 

ה  ֶׂש֤ ה עֹּ ָ֣ה ְיהָוֵ֗ ֹּאַמ֒ר ִהנֵּ יש ָהֱאֹלִהי֘ם ַוי ֹו ֶאת־ִאָ֣ ן ַעל־ָידְ֜ יש ֲאֶשר־ַלֶמֶלְךְ֩ ִנְשָעֵ֙ ר ַהֶזִ֑ה ַוַיַָ֣ען ַהָשִלִ֡ ִים ֲהִיְהֶיִ֖ה ַהָדָבָ֣ ֲאֻרבֹותֵ֙ ַבָשַמֹ֔

ל׃ א תֹּאכֵּ  ֶֹּׁ֥ ם ל יָך ּוִמָשִ֖ יֶנֹ֔ ֶאהֵ֙ ְבעֵּ ה רֹּ אֶמר ִהְנָכ֤ ֵֹּ֗  ַוי

 

Elisha sade: ”Lyssna till Herrens ord. Så säger Herren: I morgon skall man vid stadsporten i 

Samaria få ett mått siktat mjöl eller två mått korn för en sikel.” Då sade kungens adjutant: 

”Om så Herren gjorde fönster på himlen skulle detta inte kunna hända!” — ”Du skall få se det 

med egna ögon”, sade Elisha, ”men du kommer aldrig att äta av det mjölet” (2 Kung 7:1–2). 

 

יאּו  ֹות אִ ָהִבֵ֙ ר ְיהָוָ֣ה ְצָבאִ֑ את ָאַמִ֖ ֹֹּ֔ י ּוְבָח֤נּוִני ָנאֵ֙ ָבז יִתֹ֔ ֶרףֵ֙ ְבבֵּ י ֶטֵ֙ ר ִויִהֶׁ֥ ית ָהאֹוָצֵ֗ ָ֣ ר ֶאל־בֵּ ַמֲעׂשְֵּ֜ ת ֶאת־ָכל־ַה  ם אֵֵּ֚ ח ָלֶכֵ֗ א ֶאְפַתָ֣ ַֹּ֧ ם־ל

י׃ ה ַעד־ְבִלי־ָד  ם ְבָרָכִ֖ י ָלֶכ֛ ִתֶׁ֥ ִים ַוֲהִריקֹּ ֹות ַהָשַמֹ֔  ֲאֻרבָ֣
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Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant 

prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig 

välsignelse strömma ner över er (Mal 3:10). 

 

 

ח׃ ִים ָפָת  י ָשַמָ֣ ִ֖ ַעל ְוַדְלתֵּ ים ִמָמִ֑ ו ְשָחִקָ֣ ַוְיַצָ֣
 

מֹו׃ ִים ָנַָ֣תן ָל  ַמֵ֗ ל  ּוְדַגן־ָשְ֜ ן ֶלֱאכִֹּ֑ ם ָמָ֣ יֶהָ֣ ר ֲעלֵּ  ַוַיְמטֵָּ֬

  

Han gav sin befallning åt molnen därovan och öppnade himlens dörrar, han lät manna regna 

över dem, säd från himlen gav han dem (Ps 78:23). 

 

 

ַחדֵ֙ ִיפָֹּ֣  ס ִמ֤קֹול ַהַפֵ֙ ָהָיה ַהָנַּ֞ ּו מֶׁ֥ ְו ַ֠ ִַֽיְרֲעשִ֖ חּו ַו  י־ֲאֻר֤בֹות ִמָמרֹוםֵ֙ ִנְפָתֹ֔ ח ִכ  ד ַבָפִ֑ ִ֖ ַחת ִיָּלכֵּ ֹוְך ַהַפֹ֔ עֹוֶלהֵ֙ ִמתָ֣ ַחת ְוָה  ֶרץ׃ל ֶאל־ַהַפֹ֔ י ָא   ֹוְסדֵּ

  

Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som 

kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens 

grundvalar skakar (Jes 24:18, SFB). 

