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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Mirjam är den första kvinnan i Bibeln som kallas profet.1 Hon är intressant också för hon står 

nära en så viktig person som Mose. Enligt prästskriften är hon t o m Mose syster.2 Judisk 

tradition ger en bredare bild av Mirjam än vad den hebreiska Bibeln gör. Den bilden är tvetydigt, 

men den antyder att det fanns kvinnor som hade viss självständighet.3 

Jag anser att Mirjam är en av de viktigaste kvinnorna, och personerna, i Bibeln. Hon var en 

profet och ledare under själva Exodus (Mika 6:4), ändå blev hon nedvärderad till en syster 

som ledde kvinnornas dans och spred elaka skvaller om Mose. Kanske för att hon inte var gift 

med eller en mamma till en viktig man.4 

Queerteologisk läsning är ett postmodernt sätt att läsa bibeltexter. Queer är ofta förstått att 

enbart betyda sexuella läggningar, men det betyder egentligen allt som avviker från normerna.5 

Skillnaden mot HBTQ-teorierna är att queerteorin även undersöker heterosexuella beteenden 

som avviker från det genusnormativa beteendet. Det innebär att en personkan vara heterosexuell 

men ha attributen från båda genus.6 I den här uppsatsen är det mest intressanta avvikandet från 

genusrollerna men den tar även upp frågan om Mirjams sexualitet 

När jag hörde talas om queerteologi tänkte jag att det skulle vara intressant att tillämpa det i en 

tolkning av just Mirjam. Då läste jag även att Propp skriver att den enda namne till Mirjam i 

GT är en man,7 blev hon ännu mer intressant. Den andra Mirjam nämns i en genealogi i Första 

 

1  I den judiska traditionen kallas även Sara som profet. 

2  William H.C. Propp, Exodus 1-18: a new translation with introduction and commentary (New 

Haven: Yale University Press, 1999), 214. 

3  Hanna Tervanotko, The Figure of Miriam in Ancient Jewish Literature (Göttingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht, 2016), 22-23. 

4 
 Om familjeförhållanden inom judendomen se: Daniel Andersson & Jonathan Peste, Judisk 

mosaik: introduktion till judisk religion, kultur och tradition (1. uppl.) (Lund: Studentlitteratur, 2008), 200. 

5  Susannah Cornwall, Controversies in queer theology (London: SCM, 2011), 11. 

6  Cornwall, 13. 

7  Propp, 546. 
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Krönikeboken 4:17(,18). Men det sägs egentligen inte om hen var en man eller en kvinna. Det 

är bara ett antagande att namn i genealogin alltid är män, om det inte är sagt att de inte är det. 

Enligt den regeln skulle även profeten Mirjam vara man i Första Krönikeboken 6:3. Jag hävdar 

inte att Mirjam skulle ha varit någonting annat än kvinna, men man kan inte heller låta bli att 

spekulera med olika hypoteser. Syftet med queerläsning är inte heller att tvångsmässigt bevisa 

att de traditionella betraktelserna av Mirjam är felaktiga utan att utmana dem. Syftet är inte 

heller att hitta ett slutligt svar på frågan om Mirjam är queer, utan att väcka nya frågor. 

Min fråga är om det finns tecken att Mirjam var en kvinna som bröt sin tids genusgränser och 

hur det i så fall var möjligt, eller det kanske inte alls var så ovanligt för en kvinna att vara en 

profet? I Andra Moseboken 15 sägs det bara att Mirjam sjöng eller ledde en sång men i 4. Mos 

är hon en profet som Aron, men varför var det bara Mirjam som drabbades av spetälska? Jag 

undrar också om Mirjam hade större möjligheter än de flesta kvinnor för att hon var syster till 

Aron, Moses närmaste man, eller även syster till Mose. Inom ramar av denna uppsats kan man 

inte behandla alla dessa frågor. Jag kommer att sätta avgränsningar i kapitel 1.4. 

”Avgränsningar”. 

Förutom de bibliska och judiska texterna är jag intresserad av hurdan bild kyrkofäderna hade 

av Mirjam. I denna uppsats ska jag välja den delen av Mirjam-traditionen som jag anser att vara 

mest väsentlig för queerläsning. 

