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5 Mos 4:9

Men var endast vaksam mot dig själv och bevara din själ väl

så att du inte glömmer tingen som du har sett med dina ögon,

så att de inte viker av från ditt hjärta under alla dina levnadsdagar

och undervisa dem för dina barn och barnbarn.

5 Mos 4:9 (egen översättning)
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1 Inledning

1.1 Forskningsproblem

I alla samhällen behöver individer kommunicera med varandra, även om kommunikationen

har sett ut på olika sätt i varje samhälle. För att kunna bevara det som har kommunicerats har

det förekommit ett flertal olika sätt att tradera vidare kommunikation. Två sätt att bevara det

som har kommunicerats är genom muntlig och skriftlig tradering. Den muntliga traderingen

har främst utgjorts av ljud, medan den skriftliga främst har utgjorts av synliga tecken som

ristats ned på bland annat föremål, väggar och skrivtavlor. Dessa två olika sätt att tradera har

på så sätt fört vidare kommunikation från en generation till nästa och har gemensamt utgjorts

av ord.  När det  kommer till  antika texter återfinns först  och främst  en skriftlig tradering,

eftersom de är nedskrivna texter.  Men bakom dessa återfinns också med nödvändighet en

muntlig tradering, eftersom texter under antiken var tänkta att läsas upp högt.  Även Gamla

testamentets texter inrymmer dessa två olika sätt att bevara kommunikation och vid sidan om

dessa  texter  har  också uppstått  muntlig  tolkningstradition  som sedermera  också har  blivit

nedskriven. På så sätt har muntlig och skriftlig tradering använts parallellt med varandra. Det

har enligt Robert D. Miller gjorts försök att synliggöra material i Gamla testamentet som varit

nära muntligt framförande, men detta har varit mycket svårt.1 

Den parallella användningen av skriftlig och muntlig kommunikation tydliggörs emellertid i

Femte Mosebok, som aktualiserar hur kommunikation ska bevaras genom muntlig tradering,

men även hur texter ska skrivas ned för att bevara kommunikation. 5 Mos 6:4-9 kan på många

sätt betecknas som centrum för Femte Mosebok och har därför dagligen använts i den munt-

liga  kommunikationen,  men har  även kommit  att  bli  en text  som ska  skrivas  ned för  att

påminna om dess innehåll. Denna text brukar kallas shema, på grund av dess första uppman-

ande ord om att Israel ska höra. I 5 Mos 6:6-9 beskrivs hur Israels ska lägga JHWHs ord på

deras hjärtan och inpränta orden i  sina barn och tala om dem under alla livets  skeenden.

Senare  ska  JHWHs ord  fästas  på  handen  och  i  pannan  som ett  tecken,  samt  skrivas  på

dörrposterna och stadens portar På så sätt synliggörs det i den skrivna texten att de ska bevara

JHWHs ord genom muntlig och skriftlig tradering. Att texten använder sig av båda dessa två

sätt att kommunicera traderad kommunikation öppnar på så sätt upp för ett forskningsområde

1 Robert D. Miller II, Oral Tradition in Acient Israel (Eugene, Oregon: Cascade Books, 2011), 69.
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om hur dessa kommunikationssätt förhåller sig till varandra. 

1.2 Syfte

Det  råder  inte  konsensus  i  forskningen  om hur  muntlig  tradition  förhöll  sig  till  skriftlig

tradition  i  det  antika  Israel.  Denna  uppsats  syftar  därför  att  synliggöra  vilka  traderande

funktioner de muntliga respektive de skriftliga inslagen har i 5 Mos 6:4-9. På så sätt hoppas

jag att uppsatsen ska bidra med en större förståelse om hur relationen mellan skriftlig och

muntlig kommunikation kan ha sett ut i det antika Israel.

1.3 Problemformulering och delfrågor

I denna uppsats vill jag undersöka kommunikationen på textplanet i 5 Mos 6:4-9. Huvud-

frågan för uppsatsen blir därför:

Vilka traderande funktioner har muntlig respektive skriftlig kommunikation i 5 Mos 6:4-9? 

Jag har också delfrågorna:

1) Hur såg samhällets kunskapstradering ut i staten, undervisningen och i templet vid

tiden för 5 Mos 6:4-9 uppkomst beträffande muntlig och skriftlig tradition? 

Denna fråga är tänkt att bilda en teoribildning för att en större förståelse ska fås för kunskaps-

traderingen under tiden för Femte Moseboks textliga tillkomst.

2) Vad är muntlig respektive skriftlig kommunikation i 5 Mos 6:4-9, och vad är skillnad-

en mellan dem?

Denna fråga är tänkt att definiera vad de olika kommunikationssätten står för i 5 Mos 6:4-9.

1.4 Avgränsning

Jag har begränsat mig till att bara behandla 5 Mos 6:4-9 i min analysdel, eftersom detta bibel-

stycke har setts som en entitet och för att omgivande text inte är av lika stort intresse i fråga

om tradering.  Uppsatsen ämnar inte att ge en heltäckande bild av vare sig praktiken av den

muntliga eller av den skriftliga traderingen i det antika Israel, och inte heller ge en heltäck-

ande beskrivning av skriftspråkets eller den muntliga traderingens uppkomst. Detta beror på

att uppsatsen främst ämnar undersöka kommunikationssätten i 5 Mos 6:4-9, och inte trader-

ingsprocesser generellt eller en heltänkande teori om kunskapstraderingen i det antika Israel.

Uppsatsen ämnar inte heller att gå in på den historiska debatten om muntlig tradition, bara den
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senaste forskningen kommer att refereras till. Detta beror på att det inte är relevant för denna

uppsats att veta hur forskning historiskt har bedrivits om traderingsprocesser. Slutligen kom-

mer uppsatsen att endast i förbigående beröra liturgisk/rituell kommunikation i traderings-

processen eller hur texten har använts i tillbedjan, även om detta självfallet faller inom ramen

för kunskapstradering. Min avgränsning beror på att dessa forskningsområden inte behandlas i

någon större utsträckning av de exegeter jag har använt mig av och att liturgisk/rituell kom-

munikation och tillbedjan även innefattar kroppsrörelser, vilket inte är i linje med denna upp-

sats problemformulering, som istället koncentrerar sig på muntlig och skriftlig kommunika-

tion som innefattar ord och inte kroppsrörelser.

1.5 Metod och Teori

Studien kommer att ha en exegetisk ansats, vilket innebär att huvuddelen av arbetet kommer

att utgöras av en närläsning av en bibeltext. I analyskapitlet kommer flera exegetiska metoder

att användas. Den textkritiska metoden kommer att användas för att etablera textens betyd-

else, i detta arbete kommer Biblia Hebraica Stuttgartensia att användas för att finna skillnader

i olika manuskript. Det som fästs avseende på är: variationer mellan manuskript på original-

språket, såväl som tidiga översättningar av bibeltexten, samt variationer i citeringar av tidiga

ickebibliska judiska och kristna författare.2 I analyskapitlet kommer även grammatisk kritik

att användas. Fokus för denna metod är hur mening skapas på textplanet, och stor vikt fästs

därför på den kontext i vilken ord och meningar förekommer. Således blir grammatik, syntax,

semantik och även i viss mån etymologi relevanta faktorer att ta i beaktande.3 Jag kommer

även att använda mig av historisk kritik i analyskapitlet, där fokus ligger på historieförmed-

lingen i texten. Jag kommer även relatera till Gammaltestamentlig tidshistoria och till infor-

mation utanför texten som kan ge mer kunskap om textens uttolkning.4

För den litterära kontexten kommer retorisk kritik att användas. De frågeställningar jag då

främst kommer att använda mig av är: Hur relaterar texten till den omgivande texten? Passar

texten in i den omgivande textens flöde? Finns det tecken, villkor eller teman i den omgiv-

ande texten som upplyser texten?5 För fastställande av den troliga tiden för Femte Moseboks

textliga tillkomst kommer redaktionskritik att användas. Det som är av intresse för redaktions-

2 John Haralson Hayes & Carl R. Holladay. Biblical Exegesis : A Beginner's Handbook. 3rd ed. (Louisville, 
Ky.: Westminster John Knox Press, 2007), 38.

3 Hayes & Holladay, 79-80.
4 Hayes & Holladay, 54.
5 Hayes & Holladay, 94.
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kritiken är de förändringar som texten har genomgått tills den slutliga textliga formen som

återfinns idag i de efterlämnade handskrifterna.6 Litterärkritik kommer också att användas för

att undersöka textens förhistoria och dess författare. Även till gammaltestamentlig tidshistoria

och formhistoria behöver jag relatera till.7 Eftersom det krävs kunskap om den tid som texten

skrevs samt kunskap om den tid som texten behandlar, för att kunna få veta textens historia.8 

Det kommer även krävas att argumenteringen i denna uppsats förankras i en antik kontext.

Därför kommer jag att introducera den forskning som berör kunskapstradering under den tid

som texterna jag behandlar skrevs ned, för att på så sätt bygga en teoribildning om kunskaps-

tradering. Att jag inte kommer att använda mig av mer moderna teorier, beror på att jag förut-

sätter att denna tids tradering är olik vår, och en modern teoribildning skulle därför kunna in-

begripa för många möjliga anakronismer, som skulle försvåra  en analys av texterna.

1.6 Material och begrepp

Förutom min primärtext 5 Mos 6:4-9 kommer jag att använda mig av några exegeter som

representerar olika åsikter om muntlig och skriftlig tradition i det antika Israel: Writing on the

Tablet of the Heart av David M. Carr (2005); Oral Tradition in Ancient Israel av Robert D.

Miller  (2011);  How the  Bible  became a  Book av  William M.  Schniedewind  (2004);  The

Origins of the Hebrew Bible: Some New Answers to Old Questions av John van Seters (2007);

Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible  av  Karel van der Toorn (2007). De är

utvalda för att de bringar olika aspekter till min delfråga om hur samhällets kunskapstradering

såg ut. De berör även min utvalda bibeltext och förhåller sig till  den på olika sätt.  Biblia

Hebraica Stuttgartensia, Septuaginta och Bibeln 2000 är de bibelutgåvor jag kommer att an-

vända mig av för att belysa min primärtext och de texter som relaterar till denna. Utöver dessa

namngivna författare och bibelutgåvor kommer jag att använda mig av teologiska lexikon,

ordböcker  och  relevanta  kommentarer  som  behandlar  min  frågeställning  till  uppsatsens

primärtext. 

För att förenkla användningen av 5 Mos 6:4-9 som begrepp har jag valt att också benämna

texten som shema. Med begreppet  stat kommer främst den styrande eliten att avses.  Stat är

även samlingsnamnet för den administrativa enhet som förbinder människor i ett område till

6 Hayes & Holladay, 127.
7 Hayes & Holladay, 54.
8 Hayes & Holladay, 58.
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en styrande klass. Med uttrycket det antika Israel kommer jag att syfta på de två länder och

folkgrupper som i Samuelsböckerna och Kungaböckerna beskrivs som Israel och Juda. Detta

gör jag på grund av att många av de författare jag använt mig av använder sig av det begrepp-

et. Med tradering kommer jag främst att avse en återkommande kommunikation som syftar

till att bevara det kommunicerade. Med muntlig kommer jag främst att åsyfta sådan kommuni-

kation  som med  ord  förs  vidare  oralt.  Med  skriftlig kommer  jag  främst  att  åsyfta  sådan

kommunikation som med ord använder sig av ett vedertaget skriftsystem som kan förstås av

ett flertal individer. 

1.7 Disposition

I det första kapitlet kommer jag att presentera min problemformulering och syftet med upp-

satsen, vilka avgränsningar jag gör, min metod för uppsatsen och vad för nödvändig teoribild-

ning som behöver ges, samt vilket material jag kommer att behandla och olika begrepp jag

kommer att använda mig av. Det andra kapitlet kommer att behandla en teoribildning om kun-

skapstraderingen i det antika Israel och omgivande länder under den tidsperiod som Femte

Mosebok anses varit skriven under. Det tredje kapitlet kommer att behandla Femte Moseboks

textliga tillblivelse, samt hur shema förhåller sig till sin närmaste litterära kontext. I det fjärde

kapitlet kommer jag att presentera en översättning av shema och därefter göra en närläsning

av shema utifrån min problemformulering. I det femte kapitlet kommer jag sedan att diskutera

de resultat som har framkommit i analysen, ge kritik av min analys, samt presentera framtida

forskningsområden. Slutligen kommer jag i kapitel sex att presentera uppsatsens slutsats.
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2 Kunskapstradering

Muntlig kunskapstradering kan lättast tidsbestämmas om den har skrivits ned under en viss

tid. Detta säger emellertid inget om när en tradition uppkommit, men väl om när traderingen

har ändrats från en muntlig tradering till en skriftlig tradering. Bevarandet av muntlig kun-

skapstradering är på så sätt beroende av skriftlig kunskapstradering, som i sin tur är beroende

av att skriftliga manuskript är bevarade. I detta kapitel kommer jag att bygga en teoribildning

om hur det judiska samhällets kunskapstradering såg ut under Femte Moseboks troliga text-

liga tillkomsttid. Jag har delat in kapitlet i tre avsnitt som behandlar tre aspekter som är vikt-

iga för uppsatsens analys. Det första avsnittet behandlar statens inverkan på kunskapstrader-

ingen. Dess primära fokus är att utröna vad detta Israel är som kommunicerar i 5 Mos 6:4-5.

Det  andra  avsnittet  behandlar  hur  undervisningen i  samhället  inverkat  på  kunskapstrader-

ingen. Dess primära fokus är att utröna hur de kommunicerar i 5 Mos 6:6-7. Det tredje av-

snittet behandlar hur religiösa symboler och templet inverkat på kunskapstraderingen. Dess

primära fokus är att utröna med vilka redskap som det religiösa kommunicerades med i 5 Mos

6:8-9. 

2.1 Kunskapstradering i statens tjänst

Bildandet av en centralstyrd stat är här något som binder samman ett folk till att betrakta sig

själv som Israel. Om shema lästes upp i samband med Josias reformation var tanken att folket

skulle  identifiera  sig  med Israel  och  därefter  följa  dess  uppmaning. Shemas koppling  till

Josias reformation kommer att förklaras närmare i 3.1. I detta avsnitt kommer den statliga

kopplingen till  skriftspråket,  muntliga traditioner,  samt  läskunnigheten i  Israel  att  utredas.

Detta för att få en större förståelse för den kontext som shema lästes upp i och vilka som var

dess åhörare.

2.1.1 Skriftspråket 

Skriftspråket är något så enkelt som tecken en grupp människor har kommit överens om vad

de betyder. I detta avsnitt kommer centrala skriftspråk att behandlas, alltså sådana som var all-

mänrådande i de statsbildningar som fanns i främre Orienten under nämnda tidsperiod. Det

bör först och främst poängteras att skriftspråket först blev nödvändigt i och med att flera cen-

tralstyrda stater bildades, men skriftspråket kunde inte heller ha uppkommit utan ekonomiska

medel. Sedan uppkomsten av skriftspråket har därför skriften från början varit nära knuten till

en stat för administrativa sysslor, menar William M. Schniedewind. Skriftspråket användes
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således till att bevara händelser i maktens korridorer och i templet. Dock bör det noteras att

skriftspråket inte till en början användes för att bevara det kulturella arvet.9 

Det feniciska alfabetet användes när hebreiskan blev ett skriftspråk under 900-talet f Kr. Detta

alfabet hade i sin tur sitt ursprung i Egyptens hieroglyfer.10 Men det finns inget som tyder på

att  hebreiskan använde sig av detta alfabet tidigare än så. Så om Femte Mosebok tillkom

skriftligt innan denna tid, måste det ha skett med ett annat alfabet. På 400-talet f Kr kom

sedan alfabetet att ersättas av det arameiska alfabetet, vilket är det alfabet som fortfarande

används i hebreiskan.11 Således hade det skriftspråk som användes under Femte Moseboks

textblivande sin uppkomst i omgivande stater i främre Orienten under 900-talet. Dess primära

användning var till en början administration av en centralstyrd stat. Skrivna texter var inte

från början tänkta att kommuniceras till hela folket, utan bara till en elit.

2.1.2 Muntliga traditioner

Det skrivna var ett sätt att demonstrera makt, men även ett sätt att kommunicera. Schniede-

wind anser att även mindre kanaaneiska kungar hade kungliga skrivare under sen bronsålder

till tidig järnålder (1400-800-talet f Kr).12 Det finns förstås en möjlighet att skrivkonsten i det

antika Israel började med bildandet av stads-staten under David och Salomos tid (ca 1010-930

f Kr). Då skulle emellertid Israel ha saknat egen litterär förmåga, och därför varit tvungen att

låna in skrivare från omgivande litterära kulturer. David Carr spekulerar i att vid denna tid

skrevs gamla traditioner ned för första gången, såsom skapelsen och floden, samt berättelser

om Abraham, Jakob, Mose och David. När de muntliga traditionerna skrevs ned upptäcktes

emellertid variationer mellan traditionerna.13 Det bör dock påpekas att detta är ganska speku-

lativt. Det finns inget som direkt tyder på att muntliga berättelser skrevs ned så tidigt, inte

heller om dessa berättelser från början var muntliga. Schniedewind anför en teori att kung

Hiskia (kung 729-687 f Kr) runt år 700 f Kr lät nostalgin om en gyllene era vid kung David

och kung Salomos tid ta litterär form, även om denna nostalgi mycket väl kan ha funnits där

tidigare.14 Det råder dock inte konsensus bland forskare huruvida Hiskia ägnade sig åt att

litterärt gestalta nostalgin kring David. Men om detta skedde vid denna tid, borde det ha skett

9 William M. Schniedewind, How the Bible Became a Book (Cambridge: Cambridge Univ. Press: 2004), 37.
10 David M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart (Oxford: Oxford Univ. Press: 2005), 86.
11 Schniedewind, 43.
12 Schniedewind, 49.
13 Carr, 163-164.
14 Schniedewind, 74.
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genom staten  eller  genom templet.  Men som tidigare  konstaterats  var  uppkomsten  av ett

skriftspråk främst kopplat till ett behov av att kunna administrera en stat, inte att bevara gamla

traditioner.   

2.1.3 Skriftlig kommunikation

Det finns ett flertal arkeologiska lämningar som innehåller texter. Det saknas dock mycket

material från järnåldern, eftersom det då blivit vanligare att använda sig av skrivmaterial som

inte var lika beständigt som lertavlor. Detta begränsar möjligheten till arkeologiska belägg för

en större läskunnighet i det antika Israel. Robert D. Miller konstaterar dock att mycket av de

påfunna lämningarna av texter har hittats på mindre betydelsefulla platser, med mindre be-

byggelse. Hur det kan komma sig är inte utrett, men det mer väntade skulle ha varit att skrift-

liga fynd skulle ha upptäckts på större centrala platser istället, eftersom den skriftliga eliten

borde ha befunnit sig där.15 Antal inskriptioner ökade emellertid dramatiskt under 700-talet f

Kr.16 Ett exempel är det bevarade brevet från Lakish (den näst största staden under denna tid),

som är daterat till 600-talet f Kr. Det är skrivet av en läskunnig officer av lägre rang till en

med högre rang om den skrivandes förmåga att läsa. Schniedewind tolkar därför det som om

att läskunnighet var något som i detta sammanhang ansågs vara en norm.17 Det bör dock kon-

stateras att detta brev är skrivet utifrån en statlig koppling. Den som kommunicerar skriftligt

gör detta som en statligt anställd officer. Det finns således inte i detta exempel något som

tyder på att skriftlig kommunikation fanns utanför statens intresseområden. 

Det finns även ett annat ostrakon (lertavla med skrift på) från 600-talet f Kr som kallas Mesad

Hashavyahu-brevet. Det blev funnet i ett av vaktrummen i det lilla militärfästet som brevet

har fått sitt namn från. Det bör tilläggas att militärfästet även var ett administrativt centrum.

Brevet handlar hur en jordbruksarbetare ber om att få tillbaka sitt plagg.18 Varför behövdes ett

sådant klagomål skrivas ned? Det kan tyda på att klagomål behövdes behandlas skriftligt,

även då klagomålet i sig kom från en jordbruksarbetare. Brevet återkommer på sina fjorton

rader med ett flertal liknande fraser, där ordförrådet är sparsamt. Skrev arbetaren själv ner

detta, eller fanns det en skrivare som gjorde det? I vilket fall är det ett indicium på att skriftlig

kommunikation förekom även bland folk som inte tillhörde eliten. Dock bör det tilläggas att

detta också var ett ärende som var kopplat till staten, och därför endast en indikation på att

15 Miller, 44.
16 Miller, 46.
17 Schniedewind, 101-102.
18 Schniedewind, 103.
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även bönder vid denna tid använde skriftlig kommunikation i samröre med staten.   

