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Finns spår av en kaoskamp i 1 Mos 1:2? 

 

Hurdan är situationen som beskrivs i vers två, finns här spår av en kaoskamp? Med kaoskamp 

avser jag en strid mellan Gud och något slag av kaosmonster. Forskare som Gunkel har här 

sett ett lån eller åtminstone en tydlig återklang av Marduks strid mot Tiamat.
1
 

Jag kommer att gå igenom de tecken på spår av lån eller inflytande från Enuma Elish som 

framförts i den forskning jag bekantat mig med. Jag presenterar argument för och emot samt 

kompletterar med egen forskning varefter jag drar min slutsats. De begrepp som forskare lyft 

fram som relaterade till kaoskampen i Enuma Elish är: tōhû wāƀōhû, tĕhôm och  û      ōh m. 

Jag kommer att behandla uttrycken i den ordningen. 

Tōhû och bōhû är ett av de få ordpar i hebreiskan som korresponderar fonologisk.
2
 Båda är 

substantiv men de har ofta översatts med adjektiv, såsom öde och tom.
3
 Tōhû förekommer 20 

gånger varav 11 gånger är i Jesaja. Bōhû förekommer endast tre gånger och alltid i 

kombination med tōhû.
4
 Vid alla dessa tillfällen beskrivs något som är ofruktbar ödemark, 

något som är tomt på människor och liv eller städer som ligger öde. Tōhû kan stå parallellt 

med öken och vildmark som i 5 Mos 32:10
5
. En mer abstrakt mening finns också gällande 

t.ex. avgudabilder som är tōhû, man anstränger sig till ingen nytta osv.
6
  

Tōhû wāƀōhû beskriver alltså jorden innan Gud börjar göra den beboelig. Betydelsen av tōhû 

är samma som den i Jes 45:18
7
 där ordet har betydelsen obebodd. När Israel levde i otrohet 

mot förbundet så blev landet åter en vildmark och när Jeremia såg på jorden var den tōhû 

wāƀōhû, öde och tom.
8
 

Inget av exemplen ovan har med någon kaoskamp att göra. Jag finner heller inget stöd för att 

tōhû och bōhû är kaosmakter som en del forskare lyfter fram som en möjlighet.
9
 Uttrycket 

fokuserar inte heller på form eller utseende, utan på funktion. Min slutsats är att det som 

beskrivs som tōhû wāƀōhû är något dysfunktionellt och oproduktivt.
10

 

                                                 
1
 Gunkel 1997, 104–105, 127; Mettinger 2011, 85. 

2
 Berlin 1985, 106. 

3
 Tōhû wāƀōhû anges även som ett exempel på hendiadys. Speiser 1964, 5; Wenham 1987, 15; Hamilton 1990, 

108;  Bandstra 2008, 46. 
4
 1 Mos 1:2; Jes 34:11; Jer 4:23.  

5
ן   ל ְיִשמ ֹ֑ ֶ֣ הו ְיל  ר וְבת ֹ֖ ֶרץ ִמְדָבָּ֔ הוֵ֙ ְבֶאֶ֣ ֹו׃ִיְמָצא ֵ֙ ינֹֽ ֹון ע  ְנהו ְכִאישׁ֥ הו ִיְצֶרֹ֖ ֹוְננ ָּ֔ ְנהוֵ֙ ְיבֶ֣ ְבֶבֵ֙ ְיס ֹֽ  

 Han fann honom i öknen, i den ödsliga, ylande ödemarken. Han gav honom värn och vård, skyddade honom 

som sin ögonsten. 
6
 Hamilton 1990, 108–109; Tsumura 1994², 310–328; Westermann 1994, 102–103; Tsumura 2005, 22; Walton 

2011, 140–141.  