 

Visar dessa exempel att man tänkte sig konkreta öppningar i fästet genom vilka säd, 

välsignelse, manna eller domar föll ner? Jag har svårt att anse en sådan slutsats naturlig. Jag 

menar det är uppenbart att författarna här använder bildliga uttryck. Att så verkligen är fallet 

blir tydligt om man närmare granskar det första exemplet från 2 Kung 7:1–2. Kungens 

adjutant säger: ”Om så Herren gjorde fönster på himlen skulle detta inte kunna hända!” Alltså 

var tanken att Gud skulle ”göra” fönster på himlen så omöjlig och otänkbar att den bilden 

brukas för att illustrera något som adjutanten ansåg vara fullkomligt uteslutet att kunde ske. 

Detta visar att den allmänna uppfattningen var att konkreta öppningar i fästet var något 

otänkbart. 

 

Ibland sägs dock att himlen stängs till. Det kunde tolkas som ett stöd för tanken på öppningar 

i fästet som konkret kan stängas.  

I 5 Mos 11:17 berättar Mose vad som händer om folket avfaller och tjänar andra gudar: 

ּה ַואֲ  ן ֶאת־ְיבּוָלִ֑ ִ֖ א ִתתֵּ ֶֹּׁ֥ ה ל ֲאָדָמֹ֔ ר ְוָהָ֣ א־ִיְהֶיָ֣ה ָמָטֹ֔  ֹּ ִיםֵ֙ ְול ר ֶאת־ַהָשַמֵ֙ ם ְוָעַצ֤ ה ָבֶכֵ֗ ה ַאף־ְיהָוְ֜ ה ְוָחָרֵ֙ ָבֹ֔ ֶרץ ַהטֹּ ַעלֵ֙ ָהָאָ֣ ה מֵּ ָרֵ֗ ם ְמהֵּ ַבְדֶתָ֣

ם׃ ן ָלֶכ  ֶׁ֥ תֵּ ר ְיהָוִ֖ה נֹּ  ֲאֶשֶׁ֥

  

Då vredgas Herren på er och stänger till himlen, så att inget regn faller och marken inte ger 

någon gröda, och då utplånas ni snart från det rika land som Herren vill ge er.  

 

På detta syftar, högst troligt, Salomo i sitt invigningstal för templet i 1 Kung 8:35–36:
16

 

ּו ֶאת־ְשֶמֹ֔  ּו ֶאל־ַהָמ֤קֹום ַהֶזהֵ֙ ְוהֹודָ֣ ְללַּ֞ ְתַפ  ְך ְוִה  י ֶיֶחְטאּו־ָלִ֑ ר ִכָ֣ ֹּא־ִיְהֶיֶׁ֥ה ָמָטִ֖ ִים ְול ר ָשַמ֛ ֶׁ֥ ָעצֵּ ם׃ְבהֵּ י ַתֲענֵּ  ּון ִכֶׁ֥ ם ְישּובִ֖ ַחָטאָתֶׁ֥ ָך ּומֵּ
 

יָךֵ֙ ְוַעְמָךָ֣  את ֲעָבֶדֵ֙ ַלְחָתְ֜ ְלַחַט֤ ִים ְוָסֵ֙ ע ַהָשַמֵ֗ ה׀ ִתְשַמָ֣ ה ָמָטרֵ֙ ְוַאָתָ֣ ּה ְוָנַתָת֤ ר יֵּ ְלכּו־ָבִ֑ ה ֲאֶשָ֣ ֶרְך ַהטֹוָבִ֖ ם ֶאת־ַהֶדֶׁ֥ ֛ י תֹורֵּ ל ִכֶׁ֥ ִיְׂשָראֵֹּ֔

ה׃ַעל־ַאְרְצָךֹ֔ ֲאֶשר־נָ  ָתה ְלַעְמָךִ֖ ְלַנֲחָל   ַתֶׁ֥

  

Om himlen är stängd och inget regn faller, därför att de har syndat mot dig, men de sedan ber, 

vända mot denna plats, och prisar ditt namn och omvänder sig från sin synd när du tuktar 

dem, lyssna då i himlen och förlåt din tjänare och ditt folk Israel deras synd. Lär dem den rätta 

                                                 
16

 Samma händelse skildras i 2 Krön 6:26ff och 2 Krön 7:13ff. 
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vägen som de skall vandra, och låt regnet falla över ditt land, som du har gett ditt folk som 

egendom.  