Schneidewind menar att det antika Israel före 600-talet f Kr i stort sett var ett icke-litterärt

samhälle, men att läskunnighet i främre Orienten ökade under 600-talet f Kr.19 Orsaken till

den ökade läskunnigheten, enligt Schniedewind, var introducerandet av alfabetet, urbaniser-

ingen, centraliseringen av staten och tekniska uppfinningar.20 John van Seters argumenterar

dock emot Schniedewind, och hävdar att det inte förekom någon större revolution av läskun-

nigheten bland de som inte tillhörde eliten under Josias kungastyre. Lite graffiti och några

exempel på läskunnighet bland några som inte tillhörde eliten bevisar inget enligt honom.21

Det bör därför observeras att de skriftliga lämningarna endast indikerar på att skriftspråket

även användes av bönder till att kommunicera med staten. 

Enligt Miller finns det  indikationer på att bibliska författare antog att Israeliter både kunde

läsa som skriva (5 Mos 6:9; 24:1; 17:18; Jer 36:1-4). Men i 5 Mos 31:19-21 finns också en

vision om den muntliga överföringen av det historiska minnet. Så trots  Femte Mosebokens

ivrigt pekande på allmän läskunnighet, så är talet om muntlig tradering ständigt närvarande (5

Mos  4:9;  6:6f;  6:20-25;  11:18-21;  32:7).22 Detta  skulle  således  tyda  på  att  den  muntliga

traderingen var det dominerande inslaget i kunskapstraderingen. Enligt Carr finns det emeller-

tid forskare som, till  skillnad från van Seters,  argumenterar för att  en större  läskunnighet

rådde i det antika Israel, i alla fall under den senare delen av för-exilen. Det refereras då ofta

till texter såsom 5 Mos 6:9; 24:1-4; Dom 8:14; Jes 10:1f, 19. Men Carr anser dock att detta

inte är något som indikerar på en utbredd läskunnighet i det antika Israel, eftersom det inte

fanns någon anledning för staten Israel att investera resurserna i en allmän läskunnighet.23

Läskunnigheten var dock inte bara förunnad till skriftlärda (ספרים) eller skriftkunniga tjänste-

män (שצרים), det finns flera texter som visar att kungar läste. I 5 Mos 17:19 förutsätts det att

kungen ska kunna läsa. Men även profeter, präster och leviter kan läsa. Det finns även grupp-

eringar som använder skrivandet för att förtrycka den fattige (Jes 10:1f) och förvränga Guds

torah (Jer  8:8).24 Men  detta  är  inte  något  som indikerar  på  att  det  rådde  någon  utbredd

19 Schniedewind, 2.
20 Schniedewind, 92-98.
21 John Van Seters, ”The Origins of the Hebrew Bible: Some New Answers to Old Questions.” Journal of 

Ancient Near East Religions 7, no 1 (2007): 96.
22 Miller, 110.
23 Carr, 111-116.
24 Carr, 118-120.
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läskunnighet i  tiden före exilen,  annat än bland de som skötte administrationen och i  den

härskande klassen. Inte förrän under den hellenistiska perioden ökade läskunnigheten anser

Carr.25 Men enligt Herbert Haag förväntades familjefadern kunna skriva lagens ord på husets

dörrposter (5 Mos 6:9; 11:20). Forskare är idag relativt eniga om att skrivandet var ganska

spritt i Kanaan, enligt Haag. Detta betyder emellertid inte att läskunnigheten var hög, utan att

läskunnigheten förekom i flera folkgrupper. Men att inom dessa folkgrupper var det bara en

viss klass som kunde skriva.26 De lämningar som här har nämnts, visar därför främst på att

den  skriftliga  kommunikationen  skedde  med  staten,  inte  hur  utbredd  läskunnigheten  var.

Skriftlig kommunikation var således troligtvis inte något som skedde mellan individer utanför

staten under 600-talet f Kr.

2.1.4 Sammanfattning

I detta avsnitt har skriftspråkets koppling till staten och dess intressen behandlats. Under kung

Josias tid sågs Israel som ett folk underordnat staten. Skriftlig kunskapstradering har främst

utgått från staten för att sköta dess administration. Det råder spekulationer om att skriftspråket

redan användes under kung Davids tid, som då började skriva ned tidigare muntliga tradition-

er. Men att skriftspråket har använts redan under kung Davids tid är inte troligt på grund av

bristande litterär förmåga i  den kontexten.  De lämningar som finns bevarade pekar på att

skriftlig kommunikation främst skedde med staten och av statens anställda under 600-talet f

Kr. Detta betyder att Israels folk i sin helhet, vid tiden för kung Josias reformation, i princip

inte kunde läsa. Kunskapstraderingen i staten vid Josias tid var således främst fokuserad på

den skriftliga kommunikationen, medan Israels folk främst använde muntlig kommunikation i

kunskapstraderingen. I analyskapitlet kommer betydelsen av att Israels folk förväntades att

skriva i 5 Mos 6:9 att behandlas, för att se om detta innebär att läskunnighet bland folket

förväntades.

2.2 Kunskapstradering i undervisningen

I detta avsnitt kommer det att utredas hur muntlig och skriftlig kommunikation användes i

undervisningen och hur dessa kompletterade varandra.  Det antika Israel var i stort  sätt en

muntlig kultur där traditioner och berättelser fördes vidare muntligt från en generation till

nästa. I shema sätts stort fokus på hur Israel skulle undervisa sina barn, och det är frågan om

25 Carr, 172-173.
26 Herbert Haag, ”כתב” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 7, ed. G. Johannes Botterweck, 

Helmer Ringgren, Johannes G. Fabry & Heinz-Josef Fabry (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1995), 374.
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hur detta kunde ha gått till som ställs i detta avsnitt. Det kommer därför i detta avsnitt att

undersökas hur muntlig tradering fungerar, hur frågan om ett samhällskontrakt inverkade på

kunskapstraderingen, samt hur undervisningen fungerade i antiken. Detta för att få en större

förståelse för hur kunskap förmedlades i undervisningen.

2.2.1 Praktik av muntlig tradering

Utifrån Parrys och Lords banbrytande studie om hur muntlig tradering  har  använts i  syd-

slavisk tradition går det att upptäcka hur den muntliga tradenten komponerade ihop sin ”text”

i ögonblicket. Innehållet var måhända detsamma var gång, men den exakta ordalydelsen var

annorlunda var gång den muntliga tradenten uppträdde.27 I denna studie tycks det på så sätt

finnas en skillnad i att ha en ordagrann tradering och en muntlig tradering. Det som i  slut-

änden var av större vikt för tradenten, enligt Miller, var inte vilket medium som användes vid

kommunikationen av traderingen,  utan hur kontinuerlig  traditionen var.28 Denna forskning

visar således på att muntlig tradition kan vara kontinuerlig, men knappast ordagrann. Detta

medför att stora textsjok i muntlig tradition inte var tänkta att minnas helt bokstavligt, vilket i

sin tur innebär att innehållet i den muntliga traditionen är viktigare än orden. Det bör dock

påminnas  att  både det  muntliga som det  skriftliga traderade materialet  alltid  var tänkt  att

framföras  muntligt.  Det  är  dock inte  troligt  att  muntlig  litteratur sedan blivit en  skriftlig

litteratur enligt Miller, utan snarare fanns muntlig och skriftlig litteratur samtidigt under den

hebreiska bibelns tillkomsttid.29 Carr synliggör dock att välutbildade skriftlärda i det antika

Israel ofta kunde skriva ned, ord för ord, en memorerad form av en äldre text.30 Detta skulle i

så fall tyda på att texterna memorerades, men skulle troligtvis vara ett resultat av att texterna

redan kommit i skrift. Muntlig litteratur kunde således inte ha uppstått förrän det fanns en

skriftlig litteratur. Det är alltså inte troligt att den muntliga traditionen bevarat ord för ord

innan bibeltextens textblivande. En ordagrann memorering fanns därför troligtvis inte så tidigt

som under  600-talet  f  Kr.  Däremot finns  det  mycket  som tyder  på att  muntlig  kunskaps-

traderingen är mån om att innehållet är från en kontinuerlig tradition. 

2.2.2 Kunskapstradering i samhällsgemenskapen

Schniedewind  menar  att  berättelserna  i  det  antika  Israel  hade  sin  auktoritet  i  samhälls-

gemenskapen och att  föräldrarna  enligt  texter  som 5 Mos 6:6f  var  ålagda att  föra vidare

27 Miller, 5.
28 Miller, 115.
29 Miller, 121.
30 Carr, 159.
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traditionen till sina barn.31 Då tar Schniedewind sin utgångspunkt i att den muntliga tradition,

som återges i nämnda text, reflekterar ett faktiskt skeende, där Israels barn verkligen hade

bevarat vad Mose sagt dem. Att det på så sätt hade uppstått ett socialt kontrakt i samhälls-

gemenskapen, där den muntliga traditionen hade bevarats. Schniedewind argumenterar även

för att muntlig tradition också kunde innefatta komplexa texter. Att den muntliga traditionen

var lika fast  som en auktoriserad text.  Han jämför med verk såsom Homeros Iliaden och

Odysséen, som många forskare idag anser vara muntligt traderade. Det som dock Schniede-

wind också noterar, är det växelspel som måste ha skett mellan den muntliga världen och de

sedermera skrivna texterna.32 Van Seters menar dock att  Homeros texter inte var muntligt

traderade, trots att det idag råder konsensus i frågan att Homeros texter var muntligt traderad

innan de skrevs ned.33 Van Seters hävdar också att det är vilseledande att tala om en muntlig

tradition som en auktoriserad text, såsom Schniedewind gör. Istället vill van Seters peka på

hur muntlig tradition styrs av sociala förändringar. När stora sociala förändringar inträffar,

finns det nämligen en tendens att upprätthålla en myt, som om att det funnits en kontinuitet i

traditionen, även om det inte funnits det.34 Van Seters vill på så sätt poängtera hur sårbar den

muntliga traditionen är för yttre påverkan, och att nytt tankestoff lätt kan smyga sig in i det

som från början traderats. 

Enligt  van Seters  vore det  alltså  anakronistiskt  att  sätta  tilltro  till  att  traditionen bevarats

utifrån muntlig tradition, eftersom denna tradition i sig själv är benägen till att förändras efter

nya sociala premisser. Att 5 Mos 6:6f skulle peka på ett socialt kontrakt avfärdar således van

Seters. Jag anser emellertid att det är troligt att det i samhällsgemenskapen bevarades muntlig

tradition och att dessa sedan låg till grund för den skriftliga traditionen. Detta beror på att

muntlig tradition kan ses som en kulturell identitetsbärare. Att se den muntliga traditionen

som en auktoriserad text är dock att hårdra resonemanget, vilket jag har visat i avsnitt 2.2.1.

Jag håller också med van Seters om att den muntliga traditionen påverkades av nya levnads-

förhållanden,  men  jag  anser  istället  att  detta  först  och  främst  förändrade  tolkningen  av

traditionen, men inte själva traditionen.

2.2.3 Undervisning under antiken

Det finns en skillnad mellan att klara av att tyda enstaka välbekanta ordgrupperingar, och att

31 Schniedewind, 7.
32 Schniedewind, 13.
33 Miller, 52.
34 Van Seters, 91-92.
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bemästra  den  utförliga  muntliga/kognitiva  kulturella  traditionen  anser  Carr.35 Genom  att

definiera läskunnigheten till att innefatta bemästrandet av skrift som bara kan läsas om den

redan är memorerad förbinder Carr den skriftliga traditionen med den muntliga traditionen.

Läskunnigheten  blir  då  för  Carr  något  förbundet  med  professionella  skriftskolor  och  den

muntliga traderingen knyts då också till en elitär grupp.36

Tyvärr finns det begränsat med material om undervisningen i Israels område, varför istället

undervisningen i omkringliggande länder här kommer att nämnas. Det jag behöver tillägga

när jag här nämner undervisning, så är den främst av sådan art som förekom i en elitär klass.

Carr spekulerar i om Israel var influerad av Sumer-Akkadiska skoltraditioner.37 Det finns även

paralleller i Pentateukens lagar med Sumerska lagar och paralleller mellan flera av 1 Mose-

boks förhistoriska berättelser med standardverk i Mesopotamien.38 Av dessa kopplingar för-

söker Carr måla upp hur undervisningen kan ha sett ut i Israel.

Den gammal-babyloniska undervisningen tog plats i mindre skolor, där främst den skriftlärde

undervisade sina söner, men även andra pojkar, där de blev behandlade som söner till den som

undervisade.39 Carr hävdar dock att de skrivna texterna som användes i undervisningen bara

var toppen på ett  stort  berg av muntlig undervisning. Målet  var nämligen att  både kunna

skriva ned, men även att recitera. Många texter var dessutom skrivna på språk som redan var

utdöda.40 Dessa författare redigerade inte eller lade till lager på lager i de befintliga texterna.

Troligare är att dessa hade memorerat texter som de sedan kunde använda som prototyper för

att göra nya texter.41 

Vidare ska här nu även den egyptiska undervisningen nämnas,  eftersom även den kan ha

influerat Israels undervisningssystem. Carr konstaterar att ordet för att läsa (sdj) i Egypten,

refererar till  muntlig framförande. Det mesta av de egyptiska texterna tycks ha blivit ned-

skrivna för att de skulle framföras muntligt. Egyptiska lärare tycks dessutom ha använt skriv-

andet för att försäkra sig om en obruten kontinuitet i det pågående memorerandet och det

35 Carr, 111-116.
36 Carr, 118-120.
37 Vissa ord tycks ha gemensamt ursprung. Det hebreiska oman (lärare) skulle kunna vara en variant av Sumer-

Akkadiskans mäster skriftlärd/lärare (ummia/ummânu).
38 Carr, 58-60.
39 Carr, 20-21, 66-67.
40 Carr, 27-30.
41 Carr, 40.
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muntliga framförandet. Det skrivna och muntliga kombineras, det som blev sagt dokument-

erades skriftligt. Eleven uppmanades att höra, men även att se det som hade blivit skrivet. Det

är oklart ifall studenterna kopierade texten direkt, eller om de först memorerade texten, för att

därefter skriva ned den. Men, det slutliga målet var alltid att komma ihåg.42 Av större intresse

för denna uppsats frågeställning är just uppmaningen att höra och komma ihåg, vilket tycks ha

varit något som förekom i den egyptiska undervisningen.

Carr argumenterar för att den muntliga och skrivna undervisningen av en elit i Israel använde

sig av memorering och recitation av skrivna texter. Det är dock fel att anta att Israel endast

hade ett undervisningssystem, istället antar Carr att det fanns två olika undervisningssystem.

Ett som fokuserade på texter i det inhemska språket, och ett som fokuserade på främmande

språk.  På så sätt  kunde vishet förvärvas över språkgränserna.43 Carr  förklarar även  att  ett

hörande hjärta och ett öppet öra är  en  beskrivning av det muntliga sätt som studenten får

kunskap om undervisningen. Ett återkommande sätt att uttrycka hur kunskapen ska minnas,

enligt Carr, är att skriva det ”på ditt hjärtas tavla” (Ords 3:3; 6:21; 7:3).44 Enligt Martin S.

Jaffee sågs i den tidiga judendomen bokrullen som en backup, eftersom texterna redan fanns i

deras minne.45 Det går dock inte att avgöra om detta synsätt var något som var något allmän-

giltigt tidigare än 200-talet  f Kr,  inte heller om texterna med tiden blev föremål för  memo-

rering. I Syraks vishet, som är från det tidiga 100-talet f Kr, är emellertid muntlighet det cen-

trala sättet för undervisning. Studenten uppmanas att höra och lyssna på instruktionerna. Men

samtidigt använder sig boken av just det skrivna mediet för att föra vidare instruktionerna för

framtida generationer. Syraks vishet ansåg att undervisning behövde ske både i tal som i skrift

(καὶ  λέγοντας  καὶ  γράφοντας),  men där  den muntliga  kommunikationen alltid  i  undervis-

ningen underströks, vilket tyder på dess dominans över den skriftliga undervisningen.46 

2.2.4 Sammanfattning

I detta avsnitt har frågan hur kunskapstraderingen gått till behandlats. Muntlig tradition som

inte har någon koppling till skriftlig tradition tenderar att inte vara ordagrann, men däremot är

kontinuiteten i all tradering mycket viktigt. Åsikterna är delade i frågan om det har funnits ett

42 Carr, 72-75.
43 Carr, 156-157.
44 Carr, 127-128.
45 Martin S Jaffee, Torah in the Mouth: Writing and Oral Tradition in Palestinian Judaism 200 BCE-400 CE 

(Oxford University Press, 2001), 17, 100.
46 Carr, 208-209.
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samhällskontrakt i det antika Israels samhällsgemenskap som försäkrade bevarandet av trad-

itioner. Men mest troligt är kärnan av traditionerna bevarade, eftersom muntlig tradition kan

ha varit en viktig kulturell identitetsbärare. Dock kan även nya innebörder i traditionen också

ha uppstått utifrån nya levnadsförhållanden. När det gäller undervisning i det antika Israel har

först och främst en elitär klass fått undervisning. Det finns även indicier som tyder på att

undervisningen främst var organiserad som en muntlig kommunikation och att skrivna texter

endast har varit ett hjälpmedel. Muntliga kommunikation värderades således högt och använd-

es för att förmedla traditionen, där det viktigaste var att komma ihåg och inte glömma. Kon-

tinuiteten var på så sätt viktigare än vilken slags kommunikation som användes, både i under-

visningen av eliten liksom i Israels folks traditioner. I analyskapitlet kommer betydelsen av att

Israel ska inpränta JHWHs ord i sina barn i 5 Mos 6:6 att behandlas, för att se vilken slags

kommunikation detta innefattade.

2.3 Kunskapstradering i templet och i religiös kontext

Ritualer var ett sätt att kommunicera religiösa budskap. I  shema uppmanas folket att binda

orden på deras händer som tecken. I detta avsnitt kommer flera aspekter i den religiösa kon-

texten att behandlas, för att synliggöra på vilket sätt som religiösa budskap kommunicerades.

Dels kommer det att förklaras hur profeterna förhöll sig till muntlig och skriftlig kommuni-

kation, men även skriftens magiska inslag i det dåtida samhället och hur skriften har använts

som verktyg till religiös reformation i syfte att inte glömma kommer att utredas. Detta för att

få en större förståelse med vad för redskap religion kommunicerades med.

2.3.1 Profetisk kommunikation

Schniedewind har i sin läsning av profeterna under 700-talet f Kr (Jesaja, Mika, Amos och

Hosea) tolkat att de inte skrivit något, utan Gud har istället befallt dem att tala.47 Det muntliga

blir på så sätt det sätt som dessa profeter talar, trots att  de är skriftprofeter.  Den tekniska

termen  ”Herrens  ord” יהוה)  ר  במ ,(דא  pekar  på  Guds  verbala  ord  till  profeterna  och  ”Herrens

tradition” (ט יהוה פפ שא visar på en väletablerad tradition enligt Schniedewind.48 Dessa uttryck ,(מש

återger på så sätt dels den muntliga traditionen som profeterna använde när de frambar sina

budskap, och dels den kontinuerliga traditionen. Det fanns således en tanke om att Herrens

ord från början var icke-skriftliga och att den tradition som överfördes var något handfast, och

inte något som förändrades. Kommunikationen var på så sätt fördelaktigt verbal och icke-

47 Schniedewind, 84.
48 Schniedewind, 116.
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skriftlig då profeterna hävdade sig få budskap från Gud och att den skrivna kommunikationen

var avsedd för att användas muntligt. Van Seters påpekar dock att Jeremia verkligen ville att

hans orakler skulle skrivas ned, till och med när de blev uppbrända lät han dem skrivas ned

igen. Jeremia var nog därför knappast emot det skrivna menar van Seters.49 Utöver denna

centrering  av  profetian  kring  muntlig  kommunikation,  argumenterar  Karel  van  der  Toorn

istället för att templet var centrum för den skrivna profetian och undervisningen. Hesekiel var

exempelvis en präst som hade kunskap om att det redan fanns andra skrivna profetior.50 Den

muntliga  kommunikationen  var  på  så  sätt  det  normerande,  men  inte  enda,  redskapet  då

profeterna hävdade sig få budskap från Gud. Det finns alltså en möjlighet att den skriftliga

kommunikationen som kommer till uttryck hos profeterna tyckts ha haft vissa kopplingar till

templet.  