 
  

ה ֹוְנָנָּ֔ וא כֹֽ ָשהֵ֙ הֶ֣ ֶרץ ְוע  ר ָהָאָ֤ צ ֵ֙ ים י  וא ָהֱאֹלִהִ֗ ִים הֶ֣ א ַהָשַמַ֜ ֵ֙ הָוה בֹור  ַמר־ְיְ֠ ה ָאֹֽ י כ ֶ֣  ִכֶ֣
7
  

ֹוד׃  ין עֹֽ ׁ֥ י ְיהָוֹ֖ה ְוא  ה ֲאִנׁ֥ ֶבת ְיָצָרֹ֑ ה ָלֶשֶ֣ הו ְבָרָאֹ֖  ל א־ת ׁ֥

Så säger Herren, han som skapat himlen. Han är Gud, han som format och frambragt jorden, han gav den en fast 

grund. Han skapade den inte till att ligga tom utan gjorde den till att vara bebodd: Jag är Herren, ingen annan 

finns. 
8
הו וָ    ֶרץ ְוִהנ ה־ת ֹ֖ יִתיֵ֙ ֶאת־ָהָאָּ֔ ם׃ ָרִאֵ֙ ין אֹוָרֹֽ ׁ֥ ִים ְוא  הו ְוֶאל־ַהָשַמֹ֖ ב ֹ֑  

Jag ser på jorden – den är öde och tom, på himlen – där finns inget ljus. Jer 4:23. 
9
 Fishbane 1985, 325; Westermann 1994, 103; Gunkel (2006, 78) anger bōhû som  tt b by oniskt n mn.  

10
 Tsumura 1994², 328; Collins 2006, 44; Mettinger 2011, 85; Walton 2011, 143–144.  
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Tĕhôm är det ord som mest lyfts fram som ett spår av påverkan från Enuma Elish. Ända sedan 

Gunkel förde fram tanken i slutet av 1800-talet har många forskare gått i hans fotspår och 

hävdat att tĕhôm kan härledas från kaosmonstret Tiamat
 
i Enuma Elish.

11
 Man hävdar ett lån 

från det babyloniska eposet varefter hebréerna avmytologiserat Tiamat och kaoskampen. 

Sekvensen har sedan assimilerats in i skapelseberättelsen. Mettinger menar att tĕhôm, 

oberoende av etymologiskt samband med Tiamat är laddat med mytologisk-symboliska 

övertoner.
12

 Jag kommer att diskutera dels hu uvid  tĕhôm  tymo ogiskt k n  ns s v    

hä   tt f ån ti ām t
13

, dels huruvida tĕhôm bör betraktas som ett mytologiskt begrepp.  

Att tĕhôm förekommer utan bestämd artikel har tolkats som stöd för att tĕhôm ska förstås som 

ett mytologiskt begrepp. Tĕhôm används utan bestämd artikel 33 av de 35 gånger ordet 

förekommer i GT. Men man bör notera att även andra ord i 1 Mos 1 används på detta sätt, 

såsom  o  k ,  ô , jôm, lajlâ, rāq  ʻ och   m jim
14

. I 1 Mos 14:19
15

 skulle man nog förvänta 

sig bestämd artikel, men den uteblir. Utebliven bestämd artikel är således inte ett argument av 

stor betydelse. Det att tĕhôm även två gånger förekommer i plural form, som tĕhômôt, innebär 

däremot stöd för att termen är ett vanligt substantiv.
16

 

Tĕhôm tillskrivs ibland egenskaper som i övrigt associeras med människor eller djur i 

poetiska texter. Tĕhôm förekommer även i sammanhang där Jahve strider mot monster såsom 

Rahav.
17

 Det bästa exemplet anses vara Jes 51:9–10: 

ֹות  רֹ֖ ֶדם ד  י ֶקָּ֔ ימ  ה ֚עוִרי ִכֶ֣ ֹוַע ְיהָוָּ֔ זֵ֙ ְזרֶ֣ י ִלְבִשי־ע  י עוִרָ֤ ין׃עוִרֵ֙ ֶלת ַתִנֹֽ ַהב ְמחֹוֶלׁ֥ ֶבת ַרֹ֖ יא ַהַמְחֶצׁ֥ ֹוא ַאְת־ִהִ֛ ים ֲהלׁ֥ עֹוָלִמֹ֑
  