 

Den rot som används för att stänga till, ָעַצר, är dock inte den som används i samband med att 

dörrar, fönster eller byggnader fysiskt stängs till. Då används istället סַגר som t.ex. i 3 Mos 

14:38:
17

 

ן  ֛ הֵּ א ַהכֹּ ים׃ְוָיָצַ֧ ת ָיִמ  ִית ִשְבַעֶׁ֥ יר ֶאת־ַהַבִ֖ ִית ְוִהְסִגֶׁ֥ ַתח ַהָבִ֑ ִית ֶאל־ֶפָ֣  ִמן־ַהַבִ֖

  

Skall han gå ut ur huset, stanna vid dörren och stänga huset för sju dagar. 

 används i betydelsen hålla tillbaka, avhålla, hindra. T.ex. i samband med att hindra någon ָעַצר

att få barn, som i 1 Mos 20:18 när HERREN hade ”stängt till” moderlivet i betydelsen göra 

ofruktsam.
18

  .används aldrig för att fysiskt stänga till någonting ָעַצר 

 

Min slutsats är att folkets olydnad kan leda till att himlen inte ger sitt regn. Den görs därmed 

ofruktsam, den ”stängs till”. Lösningen är att människan vänder om så att regn på nytt börjar 

falla. Inga fönster stängs, inga fönster öppnas. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att min granskning av GT resulterade i 15 exempel på 

att författarna förstod att regn kommer från moln. Jag fann ett exempel på hur otänkbar tanken 

på konkreta fönster i fästet var då just den bilden används för att uttrycka det otänkbara, något 

som inte kan ske.
 
Uttrycket ”himmelens fönster” fungerar som ett sätt att uttrycka att 

välsignelser, straffdomar eller regn i överflöd skulle välla ner över jorden. Tolkningen att 

himmelens fönster uttrycker ymnighet fungerar bra för varje tillfälle i GT.  

Jag kan på basis av min analys förkasta tanken att GT ger uttryck för en världsbild som 

inbegriper föreställningen om ett fäste som hade fysiska öppningar varigenom regn eller annat 

strömmade ner. Jag kan samtidigt bekräfta att GT ger uttryck för en medvetenhet om att regn 

kommer från moln.  

 

 

2.2.4 Fästets skapelse i Enuma Elish 

 

I Enuma Elish finns intressanta paralleller till den andra dagens händelser i 

skapelseberättelsen. Det gemensamma finns dock inte i början av eposet, utan på tavla IV och 

V, alltså i andra halvan av Enuma Elish. Det är först här man finner en första 

skapelsehandling som kan jämföras med skapelseberättelsen. Det är som avslutning av 

dramatiken i samband med Marduks strid mot Tiamat ett ”fäste” tillverkas i Enuma Elish.  

                                                 
17

 3 Mos 13:11; Rut 1:13; 1 Sam 23:8; Neh 6:10; 7:3; 13:19; Job 5:16; Jes 22:22; Hes 39:11; 46:12; Hos 2:6; Mal 

1:10. 
18

ר   י־ָעצֹּ֤ ם׃ִכ  ֶשת ַאְבָרָה  ֶׁ֥ ה אֵּ ר ָׂשָרִ֖ ֶלְך ַעל־ְדַבֶׁ֥ ית ֲאִביֶמִ֑ ָ֣ ֶחם ְלבֵּ ד ָכל־ֶרִ֖ ה ְבַעֶׁ֥ ָעַצרֵ֙ ְיהָוֹ֔  

 Herren hade nämligen gjort alla kvinnor i Avimeleks hus ofruktsamma för Saras, Abrahams hustrus, skull. 
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Jag redovisar det mest relevanta i tavla IV sammanvävt med mina reflektioner. Sist noterar 

jag vad som förenar och vad som skiljer texterna åt. 

Tavlan inleds med att Marduk får tecknen på sin konungavärdighet. ”Vi ger dig konungadöme 

över det hela och allt”.
 
Marduk ger prov på sin makt och besvärjelsekraft genom att befalla en 

stjärnbild
19

 att förintas. ”Han talar igen och den skapades på nytt”. När gudarna såg denna 

demonstration ger de honom sin hyllning och utropar ”Marduk är nu konung” och han ges 

oövervinnerliga vapen med hälsningen: ”Gå – hugg av Tiamats liv!” 

Sedan beskrivs hur ”Gudarna hans fäder, bestämde Herrens
20

 öden”. De lät honom ta 

”framgångens och maktens väg”. Alltså var det ännu i detta skede andra gudar som bestämde 

Marduks öden. 