2.3.2 Magisk skrift

Några silveramuletter har blivit funna i en grav på västra delen av Hinnomdalen, på vägen

från Jerusalem till Betlehem och är daterade till 600-talets slut. De parafraserar 4 Mos 6:24-26

och 5 Mos 7:9-10. Schniedewind menar att dessa fynd vittnar om den religiösa kraft som

skrivna texter fick under den senare tiden i det södra riket.51 Tillverkandet av amuletter i 5

Mos 6:4-9 skulle således kunna tyda på en rituell förståelse enligt van Seters.52 Det finns även

annat som tyder på att skriftspråket tidigt kopplades till magi. Enligt Schniedewind är synen

på att skriva i Jesaja 1-39 nära förbunden till att vara ett verktyg för magi och kunglig admini-

stration.53 Men om det skrivna ordet är ett redskap för magi och inte ett rituellt hjälpmedel för

att kommunicera, har själva textens budskap förskjutits till att inte betyda något. Istället är det

förekomsten av texten som sådan som betyder något. Amuletter har dock använts för bärare

av religiös kraft, det framgår emellertid inte om de endast har haft en rituell betydelse eller om

de använts för magi. Dessutom framgår det inte i vilken utsträckning som amuletter har verkat

som ett rituellt hjälpmedel för att minnas det religiösa, eller i vilken utsträckning amuletter

varit tänkta som skriftlig kommunikation eller rituell kommunikation. 

2.3.3 Josias reformation

Femte Mosebok brukar oftast kopplas till Josias reformation, vilket jag kommer att förklara i

49 Van Seters, 100.
50 Karel van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible. (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2007), 87-88.
51 Schniedewind, 105-106.
52 Van Seters, 101-102.
53 Schniedewind, 85.
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avsnitt  3.1  om Femte  Moseboks ursprung.  Enligt  Schniedewind förändrades  skriftens  roll

efter kung Josias tid, eftersom statens makt begränsats av den skrivna lagen. Dessutom använ-

de prästen Hilkia den religiösa texten för att driva igenom en religiös reform.54 Men var det en

statlig instans eller templet som var upphovet till reformationen? Schniedewind argumenterar

för att reformationen inte kan ha varit en produkt av det kungliga hovet eller prästerna. Med

tanke på att det är landets folk (ץ רר אמ ם הפ som har tillsatt Josia som kung, menar Schniedewind (עש

att dessa kan vara den grupp som gett upphov till Femte Moseboks textliga tillkomst.55 Dock

påpekar van Seters att Josias reform samtidigt medförde en centralisering av kulten som miss-

gynnade de folkliga kulterna. De levitiska landsortsprästerna blev på så sätt berövade sina in-

komster och istället mottagare av välgörenhet.56 Toorn synliggör dock förtjänstfullt att skriv-

andet av hela Gamla testamentet var förbundet till templet, detta i jämförelse med Schniede-

wind som kopplar skrivandet till staten.57 Detta grundar Toorn på att centraliseringen av kult-

en gynnade templet och att texterna senare inte har divergerat ut i helt olika tolkningar. Det

har således funnits kontroll på att inte texten ska redigeras hur som helst, vilket tyder på att en

central instans har kontrollerat texterna.58 Den skrivna kommunikationen hade således blivit

ett redskap för templet, även om det är genom den muntliga kommunikationen som folket har

delgivits med. 

En vedertagen konsensus bland många forskare är således att det skrivna anses utgöra orto-

doxin för hur kung Josias reformation 622 f Kr skulle utföras. Schniedewind anser också att

Femte Mosebok har skrivandet som något centralt, uppenbarelsen ska skrivas ned (4:13; 5:19;

9:10; 10:4; 27:3, 8; 31:24). Kungen ska även ha en kopia av torah, som han ska läsa ur. Delar

av torah skulle också finnas i alla hus. Schniedewind menar därför att den skrivna texten vid

Josias  tid  hade blivit  grunden för religiös  auktoritet  i  Juda.59 Var det  skriftliga på så sätt

verktyget för reformationen? Jeffrey H. Tigay konstaterar att skrivna texter från början inte

var tänkta att bli lästa av folket, utan att informationen spreds muntligt.60 Skulle det muntliga i

så fall vara verktyget för reformationen? Tigay visar att i 5 Mos 31:9-13 påbjuds att allt folk

54 Schniedewind, 112.
55 Schniedewind, 113.
56 Van Seters, 99.
57 Toorn, 82 (jmf Schniedewind, 84-90).
58 Toorn, 147-149.
59 Schniedewind, 108-109.
60 Chaim Potok, Nahum M Sarna, Jeffrey H Tigay, and Jewish Publication Society, The JPS Torah 

Commentary. Deuteronomy = Devarim : The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation. 1.st ed. 
(Philadelphia: Jewish Publication Society, 1996), 500.
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ska lyssna på uppläsningen av lagen vart sjunde år, det framgår dock inte om detta skedde

oftare. Dessutom är Femte Mosebok designad för offentlig uppläsning, vilket följer på sin

rimlighet att uppläsning faktiskt skedde.61 Detta medför att all undervisning inte lämnades i

familjens regi, utan även sköttes centralt. Jag är dock frågande inför att offentlig uppläsning

av det skrivna skulle ha vunnit ett sådant genomslag om det inte redan innan hade funnits en

muntlig tradition som stod bakom den som var kopplad till familjernas undervisning.

Carr argumenterar emellertid för att Femte Mosebok har en vision om hur undervisningen ska

se ut, och projicerar denna på en tidigare tid. Carr konstaterar därför utifrån 5 Mos 6:5-9 att

recitation, skrivande och andra sätt för att minnas är olika kulturella sätt att uppnå Deutero-

nomistens vision: att inte glömma JHWH och de bud han givit dem (6:12).62 Carr argument-

erar för att i 5 Mos 5:1 ska Israel höra så att de ska lära sig (ד מי och lyda dem. Detta är en (לש

process som är muntlig, men där materialet är skrivet. Det föreligger således en utopi att alla

män i Israel ska undervisas i den textliga torahs vishet.63 På så sätt antar Carr en väg där det

skrivna  ska  traderas  muntligt.  Förhållandet  mellan  den  muntliga  och skriftliga  kommuni-

kationen blir då att den muntliga kommunikationen bygger på den skriftliga, detta oberoende

om den skriftliga har hämtat inspiration från den muntliga. 

Men kan Carrs ståndpunkt verkligen stämma? Kan det inte ha funnits en muntlig tradition

innan Femte Moseboks textliga tillkomst som den skrivna traditionen utgick från? Kunskap

som sådan uppstår nämligen inte i ett vakuum. I avsnitt 2.2 har nämligen konstaterats att det

var kontinuiteten i traditionen som var viktigast. Så varför skulle den skrivna traditionen i

dess  primära  skede  utgöra  kärnan  till  ortodoxi  om den inte  från  början  bars  fram av en

kontinuitet med föregående tradition? Jag håller med om att den muntliga kommunikationen

utgör  garanten  för  att  Israels  folk  inte  ska  glömma  och  att  den  skrivna  traditionen  är

ytterligare en garant för att den muntliga kommunikationen inte ska förvanskas. Men detta

innebär inte att den skrivna traditionen är den ursprungliga anser jag, istället är den bara ännu

ett redskap för att försäkra sig om att traditionen inte glöms bort.

2.3.5 Sammanfattning

I detta avsnitt har frågan om med vilka redskap det religiösa kommunicerades med behand-

61 Tigay, 499.
62 Carr, 134-135.
63 Carr, 136-137.
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lats. Den muntliga kommunikationen var den normerande kommunikationen när profeterna

hävdade att de fått budskap från Gud, men att skriftlig kommunikation tycks ha använts i

templet och i kontakt med staten. Skriven kommunikation har använts som redskap i samband

med Josias reformation, men i kontakten med Israels folk har muntlig kommunikation främst

använts. Templet har också använt skriftlig kommunikation till garant för att den muntliga

kommunikationen inte ska förvanskas. Enligt Carr är den skrivna traditionen materialet för

den muntliga traditionen som beskrivs i Femte Mosebok. Detta ifrågasätter jag, genom att

hänvisa till att kontinuitet i traditionen krävdes för att traditionen skulle ses som relevant för

Israels folk. Materialet för det som ska traderas är troligtvis inte endast skriftligt. Det främsta

målet för kunskapstraderingen har dock varit att inte glömma JHWH och de bud han gett. Den

muntliga kommunikationen har då varit det främsta redskapet för att överbygga glömskan.

Dessutom har amuletter i det antika Israel använts till rituell användning. Det är oklart ifall

dessa i sig själva har setts som magiska eller om de varit visuella hjälpmedel. Och om de varit

visuella  hjälpmedel,  är  frågan om de varit  tänkta för  skriftlig  kommunikation eller  rituell

kommunikation.  I  analysavsnittet  kommer  förståelsen  av  amuletterna  i  5  Mos  6:8  att

behandlas, för att en större förståelse ska fås om vad de kan ha inneburit. 
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3 Textbeskrivning

Detta kapitel kommer att behandla Femte Moseboks ursprung och kommer att försöka fast-

ställa en ungefärlig tidsperiod för när Femte Mosebok skrevs ned. Syftet med detta är att lätt-

tare  kunna relatera  till  en relevant  tidsperiod för  kunskapstraderingen. Den närmaste kon-

texten för shema  kommer också att behandlas, för att fastställa shemas förhållande till den.

3.1 Femte Moseboks ursprung

Ett  förslag  under  1800-talet  var  att  Femte  Mosebok skrevs  av  prästen  under  kung Josias

regeringstid och att boken hävdade en tidigare tillkomst. Det hela skulle således vara en bluff,

ett  försök att  hävda dess fromma tillkomst.  Ingen forskare stödjer idag denna uppfattning

enligt  Moshe  Weinfeld.  Ett  annat  förslag  är  att  den  skrevs  under  kung  Hiskias  tid,  blev

undangömd under kung Manasses regeringsperiod och sedermera upptäckt under kung Josias

regeringsperiod.  Denna uppfattning stöds idag av majoriteten av forskarna.  Det ska också

noteras att 5 Mosebok skiljer sig från de föregående Moseböckerna, genom att den förutsätter

att det finns en monark. Boken är till för att undervisa monarken och hans folk. Ett exempel

på att undervisning är något centralt för Femte Mosebok, är att roten inte alls (att lära) למד 

förekommer i  de fyra första moseböckerna,  medan den är vanligt  förekommande i  Femte

Mosebok.64 Schniedewind anser att Femte Mosebok skrevs ned under Hiskias tid, på grund av

att den är påverkad av en nordlig tradition. När nordriket föll kom flyktingar till sydriket,

dessa var bärare av denna tradition. Om Femte Mosebok tillkommit senare hade påverkan

från den nordliga traditionen minskat menar Schniedewind.65 I denna uppsats antar jag dock

av praktiska anledningar att delar av Femte Mosebok kommit i funktion under Josias tid, även

om traditionerna som ligger till grund för den är äldre än så.

Weinfeld poängterar att författarbegreppet inte var på samma sätt i antiken som det är nu.

Författaren i antiken samlade främst in traditioner och sammanställde dem, än komponerade

ny litteratur.66 Även om Femte Mosebok blev sammansatt som ett litterärt verk under tiden för

Hiskia-Josia, behöver således inte allt dess innehåll spegla den tidsperioden. Enligt Weinfeld

har Femte Mosebok nämligen bevarat ett flertal mycket gamla lagar som går att finna bland

de lagar som inte har någon koppling till centraliseringen av kulten, exempelvis kapitel 21-25.

64 Moshe Weinfeld, Deuteronomy : 1-11 : A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor 
Bible, 5 (New York: Doubleday, 1991), 55.

65 Schniedewind, 83.
66 Jmf gärna författarbegreppet hos Toorn, 27-49 och Schniedewind, 7.
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Utan tvivel återfinns det i Femte Mosebok lagar som är från tiden för domarna, det är till och

med möjligt att några lagar härstammar från Moses tid. Det bör dock betänkas, anser Wein-

feld, att det inte finns något som tyder på att böcker betraktades såsom helig i varje bokstav

under Josias tid, såsom det senare kom att bli i det andra templets tid. Weinfeld synliggör även

att det i Andra Kungabokens narrativ beskrivs hur lagboken lästes två gånger och att kungen

dessutom hann med att skicka en delegation till profetissan Hulda på bara en dag. Därför är

det inte troligt att nutidens Femte Mosebok var lika textligt omfattande då den upptäcktes i

templet. Weinfeld argumenterar dessutom för att på grund av att Josia förklarade Mose lag

helig, alltså något folket var skyldig att lyda, började även andra skrivna traditioner förklaras

heliga.67 Förutom att Femte Mosebok har påverkat att skriven litteratur har blivit heligförklar-

ade, har Femte Mosebok dessutom utövat ett stort stilistiskt inflytande på annan Israelitisk

litteratur från och med slutet av 600-talet f Kr anser Weinfeld. Innan dess återfinns nämligen

inte samma stil bland profetlitteraturen.68 Detta betyder att en stor del av Femte Mosebok bör

ha tillkommit i text innan 600-talet f Kr, men att dess nuvarande omfång inte kan ha funnits

under Josias tid, utan har tillkommit i ett flertal redaktionella tillägg. Tilläggen behöver dock

inte vara nya tolkningar, utan endast textblivandet av ännu inte skriven tradition.

Enligt Schniedewind kan den bibliska litteraturen69 inte ha skrivits under den grekiska period-

en (ca 332-164 f Kr), eftersom språkbruket är ett annat i den bibliska litteraturen jämfört med

apokryfer, pseudografer och Qumrán-texter. Dessutom är det inte troligt att de skrevs under

den persiska perioden (ca 539-332 f Kr), eftersom de ekonomiska förutsättningarna inte var

tillräckliga för att hålla igång någon typ av skrivarskola. Schniedewind drar således slutsatsen

att  mycket av den bibliska litteraturen tillkommit före exilen, då förutsättningarna var goda

för texter att uppstå.70 Detta är dock inte något som är konsensus i forskningen. Det går till

exempel inte att veta hur många redaktionella tillägg som har gjorts i Femte Mosebok. Van

Seters  argumenterar  också  för  att  klassisk  hebreiska  lika  gärna  skulle  kunna  dateras  till

perioden efter exilen.71 Därför går det inte att helt enkelt försätta Femte Moseboks textliga

tillkomst vid en viss tidsperiod. Toorn visar dock fördelaktigt på att de redaktionella tilläggen

måste ha skett få gånger. Detta beror på att det mest troligt fanns ett referensexemplar som

67 Weinfeld, 83-84.
68 Weinfeld, 82.
69 Det är inte helt klart vad Schniedewind menar med den bibliska litteraturen, men troligtvis är det Pentateuken

och stora delar av historieverken och inte hela Gamla testamentet. 
70 Schniedewind, 168-172.
71 Van Seters, 95.
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styrde vad som skulle  stå  i  kopiorna,  med tanke på  den logistiska  svårigheten  att  annars

tillämpa textliga revisioner. Dessutom anser Toorn att varje tillägg måste ha skett då referens-

exemplaret byttes ut (troligen var 40:e år till  följd av slitage).72 Det bör dock tilläggas att

denna tolkning är Toorn relativt ensam om. Slutligen bör det emellertid poängteras att shema

ofta ses som tillhörande den äldsta versionen av Femte Mosebok enligt bland annat Toorn och

von Rad.73 Tigay hävdar också att shema på sätt och vis är början på Femte Mosebok i dess

tidigare form.74

Sammanfattningsvis tycks således en tidig version av Femte Mosebok uppkommit före kung

Josias styre under 600-talet f Kr, men det är också möjligt att en tidig version redan fanns

under kung Hiskias styre på 700-talet f Kr.  Mest troligt har dock Femte Moseboks slutliga

textliga tillkomst skett i ett flertal redaktionella steg under exilen och efter exilen. På grund av

detta behandlas främst perioden runt kung Josia i denna uppsats. Men eftersom en stor del av

Femte Mosebok troligtvis bygger på tidigare förlagor och att den slutliga redigeringen skett

efter exilen, har även perioden före och efter kung Josias regeringstid tagits med i teoribild-

ningen för samhällets kunskapstradering. Det bör dock poängteras att shema anses tillhöra den

äldsta versionen av Femte Mosebok, och i nästa avsnitt om den litterära kontexten kommer

det att visas att den troligtvis inte har kommit i skrift senare än tiden för kung Josia.

3.2 Litterär kontext

Den litterära kontexten för shema förklarar varför texten är uppbyggd på ett visst sätt och vad

den förväntas att förklara. Varför shemas koppling till omgivande text också har en koppling

med denna uppsats problemformulering om vilka traderande funktioner muntlig och skriftlig

kommunikationen har i shema. Därför kommer verserna före och efter denna text att kort be-

handlas. Men hur ska denna avgränsning av den litterära kontexten göras? Det som först ska

noteras är att i 6:1 byts perspektiv från det föregående textstycket, från att ha fokuserat på teo-

fanin på Horebs berg, till att fokusera på då Israels folk befinner sig i Moab utanför det för-

lovade landet. Detta är alltså en möjlig avgränsning. Likafullt förflyttas fokus i 7:1 från att

gälla lydnad av JHWH, till att handla om relationen till de folk som ska fördrivas i det förlov-

ade landet. Det är därför möjligt att avgränsa shemas närmaste litterära kontext till 6:1-25. 

72 Toorn, 147-149.
73 Toorn, 153; von Rad, 63.
74 Tigay, 76.
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Vad står det då i de tre första verserna i kapitel sex? Mose refererar först i vers ett till den lag (

ה ומ צא מש honom att lära (צשומה) som JHWH befallde (ואהפמששאפמטשים) och föreskrifter (הפחּקקשים) de stadgar ,(הפ

ד) מי לפ עששות) Israels folk att lyda (לא i det land de ska ta i besittning. Mose har således förbundit (לפ

sig att undervisa Israels folk. Vidare i vers två framhävs det vilket krav som föreligger för

Israels folk. Om de tillsammans med sina kommande barn och barnbarn fruktar (תשירמא) JHWH

och följer (ר מד שא יו) alla hans stadgar (לש תמ קד יו) och hans bud (חּק ותמ צא i alla sina livsdagar, ska de få (ומש

leva länge. Därefter uppmanas Israels folk i vers tre att folket ska lyssna ( תמ עא מפ שמ ) och följa (וא

תמ רא מפ שמ ,deras fäder (דשברר) dessa troget, så att de blir talrika i det land som JHWH har lovat (וא

landet som flödar av mjölk och honung. Detta löfte om att få ta landet i besittning, leva ett

långt liv och Israels folks talrikhet är nära förbundet till att Israels folk ska lära sig att lyda,

frukta JHWH, följa hans lagar och stadgar,  samt lyssna och följa lagarna troget.  Detta är

således ett avtal, där ett löfte ska bli uppfyllt ifall Israel håller sin del av avtalet. Det bildar

enligt min tolkning en programförklaring för Israels folk. Frågan är bara hur detta ska ske?

Hur ska Israels folk frukta och lyda JHWH? Hur ska Israels folk lära sig att följa de lagar och

stadgar som har givits dem? Och varför ska de göra detta? Enligt min tolkning är svaren på

dessa frågor något som sedan framkommer i verserna 4-9, vilket är någon som ska behandlas i

kapitel fyras textliga analys.

Men är 6:1-3 ett avtal som hör samman med  shema? Om shema har tillkommit tidigare än

6:1-3 har ett sådant konstaterande svag bärighet. Jag kommer därför att här nedan gå igenom

de problem som återfinns med den tolkning jag har gjort. Det första problemet rör hävdandet

att  shema är äldre än 6:1-3. U. Rüterswörden menar att många forskare anser att 5 Mos 6:4

egentligen är början på den tidigare versionen av Femte Mosebok, eftersom texten börjar med

ע מפ .שא  Texten  börjar  nämligen  inte  med:  ”se!” ה  אי ,רא  såsom andra  exempel.75 Här  värderas

således distinktionen mellan hörandet och seendet för att avgöra textens tillkomsthistoria. Det

bör dock noteras att de ställen som innehåller ה אי så skulle en uppmaning att höra inte passa ,רא

in. I exempelvis 11:26 ställer JHWH Israel inför välsignelse och förbannelse76, något JHWH

också gör i 30:15, men då inför liv och lycka, död och olycka77. Uppmaningen hör på så sätt

ihop med ett verb som uttrycker en position. Men en position är inte något man kan höra, utan

75 U. Rüterswörden, ”שמע” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 15, ed. G. Johannes Botterweck, 
Helmer Ringgren & Heinz-Josef Fabry (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2006), 273 (ex 5 Mos 1:8, 21; 2:24,
31; 4:5; 11:26; 30:15).