ֹוא  ֲהלָ֤

ים׃ ר ְגאוִלֹֽ ֶרְך ַלֲעב ׁ֥ ם ֶדֹ֖ י־ָיָּ֔ ֲעַמק  ָמהֵ֙ ַמֹֽ ה ַהָשָּׂ֙ ֹום ַרָבֹ֑ י ְתהֶ֣ ֹ֖ ם מ  ֶבת ָיָּ֔  ַאְת־ִהיאֵ֙ ַהַמֲחֶרֶ֣

  

Vakna upp, vakna upp, klä dig i makt och styrka, Herre! Vakna upp som i forna dagar, som i 

gången tid. Det var du som högg ner Rahav, du som genomborrade draken.  Det var du som 

torkade ut havet, vattnet i det stora djupet, du som gjorde havsbottnen till en väg, där de 

befriade kunde tåga fram. 

 

Jag anser liksom Mettinger att det inte är skapelsen som åsyftas i det här fallet, utan kontexten 

är exodus och Israels barns marsch genom Sävhavet.
18

 

Det finns forskare som har invändningar mot teorin som hävdar att tĕhôm ska härledas från 

det akkadiska ti ām t. Bl.a. Tsumura och Heidel hävdar att en utveckling från ti ām t till 

                                                 
11

 Lambert 1994, 96–97; Gunkel 1997, 105; Wikander 2005, 19; Niehaus (2008, 23–28) lyfter även fram F. 

D  itzsch m d sitt b  ömd  v  k ”B b   und Bib  ”. 
12

 Mettinger 2001, 85. 
13

 I vanliga fall transkriberar jag inte namnen på Tiamat och andra gudar, utan använder den stavning som 

används i Wikanders eller andra översättningar. Jag transkriberar endast i detta sammanhang då jag diskuterar ett 

 tymo ogiskt s mb nd m    n tĕhôm och ti ām t. 
14

 I 1 Mos 1:8. 
15

ֶרץ׃   ִים ָוָאֹֽ ֹ֖ה ָשַמׁ֥ נ  ֹון ק  ל ֶעְליָּ֔ ֶ֣ וְך ַאְבָרםֵ֙ ְלא  ר ָברָ֤ הו ַוי אַמֹ֑ ֹ֖ ְַֽיָבְרכ   ַוֹֽ
16

 Heidel 1951, 98–101; Tsumura 2005, 48–49. Dessa fall är även de två gånger som bestämd artikel används: 

ֹות ַכסׁ֥    מֹ֑ לו׃מֹוִליָכֹ֖ם ַבְתה  ֹֽ א ִיָכש  ר ל ׁ֥ וס ַבִמְדָבֹ֖  

 Han som förde dem genom djupen? Som hästen på heden gick de fram utan att snava (Jes 63:13). 

ר׃ ֹות ַכִמְדָבֹֽ מִ֗ ְתה  ם ַבַ֜ ׁ֥ ב ַויֹוִליכ  ֶַֽיֱחָרֹ֑ ר ְבַים־֭סוף ַוֹֽ  ַוִיְגַעֶ֣

 Han röt åt Sävhavet, och det blev torr mark, han förde dem genom djupen som genom en öken (Ps 106:9). 
17

 Som i 1 Mos 49:25 och Hab 3:10. Wenham 1987, 16; Lambert 1994, 97; Gunkel 1997, 123. 
18

 Mettinger 2011, 84. 
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tĕhôm som ett hebreiskt lån från akkadiskan är fonologiskt omöjlig. Tsumura påpekar även att 

den akkadiska termen ti āmtum i vanliga fall betyder hav eller ocean i dess vanliga betydelse, 

men att ti āmtum ibland personifieras till en gudomlighet i en del mytologiska sammanhang.
19