1.2. Problemformulering och syfte 

Min fråga är om Mirjam var en kvinna som kan ha brutit mot olika tiders genusgränser.  Kan 

det i så fall vara det vi ser i de olika utsagorna om hennes släktförhållande och sociala 

status. Eller var det kanske så att det inte alls var så ovanligt att en kvinna var en profet? För 

att man inte vet när Mirjam-tradition föddes och hurdan roll hade kvinnor just då kan man inte 

säga om hon bröt genusroller under hennes livstid, eller när traditionen föddes.  Därför ska jag 

analysera om det finns tecken att Mirjam kan ha uppfattats som queer under den tiden Bibeln 

fick den form den har i dag och under tiden de andra texter som handlar om henne skrevs, eller 

redigerades till i dag befintliga former. Jag ska jämföra olika bilder av Mirjam som läsaren får 

från dagens bibeltexter. 
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Syftet är att öka kunskap om kvinnor i Bibeln genom byte av synvinkel, ett queer-orienterad 

perspektiv. Tanken är att man kunde öka medvetandet om människornas olikheter genom 

tiderna och öka toleransen samt hitta karaktärer i Bibeln som queerpersoner kan identifiera sig 

med. 

Det finns svårtolkade bibeltexter. En del har t.o.m. varit förbryllande, för det har sett ut som om 

kvinnor haft andra roller än vad passar ihop med många traditionella tolkningar. Genusrollerna 

kan annars också uppfattas som otydliga. Dessa otydligheter i skrifter har ofta blivit 

försummade som felstavningar. Till exempel verbformen som används om Mirjam eller om 

Mirjam och Aron, när hon eller de kritiserar Mose om att han ha tagit en kushit hustru. Verben 

står i feminin singular. (4 Mos 12:1) Det skulle förklara varför bara Mirjam straffades, inte 

Aron. Senare i uppsatsen tar jag upp andra möjliga tolkningar varför bara Mirjam straffades. 

Texten ser inte ut att vara logisk. Det kan vara ett stavfel i texten, eller ett sätt att uttrycka saken 

i frågan som vi inte längre känner till. Enligt mig är det för enkelt att förklara bort alla svåra 

texter som inte passar i den traditionella tolkningen som stavfel. Man ska åtminstone fundera 

över vilka andra tolkningar som kunde vara möjliga och vad de i sin tur skulle innebära. 

Queerläsningens mening är inte att bevisa att de traditionella tolkningarna är felaktiga, utan att 

erbjuda andra möjliga tolkningar. Syftet är inte heller att hitta svar utan att väcka nya frågor. 

1.3. Frågeställningar 

1.3.1. Huvudfråga 

Utifrån uppsatsen problemformulering har jag ställd en huvudfråga: 

• Finns det tecken på att Mirjam under olika perioder har uppfattats som queer? 

1.3.2. Arbetsfrågor 

På den huvudfrågan söker jag svar genom att svara på arbetsfrågor: 

Sjöng Mirjam bara med kvinnor? 

Vems syster var Mirjam? 
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Var Mirjam en man? 

Var Mirjam gift? 

Var Mirjam en av ledarna eller profeterna? 

Påverkade Mirjams sociala status hennes möjligheter? 

1.4. Avgränsningar 

I detta arbete tar jag ingen ställning till om Mirjam var en historisk person eller inte. Jag har 

samma synsätt som Burns hade: Denna uppsats baseras på den traditionella bilden av Mirjam.8 

För det mesta behandlar jag Mirjam-traditionen som den finns bevarad i den slutliga textformen 

i masoretiska texten (den textform av Hebreiska Bibeln som blev officiell för judarna) och i de 

andra källorna. Därför diskuterar jag om olika källor (Jahvisten, Elohisten, Prästskriften, 

Deuteronomisten) och redigeringen bara när jag bedömer att det är av särskilt intresse, som i 

kapitlet "Vems syster Mirjam var?" och när jag diskuterar om hur bilden av Mirjam ser ut att 

ha förändrats. 

Händelser som handlar om hur Mirjam kritiserar Mose, Mirjams straff och Mirjams begravning 

kommer inte att kunna utforskas utförligt inom ramen för denna uppsats. Jag ägnar inget eget 

kapitel till dessa händelser; de tas endast upp i korthet tillsammans med andra frågor.  