76 ”Se, jag ställer inför er” ם נייכר פא ן לש תי י נד כש נד ה אמ אי .רא
77 ”Se, jag ställer dig inför” נריך פמ י לא תש ה נמתפ אי .רא
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något som bara kan ses. I ytterligare fyra texter (1:8, 21 och 2:24, 31) används ה אי i samma רא

sammanhang som roten נתן (att ge, men även att ställa), vilket pekar på hur JHWH har gett

Israel både landet, liksom kungar. Även här är synen viktig för de ska kunna se det löfte som

har givits om att ge. Att uppmana till att höra skulle här således vara en märklig uppmaning,

eftersom det här är frågan om att se något handfast. Slutligen står det i 4:5: י תש דא מפ ה לש אי se, jag) רא

har lärt ut), och detta är den enda förekomsten som ע מפ .ראאיה rimligtvis skulle kunna ersätta שא

Men, detta är det enda exemplet som skulle indikera på att 5 Mos 6:4 använder ע מפ för att det שא

är en äldre text än den omgivande texten. Utifrån dessa exempel är det därför rimligt att dra

slutsatsen att skillnaden i att använda ע מפ ה istället för שא אי beror på sammanhanget och inte på רא

en värdering mellan att se och höra, såsom många forskare antar. Därför drar jag här slut-

satsen att  shemas första uppmaning att höra inte tyder på att det är början på den tidigare

versionen av Femte Mosebok utifrån det argument som tidigare i detta stycke har framförts. 

Ett annat problem för min tolkning att 6:1-3 utgör en programförklaring som  shema sedan

svarar på är att  shema kopplats samman med efterföljande verser 6:10-25. Enligt Jeffrey H.

Tigay är nämligen verserna 4-25 en kiasm78. Denna tolkning gör han för att ett nytt stycke i

den masoretiska texten påbörjas i 6:4. Tigay delar upp verserna i 4 paragrafer: 4-9 (A), 10-15

(B), 16-19 (C), 20-25 (D). A och D visar på att undervisa Guds ord och instruera Israels barn,

medan B och C varnar för att glömma bort Gud och Guds försyn, och inte sätta deras Gud på

prov. C och D pekar också på belöningen för folkets lydnad.79 Dock tycker jag här att Tigay

går för långt att se mönster i texten. Visserligen ska Israels folk instruera sina barn i A och D,

men det är av två skilda slag. Detta beror på att alla mnemotekniska detaljer såsom ”på ditt

hjärta” (ך בר במ ל-לא ,(עפ  ”inskärpandet  av dem” (ם תמ נא נפ שש (וא  under  alla  livets  skeende,  samt  ”de två

tecknen” (אות och טדטמפדת) på armen och pannan saknas i D. Det enda som tyder på någon form

av mnemoteknisk detalj i vers 21 är då Israels folk ska svara ( תמ רא מפ אמ .sonen på dennes fråga (וא

Vidare återfinns i vers 24 att de ska lyda dessa stadgar (ים קש חּק (לאישראאמה) och frukta (הפ  JHWH.

Dessa sätt att uttrycka sig hör mer samman med verserna 1-3 än med 4-9, vilket därför gör det

vanskligt att dela upp texten i en kiasm, eftersom verserna 1-3 då också borde vara med. Men

som jag tidigare  konstaterat  är  verserna  1-3 en programförklaring  som väcker  frågan hur

programförklaringen ska kunna uppfyllas. Verserna 1-3 är dessutom i den masoretiska texten

inte med i samma stycke som verserna 4-9. Det som alltså motiverar Tigays tilltro till att det

78 En retorisk konstruktion vanlig i bibeln, där texten A B reflekteras med texten B A. Ex: (A) Fråga inte vad 
ditt land kan göra (B) för dig, (B) utan fråga istället vad du kan göra (A) för ditt land.

79 Tigay, 76.
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är en kiasm är således styckeindelningen i den masoretiska texten och övergripande teman.

Men detta kan inte stödjas utifrån vokabulär och mnemotekniska termer. Däremot har Tigay

en poäng att C och D pekar på en belöning för Israel om de inte glömmer JHWH och inte

slutar att följa de stadgar och bud som presenteras. Men detta är också det enda som tyder på

att detta stycke skulle vara en medveten kiasm, och skulle även kunna förklaras bort genom

att verserna 1-3 också pekar på en belöning, medan verserna 4-9 inte alls pekar på en belön-

ing. Därför drar jag slutsatsen att 5 Mos 6:4-25 inte från början var tänkt som någon kiasm,

utan att det snarare finns likartat innehåll i verserna som överbrygger varandra.

Efter denna genomgång av den litterära kontexten, kan jag därför anta att 5 Mos 6:4-9 kan ses

som ett  svar på de frågor som väcks i verserna 1-3: Hur ska Israels  folk frukta och lyda

JHWH? Hur ska Israels folk lära sig att följa de lagar och stadgar som har givits dem? I

analysen kommer jag att visa hur både muntlig som skriftlig kommunikation utgör svaret på

dessa frågor.
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4 Textanalys av 5 Mos 6:4-9
ע 4   מפ דשא חמ ה אר הומ ינו יא להי ה אל הומ ל יא אי שרמ   יש

ך 5 דר אד ל־מא כמ ך ובא שא ל־נפפא כמ ך ובא בא במ ל־לא כמ יך בא להר ה אל הומ ת יא תמ אי בא הפ אמ  וא

ך 6 בר במ ל־לא יום עפ ך הפ וא צפ י מא כש נד ר אמ שר ה אש לר אי ים המ רש במ דא יו הפ המ  וא

ך 7 קומר ך ובא בא כא שמ ך ובא רר דר ך בפ תא כא לר ך ובא יתר בי ך בא תא בא שש ם בא תמ במ רא בפ דש נריך וא במ ם לא תמ נא נפ שש  וא

ך 8 ל־ימדר אות עפ ם לא תמ רא שפ   ואהמיו לאטדטמפדת ביין עיינריך80וקא

יך 9 רר עמ שא ך ובש יתר ת בי זוזד ל־מא ם עפ תמ בא תפ  וכא

Utifrån den text som återfinns i Biblia Hebraica Stuttgartensia och de teologiska poänger jag 

i detta analyskapitel vill belysa, har jag valt att översätta shema på följande sätt:

4 Hör, Israel! JHWH är vår Gud, endast JHWH. 

5 Och du ska älska JHWH, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft.

6 Och dessa ord som jag befaller dig idag, ska vara på ditt hjärta.

7 Och du ska inskärpa dem i dina söner och du ska tala om dem närhelst du sitter i ditt hus, 

närhelst du vandrar på vägen, närhelst du ligger ner och närhelst du stiger upp. 

8 Och du ska binda dem på din hand, som ett tecken, och de ska vara till ett tecken mellan 

dina ögon. 

9 Och du ska skriva dem på dina dörrposter i ditt hus och på dina stadsportar.

Innan analysen påbörjas, vill jag återknyta till den diskussion som William M. Schniedewind

och John van Seters har,  där Schniedewind menar att  Femte Mosebok har sin grund i  en

skriftlig uppenbarelse, medan van Seters menar att Femte Mosebok i stort sett är en muntlig

instruktion där folket ska tradera det hörda muntligt.81 Det finns således två diametralt skilda

ståndpunkter om Femte Mosebok är en skriftlig eller muntlig uppenbarelse. Schniedewind

grundar  sin  ståndpunkt  i  ett  motsatsförhållande,  där  Andra  Mosebok visar  på  en  muntlig

tradition och Femte Mosebok på en skriftlig. Schniedewind anser således att Femte Mosebok

gör den skriftliga kommunikationen av torah till centrum för den judiska religionen.82 Även

Weinfeld menar att Femte Mosebok är den enda boken i Pentateuken som refererar till en

skriven  torah på  så  sätt  att  det  skrivna  innefattar  den  gudomliga  viljan.83 I  denna analys

kommer därför frågorna om vad som är muntlig respektive skriftlig kommunikation i shema

att utredas. Det kommer att utredas hur Israel uppmanas att höra JHWHs ord, hur Israels folk

80 Några samariska manuskript har satt hand i plural.
81 Van Seters, 99.
82 Schniedewind, 135.
83 Weinfeld, 56.
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sedan återkopplar till det hörda och hur Israels folk sedan kommunicerar med varandra.  

4.1 Vers fyra

I avsnitt 3.1 konstaterade jag att en stor del av Femte Mosebok troligen fanns i text vid kung

Josias tid, och att shema i synnerhet fanns i text vid denna tid. I teoriavsnittet framkom även

att Israels folk i sin helhet inte kunde kommunicera skriftligt under kung Josias tid. Men att

kommunikationen med staten kunde ske skriftligt. När då Israel som folk uppmanas att höra,

är detta det enda sättet för att säkerställa att alla får del av den kommunikation som delges. 

4.1.1 Hör, שעַממ עע 

Det första ordet i vers fyra är ע  מפ vilket är ett imperativ och översätts till ”hör!”. Walter ,שא

Brueggeman konstaterar att Israel först blir Israel i och med att de hör. Genom att höra identi-

fierar sig åhörarna med vad som sedan sägs.84 Rüterswörden visar också att ”att höra” är vikt-

igt i kommunikationen mellan Gud och människor, eftersom det är genom det hörda som Gud

kommunicerar.85 Därför är det i textens kontext viktigt att Israel måste höra, för annars brister

det i kommunikationen. När JHWH påstås bli uppenbarad, så är det inte genom ett skrivet

medium, utan genom ljud. Israel uppmanas inte att läsa, utan att höra, underförstått höra med

deras öron. Men är uppmaningen något som verkligen gäller hörseln, eller är det ett stelnat

uttryck? Enligt Gerhard von Rad finns det nämligen indicier som tyder på att uppmaningen

”Hör, Israel” är en stereotypisk formulering i Femte Mosebok.86 I min analys utgår jag dock

från  att  detta  inte är  en  stereotypisk  formulering,  utan  att  formuleringen  är  en  muntlig

uppmaning som har en faktisk betydelse att Israel ska höra med sina öron. Anledningen till att

jag dragit  denna slutsats  är  att  förekomsterna av ע  מפ är שא  för få i  Femte Mosebok (bara 5

stycken), för att en slutledning om den stereotypiska användandet av ע מפ ska kunna göras.87 שא

Uppmaningen  är  således  något  som  involverar  hörseln  i  likhet  med  den  icke-skriftliga

kommunikation profeterna gav uttryck för, vilket jag visade i avsnitt 2.3.1.

Jag har alltså dragit slutsatsen att ע מפ är en verbal uppmaning. Dock är det inte helt självklart שא

vad ordet exakt betyder i sitt sammanhang, förutom dess självklara uppmaning att höra. Det är

här  en fråga  om nyansering  och syftar  till  att  bidra med en större  förståelse för  JHWHs

84 Walter Brueggemann, Deuteronomy. Abingdon Old Testament Commentaries (Nashville, Tenn.: Abingdon 
Press, 2001), 83.

85 Rüterswörden, vol 15, 258.
86 Gerhard von Rad, Deuteronomy : A Commentary, Old Testament Library (London: SCM Press, 1966), 63.
87 Formuleringen återfinns bara i 5 Mos 5:1; 6:4; 9:1; 20:3; 27:9.
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kommunikation med Israel. I min läsning har jag fäst störst avseende på att uppmaningen att

höra är ett verkligt hörande, ett sätt att kommunicera. Jag har således valt bort att ע  מפ är שא

samma sak som att lyda eller att förstå, eftersom hörandet är viktigare än dessa aspekter.88 I

min översättning har jag därför valt att översätta vers fyra till att uttrycka ett exklusivt anspråk

om att endast JHWH är deras Gud. Det exklusiva anspråket kan här ses som något ovillkorligt

och är inte beroende om att någon förstår det, men det går att lyda. Därför anser jag att Israel

inte kan opponera sig inför det som de nu ska få höra.

Detta exklusiva anspråk har jag tolkat som en programförklaring för relationen mellan Israel

och JHWH, där de kommande verserna förklarar vad detta innebär för folket Israel. Men det

är också ett svar på frågan jag ställde i avsnitt 3.2 om varför JHWH ger löften till Israels folk:

JHWH är Israels Gud. Dock kommer jag här att göra en distinktion mellan vers fyra och de

övriga verserna, eftersom vers fyra inte är kopplad till de övriga verserna för att kunna förstås.

Det ska dock påpekas att de övriga verserna är kopplade till vers fyra. Utifrån min läsning är

det som Israel ska höra i vers fyra en ovillkorlig sanning som inte är beroende av Israels hand-

lande, medan den begäran som återfinns i vers fem snarare är en möjlighet till följd av det ex-

klusiva anspråket att JHWH är Israels enda gud. I min läsning har jag därför separerat upp-

maningen ”hör” till att främst gälla vers fyra, medan de övriga verserna i  perikopen89 är ett

resultat av det exklusiva anspråket. Det ska dock noteras att det största problemet med min

läsning är att den nästföljande versen börjar med konsekutiv. Senare i min analys kommer

detta att diskuteras.

Men kan uppmaningen ”Hör!” även inrymma nyansen ”Lyd!”? Rüterswörden argumenterar

att hörsamma JHWHs röst är samma sak som att hålla torah enligt 5 Mos 30:10 och 31:12.

Att  alltså  lyda  befallningarna.90 Eugene  H.  Merrill  argumenterar  också  för  ”att  höra”  är

liktydigt med ”att lyda”. Han menar då att det endast går att höra Gud genom att omsätta det

hörda till handling.91 Omsättning till handling är således nödvändig för att kunna påstå att

man hör.  Att  lyda  genom att  handla blir  således  ett  resultat  i  att  Israel  upplever  sig  höra

JHWHs ord. Men däremot anser jag, i detta sammanhang, att det inte är en befallning om att

88 Ludwig Köhler, Walter Baumgartner, M. E. J. Richardson, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. 4, ש-ת (Leiden: Brill, 1999), 1570-1571.

89 Några verser som bildar en sammanhängande enhet.
90 Rüterswörden, Vol 15, 275.
91 Eugene H. Merrill, The New American Commentary. 4, Deuteronomy (Nashville, Tenn.: Broadman & 

Holman, 1994), 162.
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omsätta det hörda till handling som är det centrala för vers fyra. Merrill utgår nämligen från

ett antropologiskt perspektiv, vilket betyder att Israels folk behöver handla för att kunna visa

att det har förstått uppmaningen ”Hör!”. Det centrala är därför för Israel att höra vad JHWH

säger om relationen mellan Israel och JHWH. Den tolkning som Merrill gör fungerar först och

främst med de nästföljande verserna, där uppmaningen ”lyd!” skulle passa in i förbundstanken

om vad Israel i förbundet behöver uppfylla. Alltså är inte en nyans av att lyda helt främmande

utifrån ett antropologiskt perspektiv. Det som även bör nämnas är att lyda passar olika bra in

på vers fyra, beroende på hur ד חמ ה אי הומ ינו יא להי ה אל הומ översätts. De olika sätten som vers fyra kan יא

översättas till kommer att diskuteras nedan.

4.1.2 … Israel יׂששָרֵאא�לל

Om nu Israel uppmanas att höra och bli del i en kommunikation mellan Israel och JHWH, vad

anses  Israel ל)  אי רמ שא (יש  vara?  Moshe  Weinfeld  tolkar  Targum och  den rabbinska  traditionen,

såsom att Israel i denna text kan förstås som en personlig titulering syftande på patriarken

Jakob.92 Merrill konstaterar istället att folket nämns som en kollektiv enhet. Förbundet har

enligt Merrill ingåtts med hela folket.93 I denna uppsats fästs stor uppmärksamhet på kom-

munikationen.  Därför  är  det  av  stort  intresse  att  veta  vem det  är  som uppmanas  höra.  I

narrativet uppmanas Israels folk att höra, när de står på gränsen till det förlovade landet. Men

utifrån Femte Moseboks tillkomsthistoria är det snarare kommande generationer som upp-

manas höra. Detta har att göra med att den kollektiva enhet som Israel bestod av inte bara är

begränsad till en viss tid, utan sträcker sig till alla som identifierar sig som Israels folk. Som

påstådd historisk utsaga blir därför tituleringen ”Israels folk” tudelad, eftersom de som identi-

fierar sig som Israels folk inte nödvändigtvis är de som ingår i narrativet. Om därför JHWH är

Israels Gud i historien, så är JHWH fortfarande Israels Gud. På så sätt skapas en trosbekän-

nelse som kommunicerar Israels förhållande till JHWH. Israel behöver på så sätt inte vara det

historiska Israel som uppmanas att höra, utan kan även vara ett Israel långt senare i tiden.

4.1.3 … JHWH är vår Gud ינו לה�ל ה אל הוֵא יעַמ

Det som förefaller underligt är att Israel benämns som ett singular, men JHWH benämns som

JHWH, vår Gud (ינו להי ה אל הומ -En del forskare, enligt Weinfeld, anser att plural här är ett till .(יא

lägg, att det har uppkommit på grund av det har blivit en liturgisk trosbekännelse som folket

kollektivt kan stämma in i.94 Det bör dock betänkas att singular och plural tenderar att växla i

92 Weinfeld, 331.
93 Merrill, 162.
94 Weinfeld, 331.
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Femte Mosebok, så växlingen behöver alltså inte betyda något alls. Israel är också ett kollek-

tivt substantiv, vilket kan förklara pluralformen. Det finns även möjlighet att det här är Mose

som inryms i ”vi” tillsammans med Israel. Men detta är en tes som jag inte har funnit stöd för

i kommentarslitteraturen, varför det troligen är en så kallad icke-fråga.

4.1.4  … endast JHWH  ד חֵא ה אח הוֵא יעַמ

De sista orden i vers fyra, ד חמ ה אי הומ utgör vattendelaren för hur versen ska översättas. Tidigare , יא

i uppsatsen har jag diskuterat att beroende på hur översättning av versen görs, kan ע מפ ha en שא

nyans av att vara en befallande uppmaning. Om denna nyans finns med, så får att höra en

annan funktion, nämligen att höra uppmärksamt. Därför kommer jag här att gå in på de olika

översättningsalternativen för vers fyra. Enligt Weinfeld kan vers fyra översättas på fyra olika

sätt. ”Hör, Israel!” ses som uppmaningen innan formuleringen:

1. JHWH är vår Gud, JHWH är en.

2. JHWH är vår Gud, endast JHWH.

3. JHWH vår Gud är en JHWH.

4. JHWH vår Gud, JHWH är en.

De två första  översättningarna avför Weinfeld från att  vara adekvata översättningar.  Detta

beror på att frasen ינו להי ה אל הומ ,inte förekommer som subjekt och predikat יא ינו  להי förekommer אל

istället som apposition till ה הומ -Å andra sidan ser den fjärde översättningen konstig ut, efter .יא

som subjektet ה הומ avbryts. På grund av dessa grammatiska problem, drar Weinfeld slutsatsen יא

att den tredje översättningen är att föredra. Men det bör poängteras att איחמד enligt Weinfeld inte

bara uttrycker enhet, utan också ensamhet. Dock ska det sägas att ”ensam” i hebreiska är לבד,

men detta är ett adverb och kan därför inte användas här.95 Tigay föredrar däremot den andra

översättningen, eftersom den beskriver relationen mellan JHWH och Israel istället för Guds

natur. Detta är alltså inte en programförklaring av monoteism enligt Tigay, detta gjordes i

4:35, 39. Endast JHWH är Israels Gud, alltså ett exklusivt anspråk på att Israels enda gud är

JHWH, en monolatri.  Men Tigay utesluter dock inte  andra tolkningar av vers fyra såsom

Weinfeld gör genom grammatik, utan väljer istället tolkning utifrån textens sammanhang.96

Merrill väljer däremot den fjärde översättningen, som fokuserar på att JHWH är unik och

exklusiv.  Den tredje  översättningen  fokuserar  istället  på  JHWHs enhet  och  fullständighet

95 Weinfeld, 337.
96 Tigay, 76.
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enligt Merrill.97 

Här vill jag återknyta till min föregående diskussion huruvida ”hör” är liktydigt med ”lyd” i

denna kontext. Jag har tidigare framfört Merrills argument för att det endast går att höra Gud

genom att  omsätta det i  handling.  Utifrån detta antropologiska axiom vill  jag peka på att

Merrill  inte  kan  välja  den  fjärde  översättningen  för  att  uppfylla  detta  axiom.  Den  fjärde

översättningen går nämligen inte att omsätta i handling, eftersom dess fokus är att JHWH är

exklusiv. Den är således ett axiom som saknar beröringspunkter till någon form av handling.