Efter detta beskrivs hur Marduk utrustas med sina mäktiga vapen: bågen, pilen, klubban, 

ljungelden, nätet samt de olika vindarna. Han sänder ut de sju vindar han skapat
21

 för att röra 

upp Tiamats inre som var saltvattnet. Sedan ”lyfte han floden, sitt stora vapen. Han steg upp i 

vagnen, den fruktansvärda, oövervinnerliga Stormen.” Marduk går till angrepp. Om än hans 

rustning beskrivs skräckinjagande blir han förvirrad när han närmar sig Tiamat. 

”Herren närmade sig, han såg Tiamats inre. 

Han sökte få reda på Qingus, hennes makes, plan. 

När han såg förvirrades hans tankar. 

Hans vilja var splittrad, hans handlingar var förödda” 

Men Marduk utmanar inte desto mindre Tiamat på envig, vilket leder till att hon blir som 

besatt och utstöter höga skrik. Marduk använder sina vapen bl.a. sitt nät och den onda vinden 

som han använder för att hon inte ska kunna stänga sitt gap varefter de vredgade vindarna 

fyller hennes inre. Därefter skjuter han iväg pilen som splittrar hennes mage, han hugger upp 

hennes inre och sliter sönder hjärtat.  

I och med detta är Tiamat besegrad och nu splittrar han hennes trupp som skingras och tas till 

fånga. Demonhorden sätter han näsrep på och binder deras armar. Qingu binder han och 

räknar bland deras fångar. Han tar ifrån honom ödestavlan – ”som inte var hans”, ”förseglar 

den med ett sigill och håller den mot sitt bröst.” 

Då, som det sista som tavla IV beskriver vänder han åter mot Tiamat. 

”Han vände åter till Tiamat, som han hade besegrat. 

Herren trampade ner Tiamats nedre delar. 

Med sin skoningslösa klubba krossade han hennes skalle. 

                                                 
19

 Heidel (1951, 7) översätter ”garment”; Speiser (1992, 66) översätter ”images”.  
20

 Marduks. 
21

 Speiser (1992, 66) översätter ”brought forth”.  
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Han högg genom hennes blodådror 

och lät Nordanvinden bära blodet som goda tidender.”
22

 

”Hans fäder såg – de gladde sig och jublade. 

Skänker och gåvor bringade de honom. 

Herren lugnade sig: han undersökte hennes lik.  

Han delade den monstruösa formen och skapade visa ting. 

Han splittrade henne i två, som en fisk för torkning. 

Hälften av henne satte han upp som ett täckelse för himlen. 

Han spände upp huden
23

 och satte dit väktare 

och sade åt dem att inte släppa ut hennes vatten.” 

 
Hur gör Marduk när han splittrar Tiamat som en fisk för torkning? Det kommer senare fram 

att Tiamat ligger med ansiktet uppåt, i egenskap av jorden.
24

 Andra halvan skulle då bli 

hennes baksida. Är det den som blir himmel? Det kan det inte heller vara eftersom zenit 

senare placeras vid hennes mage.
25

 Kanske är det en möjlighet att Tiamats klyvs, halvorna 

läggs bredvid varandra medan hennes hud spänns upp som ett täckelse? Den vanliga 

uppfattningen är dock att Tiamat delas på mitten och att den ena halvan spänns upp som en 

kupol över den andra.
26

 

Efter detta avslutas tavlan med att Marduk går igenom himlen och gör en avbild av Apsu, 

Nudimmuds
27

 boning, som blir den stora helgedomen, Esharra.  

Därefter kommer tavla fem där Marduk ordnar eller skapar himlakropparna, vilket jag 

presenterar i kapitel 2.3.3. Efter den sekvensen kommer ett intressant avsnitt med avseende på 

regnets ursprung:  

”När han hade bestämt dagarna... 

Och satt ut gränser för dag och natt 

Spott från Tiamat... 

Marduk skapade... 

                                                 
22

 Notera att uttrycket ”lät Nordanvinden bära blodet som goda tidender” är en återklang från tidigare i tavla IV 

då gudarna utsett Marduk till konung, gett honom oövervinnerliga vapen och sagt: ” Gå – hugg av Tiamats liv! 