Den judiska traditionen fyller upp de luckorna om Mirjam-traditionen som Bibeln lämnar på 

olika sätt. Jag koncentrerar mig för det mesta på de Mirjam-traditioner som är med i Bibeln och 

kompletterar dem med utombibliska källor. Frågor som inte nämns i Bibeln är Mirjams 

civilstånd, familj och sexualitet. Deras frånvaro väcker frågor som ska granskas i ljuset av den 

judiska traditionen och texterna från de tidigaste kyrkofäderna. Den frågan tar jag med för jag 

har bedömt att den är väsentlig för att studera hur Mirjam-gestalten kan ha uppfattats som queer 

i olika sammanhang. 

 

8  Rita Burns, Has the Lord Indeed Spoken Only Through Mose} A Study of the Biblical Portrait of 

Mirjam. (Atlanta: Scholar Press, 1987), 9. 
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Av judiska källor från den andra templets tid har jag valt att använda mig av texter 9från Filon 

av Alexandria, Josefus10 och några texter från Dödahavsrullarna. Jag presenterar dem i kapitel 

”Använda texter”.   

Jag har använt mig av några rabbinska11 källor som ger en intressant beskrivning av hur bilden 

på Mirjam har utvecklats efter den andra templets tiden. Jag har valt ut några texter som varit 

mest intressanta för queerläsning. 

Kyrkofäderna har skrivit väldigt lite om Mirjam.12 Jag har valt texter som säger någonting om 

henne som på något sätt handlar om saker som jag tar upp från Bibeln: I Det andra 

Clemensbrevet skrivs om Mirjams sångledande. Gregorios av Nyssa skriver också om 

sångledandet (On Virginity kap 19)13, Clemens av Alexandria skriver i Stromata (Strw&mata) 

och Hippolytos i sin Kanons skriver om profeter och profetissor, Mirjam är med på den listan. 

1.5. Teori och metod 

1.5.1. Queerteori 

Queerteori har sina rötter i t.ex. i teorier av homosexualitet men den handlar även om 

dekonstruktion av heterosexualiteten. Den lyfter fram instabiliteten av de kategorier som 

används för att tolka kön, genus och sexualitet. Den täcker både genus och sexualitetstudier.14 

 

9  Texter av Filon är hämtad från G.H. Whitaker, Philo Vol. I - X, (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, London: William Heinemann LTD). 

10  Texter av Josefus är hämtad från Flavius Josephus, Jewish Antiquities Books I-IV (London, 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1930). 

11  Rabbinsk judendomen är den judendomen som växte fram efter det andra templet förstörelse. 

12 
 Jag gjorde sökningar i digatalt material i The Complete Ante-Nicene Church Fathers Collection 

(9 Volumes) redigerad av Philip Schaff (London, Catholic Way Publishing, 2015). 

13  William Moore, Henry Austin Wilson, Select Writings and Letters of Gregory, Bishop of Nyssa. 

(A Selected Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series, Vol. 5), (London: 

Parker,1893). 

14 
 Ken Stone,”Gender Criticism: The Un-Manning of Abimelech.” i Judges & method: new 

approaches in biblical studies, 2nd ed., redigerad av Gale A. Yee (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2007), 189-

190. 
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Chen anser att det är viktigt att komma ihåg att genusidentitet inte är samma sak som sexualitet. 

Sexuell identitet syftar på om människan är attraherad av det motsatta könet, samma kön eller 

av båda könen. Genusidentitet avser det genus som man identifierar sig med, oavsett vilket 

biologisk kön man har.15 Queerteorin tar även hänsyn till frågor som rör social status.16 Judith 

Butler ses som en av queerteorins grundare Hon identifierar en s.k. heterosexuell-matris: en 

mall i samtiden som menar att enligt den heterosexuella normen kan det inte finnas identiteter 

där genus inte följer de biologiska könen eller sexuella handlingar som inte följer av genus 

eller kön. Enligt denna matris finns bara två kön, som är varandras motsatser och åtrå kan 

bara uppstå mellan de olika. Inom denna mall ska man ha "rätt" kön och "rätt" sorts sexualitet. 