Inte heller den tredje översättningen kan omsättas till handling, där fokus ligger på JHWHs

enhet. Även den första översättningen fokuserar på att JHWH är unik. Här kan naturligtvis

argumenteras att JHWHs enhet och unikhet får en följd av att Israel vill lyda och omsätta det

hörda till  handling,  men ett  axiom om enhet och att  vara unik är inte direkt beroende av

omsättning till handling. Tre av översättningarna kan således inte skapa någon form av antro-

pologisk respons till det hörda, kommunikationen blir enkelspårig. Däremot kan den andra

översättningen detta. Den pekar istället på relationen mellan Israel och JHWH, där Israels

enda gud är JHWH, och går följaktligen att omsätta i handling genom att lyda. Således kan

endast den andra översättningen vara en adekvat översättning ifall uppmaningen ”hör” även

skulle inrymma nyansen ”lyd”. Jag har dock inte tolkat detta som ett krav på lydnad, men en

möjlighet till lydnad så snart som Israel hör. Lydnadsaspekt är inte nödvändig för att kom-

munikationen som framförs ska höras, men om inte Israel accepterar det exklusiva anspråket,

blir  kommunikationen enkelspårig.  Utifrån denna diskussion har jag därför valt  den andra

översättningen, som är den enda som kan peka på ett omsättande i handling. Detta hör ihop

med att jag legitimerar Merrills argument, att det endast går att höra Gud genom att omsätta

det hörda i handling. Den muntliga kommunikationen behöver således omsättas i en hand-

lingens kommunikation. I analysen av nästa vers kommer jag att förklara hur kärleken blir ett

resultat av att Israel hör JHWHs anspråk, och därefter kommunicerar med handling.

4.2 Vers fem

Vers  fem  börjar  med  ett  konsekutivt  verb,98 något  som de  följande  verserna  också  gör.

Konsekutiva verb är vanligare än finita tempus, så detta är inte något att förvånas över. Men

konsekutiva verb brukar efterfölja en finit verbform och därmed bygga vidare på det före-

97 Merrill, 162-163.
98 Partikeln Vav används som prefix och kan ofta översättas till svenskans ”och”.
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gående sammanhanget. Det är således en fortsättning på det tidigare resonemanget.99 Vers fem

är således kopplat till tidigare vers, vilket får till följd att det exklusiva anspråket sträcker sig

in i de efterföljande verserna. Ett problem med min läsning är att konsekutivet i vers fem kan

tolkas som att verserna håller samman resonemangen. Detta får till följd att det inte föreligger

något problem med att vers fyra skulle översättas till att visa på JHWHs unikhet och enhet.

Men, här håller jag inte med. I den masoretiska texten är bokstäverna ayin i ע מפ och daleth i שא

majusklar i ארחמד  6:4,  för att  försäkra om att  versen läses rätt  enligt  Yeivin.100 Bokstäverna

bildar ordet ד ע som betyder ”vittnesbörd”. Weinfeld anser att detta betyder att ,עי מפ associeras שא

till ett vittnesbörd om Guds enhet.101 Jag håller dock inte med Weinfeld, eftersom denna för-

klaring endast använder sig av de två orden. Istället gör jag tolkningen att den masoretiska

traditionen har tagit fasta på att hela vers fyra varit ett vittnesbörd, eftersom versen är omgiv-

en av de två orden med de två majusklarna. Detta vittnesbörd är på så sätt isolerat från de

omgivande verserna. Detta får till följd att vers fyra inte behöver vers fem för att tolkas. Det

går dock inte veta om denna läsning är ursprunglig, eftersom majusklarna visar på textens

receptionshistoria. Men med tanke på textens kontext, där JHWH ingår ett avtal med Israel,

kan receptionshistorian i detta fall ha bevarat något ursprungligt.

4.2.1 Och du ska älska JHWH, din Gud  יך להח ה אל הוֵא ת יעַמ תֵא א�ל בעַמ ה ע אֵא ועַמ

Det är först i vers fem som Israel uppmanas till handling. Tigay menar att hebreiska verb som

behandlar känslor, såsom תמ בא הפ אמ ibland kopplas samman med de gärningar som blir ett resultat ,וא

av känslorna. Guds kärlek i Femte Mosebok tar också alltid sitt uttryck i handling, när Gud

exempelvis älskar främlingen, så ger han denne mat och kläder (5 Mos 10:18). Att Israel upp-

manas att  älska Gud, innebär alltså att  kärleken är förbunden till  handling.  Älska innebär

således att handla kärleksfullt. Tigay noterar även att kärlek och fruktan (vers 2) till Gud går

hand i hand, att det inte föreligger någon motsättning mellan dem.102 Detta är således resul-

tatet av att höra och en del i uppfyllande av avtalet är att älska JHWH, vilket måste få till följd

av att Israel handlar gott.

4.2.2 … av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft
ך          דח אד ל־מעַמ כֵא ך ובעַמ שעַמ ל־נ עפעַמ כֵא ך ובעַמ בעַמ בֵא ל־לעַמ כֵא בעַמ

Israel ska älska JHWH av hela sitt hjärta. Här nedan kommer jag att kortfattat gå igenom en

99 Nava Bergman, Bibelhebreiska För Nybörjare. [Lärobok]. Rev. Uppl. ed. (Visby: Nomen : Books on 
Demand [distributör], 2010), 150-152.

100 Rüterswörden, Vol 15, 274. (Yeivin, Intro. To the Tiberian Massorah. Masoretic Studies 5 (1980) 48.)
101 Weinfeld, 338.
102 Tigay, 77.
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möjlig tolkning av vers fem, där begreppen ך בא במ ל־לא כמ ך  ,(hela ditt hjärta) בא שא ל־נפפא כמ och hela din) ובא

själ) och ך דר אד ל־מא כמ kort kommer att utredas. Detta för att synliggöra vad (och hela din kraft)  ובא

för  slags  kommunikationen  Israel  responderar  med  till  JHWH.  Enligt  Heinz-Josef  Fabry

användes hjärtat som symbol i Egypten för individens centrum, där kropp, ande, själ och vilja

satt.  Personligheten och relationen till  Gud var således förankrad i  hjärtat.103 Enligt Tigay

kunde hjärta ibland känneteckna människans intentioner, vilket på så sätt i denna vers skulle

betyda att Israels folk ska älska Gud med alla sina intentioner (ך בא במ ל־לא כמ Kopplingen med att .(בא

Israel uppmanas handla när de hör fungerar på så sätt. Vidare kan ses att ordet ש förutom  נרפר

själ, också kunde betyda liv. Tigay gör tolkningen att det i detta sammanhang kunde förstås

som att de ska älska Gud även om det kostar dem livet. Slutligen ska de älska Gud med hela

sin kraft,  vilket även skulle kunna betyda: älska Gud med alla deras ägodelar. Detta på grund

av att ד אד också skulle kunna betyda ägodelar eller egendom.104 Dessa tolkningar som Tigay מא

anför är på så sätt förenade med handling. På detta sätt skulle frågan i verserna 1-3, hur Israels

folk skulle frukta och lyda JHWH, samt hur Israel ska kommunicera med JHWH, besvaras:

genom att Israels folk ska handla.

4.3 Vers sex

I teoriavsnittet framkom att kontinuiteten i traditionen var viktigast i undervisningen, och den

muntliga och skriftliga kommunikationen tjänade som redskap för att förhindra att glömma.

De kommande två verserna kommer att behandla frågan om hur JHWHs ord ska bevaras. Hur

kontinuiteten  av  traditionen ska bevaras  genom att  lägga  den på  minnet  och  sedan kom-

municera detta för kommande generationer. 

4.3.1 Och dessa ord ska vara  ה לח א�ל ים הֵא ָרׂש בֵא דעַמ יו ה ע הֵא  ועַמ

Ordet יו המ förmedlar i detta sammanhang att vara. Det som Israel idag får befallning om, det וא

ska vara på deras hjärtan. Men vad menas med ים רש במ דא i detta sammanhang? JHWHs ord är ett הפ

begrepp som förekommer cirka 240 gånger i Gamla testamentet. Oftast är detta en teknisk

term för  att  beskriva  uppenbarelsens  profetiska  ord.  Detta  uttryck förekommer  emellertid

knappt i Pentateuken.105 Uttrycket används även mer sällan bland de tidigare profeterna.106

Ordet הפדאבמרשים skulle alltså i detta sammanhang svårligen kunna vara en beskrivning av JHWHs

103 H.-J. Fabry, ”לב” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 7, ed. G. Johannes Botterweck, Helmer 
Ringgren, Johannes G. Fabry & Heinz-Josef Fabry (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1995), 401.

104 Tigay, 77.
105 Möjligen i 5 Mos 5:5
106 W. H. Schmidt, ”דבר” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 3, ed. G. Johannes Botterweck & 

Helmer Ringgren (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1978), 111.
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ord, trots att ים רש במ דא uppenbart är något som JHWH har befallt. Detta ord behöver alltså inneha הפ

en annan betydelse. Innan Femte Mosebok skrevs, användes ordet sällan för att visa på דבר 

rättsliga uppenbarelser påstår Oskar Grether, och ordet förekom endast i plural, eftersom lag-

en bestod av ett flertal föreskrifter. Enligt Georg Braulik hänvisar הפדאבמרשים i 1:18; 6:6 och 11:18

till hela den mosaitiska lagen. Detta kan ses i kontrast till hur ordet används i 4:10, 13, 36;

5:5, 22; 9:10; 10:2, 4, där endast dekalogen avses, samt i 12:28, där bara specifika förordning-

ar avses.107 Enligt Weinfeld brukar oftast ים  רש במ דא -ses som att de åsyftar verserna 4-5: prokla הפ

mationen över Guds enhet och befallningen att älska honom. Men i parallelltexten 11:18-20

refereras istället till הפדאבמרשים   det allmänna innehållet i Femte Mosebok.108 Van Seters menar

istället att הפדאבמרשים troligen refererade till shema, med detta anser han att ים רש במ דא är de ord som הפ

skulle skrivas på en tefillîn (תפילין)109 eller på en dörrpost. Detta grundar han på att dessa ord

var satt i en kontext där undervisningen var universellt familjecentrerad.110 

Det finns således tre tolkningar om vad ים  רש במ דא skulle åsyfta i detta sammanhang. Hela den הפ

mosaitiska lagen, verserna 4-5, samt shema. Jag har i min tolkning av vad ים רש במ דא ,kan åsyftas הפ

använt mig av ett minimalistiskt perspektiv. Ordet kan minst åsyfta verserna 4-5 och som mest

hela den mosaitiska lagen. Om ים רש במ דא skulle åsyfta hela den mosaitiska lagen, så åsyftas även הפ

verserna 4-5. Dessutom innehåller verserna 4-5 en bra koncis sammanfattning om relationen

mellan Israel och JHWH, vilket skulle tyda på att dessa verser är tillräckligt innehållsrika för

att det räcker att de ska vara på Israels folks hjärta. Men möjlighet finns således för en vidare

tolkning av ה  לר אי המ ים  רש במ דא ,הפ  eftersom det senare i vers sju tycks som om det är mycket som

behöver memoreras. Även om jag utifrån sammanhanget gör bedömningen att det centrala är

verserna 4-5.

4.3.2 … som jag befaller dig idag  יום ך ה ע ועַמ צ ע י מעַמ כׂש נד ָר אֵא שח אש

Uttrycket ך  וא צפ מא י  כש נד אמ ר  שר översätts אש  till  ”som jag  befallande  dig”.ר שר syftar אש  till  föregående

ה לר אי ים המ רש במ דא ך Ordet .הפ וא צפ Ordet har här i detta .צוה är i piel particip med ett suffix, där roten är מא

sammanhang betydelsen av att befalla eller att ge en order. Piel är den intensiva verbstammen,

används oftast då Gud anses tala och förekommer ofta i piel particip i Femte Mosebok. Det är

107 Schmidt, vol 3, 116-117.
108 Weinfeld, 340.
109  Tefillîn är två små behållare som innehåller små pergamentrullar med verser från torah. Dessa fästes, i תפילין

dagens praktik, med hjälp av remmar på armen och på huvudet i samband med den judiska morgonbönen.
110 John van Seters, "The Origins of the Hebrew Bible: Some New Answers to Old Questions Part Two." 

Journal of Ancient Near Eastern Religions 7, no. 2 (2007): 226.
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inte  troligt  att  ordet  i  detta  sammanhang skulle  inneha nyansen ”att  instruera”,  utan  dess

absoluta karaktär framkommer i och med att ”orden ska vara på ditt hjärta”.111 Det som här

kan konstateras är att verserna 4-5 verkligen betecknas som ett befallande här i vers sex. Det

finns en aspekt av ovillkorlighet i det befallda, det finns inget varken eller. Israel uppmanas att

höra och får därefter höra villkoren om endast JHWH är deras Gud.

Enligt F. García López finns inte någon direkt parallell till i något annat språk. Femte צוה 

Mosebok innehar en tredjedel av Pentateukens förekomster av i piel, varav Pentateuken צוה 

innehar hälften av Gamla testamentets förekomster.112 Gud är det vanligaste subjektet för צוה i

Femte  Mosebok,  även  om  Mose  också  är  subjektet.  Dock  hävdar  Mose  att  befallandet

kommer från JHWH, och många gånger flyter Moses och  JHWHs röst samman.113 דמבמר och

-i hela Penta ,צוה förekommer i Femte Mosebok 5 gånger i samma sammanhang som דאבמרשים

teuken 25 gånger.  Detta kan jämföras med hur termen i Femte Mosebok figurerar 25 משצאומה 

gånger i samma sammanhang som Jag kan här inte presentera någon allomfattande 114.צוה 

teori om varför är 5 gånger vanligare än משצאומה  .att förknippas med att JHWH befaller דאבמרשים 

Men min gissning är att הפדאבמרשים inte har samma tydliga referens till just buden. הפדאבמרשים behöver

därför inte vara förbundet till just lagbud som JHWH befaller, utan istället referera till text-

stycken såsom shema. Men som jag tidigare i min analys har argumenterat för, är shema inte

en lag, utan ett exklusivt anspråk om Israels relation med JHWH. Detta får till följd att Israel

får förhållningsregler att förhålla sig till, det är detta som ים רש במ דא hänvisar till och på så sätt הפ

skiljer sig från ומה צא  .מש

En ytterligare fråga att ställa sig är om denna texts användning av יום ך הפ וא צפ י מא כש נד ר אמ שר som jag) אש

befallande dig denna dag) är en återkommande kliché i Femte Mosebok? Detta anser García

López och konstaterar att den används 18 gånger (även 2 gånger utan יום Även varianten .(הפ

ם כר תא ה אר ור צפ י מא כש נד ר אמ שר förekommer 9 gånger. Jag själv anser dock att det (som jag befallande er) אש

är lite väl förhastat att peka på hur ofta en fras förekommer och därefter anse det vara en

kliché. Bättre är att konstatera att befallandet tydligen är något som är något återkommande.

111 Ludwig Köhler, Walter Baumgartner, M. E. J. Richardson, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. 3, פ-ש (Leiden: Brill, 1996), 1010-1011.

112 I Piel förekommer צוה, hela 88 ggr i 5 Mos, 246 ggr i hela Pentateuken och 485 ggr i den masoretiska texten. 
Det återfinns dessutom 39 förekomster i Jeremia. Men förekommer inte i vishetslitteraturen. Det enda 
substantivet som härstammar från צוה är משצאומה (befallning, bud).

113 F. García López, ”צוה” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 12, ed. G. Johannes Botterweck, 
Helmer Ringgren, Heinz-Josef Fabry & Douglas W. Stott (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2003), 277-278.

114 García López, vol 12, 280.
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När det gäller kungörelsen i 6:6 om att JHWH har befallt Israel påstår García López att den

har influerats av en tidigare formulering i 2 Mos 34:11, och har därför i sammanhanget blivit

en stereotypisk kliché.115 Att texten kan ha blivit influerad från en annan text kan mycket väl

vara ha skett,  men är enligt  mitt  tycke lite väl spekulativt.  Tillkomsthistorien är nämligen

enligt min mening för komplex för att det ska kunna avgöras om och hur olika traditioner och

texter har influerat varandra.

Slutligen  bör  det  konstateras  att  participet  har  aspekten  av  att  vara  ett  tidlöst  pågående

skeende och att detta ska ske just denna dag. Det som JHWH befaller sker under en dag och

det är detta som ska vara på Israels folks hjärta. Den muntliga kommunikationen är således

situationsbunden och inte något annat behöver läggas till. Frågan är kanske dock hur mycket

av Femte Moseboks innehåll som kan ha blivit muntligt kommunicerad under en dag?

4.3.3 … på ditt hjärta ך בח בֵא ל־לעַמ ע ע

Det tycks som om användes i en tidigare tidsperiod och ליב  ב  במ i en senare tidsperiod. Det לי

föreligger  dock inte  någon betydelseskillnad  mellan  dem.116 För  datering  av  detta  avsnitt

skulle alltså en senare datering vara att föredra, hur sen är dock svårt att avgöra. Jag kan

därför inte gå in djupare i den diskussionen. Men däremot ska jag här försöka förstå vad som

menas med uttrycket ך בר במ ל־לא -Carr framför att i 5 Mos 30:11-14 ska den skriv .(på ditt hjärta) עפ

na torahn vara skriven på hjärtat, för att försäkra om lydnad.117 Detta skulle i så fall beskriva

hjärtats funktion: När orden ska vara på Israels hjärta, medför det att Israel lyder. Men det är

inte bara funktionen jag här är ute efter, utan vad hjärtat symboliserar. Merrill framför uppfatt-

ningen att hjärtat sågs som intellektets centrum. Att därför orden ska vara på Israels hjärta,

skulle betyda att orden ständigt ska vara i folkets medvetna reflekterande.118 Hjärtat skulle

således kunna vara folkets innersta, vilket i så fall skulle innebära att orden ska vara gömda i

folkets  minne,  så  att  orden därefter  ska  föras  vidare.  Alltså  att ך  בר במ ל־לא skulle עפ  betyda  att

minnas. Detta skulle innebära en tradering av det hörda, vad för slags tradering är däremot

inte av intresse i denna vers .

En annan tolkning skulle kunna vara att hjärtat i detta sammanhang står för människans vilja

och intentioner. Orden ska således vara i folkets vilja. Men med tanke på hur orden senare i

115 García López, vol 12, 287-288.
116 Fabry, vol 7, 407.
117 Carr, 138.
118 Merrill, 167.
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vers  sju  ska  inskärpas  i  deras  söner,  borde  kanske  tolkningen  av  ”på  ditt  hjärta”  i  detta

sammanhang betyda något mnemoteknisk. En tredje tolkning är att hjärtat ska tolkas som att

det  har  betydelsen  av  att  vara  i  någots  mitt.  Detta  skulle  kunna jämföras  med hur  ordet

exempelvis på annat håll används för att peka på havets mitt (2 Mos 15:8), alltså ”i havets

hjärta” (ב ימם לר Med tanke på att här får Israel representera alla de individer som folket 119.(בא

består av, skulle den senare tolkningen även vara gångbar. Men det finns dock en betydelse-

skillnad mellan prepositionerna -så denna tolkning skulle jag vilja säga är för speku ,בא och עפל

lativ. Även om betydelsen i den tredje tolkningen blir att de ord som befallts till Israel ska

vara i folket Israels centrum. Att det inte enbart ska vara på en individs hjärta, som ska föra

vidare det till sina barn, utan också finnas med i folkets gemensamma minne. Detta är förvisso

en gångbar teologisk tolkning, men knappast en korrekt språklig tolkning. Alltså, genom att

jag i min analys har poängterat den mnemotekniska aspekten av ך בר במ ל־לא har jag valt att tolka ,עפ

”på ditt hjärta” som att det skulle betyda: du ska minnas. I detta fall: minnas de ord som

JHWH har befallt. Hjärtats funktion är på så sätt att försäkra om att Israel lyder JHWHs bud.

4.4 Vers sju

I det föregående stycket har jag anfört att Israels folk behöver minnas de ord som JHWH

befallt. Dock finns det inte några uppgifter i verserna 4-6 om hur detta ska gå till. Att minnas

skulle kunna tolkas på många sätt. Det som närmast till hands är nog någon form av muntlig

kommunikation. Men befrämjandet av minnets kapacitet går att göra på ett flertal andra sätt

också. I de kommande verserna tas därför upp hur Israel inte ska glömma JHWHs ord. För att

inte  glömma använde sig Israels  folk  av muntlig  och skriftlig  kommunikation.  Dessa två

redskap för kunskapstradering kommer i analysen att belysas i de tre sista verserna av shema.

4.4.1 Och du ska inskärpa dem i dina söner  נחיךועַמשׂשנ ענעַמתֵאם בֵא  לעַמ

Ordet ם תמ נא נפ שש -förekommer bara en gång i piel i hela Gamla testa (och du ska inskärpa dem) וא

mentet och då i betydelsen att tala eller recitera om och om igen. Notera att ordet är böjt i

andra person maskulinum singularis och har ett suffix som i detta sammanhang är kongruent

med I qal har roten .הפדאבמרשים  dock betydelsen att göra något skarpt och förekommer 224 שנן 

gånger i Gamla testamentet. Även i stammen hitpoel förekommer ordet bara i Ps 73:21 och då

i betydelsen att genomborras genom sina inre organ, eller bli starkt berörd.120 Weinfeld menar

119 Ludwig Köhler, Walter Baumgartner, M. E. J. Richardson, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. 2, ט-ע (Leiden: Brill, 1995), 514-515.