  

Tsumura menar vidare att tĕhôm är en reflexion av den proto-semitiska termen tihām. Tihām 

är äldre än den ugaritiska termen thm/tahamu som även den morfologiskt ligger närmre än 

den akkadiska termen ti ām t. Tahamu används som ett vanligt ord för hav, parallellt med 

yamm.
20

  

Etymologiskt finner man inte belägg för att tĕhôm ska härledas från ti ām t. Inte heller finner 

man stöd för att själva begreppet tĕhôm är mytologiskt. Såväl det ugaritiska thm(t), det 

akkadiska ti āmtum och det eblaitiska ti àmatum används från dess äldsta tid i en vanlig 

betydelse av hav eller ocean.
21

 Därför finns det ingen orsak att tro att det protosemitiska thm 

inte hade en vanlig betydelse av hav eller ocean. På basis av det ovan framförda anser jag det 

naturligt att utgå från att tĕhôm avser ett opersonifierat, icke-gudomligt hav om inte annat 

tydligt framgår av sammanhanget. När tĕhôm förekommer i GT
22

 är det i regel 

opersonifierat.
23

 

Ett undantag är dock Hab 3:10. Det är extra intressant såtillvida att tĕhôm där inte behandlas 

som ett feminint substantiv, som ti ām t alltid är i akkadiskan, utan här i denna poetiska text 

när djupet häver upp sin röst behandlas det som ett maskulint substantiv:
24

 

א׃  יהו ָנָשֹֽ ׁ֥ ֹום ָיד  ֹו רֹ֖ ן ְתהֹוםֵ֙ קֹולָּ֔ ר ָנַתָ֤ ִים ָעָבֹ֑ ים ֶזֶַֽׁ֥רם ַמֹ֖ ילוֵ֙ ָהִרָּ֔ וָך ָיִחֵ֙   ָראָ֤

Bergen se dig och bäva; såsom en störtskur far vattnet ned. Djupet låter höra sin röst, mot 

höjden lyfter det sina händer (SFB). 

Om man granskar hela sammanhanget i Hab 3 så noterar man att det en bön av Habackuk där 

inte bara djupet är personifierat, utan även floderna, strömmarna, havet, bergen, solen och 

månen.
25

 Jahve beskrivs utrustad med båge och pilar samt ett blixtrande spjut där han går och 

trampar ner hednafolken för att frälsa sitt eget folk Israel. Han rider även med sina hästar fram 

genom havet, genom de stora vattnens svall.
26

 Hab 3 ger således många exempel på en 

personifiering av olika delar av naturen på ett sätt som även förekommer i bl.a. ugaritiska 

texter. Jahve beskrivs också som en stridande hjälte som påminner om beskrivningarna av när 

Marduk strider. Men man bör observera att Hab 3 inte har någonting med skapelse att göra, 

utan kapitlet beskriver hur Jahve drar ut för att strida mot sitt folks fiender. Hab 3:10 ger inte 

                                                 
19

 Heidel 1951, 100; Tsumura 1994¹, 31; Tsumura 2005, 36–38, 44–47; Niehaus 2008, 24. 
20

 Tsumura 2005, 42–45. 
21

 M n h   hitt t ”thm” i ug  itisk  t xt   f ån 12–1300 f.Kr. M n också ” ti àm tum” i Eb  s   kiv ännu 1000 å  

tidigare. Kitchen 1977, 26. 
22

 1 Mos 1:2; 7:11; 8:2; 49:25; Job 28:14; 38:16; 38:30; 41:24; Ps 36:7; 42:8 (2); 104:6; Ords 8:27; 8:28; Jes 

51:10; Hes 26:19; 31:4, 15; Am 7:4; Jon 2:6; Hab 3:10. 
23

 Heidel 1951, 98–101; Kitchen 1977, 26, 50; Wenham 1987, 16; Hamilton 1990, 110–111; Tsumura 2005, 47–