Dessutom ska varje individ uppvisa "rätt" sorts maskulinitet och femininet. En man ska vara 

maskulin och en kvinna feminin. Butler menar att de polariserade genusen är både en 

konstruktion och performativ.17 

Enligt hennes performativa genusteori är både kön och genus skapade inom regler uppställda 

av den heterosexuella normen. När vissa sedvänjor är tillräckligt mycket upprepade av ett kön, 

börjar man tänka att de hör just till det könet. Man konstruerar roller genom att bestämma att 

alla kvinnor beter sig på ett visst sätt. Då börjar alla kvinnor uppföra sig på det vissa sättet, 

därmed har det blivit till en (konstruerad) norm att alla kvinnor beter sig på detta sätt och att 

det är bara kvinnor som beter sig så.18 Genus definieras enligt människans beteende. Man blir 

inte man utan att bevisa sin manlighet. I bibliska sammanhang exemplifierar Stone med 

Abimelek i Domarboken 8 och 9. Abimeleks fader Gideon beskrivs som en manlig man enligt 

hans agerande. Gideons sons manlighet ifrågasatts för att han inte vill döda en fiende: Han 

agerar inte som en man. Även om det inte är frågan om Abimelek utan hans bror, menar Stone 

att redan där dras misstanken över alla Gideons söners manlighet. Abimeleks feminisering 

fullbordas på slutet när han dödas av en kvinna. Dessutom sker det på ett sätt som åtminstone 

en del av forskarna menar är mycket skamligt. Abimelek har också en lägre social status, för 

 

15 
 Patrick S. Cheng, Radical love: an introduction to queer theology (New York: Seabury Books, 

2011), 19. 

16  Stone, 189–190. 

17  Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion (Göteborg: Daidalos, 2007), 

69–70. 

18  Butler, 215–219. 
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hans mor är en bihustru och bihustruns barn har inte samma rättigheter som mannens andra 

barn.19 

Kulick säger att queer inbegriper alla som ställer sig utanför den normativa 

heterosexualiteten, alla som ifrågasätter det heterosexuella sex som livets mening och mål. 

Under den etiketten samlas alla olika sexualiteter, möjligen även de heterosexuella.20 Enligt 

Rosenberg kan man inte räkna alla som är mot mainstream queer utan det har alltid att göra 

med sexuell- och genusidentitet.21 

Queerteorin tar även hänsyn till andra förhållanden (ras, social status) som påverkar 

maktförhållanden.22 Det kan vara stor skillnad att vara en rik vit queerperson än att tillhöra 

en grupp som är utsatt till följd av andra orsaker och dessutom är queer. 

Det är problematiskt att ge en exakt definition av queer, för konceptet i sig är emot slutna 

definitioner. 23  Att skapa kategorier och namnge olika grupper och företeelser är också 

problematiskt. Det är ett sätt att synliggöra dessa grupper och företeelser, men samtidigt 

skapar det grupper. Gruppuppdelning kan skapa ojämställdhet, men Rosenberg menar att det 

inte behöver vara så. Man behöver inte utplåna skillnader för att vara jämställd utan kan 

acceptera alla som likvärdiga.24 

1.5.2. Queerteologi 

Cheng ger tre olika definitioner till queerteologi: Den kan vara teologin som queermänniskor 

gör eller som är gjort för queermänniskor. Enligt den andra definition är den ett sätt att göra 

teologi som bryter sexuella normer och genusnormer. Den ger plats till de nedtystade 

tolkningssätten. Den tredje definitionen säger att den är teologi som utmanar och 

 

19  Stone, 193. 

20 
 Don Kulick, ”Queer Theory: vad är det och vad är det bra för?” Lambda nordica., no. 2 (1996) 

(2): 9. 

21  Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2002), 15. 

22   Stone, 190. 

23 
 Susannah Cornwall, Controversies in queer theology (London: SCM, 2011), 9. 

24  Rosenberg, 16–17. 
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dekonstruerar den heteronormativa binära sexual- och genuskategorin. Althau-Reid har sagt 

att queerteologin skulle chockera och hjälpa folk att se teologin i ett nytt ljus.  25 