120 Ludwig Köhler, Walter Baumgartner, M. E. J. Richardson, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. 4, ש-ת (Leiden: Brill, 1999), 1606-1607.
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att ם תמ נא נפ שש skulle kunna betyda: att kraftfullt och flitigt undervisa, att inpränta. Men han visar וא

även på den koppling som Ehrlichs gör av ordet.  Ehrlich jämför ם  תמ נא נפ שש med det arabiska וא

sunnah, som betyder ”livsstil; förhållningsregel”. Men Weinfeld synliggör också att roten för

sunnah härstammar från den hebreiska roten vilket alltså är en återvändsgränd.121 Det ,שנן 

som däremot är av intresse är hur Septuaginta (LXX) översätter ם תמ נא נפ שש till προβίβασον. I Matt וא

14:8 används ordet  προβίβασον för att förklara hur Herodias dotter blev uppmanad av sin

mor. προβίβασον förekommer också i 5 Mos 6:7 och 2 Mos 35:34122, men då får ordet betyd-

elsen av att instruera, undervisa och inskärpa.123 Jag har inte funnit någon tillfredsställande

förklaring varför ordet översätts  på detta sätt  i  LXX. Möjligen skulle kopplingen vara att

undervisa senare kom att tolkas som att föräldrarna uppmanade sina barn, att deras kunskaper

på så sätt blev större genom undervisningen. På så sätt kan προβίβασον tidigare innehaft en

betydelse av att undervisa, men sedan drivit i sin betydelse till att främst betyda att uppmana

sina barn.

Här bör dock funktionen av att om och om igen recitera orden som befallts tas i beaktande, för

att förståelse ska fås vad detta innebär. När något görs skarpt, slipas det om och om igen, på

samma sätt repeteras det som ska läras in. Repetitionen ska således ske om och om igen, och

inskärpas i Israels söner. Det ska repeteras, för att det ska finnas i Israels söners minne och

liksom i föregående vers finnas i Israels folks minne. Det bör även betänkas att piel är den

intensiva verbstammen för att göra något skarpt. Israel ska alltså inte slappt repetera orden för

sina  barn,  utan  verkligen  göra  detta.  Detta  har  jag  också visat  i  teoriavsnittet,  hur  texter

memorerades i den främre Orienten. Detta beskriver Kellermann: hur läraren först läste upp

texten, för att därefter eleven skulle repetera den och hur detta skedde tills eleven kunde den

utantill. Den yngre generationen socialiseras på så sätt genom att tillsammans med den äldre

förmedla texten för deras tro.124 Tigay visar även på att ם תמ נא נפ שש kan användas som synonym till וא

används i parallellstället 11:19 istället för detta verb.125 ואלשמפדאתרם eftersom ,(att undervisa) למד

Tigay anser  det  även troligt  att också är שנן   en annan form till ,שנה   ett  ord som innehar

121 Weinfeld, 332.
122 I den masoretiska texten återfinns dock ordet ולאהורדת (med roten ירה, som betyder att undervisa), och har här 

ingen koppling till ם תמ נפנא  förekommer ett 50-tal gånger och den exakta formen en ytterligare gång ירה Roten .ושש
i 3 Mos 10:11, men översätts då aldrig till ordet προβιβάζω i LXX.

123 Walter Bauer & Frederick W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 
Christian Literature. 3.rd ed. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000), 866.

124 Kellermann, ”שנן” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 15, ed. G. Johannes Botterweck, 
Helmer Ringgren & Heinz-Josef Fabry (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2006), 344.

125 Även detta är i piel, och ska ske intensivt.
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betydelsen att repetera, eller att undervisa. שנה är för övrigt ett vanligt ord i rabbinsk hebreiska

och hänvisar till muntlig undervisning. Men detta är en för sen tradition för att den ska kunna

utgöra ett säkert argument för kopplingen mellan שנן och muntlig undervisning. Tigay konsta-

terar att även efter att läskunnigheten ökat i Israel, var ändå den muntliga undervisningen det

främsta sättet att instruera sönerna i Israel.126 Det  framkommer dock inte under vilken tids-

period som läskunnigheten hos Israels folk ökat enligt Tigay, därför är det mest troligt att

inskärpandet av orden främst skedde muntligt, även om textliga hjälpmedel kan ha använts. 

Ordagrant skulle נריך במ ם לא תמ נא נפ שש betyda: ”du ska repetera dem till dina söner”. I min översättning וא

har jag valt att översätta det till: ”du ska inskärpa dem i dina söner”, för att fånga den mnemo-

tekniska aspekten om att det är i minnet som de ska lära sig orden. På så sätt inryms också fler

pedagogiska  inlärningssätt  än  just  muntlig  repetition.  Men  den  muntliga  repetitionen  var

troligtvis  det mest praktiska sättet  för repetition i  denna bibeltexts tillkomstmiljö.  Det får

således ej förglömmas att det ordagranna skeendet, där orden repeterades, troligtvis var det

primära inlärningssättet. Som tidigare konstaterats innehar roten שנן betydelsen att göra något

skarpt, och detta tyder på att orden ska göras skarpa i sönerna. Detta skulle peka på en betyd-

else som hanterar vad som händer med sönerna i den mnemotekniska processen, istället för

vad som praktiskt görs för att sönerna ska minnas. Detta skulle få den följd att det är minnet

som här ska tränas och göras skarpt. Detta skulle innefatta all form av tradering, för att uppnå

målet att komma ihåg det hela. Men som här har framförts, blir de praktiska konsekvenserna

för ם תמ נא נפ שש  .att orden repeterades om och om igen ,וא

Innan jag går vidare i uppsatsen, tänkte jag bara göra ett kort stopp hos Carr, som förtjänstfullt

visar på kopplingen mellan ם תמ נא נפ שש och muntlig-skriftlig instruktion. Att denna instruktion är וא

ett återkommande tema i Ordspråksboken, Jesaja och Jeremia, men även i texter från Qumrán.

Han nämner 4Q436 från 100-talet f Kr, där ständig recitation (שנן) av torah ska ske. Hur Gud

har gjort njurarna skarpa (שננתה) hos den som reciterar, så att denne inte ska glömma Guds

lag. Muntligheten i memoreringsprocessen beskriver på så sätt hur Gud ingraverar sin lag på

talarens inälvor.127 Detta är förvisso receptionshistoria, men ger en inblick hur roten שנן senare

har använts som beskrivning för att minnet skärps. Vilket är just den tolkning jag förespråkar

för ם תמ נא נפ שש .וא

126 Tigay, 78.
127 Carr, 237.
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4.4.2 … och du ska tala om dem  ם תֵא בֵא ָרעַמ ב ע דׂש ועַמ

Det är först nu som analysen går in i skedet där det beskrivs hur kommunikationen går till.

Där skillnaderna i skriftlig och muntlig kommunikation blir tydligare. Det vanliga verbet för

att tala, תמ רא בפ דש ) används här bara för att markera att de ska tala om dessa ord ,(och du ska tala) וא וא

ם במ תמ  רא בפ (דש  medan de är i huset,  går på vägen, lägger sig ned och stiger upp. De ska alltså

recitera dem under alla livets skeenden. På så sätt förespråkas här en form av muntlig kom-

munikation som fokuserar  på att  ständigt  repetera  det  som Israels  folk har  hört.  Här  bör

noteras att Israels folk muntligen har fått denna kommunikation och därför också ska föra

vidare kommunikationen muntligt. 

För att utmana själva bilden av den muntliga kommunikationen vill jag även belysa hur det

återkommande talandet kan kopplas till just synliga tecken. I 2 Mos 13:9 kopplas det osyrade

brödets högtid till att vara som ett tecken: ”så att JHWHs undervisning ska vara i din mun” (

יך פש ה בא הומ ת יא ירה תורפ הא ן תש עפ מפ Kan då talandet under alla livets skeenden vara kopplat till något .(לא

mnemoteknisk såsom i 2 Mos 13:9? Detta kommer jag att visa senare i uppsatsen, då betyd-

elsen av אות .kommer att utredas לאטדטמפדת och לא

4.4.3 … närhelst du sitter i ditt hus, närhelst du vandrar på vägen, närhelst du 
ligger ner och närhelst du stiger upp  ך קומח ך ובעַמ בעַמ כעַמ שֵא ך ובעַמ ָרח דח ך ב ע תעַמ כעַמ לח ך ובעַמ יתח ב�ל ך בעַמ תעַמ בעַמ שׂש בעַמ

Här kommer jag endast att ge en kort genomgång av de olika områden i livet som ים רש במ דא ska הפ

repeteras. Det är fyra kombinerbara infinitiv som beskriver när Israels folk ska tala orden.

Enligt Bergman är det kombinerbara infinitivet en ”tidlös” nominalform som vid översättning

kan omformuleras till lämpliga verbvarianter vars tempus bestäms av sammanhanget.128 Orda-

grant betyder ך יתר בי ך בא תא בא שש i ditt att sitta i ditt hus”. Detta fungerar dock inte på idiomatisk” :בא

svenska, utan jag har valt att översätta det till en temporalsats: ”närhelst du sitter i ditt hus”.

När de gör detta, ska de tala dessa ord. Samma slags idiomatiska översättning måste göras

med ך רר דר ך בפ תא כא לר -och när” : ובאשמכאבאך och närhelst du vandrar på vägarna”. Sammalunda med” :ובא

helst du ligger ned”. När Israels folk dagligen lägger sig ned, ska de tala dessa ord menar

HALOT. Detta ska ses som något som sker dagligen, där det förutsätts att Israels folk varje

dag kommer att lägga sig ned.129 Ordet ך קומר hör ihop med att ändra position från liggande  ובא

128 Nava Bergman, Bibelhebreiska För Nybörjare. [Lärobok]. Rev. Uppl. ed. (Visby: Nomen : Books on 
Demand [distributör], 2010), 145-148.

129 Ludwig Köhler, Walter Baumgartner, M. E. J. Richardson, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. 4, ש-ת (Leiden: Brill, 1999), 1487.
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till upprättstående.130 När Israels barn därför dagligen stiger upp ska de tala dessa ord.

4.5 Vers åtta

I  teoriavsnittet  framkom det  att  den  skrivna  texten  har  tjänat  som redskap  i  kung Josias

reformation, men att den inte i sig utgör grunden för ortodoxi, utan är grundad i en tidigare

muntlig tradition. Den muntliga och skriftliga kommunikationen har tjänat som redskap för att

Israels folk inte ska glömma. Även amuletter har använts, men det är oklart om dessa har

tjänat som rituella hjälpmedel eller som magiska föremål. I de två sista verserna i analysen av

shema kommer ett flertal element att framkomma som inte vid första anblicken tycks ha med

muntlig eller skriftlig kommunikation att göra. Det rör sig om handlingar som antingen kan

ses som bildliga eller bokstavliga. Om de är bildliga är de tänkta för muntlig kommunikation.

Men om de är bokstavliga, är de inte per automatik muntliga eller skriftliga. De kan nämligen

ses som ritualer. Men i vilken kategori sätts handlingar som uppfattas som ritualer? Det är

detta som analysen av de två sista verserna ska utreda.

4.5.1 Och du ska binda dem ם תֵא ָרעַמ ש ע  וקעַמ

Suffixet i ordet ,anger att Israels folk ska binda de befallda orden på deras händer וקאשפראתמם 

såsom ett tecken att minnas. I min minimala tolkning är de befallda orden som avses här vers

4-5, även om det rent historiskt har varit fler texter. På så sätt ska det befallda alltid vara när-

varande, såsom något dyrbart. Men är detta bindande något metaforiskt? J. Conrad konstaterar

nämligen att i Ords 6:21a ska ord istället bindas på hjärtat, vilket då bara kan tolkas meta-

foriskt. Alltså ett annat sätt att säga att komma ihåg orden.131 Merrill argumenterar också för

att bindandet från början endast kunde ha tolkats metaforiskt. Detta grundar Merrill på kon-

texten, där orden ska vara ”på ditt hjärta” i vers 6 inte åsyftar ett bokstavligt hjärta. Inte heller

”i ditt hus” eller ”när du vandrar på vägen” i vers 7 ska tolkas bokstavligt, utan ska snarare

förstås som exempel på det ständiga reciterandet av orden. Vidare argumenterar Merrill att det

hade varit  opraktiskt att  bära sådana objekt såsom  tefillîn i  vardagen. Därför bör det från

början ha tolkats metaforiskt, även om dessa objekt idag bärs i stunder av tillbedjan i modern

judendom. Merrill pekar även på att restriktioner till att bära med sig orden endast vid vissa

tillfällen, såsom idag görs, inte går att finna stöd för i de fyra ställen där tefillîn används.132 

130 David J. S. Clines, The Dictionary of Classical Hebrew. Vol 7 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2010), 
226.

131 J. Conrad, ”קשר” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 13, ed. G. Johannes Botterweck, Helmer
Ringgren, Heinz-Josef Fabry & Douglas W. Stott (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2004), 198.

132 Merrill, 168.
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Lancaster synliggör dock att de tefillîn som bars under tiden för vår tideräknings början inte

var lika skrymmande som vår tids. På så sätt kunde de utan större problem bäras hela dagen.

Att tefillîn idag endast bärs i stunder av tillbedjan, beror på att vissa historiska händelser. Då

Hadrianus var kejsare under 130-talet e Kr förbjöd Rom judarna att bära tefillîn, därför börj-

ade judarna att bara bära detta under morgonbönen, vilket är en tradition som fortfarande

praktiseras.  Lancaster menar att budet att  bära  tefillîn är både bokstavligt och symboliskt,

efter-som det symboliska att alltid bära med sig Guds bud inte motsätter att också bära det

som ett tecken på kroppen. Att det också är bokstavligt är inte heller omöjligt menar Lan-

caster, eftersom det i främre Orienten var vanligt att blodsförbundspartner bytte amulettlik-

nande föremål som innehöll bevis på att dessa ingått förbund och vad detta förbund innebar.133

Det som Lancaster åberopar är emellertid receptionshistoria, och tyvärr en alltför sen sådan

för att  det med säkerhet  ska kunna fastställas om  tefillîn bars redan under textens troliga

tillkomsttid. Det som bör noteras utifrån denna receptionshistoria är dock att den tefillîn som

idag bärs kan fastställas historiskt och att det är troligt att det runt vår tideräknings början

fanns böneremmar som bars jämt. Detta är inte en indikator för att bindandet har tolkats som

bokstavligt sen texten blev till, men det visar på att det inte går att bedöma den bokstavliga

förståelsen av bindandet utifrån nutida praxis. Jag återkommer längre ned om den bokstavliga

betydelsen.

4.5.2 … som ett tecken  אות  לעַמ

Ordet אות har synonymen רון כמ som innehar betydelsen ”minnesmärke, minne”. I 2 Mos 13:9 ,זש

finns en liknande vers som parallell till 5 Mos 6:8: ינריך ין עי רון בי כמ זש ך ולא ל־ימדא אות עפ ך לא ימה לא המ där den ,וא

största skillnaden är att רון כמ זש ת har använts istället för ולא פד טמ טד לא יו  המ Detta visar på att dessa ord .וא

har använts som synonymer enligt F. J. Helfmeyer och visar på att אות som tecken kan ses ha

använts mnemotekniskt. En רון כמ -hade syftet att förhindra att något glöms bort, genom att kon זש

kretisera det om och om igen.134 Tecken är något som pekar på något annat förklarar Helf-

meyer fördelaktigt, exempel på tecken är bland annat regnbågen, plågorna i Egypten, omskär-

elsen, påskalammets blod och sabbaten. Tecken har som funktion att förmedla förståelse eller

motivera ett visst beteende.135 Minnestecken var således tänkta att bygga upp tron på JHWH

133 D. Thomas Lancaster & Föreningen Shabbat Shalom, Femte Moseboken : Torahns Glädje. 5. 2. Uppl. ed. 
(Hultafors: Förlaget Shabbat Shalom, 2013), 74.

134 F. J. Helfmeyer, ”אות” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 1, ed. G. Johannes Botterweck & 
Helmer Ringgren (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1974), 168.

135 Helfmeyer, vol 1, 170-171.
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och även ge uttryck för tron konstaterar Helfmeyer. Tecknet skulle här tjäna som en påminnel-

se för Israel om det unika med JHWHs och folkets skyldighet att älska och lyda JHWH. På

grund av att tecknet var något som skulle påminna om något verkligt, är det mest troligt att

detta tecken inte tolkades bildligt anser Helfmeyer. Människans sinnen måste nämligen upp-

leva tecknet för att det ska kunna vara ett tecken.136  På så sätt blir synliga tecken viktiga när

det kommer till att kommunicera det osynliga. Detta skulle innebära att den muntliga kom-

munikation med fördel skulle ha kunnat dra nytta av synliga tecken, för att påminna om det

muntliga. Frågan är dock här om när ett tecken kan ses som skrift? Är det när tecknen bildar

en syntax? Eller när de kommunicerar en sammanhängande tankekedja? Eller när de förmed-

lar något underförstått till sin omgivning? Den fråga jag här ställer, är således om när tecken

blir till skriftspråk. Detta är inte någon fråga som finns utrymme att svara på i denna uppsats,

men den är en högst relevant fråga när det kommer till hur tecken används för att förmedla

underförstådda innebörder. Slutsatsen blir således att det är mycket troligt att לאאות här är lik-

tydigt med ett verkligt tecken, vilket således skulle tyda på en bokstavlig förståelse av אות .לא

Jag återkommer med argumenteringen om synliga tecken här nedan.

4.5.3 … på din hand ך ל־יֵאדח  ע ע

Var ska då tecknet bindas på? Enligt texten ska det vara ך ל־ימדר alltså ”på din hand”. Det finns ,עפ

emellertid ingen tydlig semantisk skillnad mellan hand, handled och underarm enligt Manfred

Dreytza. Till skillnad från רועפ ף som åsyftar underarmen och זא -som åsyftar handflatan, inklu כפ

derar betydelsen av ,både hand ימד   handled och underarm.137 I  denna analys  gör inte detta

någon skillnad. Däremot är det lite svårt att veta vad ”hand” skulle ha för metaforisk tolkning

om denna vers skulle tolkas bildligt.

4.5.4 Och de ska vara till ett tecken ת פד טֵא טד יו לעַמ הֵא  ועַמ

Etymologin för är hett omdiskuterad, H. Grimme har föreslagit att det är ett ord med טדטמפדת 

koppling till  det egyptiska ordet  ddf.t. vilket är symbolen för ormen Uraeus. Detta var en

symbol som sattes på de egyptiska kungarnas pannor som ett tecken för beskydd.138 Dock

visar detta endast på förekomsten av fenomenet att sätta ett tecken i pannan och att ordet kan

ha haft sitt ursprung i ett ord som användes för tecken som sattes i pannan. Det visar däremot

inte att tecknet avsågs att sättas i pannan rent praktiskt. T. Desmond Alexander argumenterar

136 Helfmeyer, vol 1, 179-180.
137 Manfred Dreytza, ”יד” i New International Dictionary of Old Testament and Exegesis Vol 2, ed. Willem A. 

VanGemeren (Carlisle: Paternoster, 1997), 403.
138 Weinfeld, 343.
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emellertid att טדטמפדת sågs som ett tecken som bars på pannan, att det möjligen var ett smycke

vars syfte var att påminna om förbundet.139 J. Gamberoni gör tolkningen att dessa amuletter

uppkommit  senare,  troligen  på  grund  av  tendensen  att  försöka  få  skriften  och  religiösa

praktiker i samstämmighet.140 Det bör även noteras att טדטמפדת i  Septuaginta (LXX) är översatt

till  ἀσάλευτον, vilket betyder ”orubblig”141. Detta betyder att det har funnits en tolknings-

tradition som snarare fokuserat på själva orubbligheten i JHWHs ord, än själva det bokstav-

liga tecknet. Detta ord skulle i så fall tolkas bildligt. Det som dock är intressant för frågan hur

tolkades är att Moseböckerna i LXX är översatta under det tidiga 200-talet f Kr. Detta טדטמפדת

skulle innebära att det finns indicier på att det fanns en bildlig tolkning av לאטדטמפדת ganska tidigt.