48.  
24

 Tsumura 2005, 47–49; Niehaus 2008, 24. 
25

 Se speciellt Hab 3:8–15.  
26

ים  ִים ַרִבֹֽ ֶמר ַמׁ֥ יָך ח ֹ֖ ְכָת ַבָיֹ֖ם סוֶסֹ֑    ָדַרׁ֥
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heller stöd för att man i allmänhet ska betrakta tĕhôm som  tt myto ogiskt b g  pp m   än alla 

andra begrepp som i Hab 3 är personifierade.  

På basis av de argument jag presenterat ovan ansluter jag mig till de forskare som hävdar att 

det tĕhôm som mörkret täckte saknar motstånd, egen vilja och personlighet.
27

 Jag har inte 

funnit empiriskt stöd för teorin som hävdar att tĕhôm etymologiskt ska härledas från ti ām t, 

fonologiskt kan en sådan utveckling anses omöjlig. Jag ansluter mig till uppfattningen att en 

hebreisk utveckling av det gamla allmänna protosemitiska uttrycket för havsdjup, tihām, kan 

anses mest trolig. Tĕhôm är inte ett mytologiskt begrepp, utan beskriver helt enkelt 

havsdjupen.
28

 

Det tredje uttrycket av intresse i vers två är rû      ōh m. Det finns åtminstone tre sätt att 

översätta uttrycket: Guds ande
29

, gudsvind
30

 eller en mäktig vind
31

. Översätter man uttrycket 

som gudsvind eller mäktig vind finns en likhet med Enuma Elish där Marduk attackerar och 

besegrar Tiamat beväpnad med sina mäktiga vindar. Jag har kartlagt hur uttrycket  û   

   ōh m       nä b s äkt de uttryck annars förstås i GT för att om möjligt kunna förkasta eller 

bekräfta något av översättningsalternativen.
32

  

Förståelsen av  e ōh m som ett superlativ fördes först fram på 1920-talet och de tre exempel 

som anförs är följande:
33

  

 Abraham tilltalas som Guds prins eller furste, alternativt en mäktig sådan i 1 Mos 23:6: 

נו  ים ַאָתהֵ֙ ְבתֹוכ ָּ֔ יא ֱאֹלִהָ֤ י ְנִשָּׂ֙ ִנִ֗ נו׀ ֲאד  ֶ֣  ְשָמע 

Hör på oss, herre. Du är en Guds furste bland oss. (SFB) 

You are a mighty prince among us. (NIV) 

 

Rakel har utkämpat Guds brottningskamp eller en mäktig brottningskamp i 1 Mos 30:8: 

ים י ֱאֹלִהִ֧ ל ַנְפתול ָּׂ֙ אֶמר ָרח ִ֗ יַות ֶ֣ ִתֹ֖ ְלִתי ִעם־ֲאח  ׀ ִנְפַתִ֛  

Då s d  R k  : ”J g h   utkämp t  n hå d k mp m d min syst  ”. (Bibel 2000) 

Då sade Rakel: "Guds strider har jag stridit med min syster”. (SFB) 

 

 

                                                 
27

 Heidel 1951, 97; Sarna 1966, 22; Lambert 1994, 104, 117–118; Collins 2006, 45. 
28

 Wenham 1987, 16; Hamilton 1990, 111; Westermann 1994, 105; Cassuto 1998, 23–24; Fishbane 1998, 15.  
29

 Sailhamer 1990, 86–87; Waltke 2001, 60; Collins 2006, 45. 
30

 Så t.ex. Bibel 2000. 
31

 Speiser 1964, 3; Von Rad 1972, 49; Gunkel 1997, 103; Mettinger 2011, 87. 
32

 Tsumura 1994¹, 33–34. 
33

 Hamilton 1990, 112. 
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Nineve är en stor stad inför Gud eller en övermåttan stor stad i Jona 3:3: 