Låt vinden bära hennes blod som goda tidender”. 
23

 Wikander (2005, 92) påpekar att ordet även kan läsas som ett ord som betyder rigel eller något liknande. 
24

 Tavla V, raderna 53–57. 
25

 Tavla V, rad 11. 
26

 Gunkel 1997, 128. 
27

 Annat namn på guden Ea. 
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Han band ihop det till moln och lät dem flöda av vatten. 

Att resa upp vindar, att låta regnet falla, 

Att låta imman ryka och samla upp hennes spott”.
28

 

Här formar Marduk moln och fyller dem med vatten. Han reser upp vindar, som för med sig 

regn eller kyla. Om jag tolkar det rätt är råmaterialet för molnen Tiamats spott.  

Den andra dagen i skapelseberättelsen innehåller ingen kamp eller några mytologiska element 

i samband med att fästet skapas. Man kan även notera att det egentligen är i detta 

sammanhang, då fästet bildas, tĕhôm borde nämnas om man tänker sig ett lån från Enuma 

Elish. Men tĕhôm lyser med sin frånvaro den andra dagen. 

Om förståelsen att man spände upp Tiamats hud som fäste är korrekt förs tankarna till något 

tunt, vilket i så fall är intressant i komparativt hänseende. Den normala uppfattningen är dock 

att Tiamats kropp delas i två halvor, och den ena halvan utgör jorden medan den andra halvan 

utgör fästet.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det även i Enuma Elish spänns ett ”fäste” upp. I 

Enuma Elish utgörs fästet av en del av Tiamats kropp. Skillnaden är genomgripande p.g.a. det 

mytologiska som genomsyrar beskrivningen i Enuma Elish. Där utgör sekvensen en 

integrerad del av kaoskampens slutskede. Intressant är att det även i Enuma Elish uttrycks 

klart varifrån regnet kommer, nämligen från moln. I Enuma Elish genomsyrar dock det 

mytologiska även den här sekvensen eftersom molnen görs av Tiamats spott.  

Efter den nyss återgivna sekvensen med moln och regn, fortsätter texten med att beskriva hur 

Marduk bereder jorden: 

”Han lade ned hennes
29

 huvud och satte ett berg över det. 

Han öppnade vattendrag, en flod fick strömma. 

Från hennes ögon öppnade han Eufrat och Tigris. 

Han stängde hennes näsborrar… 

Från hennes juver satte han upp höga berg. 

Han borrade källor för att föra bort vattnet. 

Han drog tillbaka hennes svans och band den som det Stora Bandet. 

… Apsu nedanför hans fötter 

… Hennes skrev höll himlen på plats. 

Hälften av henne satte han som täckelse, jorden gjorde han fast. 

                                                 
28

 Tavla V, raderna 45–51. 
29

 Tiamats. 
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… Han lät oceaner flöda inom henne.
30

 

Detta är anknutet till fästets skapelse såtillvida att materialet är detsamma, Tiamats slaktade 

kropp. En motsvarighet till denna beskrivning anses av en del forskare återfinnas den första 

delen av dag tre i skapelseberättelsen.
31

 Sekvensen lyder så här i min översättning: 

Och Gud sa: ”Samlens, vattnen under himmelen till en plats. Bli synlig fast mark.” Ja, så blev 

det. 

Och Gud kallade den fasta marken jord och samlingen av vatten kallade han hav.  

Och Gud såg: Det var gott!
32

 

Sedan övergår skapelseberättelsen till att beskriva skapelsen av alla växter, vilket inte berörs i 

Enuma Elish. 

Det enda som sker i skapelseberättelsen är således att hav och land åtskiljs så att fast mark blir 

synlig. Hur detta går till beskrivs inte. Inte heller beskrivs hur floder, berg och källor skapas. 

Jag anser det ovan presenterade vara något som skiljer berättelserna åt, inte förenar. Gud gör 

ingenting av vad Marduk gör. Men jag noterar denna händelse eftersom Heidel och Speiser, 

till skillnad från mig, här ser ett gemensamt drag.
33

 

 

                                                 
30

 Tavla V, raderna 53–63. 
31

 Heidel 1951, 129; Speiser 1964, 10. 
32

 1 Mos 1:9–10. 
33

 Heidel 1951, 129; Speiser 1964, 10. 