Den Samariska Pentateuken gör också skillnad i befallningen att skriva på dörrposterna noter-

ar Weinfeld. Dörrposterna ses i den samaritiska texten som något bokstavligt och befallningen

om אות och tolkas metaforiskt.142 Dock finns det ett flertal arkeologiska belägg för att טדטמפדת 

israeliter under 600-700-talet f Kr bar amuletter med inskriptioner från Moseböckerna. Men

det var först sent under det andra templets tid (runt år noll), som sedvänjan att bära tefillîn

utvecklades anser Weinfeld.143 

Det finns alltså två indikationer för att  en del grupperingar inom åhörarkretsen för Femte

Mosebok tolkade uppmaningen som bokstavlig. Det första är etymologin för טדטמפדת, som tyder

på att ordet har sitt ursprung i ett tecken som bokstavligen sattes i pannan. Det andra är de

arkeologiska  beläggen  för  att  amuletter  med  inskriptioner  från  Moseböckerna  existerade

under 600-talet f Kr. Men trots att dessa uppgifter ger en rimlig bild av hur טדטמפדת kan ha tolk-

ats, går det inte att hävda att intentionen med texten var att טדטמפדת skulle tolkas bokstavligt. Det

främsta argumenten mot en bokstavlig tolkning av טדטמפדת, är att i LXX och de samaritiska text-

erna tolkades טדטמפדת inte bokstavligt. Men dessa texter kan också innehålla en tolkning som inte

stämmer överens med intentionen med den tidiga texten. Här vill jag därför åter ge utrymme

för Helfmeyers tankar om hur människans sinnen behöver uppleva ett tecken, för att det ska

vara ett  verkligt  tecken.  Jag anser  därför att  först  då tecknet blir  något  synligt får  det en

funktion som kan användas mnemoteknisk.  Visst  är  det  möjligt  att avsågs att טדטמפדת   tolkas

139 T. Desmond Alexander, ”טוטפת” i New International Dictionary of Old Testament and Exegesis Vol 2, ed. 
Willem A. VanGemeren (Carlisle: Paternoster, 1997), 358.

140 J. Gamberoni, ”טוטפת” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 5, ed. G. Johannes Botterweck & 
Helmer Ringgren (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1986), 321.

141 Ivar A. Heikel & Anton Fridrichsen, Grekisk-svensk Ordbok till Nya Testamentet Och De Apostoliska 
Fäderna. Ny Utg.]. ed. (Uppsala: Bibelakademiförlaget, 2013), 30.

142 Weinfeld, 341.
143 Weinfeld, 342.
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bildligt. Men kraften i att se symbolen för det som ska minnas får inte underskattas. Detta är

ett sätt att kommunicera som varken är muntlig eller skriftlig, utan kan ses som en rituell

kommunikation. I den rituella kommunikationen får ett objekt vara symbolen för något annat

och handlingen är viktigare än orden. Visst kan dessa rituella symboler inneha skrifttecken,

men  för  att  kommunicera  krävs  det  inte  skrifttecken,  bara  att  symbolen  förmedlar  något

underförstått. Symbolen är således ett visuellt mnemotekniskt hjälpmedel för att minnas det

hörda, en rituell kommunikation.

4.5.5 … mellan dina ögon ינחיך ין ע�ל ב�ל

Denna analys tenderar alltså att tolka ett flertal praktiker bokstavliga, men det finns ett sista

problem med denna läsning som kan vara oöverstigligt. Vers åttas slut ינריך ין עי -betyder bok בי

stavligen: mellan ögonen, och är ett annat sätt att beteckna pannan. Att bära lagen på pannan

kan förvisso tolkas bokstavligt. Allan M. Harman upplyser emellertid att problem uppkommer

när samma uttryck används om det osyrade brödets högtid och reglerna gällande de förstfödda

i 2 Mos 13, vers 9 och 16. Det går nämligen inte att fästa dessa ting på pannan.144  Därför går

det inte helt enkelt att säga om det tecken som ska fästas på armen och mellan ögonen ska

tolkas bildligt  eller  bokstavligt.  Att  det har tolkats bokstavligt på olika sätt  i  ganska snar

anslutning till  textens tillkomsthistoria anser jag inte råder någon större tvekan om. I  den

bokstavliga tolkningen skulle på så sätt visuella mnemotekniska hjälpmedel hjälpa Israel att

minnas .הפדאבמרשים   Men det är däremot inte säkert att intentionen var att hävda en bokstavlig

tolkning, med tanke på hur ינריך ין עי refereras till i 2 Mos 13:9, 16. Kanske var därför själva  בי

uttrycket inte tänkt att uttrycka bokstavlighet? På samma sätt som ”på hjärtat” tolkas bildligt

kan således  ”mellan ögonen” också tolkas  bildligt.  Det  ska dock noteras  att  i  5  Mos 6:8

behöver ינריך ין עי .inte tolkas bildligt, bara för att det används bildligt i ett annat sammanhang  בי

Men i  bedömningen av dess bokstavliga eller  metaforiska uttolkning går det inte att  säga

vilket av dessa som texten från början var tänkt att uttrycka. Men om det skulle tolkas bildligt,

vad skulle det då innebära? Detta är samma problem som jag tidigare beskrev om vad handen

skulle stå för om den skulle tolkas metaforiskt. I min analys väljer jag därför en bokstavlig

tolkning  av  tecknen,  på  grund  av  att  tecknen  på  så  sätt  tjänar  en  större  mnemoteknisk

funktion.

144 Allan M. Harman, ”עין” i New International Dictionary of Old Testament and Exegesis Vol 3, ed. Willem A. 
VanGemeren (Carlisle: Paternoster, 1997), 386.
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4.6 Vers nio

I  de  tidigare  verserna  har  det  framgått  att  den  muntliga  kommunikationen  är  central  för

överförandet av kunskaper. Orden ska vara på deras hjärta och de ska inskärpas i deras söner,

samt alltid tala om dem. Vidare ska orden bindas på kroppen som ett tecken, vilket antingen

kan inbegripa handling eller tolkas metaforiskt. När kommunikationen sker i  handling har

föregående diskussion påvisat vara ett gränsfall mellan muntlig eller skriftlig kommunikation,

utan snarare varit  en fråga om rituell  kommunikation.  Den följande versen kommer dock

skrivandet att sättas i fokus för att en större förståelse ska fås vilken del skriftlig kommuni-

kation har i shema.

4.6.1 och du ska skriva dem  ם תֵא בעַמ ת ע  וכעַמ

I denna vers används ordet וכאתפבאתמם, som översätts till ”och du ska skriva dem”. Roten כתב är

bland de mest spridda i de västsemitiska språken (etiopiska, arabiska, hebreiska, aramitiska

och ugaritiska). Däremot finns roten inte i den semitiska kilskriften. Grundbetydelsen är tro-

ligtvis ”att skära in, att rista in” enligt Herbert Haag, men kom senare även att betyda ”att

skriva ned, att skriva, att göra upp en lista”.145 Haag gör jämförelsen mellan roten som כתב 

finns på 222 ställen i Gamla testamentet, med roten אמר (att tala) som finns på ca 5280 ställen

och roten דבר (att tala) återfinns på ca 1100 ställen. Det kan inte heller vara en tillfällighet att

roten för att skriva inte återfinns i första Mosebok, menar han.146 

För frågan om vad som är skriftlig kommunikation är det mycket relevant vad כתב stod för.

Om det stod för att skriva ned skriftspråket är det synnerligen märkligt att familjefadern i vers

nio uppmanas att skriva. Här kan inte göras samma slutsats som Haag gör, eftersom läskun-

nigheten vid 600-talet inte var tillräckligt hög bland de lägre samhällsklasserna för att varje

hushåll skulle kunna skriva på sina dörrposter. Måhända gjordes det i vissa hem, men för det

stora flertalet skulle denna befallning ha tolkats bildligt av praktiska orsaker. Men detta beror

dock på hur ska tolkas. Ligger dess betydelse i att skriva ett skriftspråk, eller kan även כתב 

egna symbolsystem också räknas in i  definitionen av Om egna symbolsystem skulle ?כתב 

räknas då skulle själva ristandet av symboler för orden vara det centrala, och inte själva skrift-

språket. Åter vill jag poängtera att kraften i symboler inte får underskattas. I min analys av

145 Herbert Haag, ”כתב” i Theological Dictionary of the Old Testament. Vol. 7, ed. G. Johannes Botterweck, 
Helmer Ringgren, Johannes G. Fabry & Heinz-Josef Fabry (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1995), 371-
373.

146 Haag, vol 7, 374.
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vad dörrposterna stod för, kommer en förklaring att ges om varför denna texts intention var att

bokstavligen skriva på dörrposterna kan ha varit när bibeltexten tillkom i skrift.

Varför dyker skrivandet upp först i vers nio? Om skrivandet hade varit i fokus i shema borde

väl rimligtvis också skrivandet förekommit redan när orden i vers åtta ska bindas på deras

hand och vara mellan deras  ögon? För  om orden bokstavligen skulle  bindas  och vara på

Israels olika kroppsdelar, så måste de rimligtvis vara nedskrivna. Bindandet skulle då vara ett

underförstått skrivande. Så varför dyker כתב upp först i detta sammanhang? Det kan bero på

att Israel i 3 Mos 19:28 förbjuds att rista in tecken på människokroppen för de döda.147 Detta

tyder på att כתב skulle kunna ha varit ett ord som var förkastligt att användas till att sätta ett

tecken på människokroppen. Därför används istället  ordet att binda (קשר) ett  tecken. Men

eftersom det är svårare att binda (קשר) ett tecken på en dörrpost än att rista det, skulle כתב med

fördel användas i samband med sättandet av ett tecken på dörrposterna. Jag har därför här

tolkat att כתב används för att det är det verb som fungerar bäst för att sätta ett tecken på dörr-

posterna. Enligt min tolkning får כתב här därför betydelsen av att framställa ett synligt tecken

till påminnelse. Dess funktion är således inte främst att den visar på förekomsten av skrift,

utan att כתב är det verb som används då ett tecken ska sättas på dörrposterna. Både en bildlig

som bokstavlig tolkning inrymmer denna funktion.

Men vilken funktion har skrivandet i Femte Mosebok? Schniedewind och van Seters disku-

terar om huruvida 5 Moseboks fokuserar på skriftlig kommunikation eller inte. Men hur vik-

tigt är skrivandet egentligen i denna text? Denna fråga relaterar till Schniedewinds poäng att

lagen skrivs ned på stentavlor, att lagen blev text. Detta trots att texten inte i egentlig mening i

Femte Mosebok blev offentlig i narrativet.  Skrivandet ses således som något viktigt och här

förutsätter Schniedewind att Femte Mosebok centrerar kring skriftlighet utifrån två argument: 

1. I samband med Josias reformation blir texten källan för religiös ortodoxi. 

2. Femte Mosebok liknar dåtidens skriftliga vasallavtal, Femte Mosebok kan därför  

ses som skriftlig i sin utformning. 

Förvisso anför Schniedewind att Femte Mosebok, i sin litterära form, blandar muntlig och

skriftlig tradition, men på vilket sätt är han överraskande tyst om.148 Dock anser jag det vansk-

ligt att helt förknippa Femte Mosebok med Josias reform och skriftliga vasallavtal. Det finns

147 ם כר נו במ תא דא תש ע ל עשקפ ת קפ בר תד ם וכא כר רא שדפ בא נו בש תא דא תש ש ל נרפר ט למ רר שמ .וא
148 Schniedewind, 134-135.
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nämligen alltför många muntliga element i Femte Mosebok för att en argumentering om dess

skriftlighet ska vara tillräckligt övertygande. Van Seters argumenterar istället för att referenser

för textblivande i Femte Mosebok inte är särskilt imponerande. 5 Mos 6:4-9 säger nämligen

mycket litet om Femte Moseboks textblivande. Van Seters tar upp de exempel som står till

buds i Femte Mosebok. I 5 Mos 27:1-9 beskrivs hur lagen skrivs ned på stora stenar. Både van

Seters och Schniedewind anser denna text vara ett senare tillägg, eftersom erövrandet av land-

et förutsätts. Det finns bara en text som handlar om lagens textblivande, texten där kungen ska

göra sig en kopia av lagen (5 Mos 17:18-20). Det enda stället som det står att Mose skriver, är

i kapitel 31, som van Seters och Schniedewind också anser vara ett senare tillägg. De åter-

stående texterna där skrivandet förekommet är 5 Mos 4:13; 5:22; 9:10; 10:2-5, som samtliga

beskriver hur de två stentavlorna skrivs. Men dessa tavlor läggs i arken, oåtkomliga för folket.

Ingen indikation på att  denna lag därefter ska skrivas för att  användas bland folket finns.

Möjligen kan referensen till  att orden ska vara ett tecken på armen och pannan utgöra en

indikator på att det fanns ett nedskrivande av texter från Femte Mosebok.149 

På grund av de interna hänvisningarna i Femte Mosebok för dess textblivande skulle skriv-

andet således inte vara särskilt centralt i Femte Mosebok. Dock bör här uppmärksammas hur 5

Mos 6:8-9 legitimerar motivet att bära amuletter med bibeltexter, samt skriva på dörrposterna.

Detta visar på skriftlig fokusering enligt Schniedewind.150 Bitar av torah skulle även finnas i

varje hus enligt 5 Mos 6:9. Enligt Schniedewind motiverar således shema den skriftliga kom-

munikationen.151 Men här anser jag att Schniedewind missar poängen med כתב. Carr analys-

erar här enligt min ståndpunkt mycket riktigt att den största delen av befolkningen troligen var

beroende av professionella skriftkunniga när det gällde att skriva.152 Att folket därför skulle ha

skrivna textkopior hemma anser jag därför som anakronistiskt. Som jag tidigare i analysen har

fastställt kan inte ens כתב främst betyda att de behärskade skrivkonsten. Det får till följd att

skrivandet  inte  är särskilt  viktigt  i  denna text,  det är  istället  kommunikationen som står  i

fokus. Med det sagt menar jag inte att כתב inte skulle inneha en bokstavlig betydelse att skriva

ett skriftspråk, utan att dess främsta betydelse inte är att skriva ett skriftspråk i detta samman-

hang. Den skriftliga kommunikationen kan därför i detta sammanhang inte definieras i skriv-

andet av ett centralt skriftspråk.

149 Van Seters, 101-102 (jmf med Schniedewind, 126, där han anser 5 Mos 31 vara ett tillägg).
150 Schniedewind, 106.
151 Schniedewind, 109.
152 Carr, 121.
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Innan analysen fortskrider, ska jag även ta upp problemet med att den skrivna texten ses som

innehållet för den muntliga traditionen. Schniedewind som annars är en motståndare till att

Femte Mosebok förmedlar muntlig tradition använder märkligt nog 5 Mos 6:6-7 för att visa

på att traditioner och berättelser fördes vidare muntligt från en generation till nästa. Han argu-

menterar för att föräldrarna hade en skyldighet att undervisa sina barn.153 Van Seters vänder

sig dock mot detta romantiserande och argumenterar för att metoden måste ha varit muntlig,

men innehållet måste ha varit Femte Moseboks text. Detta på grund av att det sedan i verserna

8-9 står att de också ska skriva ned orden och sätta dem på dörrposterna och stadsportarna.154

Att den muntliga traditionen blivit styrd av en skriven text förhåller jag mig emellertid tvek-

sam till, av skäl som jag nämner i teoriavsnittet 2.3.4. Jag poängterar här att kontinuiteten för

traditionen var viktig, och att Femte Mosebok därför knappast tjänade som någon form av

religiös ortodoxi redan under kung Josias tid. Jag hävdar istället att kontinuiteten i traditionen

fanns utanför den skrivna texten, varför den muntliga traditionen borde ha legitimerat delar av

den skrivna traditionen för att den ens skulle tas med allvar. Inte förrän senare, när texten

slutade att redigeras, läskunnigheten ökade och texten blev mer lättillgänglig, kunde texten

uppnå statusen av att utgöra en religiös ortodoxi. Det behövs således ges en mer nyanserad

bild av hur den muntliga och skriftliga traditionen förhöll sig till varandra. Joachim Schaper

håller visserligen med van Seters om att i verserna 6-7 ska den skrivna texten muntligt över-

föras, men gör en annan nyansering än van Seters gör när han kommer till verserna 8-9. Visst

ska orden skrivas ned och fästas på kroppen och på dörrposterna och stadsporten, men detta är

inte  centrum för  textens  uppmärksamhet.  Istället  för  att  bara skriva ned orden,  ska  dessa

memoreras, undervisas och mediteras över.155 Hos Schaper får således skrivandet en annan

funktion, den är till för att hjälpa minnet, inte för att befästa det som memoreras såsom van

Seters menar. Här vill jag också poängtera att det inte går att veta om det är Femte Moseboks

text som ska skrivas ned, att det är troligare att det istället är den muntliga traditionen som ska

skrivas ned. Detta är en slutsats som är i linje med slutsatsen för denna analys.

4.6.2 … på dina dörrposter i ditt hus ך יתח ת ב�ל זוזד ל־מעַמ ע ע

Här följer analysens sista stycken om var Israels folk ska skriva orden. Vad kommunicerar det

att skriva orden på dörrposterna? Richard S. Hess förklarar att vad man satte upp på hemmets

153 Schniedewind, 7.
154 Van Seters, 90.
155 Joachim Schaper, "Exilic and Post-Exilic Prophecy and the Orality/Literacy Problem." Vetus Testamentum 

55, no. 3 (2005): 332.
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dörrposter (ך יתר ת בי זוזד ל־מא var viktigt, eftersom dörrposter sågs som symbol för allt som var (עפ

innanför dem.156 Lancaster menar att  dörrposten symboliserar det egna hemmet,  att därför

skriva torahn på dörrposten skulle innebära att tillämpa torahn i det egna hemmet. På så sätt

skulle ”att skriva dem på era dörrposter” ha en symbolisk betydelse, samtidigt som den bok-

stavliga betydelsen ändå hade kunnat få rum. Den bokstavliga betydelsen skulle skapa en kon-

kret påminnelse om att hemmet praktiserar och beskyddas av Guds bud.157 Jag är väl medvet-

en om att Lancaster här ger uttryck för receptionshistoria. På det historiska planet går det

nämligen inte att veta ifall dessa påbud var avsedda att tolkas bokstavligt, men jag vill ändå

hävda att en ritual att rista in något på dörrposten konkretiserade den bildliga betydelsen att

komma ihåg JHWHs ord. Att rista in en symbol på dörrposten skulle vara ett tecken för både

husets inneboende, som för de som passerade huset, att JHWHs ord var tillämpade i det huset.

I det fallet spelade det dessutom ingen roll om vad som stod på dörrposten, bara tecknet som

var  inristat  betydde  något  för  det  sammanhang  inristningen  var  gjord  i.  På  så  sätt  kom-

municerar det inristade tecknet något. Går det att kalla denna kommunikation skriftlig? Även

om det inristade tecknet påminner om muntlig tradering. Betyder det då att denna kommunik-

ation kan kallas muntlig? Dessa frågor kan inte ges något entydigt svar på, men det som kan

fastställas är att de inristade tecknen är tänkta att vara ett visuellt mnemoteknisk hjälpmedel

att minnas JHWHs ord.

4.6.3 … och på dina stadsportar  יך ָרח עֵא שעַמ ובׂש

Ordet יך רר עמ שא brukar refereras till en stadsport, men skulle i detta sammanhang också betyda ובש

porten in till den privata boningen. Men mest troligt, enligt Hess, är att ordet faktiskt i detta

sammanhang syftar till just stadsporten, eftersom det inte finns på andra ställen i Gamla testa-

mentet där ר  עמ -skulle kunna förknippas med en privat boning.158 Tigay synliggör att stads שמ

porten var den plats där det var effektivast att synliggöra det man ville förmedla. Där passer-

ade människor på väg in och ut i staden och både läskunniga som icke-läskunniga kunde där

ha möjlighet att  se anslag om Guds budord.159 Merrill  anser dock att både dörrposter och

stadsporten här ska tolkas metaforiskt, detta i linje med hans föregående argumentering om att

allt från början tolkades metaforiskt.160 Men jag anser det mest troligt att stadsporten tolkades

156 Richard S. Hess, ”מזוזת” i New International Dictionary of Old Testament and Exegesis Vol 2, ed. Willem A. 
VanGemeren (Carlisle: Paternoster, 1997), 909.

157 Lancaster, 75-76.
158 Richard S. Hess, ”שער” i New International Dictionary of Old Testament and Exegesis Vol 4, ed. Willem A. 

VanGemeren (Carlisle: Paternoster, 1997), 209-210.
159 Tigay, 79.
160 Merrill, 168.
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som något bokstavligt, eftersom skrivandet på stadsporten var ett utmärkt sätt att göra JHWHs

ord publikt. Dock går det inte att avgöra i vilken utsträckning detta skedde, eftersom en sådan

åtgärd måste varit sanktionerad av den styrande eliten. Enligt Schniedewind tyder emellertid

skrivandet på stadsportarna att den skrivna texten hade blivit källa till religiös ortodoxi under

kung Josias  regeringstid.  Annars  hade den religiösa texten inte  skrivits  i  stadsportarna.161

Detta anser jag dock är att dra alltför stora slutsatser. Istället anser jag att det är troligare att

förekomsten av offentligt skriven text tyder på en auktorisering av en tradition, inte en skriven

text. 