ים  אֹלִהָּ֔ ֹֽ ה ִעיר־ְגדֹוָלהֵ֙ ל  ה ָהְיָתָ֤ יְנו ִ֗  ְוִנֹֽ

Nineve var en oerhört stor stad. (Bibel 2000) 

Men Nineve var en stor stad inför Gud. (SFB) 

 

Förståelse av    ōh m som ett superlativ är således inte självklar vid ett enda av dessa 

tillfällen. Men även om en sådan förståelse är korrekt i något eller alla dessa fall måste man 

ännu beakta det sammanhang där  û      ōh m förekommer i 1 Mos 1:2.  E ōh m används 34 

gånger utöver detta tillfälle i skapelseberätt  s n och stå  otv tydigt fö  ”Gud” vid       nd   

tillfällen. Det kan därför inte anses rimligt att författaren, just i vers två, skulle ha avsett en 

förståelse av    ōh m som superlativ när han vid alla andra tillfällen avser Gud. Skulle 

författaren ha velat rapportera en mäktig vind hade det varit möjligt t.ex. med följande 

uttryck: 
34
ק ה ְוָחָזָ֞ וַח ְגדֹוָלָ֡ .רֶ֣

35
 

Hela uttrycket  û      ōh m förekommer 18 gånger utöver detta tillfälle i GT. Vid inget av 

dessa tillfällen kommer översättningen gudsvind eller mäktig vind ifråga. Förutom 1 Mos 

41:38 är nästa tillfälle där uttrycket  û      ōh m förekommer 2 Mos 31:3:
36

 

ַעת וְבכָ  ה וִבְתבוָנׁ֥ה וְבַדֹ֖ ים ְבָחְכָמִ֛ וַח ֱאֹלִהֹ֑ ֹו רֶ֣ תֹ֖ א א  ׁ֥ ה׃ָוֲאַמל   ל־ְמָלאָכֹֽ

 

Jag har fyllt honom med Guds Ande
37

, med vishet och förstånd, med kunskap och med 

skicklighet i allt slags hantverk. (SFB) 

 

Här är det Besalel som fyllts av  û      ōh m inför sitt hantverksarbete när tabernaklet ska 

färdigställas. Att det är Guds ande av vishet, förstånd och kunskap och inte en kraftig vind är 

uppenbart. Fishbane och Sailhamer menar att det finns en tydlig koppling mellan dessa första 

två tillfällen där  û      ōh m förekommer. Fishbane lyfter också fram kopplingen till 

sabbaten i bägge sammanhang.
38

 

 

Jag har granskat de tillfällen då  û   förstås i betydelsen ”ande”. Resultatet är entydigt. Det är 

alltid en ande som fyller och påverkar människor med kvalitéer som kraft, mod, 

handlingskraft och kreativitet. Exemplen på detta är många och samstämmiga. Det finns fler, 

men jag har valt ut 35 exempel jag anser är entydiga.  

 

 

                                                 
34

֩ק   ק ְמָפר  ה ְוָחָזָ֞ וַח ְגדֹוָלָ֡ ר ְורֶ֣ ב ִ֗ ִ֧ה ְיהָוֶ֣ה ע  וַח ְיהָוֹ֑הְוִהנ  א ָברֹ֖ ה ל ׁ֥ ֶ֣י ְיהָוָּ֔ ר ְסָלִעיםֵ֙ ִלְפנ  ָ֤ ים וְמַשב  ָהִרֵ֙  (1 Kung 19:11).  
35

 Hamilton 1990, 112. 
36

 Fishbane (1998, 12) och Hamilton (1990, 111–112) hävdar felaktigt att 2 Mos 31:7 är nästa tillfälle efter 1 

Mos 1:2. 
37

 Bibel 2000 översätter ”gudom ig  nd ”. 
38

 Hamilton 1990, 111–112; Sailhamer 1990, 87; Fishbane 1998, 12.  
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Rû      ōh m Rû   JHWH Rû    el Rû   Adōn i 