1.5.3. Queerläsning 

I The Queer Bible Commentary finns det två olika sätt att tillämpa queerläsning. I den första 

kapiteln GenesisBereshit läser Michael Carden texten så att han söker luckor och diskrepanser 

i texten och ger olika tolkningar till texten.26 Han gräver fram de nedtystade avvikelserna från 

det heteronormativa och den polariserade genusdelningen. Han påpekar till exempel att det sägs 

om Jakob att han bodde i tält (1 Mos 25:27). Enligt Carden var tälten kvinnornas område och 

det var bevis på Jakobs feminitet. Carden har också tolkat att Jakobs mor Rebecka var lesbisk.27 

En del av dessa tolkningar är oemotsägliga och andra, som Rebeckas sexuella identitet, möjliga 

men osäkra. När man ger tolkningsföreträde till den heteronormativa genusdelningen nekar man 

helt att det kan finnas queera beteenden i texten. Man tänker att om det inte går att tillhandahålla 

säkra bevis på att Rebecka var lesbisk kan det inte ha varit så. Queerläsningens mening är inte 

att hävda att just den här tolkningen är den rätta, utan att visa att den är lika legitim som vilken 

annan tolkning som helst. Carden menar att han har gjort queer Midrash genom att fylla 

luckorna i Bibeltexten.2829 

Det andra sättet som är använd i The Queer Bible Commentary är sättet som Rebecca Alpert 

har läst Exodus: Hon söker inte diskrepanser och queera läckage i texten men presenterar olika 

händelser i Bibeln, som t.ex exodushändelser, som någonting som queera människor kan hitta 

konfluenser med deras egna erfarenheter. Som israeliter som behövde leva fyrtio år i öknen för 

att bara de barn som hade fött i friheten visste hur man lever i frihet. Det jämför hon med den 

 

25  Cheng, 23. 

26  Michael Carden,” Genesis/Bereshit” I The Queer Bible Commentary, red. Deryn Guest (London: 

SCM Press, 206), 21-61. 

27  Carden, 47. 

28  Carden, 60. 

29 
 Midrash har uppstått genom att fylla de luckor som finns i Toran. Den också ger olika möjliga 

tolkningsförslag. (Bertil Adania, Midrash: Bibeln mellan raderna: Genesis - Bereshit i klassiska judiska 

uttolkningar (Skellefteå: Norma, 2004) 13,121. 
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första generationen av homosexuella som kom ut och inte visste hur man skulle leva som en 

queerperson.30 

Queerläsningen använder samma metoder som feministläsningar. Man synliggör de 

underliggande normer som finns i texten, men istället att fokusera på sexismen fokuserar 

queerläsningen på heteronormativitet. I båda dessa metoder behöver man känna till textens 

historiska och kulturella bakgrund. I queerläsning anses det queera kunna finnas i varje text. 

Queerläsningen intresserar sig av textens luckor och diskrepanser.31   

Rosenberg säger att den dominerande kulturen inte ger plats för den förtryckta gruppens 

tolkningar. Men även i en dominerande kultur finns det sprickor där den avvikande läcker 

fram. Hon menar också att det som hindrar queera läsningar inte är texterna i sig utan den 

heteronormativa tolkningstradition som inte erkänner det queeras parallella existens med det 

icke-queera.32 Hon säger även att begreppsparen: ”heterosexualitet-homosexualitet” inte är 

jämna. Heterosexualitet har haft en status som har varit helt självklart och haft 

tolkningsföreträde.33 

Att tillämpa moderna metoder och terminologi på gamla texter är problematiskt. Som Sidsel 

Sanser Mittet skriver är även begreppet sexualitet en modern konstruktion.34 Det är också 

omöjligt att veta hur samhället när och var Mirjam-traditionen uppstod, när man inte vet hur 

gammal den traditionen är. I denna uppsats kan man tänka att den queerläsningen är tillämpad 

på den tolkningen som man har om dessa texter i dag. Jag har också jämfört företeelser till 

andra texter från samma tid. 

 

30  Rebecca Alpert,” Exodus” i The Queer Bible Commentary Commentary, red. Deryn Guest 

(London: SCM Press, 206), 67. 

31  Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén, “Förord” i Queera läsningar: 

litteraturvetenskap  

möter queerteori, red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén (Hägersten: Rosenlarv, 2012), 9–

10. 