4.7 Sammanfattande analys

Analysen har haft sitt primära syfte att reda ut vad som är muntlig respektive skriftlig kom-

munikation i shema, för att därmed utreda vilka traderande funktioner som de två olika kom-

munikationssätten har i  shema. Denna sammanfattande analys syftar därför till att samman-

fatta de poänger som har gjorts i analyskapitlet och analysera dem, för att dessa poänger sedan

ska användas i diskussionskapitlet. 

Det går inte helt att avgöra vad som är JHWHs ord, men jag anser att det minst kan vara 5

Mos 6:4-5, men att det också kan åsyfta hela den mosaitiska lagen. Den muntliga kommuni-

kationen i  shema har att göra med muntlig repetition, för att JHWHs ord inte ska glömmas

bort. Detta blir tydligt i vers sju, där Israel ska tala om JHWHs ord under alla livets skeenden,

för att orden ständigt ska vara i deras minne. Undervisningen av deras söner ska fokusera på

att inpränta JHWHs ord i sönerna, vilket alltså betyder att de ska minnas JHWHs ord. Den

skriftliga kommunikationen i shema har istället att göra med ett åskådliggörande av det som

ska minnas. I undervisningen av Israels söner i vers sju kan detta innebära mnemotekniska

hjälpmedel i form av skrift. Det kan även vara tecken med skrift som påminner om JHWHs

ord såsom i vers åtta, där tecken ska fästas på handen eller i pannan. Tecknen behöver dock

inte innehålla någon typ av skriftlig kommunikation, eftersom tecknens syfte främst är att

påminna den som bär dem och dess omgivning om JHWHs ord, alltså vara något synligt som

representerar  något  annat.  Dessa  tecken  kan  således  också  ses  som  en  typ  av  rituell

kommunikation. Om tecknen däremot ska kunna utgöra skriftlig kommunikation behövs ett

skriftspråk  vara  förbundet  med tecknen.  Likafullt  ska  JHWHs ord i  vers  nio  ristas  in  på

dörrposterna och stadsportarna för att påminna om JHWHs ord. Även här behöver inte ett

161 Schniedewind, 114.
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skriftspråk ligga till grund för det skrivna. Ordet ”skriva” (כתב) återfinns istället här för att det

är det naturliga ordet för aktiviteten att sätta ett tecken på en dörrpost. Skrivandet är således

inte nödvändigt förbundet till en form av skriftlig kommunikation.

Muntlig kommunikation skulle på så sätt vara förbundet till den övergripande undervisningen,

medan skriftlig kommunikation är förbunden till skrivna tecken. Men när det gäller tecken

som inte innehåller något som är skrivet, är det svårt att avgöra om dessa är muntlig eller

skriftlig  kommunikation.  Detta  beror  på att  skriftlig  kommunikation  är  förbundet  med ett

skriftspråk och muntlig kommunikation är förbundet med verbala uttryck. Ett tecken behöver

dock inte vara något som framförs verbalt, men kan däremot påminna omgivningen om något

som sker med muntlig kommunikation. Ett tecken behöver inte heller inneha ett skriftspråk,

men kan ändå utgöra en symbol för en skriftlig kommunikation. Ett tecken behöver inte heller

vara ett ting, utan kan även vara en handling som kan inrymma verbala uttryck. På så sätt är

det svårt att avgöra om tecknen i vers åtta är avsedda för en muntlig eller skriftlig kommuni-

kation. Jag har i analysen fastslagit att dessa tecken är visuella mnemotekniska hjälpmedel,

som möjligen har använts i en rituell kommunikation som fäster avseende på rituella hand-

lingar och synliga tecken som representerar något annat. Denna så kallade rituella kommuni-

kation är på så sätt förbindelselänken mellan muntlig och skriftlig kommunikation i  shema

och  kan  innefatta  både  muntlig  som skriftlig  kommunikation,  men  även  ingen  av  dessa.

Frågan är då vad denna  kommunikation var till för? I analysen ger jag svaret: För att uppnå

målet att inte glömma JHWHs ord. Jag anser också att muntlig och skriftlig kommunikation

också är redskap för att komma ihåg JHWHs ord. I analysen har jag således funnit en tydlig

traderande funktion för muntlig respektive skriftlig kommunikation i shema: att vara mnemo-

tekniska hjälpmedel. Detta utesluter dock inte andra traderande funktioner, men är den tydlig-

aste jag har funnit. JHWHs ord är det centrala i  shema och de ord som Israel uppmanas att

höra, som därefter har bevarats i muntlig och skriftlig tradition. Dessa två traditioner har vid

kung Josias tid inte något företräde gentemot varandra, utan är beroende av dess kontinuitet

med tidigare tradition för att kunna legitimeras.
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5 Diskussion

I diskussionsdelen kommer jag att visa på de skillnader i resultat som har uppkommit i min

analys jämfört med de författare som jag har använt mig av. Dessutom kommer även denna

uppsats bidrag att presenteras i jämförelse med de teoribildningar som jag har fört en dis-

kussion kring. Därefter kommer jag att ta upp kritik mot det sätt jag har använt mig av metod-

erna.  Slutligen kommer jag att  diskutera vilka framtida forskningsområden som uppsatsen

öppnar upp för.

5.1 Resultatsskillnader

I  analysdelen framhåller  jag att  den traderande funktionen för muntlig  respektive skriftlig

kommunikation i  shema är att vara mnemotekniska hjälpmedel. Jag är väl medveten om att

detta är i linje med Carrs resonemang om att den muntliga och skrivna kommunikationen är

mnemotekniska hjälpmedel i syfte att inte glömma JHWHs ord. Till viss del har jag också bli-

vit påverkad av Carrs resonemang, men i analysen har jag inte använt mig av Carr för att visa

på detta. Dessutom drar jag inte samma slutledning som Carr gör, att den textliga torahn ligg-

er till grund för den muntliga traditionen. Detta grundar jag på att kontinuiteten i traditionen

var det viktiga, inte det sätt som traditionen förmedlades med. Att framföra ett resonemang

om att den textliga  torahn redan under Josias tid låg till grund för den muntliga traditionen

såsom Carr hävdar, anser jag därför vara en anakronistisk tanke. Det är emellertid möjligt att

den muntliga traderingen i en senare tid använde sig den skrivna texten. Jag behöver dock

med mitt resonemang visa på vad som fastslår att en kontinuitet i traditionen i högre grad

säkerställer ett auktoriserande anspråk i jämförelse med att ett religiöst etablissemangs fast-

ställer en texts auktoritet. Detta kan jag emellertid inte göra, eftersom jag bygger mitt resone-

mang på hur muntlig tradering har fungerat i sydslavisk tradition, samt på att det i antiken

framför allt fanns en betoning på kontinuitet i undervisningen. Som synes är nämligen auk-

toriserandet av Femte Mosebok i det antika Israels kontext, där påtryckning om dess auktori-

serande kan ha skett i en maktposition utövandes uppifrån, något helt annat än den muntliga

sydslaviska traditionen eller undervisningen under antiken som inte har varit styrd uppifrån. 

Jag är genom detta belysande därmed medveten om svårigheten med mitt resonemang om att

en  kontinuitet  i  traditionen  varit  auktoriserande  för  Femte  Mosebok,  även  om jag  finner

resonemanget rimligt. Men trots skillnaden i hur Femte Mosebok kan ha auktoriserats utifrån

en maktposition och hur tradition i undervisningen auktoriserades utifrån dess kontinuitet, vill
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jag ändå påstå att en nyskriven tradition inte kan ha uppstått ur tomma intet eftersom den då

inte skulle ha fått något gehör. Jag anser därför att alla ”nya traditioner” måste ha någon sorts

av koppling till tidigare traditioner för att de ska kunna accepteras. På så sätt kan inte de ”nya

traditionerna” vara en källa till den muntliga traditionen, utan snarare ytterligare redskap för

att förhindra att JHWHs ord glöms bort. De ”nya” traditionerna legitimeras således utifrån de

”gamla” traditionerna som i detta fall med stor sannolikhet kan ha varit muntliga. Ett exempel

på traditionernas muntliga ursprung är hur det i  shema läggs stort fokus på att höra JHWHs

ord, vilket betyder att Israel därefter förväntar sig att det hörda är det kommunikationssätt som

förmedlar JHWHs ord. Att därför fortsatt höra JHWHs ord genom att Israels folk förmedlar

dem med muntlig kommunikation är på så sätt en naturlig del i traderingsprocessen för att

minnas det som de har upplevt sig ha hört. Traditionsförmedlingen skulle på så sätt kunnat ha

varit fördelaktigt muntlig. Den skriftliga traderingen inryms istället i shema för att ytterligare

vidja möjligheterna till att komma ihåg det hörda. I  shema  finns nämligen ingen gradering

emellan olika kommunikationssätt, utan de är primärt tänkta som mnemotekniska hjälpmedel

för att minnas det hörda, och inte i sig själva auktoriserande såsom bland annat Carr hävdar.  

Vidare  har  jag  i  analysen  försökt  visa  på  kopplingen  mellan  politisk  makt  och  religiös

ortodoxi såsom ett starkt indicium på att tillblivelsen av Femte Mosebok i detta fall kopplas

samman  med  statens  eller  templets  intressen.  Det  som  däremot  är  bekymmersamt  med

Schniedewinds  argumentering  är  hans  snäva  åtskillnad  mellan  muntlig  och skriftlig  kom-

munikation. Den skriftliga kommunikationen tycks nämligen utifrån min läsning av 5 Mos

6:4-9 alltid vara beroende av den muntliga. Det som ska skrivas ned har i texten syftet att

verka som ett visuellt mnemotekniskt hjälpmedel, inte att själv visa på någon sorts av orto-

doxi.  Därför  är  det  inte  själva  den  skrivna  texten  som här  blir  religiös  ortodoxi,  såsom

Schniedewind menar,  utan JHWHs ord.  Den muntliga  kommunikationen tar  hjälp  av  den

skriftliga, för att JHWHs ord inte ska glömmas. Tillsammans utgör de två kommunikations-

sätten svaren på frågorna i verserna 6:1-3. Israel ska frukta och lyda JHWH genom att de ska

älska JHWH sin gud av hela sitt hjärta och hela sitt förstånd av hela sin kraft, och de ska lära

sig JHWHs stadgar genom att ständigt repetera JHWHs ord.

5.2 Bidrag

Med denna uppsats har jag försökt att bringa en större förståelse för hur den muntliga och

skriftliga kommunikationen integrerar med varandra i  shema för att  tjäna det överordnade
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syftet att bevara JHWHs ord. Utifrån de exegeter jag har använt har jag kommit till en annan

slutledning än dem. Jag har försökt visa att Schniedewinds hållning att Femte Mosebok är en

textlig uppenbarelse, är en ohållbar tes. Detta beroende på att den skriftliga kommunikationen

i  shema alltid är beroende av den muntliga. Jag har också motsatt mig Carr och van Seters

tolkning att det skrivna är grunden för den muntliga traditionen som beskrivs i shema. Detta

beroende på att kontinuitet krävs för att en tradition ska kunna legitimeras, vilket medför att

en skriftlig tradition inte kan ha uppstått ur intet. Utifrån min analys ligger således den munt-

liga traditionen till grund för den skrivna, och den skrivna legitimeras utifrån den muntliga.

Detta är vad denna uppsats har bidragit med i diskussionen om förhållandet mellan den munt-

liga och skriftliga kommunikation.

5.3 Metodkritik

I avsnittet om den litterära kontexten generaliserar jag utan att ta större hänsyn till redaktions-

kritiska aspekter.  Detta har att  göra med att  jag i  min metod först och främst har bedömt

texten utifrån textens sammanhang istället för att frikoppla texten från sitt sammanhang för att

upptäcka motsättningar mellan texten och sammanhanget. Redaktionskritiska aspekter har på

så sätt blivit lidande.

I min analys av vers fyra har jag varit styrd i min övertygelse att imperativet ”Hör!” innebär

ett faktiskt hörande av ljud. Detta i strid med en stereotypisk användning och en antropologisk

betoning. Fördelen med mitt antagande är att vid uppläsning av texten så kommer uppmaning-

en att höra alltid vara något som åhörarna hör.

5.4 Framtida forskningsområden

Vad  gäller  framtida  forskningsområden,  har  jag  uppmärksammat  att  mellan  muntlig  och

skriftlig kommunikation finns ett mellanting, som varken är muntlig eller skriftlig enligt de

definitioner jag har fastslagit.  Denna kommunikation har rituella och liturgiska inslag och

inbegriper  inte  bara  något  som  framförs  muntligt  eller  utgår  från  en  skriftlig  text,  utan

förmedlas  också  genom  rörelsemönster.  Således  sker  kommunikation  bortom  orden  och

öppnar upp för ett vidare forskningsområde om hur själva framförandet i kommunikationen

förmedlar något. 

Till detta finns det ytterligare ett forskningsområde som berör kommunikationen i shema, men

som jag i viss mån har försökt att hålla utanför denna uppsats, eftersom det hotade spränga
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uppsatsens gränser. Området är hur ord och föremål har varit redskap för tillbedjan, detta be-

rör delvis den mnemotekniska aspekten jag har kopplat samman med אות och טדטמפדת, men även

med JHWHs ord. Tillbedjan har genom historien varit något av en realitet när det kommer till

den text som denna uppsats har behandlat, men på vilket sätt den förhåller sig till muntlig och

skriftlig kommunikation har jag i denna uppsats inte utrett. Genom att fästa avseende på till-

bedjan i kommunikationen, kan således ytterligare aspekter belysas i traderingsprocessen och

öppna upp för ett än vidare forskningsområde.
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6 Slutsats

Muntlig och skriftlig kommunikation återfinns i  shema. där Israels folk uppmanas att höra

JHWHs ord, vilket befäster vikten av att höra och således betydelsen av att muntligt repetera

JHWHs ord. Israels folk uppmanas således att komma ihåg det hörda, undervisa sina söner,

samt använda tecken till hjälp för minnet. Undervisningen kan dock vara muntlig likväl som

skriftlig, även om den muntliga i den historiska kontexten var den mest använda. De tecken

som ska bindas på handen och vara på pannan är i huvudsak inte tänkta att innehålla ett skrift-

språk, utan var istället tänkta som visuella mnemotekniska hjälpmedel. Inte heller JHWHs ord

som ska skrivas på dörrar och portar behöver innebära att de skrivs med ett skriftspråk, utan

fokus är snarare att tecknen ska vara visuella hjälpmedel att minnas. På så sätt har den munt-

liga och skriftliga kommunikationen i  shema den traderande funktionen att vara mnemotek-

niska hjälpmedel. De ska utgöra garanten för att den muntliga traditionen ska bevaras. Det

finns på så sätt ingen gradering med vilket sätt som JHWHs ord ska kommuniceras, utan de

två sätten att kommunicera är underordnade målet att inte glömma JHWHs muntliga ord. Den

muntliga och skriftliga kommunikationen är således två sätt att upprätthålla en kontinuitet i

kunskapstraderingen. Tillsammans ska de utgöra de redskap som ska säkerställa att Israels

folk inte glömmer bort att deras enda Gud är JHWH och att de ska älska JHWH med hela sitt

hjärta, hela sin själ och hela sin kraft. Detta för att de på så sätt ska lära sig att lyda och frukta

JHWH, samt att följa JHWHs lagar och stadgar. Detta för att Israel ska hålla sin del av avtalet

med JHWH.
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Sammanfattning

Denna  uppsats  behandlar  problemformuleringen:  Vilka  traderande  funktioner  har  muntlig

respektive skriftlig kommunikation i 5 Mos 6:4-9? Detta sker genom en närläsning av texten.

För att kunna göra en närläsning av 5 Mosebok 6:4-9 har en teoribildning om kunskapstrad-

ering skapats utifrån dess troliga tillkomstmiljö. För att kunna svara på uppsatsens problem-

formulering ställer jag även frågan: Vad är muntlig respektive skriftlig kommunikation i  5

Mosebok 6:4-9 och vad är skillnaden mellan dem? 

Tillkomsten av Femte Mosebok har skett i flera redaktionella steg, men 6:4-9 tycks i alla fall

vara en av de äldre texterna och fanns mest troligt med i kung Josias reformation år 622 f Kr.

6:4-9 är dessutom mest troligt nära förbunden till den tidigare litterära kontexten, där 5 Mos

6:1-3 ses som en programförklaring: om Israels folk lär sig lyda och frukta JHWH och följa

JHWHs lagar och stadgar, ska Israels folk få ta landet i besittning, leva ett långt liv och bli

talrikt. Varför detta avtal sluts behandlas i 6:4. Hur Israels folk ska frukta och lyda JHWH

framkommer i 6:5. Och hur de ska lära sig att följa de lagar och de stadgar som har givits

dem, framkommer i 6:6-9. 

I vers fyra uppmanas folket Israel att höra det exklusiva anspråket att JHWH är den enda

guden för Israel. Detta är varför avtalet sluts. Uppmaningen ע  ממ ses inte som en stereotyp שא

formulering utan en uppmaning som hör ihop med ett verkligt hörande. Detta beror på att ע ממ שא

bara förekommer fem gånger i Femte Mosebok. Hörandet är således något som sker med

muntlig kommunikation och inte med skriftlig. När då Israel hör, förutsätter  det att Israel

omsätter det som de hör till handling, för att på så sätt kommunicera med JHWH som alltid

kommunicerar genom att handla. Därför är det mest troligt att en översättning av versen ska

inrymma en antropologisk respons där  en handlingens kommunikation visar  på relationen

mellan Israel och JHWH. I vers fem visas hur Israel ska omsätta till handling det som de har

fått höra. Hur Israel ska kommunicera med JHWH. Att Israel ska älska JHWH med hela sitt

hjärta,  hela  sitt  förstånd  och  hela  sin  kraft.  Att  älska  ska  förstås  att  det  får  praktiska

konsekvenser på olika livsområden, såsom att Israels folks ska älska JHWH med alla sina

intentioner, hela sitt liv och alla sina ägodelar. Detta svarar således på programförklaringens

fråga om hur Israel ska frukta och lyda JHWH.
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I vers sex visas hur Israels folk ska minnas de ord som JHWH befallt denna dag. JHWHs ord

ska minst ses som 5 Mos 6:4-5, men kan även vara hela den mosaitiska lagen, eftersom det är

svårt att veta exakt vad termen avser. Hjärtat är emellertid kopplat till minnet, vilket på så sätt

inrymmer en form av muntlig kommunikation. JHWHs ord ska således inte minnas genom att

det skrivs ned. I vers sju ska JHWHs ord inskärpas i Israels barn. Detta har med undervisning

att göra, vilken främst var en muntlig kommunikation. Denna tolkning beror dels på att det

muntliga var det primära sättet att undervisa på och att inskärpandet av orden bör tolkas som

att det är i minnet som barnen ska lära sig dessa. Därmed utesluts inte skriftlig kommuni-

kation, eftersom skriftspråket kan utgöra ett visuellt mnemoteknisk hjälpmedel. I texten finns

inget fokus på med vilket sätt som orden ska läras in, utan på vad som händer med sönerna

när de blir undervisade. Däremot ska de tala JHWHs ord under alla livsskeenden, vilket är en

muntlig kommunikation.

I vers åtta används tecken för att konkretisera JHWHs ord om och om igen, och därmed för-

hindra att de glöms bort. Det är dock inte troligt att tecknen var tänkta att vara skriftliga,

eftersom läskunnigheten  i  det  antika  Israel  var  låg,  det  viktigaste  var  istället  att  tecknen

påminde om JHWHs ord. Den mnemotekniska aspekten av tecknen är således viktigare än om

tecknen ska tolkas bokstavligt eller bildligt. Tecknet blir dock ett tecken först då det blir ett

synligt  tecken och är  därför  tänkt  som ett  visuellt  mnemotekniskt  hjälpmedel.  I  vers  nio

uppmanas Israels folk att skriva JHWHs ord på dörrposterna och på stadsportarna. Skrivandet

behöver inte i detta sammanhang betyda ett skrivande med ett skriftspråk, dess primära fokus

är nämligen att påminna omgivningen om JHWHs ord. Skrivandet är på så sätt underordnat

målet att inte glömma JHWHs ord.

Uppsatsen  synliggör  att  muntlig  respektive  skriftlig  kommunikation  har  den  traderande

funktionen i 5 Mos 6:4-9 att vara mnemotekniska hjälpmedel. De två kommunikationssätten

utgör tillsammans redskap för att bevara JHWHs ord som Israels folk har hört. Utifrån ett

argument om kontinuitet i traditionen, innebär detta inte att den skrivna texten låg till grund

för den muntliga mnemotekniska traderingen under 600-talet f Kr. Snarare var den skrivna

texten ännu ett bidrag i den tidigare traditionen, än en källa till religiös ortodoxi. På så sätt

sammanflätades den muntliga och skriftliga traderingen, för att tillsammans uppnå målet att

inte glömma bort JHWHs ord till Israel.
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