1 Mos 41:38 Dom 3:10 Job 33:4 Jes 61:1 

2 Mos 31:3 Dom 6:34     

2 Mos 35:31 Dom 11:29     

4 Mos 24:2 Dom 13:25     

1 Sam 10:10 Dom 14:6     

1 Sam 11:6 Dom 14:19     

1 Sam 19:20 Dom 15:14     

1 Sam 19:23 Dom 16:13     

2 Krön 15:1 1 Sam 10:6     

2 Krön 24:20 1 Sam 16:14     

Dan 4:5 1 Sam 16:23     

Dan 4:6 2 Sam 23:2     

Dan 4:15 1 Kung 18:12     

Dan 5:11 2 Krön 20:14     

Dan 5:14 Jes 63:14     

  Hes 11:5     

  Mika 2:7     

  Mika 3:8     

 

Vid inget enda av dessa tillfällen är det en vind som blåser, utan människan påverkas av kraft. 

Rû   kommer över, fyller och inspirerar eller kunniggör människan för olika uppgifter.  

För att kunna göra ett så välgrundat val av översättning som möjligt ska jag ännu granska vad 

Guds ande, eller vind, gör när den י ַהָמִים    .ְמַרֶחֶפת ַעל ְפנ 

Verbet ְמַרֶחֶפת, förekommer en enda gång ytterligare i samma Piel-form i GT, nämligen i 5 

Mos 32:11
39

. Där beskrivs en örn som lockar sina ungar till flykt genom att sväva med 

känsliga vingar ovanför dem. I Qal förekommer roten även i Jer 23:9
40

, där profetens tillstånd 

beskrivs bl.a. med att alla benen i hans kropp darrar. I ugaritiska texter associeras roten alltid 

till örnar som svävar, aldrig till vindar.
41

 Man bör alltså associera till något relativt 

stillastående, svävande och vibrerande.  

På basis av de argument jag presenterat ovan förkastar jag först alternativet mäktig vind som 

översättning av  û      ōh m, men jag förkastar även Guds vind eller gudsvind. Då återstår 

endast alternativet Guds ande. Det är det enda av översättningsalternativen som får understöd 

av den forskning jag redovisat och kan därför bekräftas. Det handlar således i vers två om 

Guds kreativa närvaro när hans ande är i rörelse, manifesterat på ett dallrande, vibrerande sätt.  

                                                 
39

ֹו  הו ַעל־ֶאְבָרתֹֽ ֹ֖ הו ִיָשא  ש ְכָנָפיוֵ֙ ִיָקח ָּ֔ ף ִיְפר ָ֤ ֹ֑ יו ְיַרח  ֹו ַעל־גֹוָזָלֹ֖ יר ִקנָּ֔ ֶשרֵ֙ ָיִעֶ֣  ְכֶנֵ֙

Som en örn lockar ungarna ur redet och sedan svävar över dem, så bredde han ut sina vingar och bar honom på 

sin rygg. 
40

י  ֲחפוֵ֙ ָכל־ַעְצמֹוַתָּ֔ י ָרֹֽ י ְבִקְרִבִ֗ ר ִלִבֶ֣  נְשַבִ֧

Mitt hjärta slits sönder, hela min kropp skakar. 
41

 Hamilton 1990, 115. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att inget av uttrycken tōhû wāƀōhû  tĕhôm        û   

   ōh m ä  t ck n på spå   v  n k osk mp i v  s två. 

Även om jag förkastat teorin om spår av en kaoskamp i 1 Mos 1:2 så finns kaoskampmotivet i 

Enuma Elish. Jag anser därför det motiverat att ännu i det här kapitlet diskutera vad forskare 

säger om kaoskampmotivet i texter från den antika främre orienten i övrigt.  