32   Rosenberg, 120. 

33   Rosenberg, 18. 

34   Sidsel Sander Mittet, ”Den märkliga medeltiden – applicering av queerteori på äldre litteratur 

” i Queera läsningar: litteraturvetenskap möter queerteori, red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita 

Paqvalén (Hägersten: Rosenlarv, 2012), 125. 
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1.5.4. Metod 

Jag har valt den typen av queerläsning som tar fasta på diskrepanser, för den passar bäst på 

läsning om en person och försöker hitta antydan till andra tolkningar. För att hitta dessa 

diskrepanser har jag använt semantisk närläsning: Jag har analyserat textens struktur och ordens 

böjningar och hur det kan påverka textförståelsen. I Bibeltexter har jag analyserat ordens 

morfologi, särskilt verbformer. På grund av skillnader på olika språk har en del av textens 

betydelse försvunnit när texten har översatts. En del av betydelserna kan ha försvunnit när man 

har läst texter genom den heterosexuella matrisen. 

Det finns inte ett fastställt sätt att tillämpa queerläsning men den formas varje gång så att den 

passar just på den aktuella texten. Eftersom det inte finns en färdig mall har jag valt att använda 

mig av en del frågor som Stone tar upp i sin artikel om genuskritisk läsning i boken Judges and 

Methods.35 För att kunna svara på uppsatsens frågor har jag formulerat några hjälpfrågor utav 

Stones frågor. Jag har valt de frågor som jag finner väsentligaste och utökat med en fråga som 

queerteorin ställer utöver genuskritiken som frågan om social status. Jag har inte ställt en 

separat fråga om sexualiteten, för jag anser att man kan inkludera den i frågorna. Frågorna som 

jag använder mig av är: 

 

Lyckas Mirjam leva upp till genusnormer och vilka misslyckas i det eller fyller dem på ett 

oväntat sätt? Skulle Mirjams framgång eller misslyckandet att leva upp till genusrollen kunna 

vara orsakad av strategin att visa denna karaktär i ett visst ljus, antingen i ett positivt eller i ett 

negativt, eller att utnyttja hennes roll? 

Hur bidrar vår uppmärksamhet till dessa och andra frågor för att förstå både genus och Bibel?36 

Hur påverkar Mirjams sociala status? Har karaktären lättare att bryta normer pga. sin 

släktförhållanden? 

 

När jag analyserar texter svarar jag inte separat i dessa frågor men jag har dem på bakgrunden 

och läser varje text ”genom” dem. 

 

35   Stone, 192 

36   Stone, 192 
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1.6. Använda texter 

Bibeln: 

Primärkällan är textperikoperna i Bibeln som nämner Mirjam. Dessa är: 2.Mos 15:20-21, 4.Mos 

12:1-15 20:1; 26:59 5. Mos 24:8–9; 1 Krön 6:3 (5:29 (6:3 i Biblia Hebreica Stutgartensia). 

Andra texter än Bibeln har jag läst mest på engelska och när det har varit möjligt har jag även 

läst på originalspråket bredvid den engelska texten. Det är inte helt lätt att hitta alla texter på 

originalspråket, en del originalversioner finns inte längre kvar. 

 

Andra Judiska källor: 

Jag har valt att använda mig av texter av Josefus och Filon från Alexandria, två texter från 

Dödhavsrullarna37: The Reworked pentateuk 4Q365 6a II + 6c, 1–7, Visions of Amram 4Q543-

549 samt följande talmudiska texter: Targum Jonathan on Exodus, Mekhilta Rabbi Yishmael, 

Sotah 12b23, Megillah 14a:14, Ramban, Bamidbar Rabbah 16:6, Pirkei de Rabbi Eliezer 53:3, 

Tur haAron, Sotah 11b-12a. 38 

Jag har valt texter från Dödahavsrullarna för att de tillhör de äldsta judiska texter men är ändå 

relativ nyligen blivit kända. Enligt Vermes är The Reworked Pentateuk daterad till den första 

århundradet f.v.t.39 och Visions of Amram är daterat till 200-talet f.v.t. eller t.o.m. tidigare, till 

300- eller 400-talet. 40  Texterna av Josefus och Filon har jag valt för att de är från den 

hellenistiska perioden och så representerar de en hel annan tid än de allra äldsta judiska texter, 

men hör ändå till den andra templets tid. En annan orsak till att välja dem är att de är relativt 

kända författare och deras texter kan ha påverkat utvecklingen av både judendomen och 

kristendomen.  Jag har även tagit med några rabbinska texter för att se i vilket håll bilden på 

Mirjam har utvecklats i senare judendomen. Dessa texter är dessutom tidsmässigt nära de 

kyrkofädernas texter som jag också har använt mig av. Jag har valt texter från några olika 

 

37   Jag har använt mig engelska översättningen av Geza Vermes, The complete dead sea scrolls in 

English (London: Penguin, 2004). 

38   De talmudiska texterna har jag hämtat från sidan: Sefaria: A Living Library of Jewish Texts”, 

Sefaria, www.sefaria.org 

39   Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English (London: Penguin, 2004), 474 

40   Hendryk Drawnel, “The Initial Narrative of the Visions of Amram”, Academia, hämtad 2019-09-

02, . 
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rabbiner. Jag har försökt hitta texter som ger mest olika bild av Mirjam och är väsentliga för 

just queerläsning. 

Filon från Alexandria levde ca. 20 f.v.t. – 40 e.v.t. Han hörde till judisk elit.41 Han kombinerade 

den hellenistiska filosofin och den judiska tron. Han kände både Septuaginta42och Platon. Den 

senare var en av hans primära källor.43 Han skrev om män, till män.44 Han ansåg att män är 

överlägsna kvinnor och det är som en kosmisk lag.45 Kvinnorna delade han i två grupper: gunh/ 

en kvinna och parqe/noj en jungfru. Jungfruskap var en egenskap som man kunde förlora men 

även återhämta. Filon såg kvinnlighet som ett stadium av livet, den tiden som präglades av 

menstruation, sexuellt umgänge och graviditet. Efter menopausen blev kvinna en jungfru igen 

46, eller när Gud börjar påverka kvinnan (Om keruberna 2.XIII.50) Jungfrun var likvärdiga med 

män, han såg dem som icke-sexuella varelser.47 Viktiga kvinnor i Bibeln var inte kvinnor utan 

jungfrun, enligt Filon. Den tanken ramlar inom kategorin av det heliga äktenskapet. Kvinnor 

var då inte egna individer utan de blev en del av deras makes essens. Kvinnorna delades även 

upp i a!stai och po/rnai, goda kvinnor och dåliga kvinnor. De goda gjorde som männen ville.48 

Även här framkommer hellenismens dualistiska världssyn. 

Filon nämner Mirjam sex gånger: i Legum Allegoriae.1.XXIII (76) blir Mirjam botad från lepra, 

Legum Allegoriae.2.XVI (66) och 3.XXXIII (103) handlar om Mirjams straff, De 

Agricultura.XVII (80–81) och Vita Contemplativa.XI (87) handlar om Mirjams sångledandet.   

 

 

41   Tervanotko, 229. 

42   Tervanotko, 230. 

43   “Dorothy Sly,The Perception of Women in The Writings of Filon of Alexandria”, McMaster 

University, hämtad 2019-10-22, . 

44   Sly, 85. 

45   Sly, 269. 

46   Sly, 85-91. 

47   Sly, 109. 

48   Sly, 270. 
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Josefus kände också till den hellenistiska kvinnobilden som Filon hade,49 men han ser ut att 

prioritera det judiska tankesättet om att kvinnan skulle vara gift.50 Detta står i kontrast till Filon, 

som valde att inte prata om Mirjams familj.   

Josefus nämner Mirjam fem gånger, alla dessa i Antiquitates Judaicae (Judiska fornminnen). 

Två av dessa, 2.9.3 (222) och 2.9.4 (226), handlar om Mirjams barndom. I 3.2.3 (54) nämns 

Mirjams make, i 3.5.8 (105) kallas Mirjam farmor och 4.5.5 (78) handlar om Mirjams 

begravning. 

De rabbinska texter jag använder mig av är Mekhilta de-Rabbi Yishmael, Sotah 12b23, 

Megillah 14a:14, Ramban, Tur haAron, Sotah 11b-12a. 

Sotah är skriven i Talmudisk Israel ca. 190–230. Den handlar om en sotah-ritual som används 

när kvinnan är misstänk för otrohet. 

Mekhilta de-Rabbi Yismael var skriven i talmudisk Israel eller Babylonien år 135. 

Megillah är skriven i talmudisk Babylon ca. 450–550 och innehåller regler hur man ska läsa 

texter i Purim. 