Enuma Elish har själv inkorporerat betydligt äldre mesopotamiska traditioner. Tiamat nämns 

på en gammal akkadisk tavla som är från 2100 f.Kr. eller tidigare. Tiamat förekommer även i 

gammal-assyriska personnamn som Puzur-Tiāmtim  ”B skydd d  v Ti m t”. Havet var 

således personifierat som en gudavarelse redan från den tidigaste perioden av mesopotamisk 

skriven historia.
42

 

Det bör dock noteras att i en del senare berättelser med skapelsemotiv i Mesopotamien är 

havet inte personifierat och på inget sätt sammankopplat med något konflikttema. T.ex. finns 

 n tvåsp åkig v  sion  v ”Vä  d ns sk p  s   v M  duk” f ån n o-babylonisk tid.
43

 Den 

beskriver världens skapelse utan någon konflikt inblandad. I den här myten beskrivs den 

initiala situ tion n h  t  nk  t m d o d n ”   t   nd v   h v”. Endast havet existerade innan 

världens skapelse och det är inte personifierat.
44

 

Westermann menar att kopplingen mellan tĕhôm och Tiamat skulle gå tillbaka till ett skede i 

utvecklingen av eposet när ännu inte en kamp mellan gudarna hade inkluderats. Men Tsumura 

menar att den här tanken inte längre finner stöd i empirin, eftersom en del berättelser från 

första början inkluderar ett konflikttema, medan andra inte gör det. En utveckling från 

konfliktfritt till konfliktfyllt kan inte beläggas.
45

   

Sedan de ugaritiska myterna uppdagades har en kananeisk bakgrund till Jahves strider med 

Leviatan, Rahav och andra havsodjur varit allmänt accepterad.
46

 Det kananeiska 

konfliktmotivet har ansetts vara den saknade länken för att kunna hävda spår av en kaoskamp 

i 1 Mos 1:2.
47

 Genom att sammanföra Baal-cykelns kampmotiv med Enuma Elish har man 

tenderat att anse att ett kaoskampmotiv kan förutsättas i en kosmogoni från den antika främre 

orienten. Men Baal–Yamm konflikten visar inget samband med en ursprunglig skapelse av 

kosmos. Stormguden Baal är heller aldrig nämnd som någon skapargud, det är El som är 

skaparguden.
48

  

Således kan konstateras att det finns ett konfliktmotiv som verkar allmänt utbrett i den antika 

främre orienten, också specifikt mellan en stormgud och havet, men sammankopplingen 

mellan denna konflikt och skapelsen är inte typisk, utan unik, i Enuma Elish.
49

  

                                                 
42

 Lambert 1994, 98; Tsumura 2005, 39–40. 
43

 Heidel 1951, 61–63. 
44

 Tsumura 2005, 40. 
45

 Westermann 1994, 146–147; Tsumura 2005, 40–41. 
46

 Lambert (1994, 99) menar dock att Rahav inte kommer från den kananeiska Baal-myterna. Tsumura (2005, 

41) nämner följande exempel: Ps 74:13–14; 89:10; 104:26; Jes 27:1; 51:9.  
47

 Lambert 1994, 97. 
48

 Tsumura (1994¹, 32; 2005, 41, 55) hänvisar även till forskare som A. S. Kapelrud och J. C. De Moor.  
49

 Lambert 1994, 104–105; Tsumura 2005, 144–145, 190. 
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Tsumura anser det beklagligt att forskare som jämför GT och andra texter från den antika 

främre orienten t nd      tt ”bib is   ” d ss  texter innan de jämförs med GT. Samtidigt för 

man in mytologiska tolkningar i GT som egentligen inte har stöd i den hebreiska texten men 

som projiceras dit på basis av andra texter från den antika främre orienten, ibland enbart på 

basis av Enuma Elish. Spår av en kaoskamp i 1 Mos 1:2 anser jag är ett exempel på detta 

fenomen.
50

 

 

                                                 
50

 Tsumura 2005, 146. 