Rambam och Tur haAron är skrivna mycket senare än de andra texter som jag använder mig 

av. Ramban är från ca. 1158–1168 och är skriven i Spanien och Egypten på judeo-arabiskt 

språk. Den är den första kommentar över hela Mishna51. Tur haAron är skriven av R’Jacob ben 

Asher ca. 1269–1343.52 

  

Kyrkofäder 

Kyrkofäderna har skrivit väldigt lite om Mirjam. Jag valde de tidigaste texter som är skrivna 

innan kyrkomötet i Nicea (år 325). Jag valde dessa texter för att de är tidsmässigt närmaste de 

judiska texter som jag har använt mig av. Dessutom har jag valt en lite senare kyrkofadern 

Gregorios av Nyssa, ca.335–339. Honom tog jag med för att han har ett intressant synsätt på 

Mirjams jungfruskap och han var en av de tre kappadokiska fäderna. 

 

49   Tervanotko, 264. 

50   Bertil Adania (red.), Rum i Talmud talmudiska grundtankar och religionshistoriska utblickar, 

(Skellefteå: Norma, 2002), 82. 

51   Den muntliga judiska lagen. 

52  “Tur haAron”, Sefaria: A Living Library of Jewish Texts, hämtad 2019-10-22, www.sefaria.org. 
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Kyrkofäderna som skrev innan året 325 nämner Mirjam ca. 15 gånger och några av dessa nämns 

hon bara utan att ge mer information om henne. Jag har valt texter som säger någonting 

intressant om henne och handlar om berättelser som även finns i Bibeln:  Clemens av 

Alexandria skriver i Stromata (Strw&mata) och Hippolytus i sin Kanons om profeter och 

profetissor, Mirjam är med på den listan. I Det andra brevet av den samma Clemens beskrivs 

Mirjams sångledandet. 

Det andra Clemensbrevet är tillskriven Clemens av Rom (ca.35–99, påve mellan 88 - 99), 

men det är osäkert om det verkligen är så gammalt. Det finns inga hänvisningar till dem under 

antiken. Det är egentligen inte ett brev utan en predikan. Den är troligen skriven i mitten av 

100-talet och är den första bevarade predikan.53 

Clemens av Alexandria, ca. 150–215, var kristen missionärteolog och lärare vid kateketskolan 

i Alexandria. Han ville göra kristendomen begriplig till människor i den hellenistiska kulturen.54 

Hippolytus av Rom, ca. 170–235, var en kristen martyr och den första antipåve. Han var 

försvarare av s.k. logos läran. Enligt den är treenighetens tre personer tre olika individer men 

ändå odelbara.55 

Gregorios av Nyssa ca. 330–395. Han fick influenser från grekisk filosofi, judendomen och från 

den östliga kristendomen. Han formulerade en egendomlig syntes som har format senare 

bysantinska och kanske även dagens europeiska tänkandet. Han var Biskop av Nyssa.56 

Alla dessa skrev på grekiska och är så kallade grekiska kyrkofäder. 

1.7. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag tre viktiga teologer vad det gäller tidigare Mirjam-forskning (Rita 

Burns: Has the Lord Indeed Only Spoken Through Moses? A Study on the Biblical Portrait of 

Miriam, Women’s Bible Commentary och Hanna Tervanotko: Denying Her Voice) samt några 

 

53   “Chapter XXXVIII.—The Epistle of Clement and the Writings falsely ascribed to him,” Christian 

Classics Ethereal Library, hämtad 2019-09-02, . 

54   “Saint Clement of Alexandria,” Encyclopaedia Britannica, hämtad 2019-09-01, . 

55   “Saint Hippolytus of Rome,” Encyclopaedia Britannica, hämtad 2019-09-01, . 

56   ” Gregory of Nyssa,” Internet Encyclopaedia of Philosophy, hämtad 2019-09-01, 

http:Iep.utm.edu/gregoryn/. 
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gammaltestamentliga queerläsningar (från The Queer Bible Commentary) för att ge bild vad 

queerläsning kan vara. Här presenterarar jag bara forskarnas åsikter, som kan även vara 

motsägelsefulla. Jag ska inte kommentera här vad jag tänker om deras teorier, det gör jag i 

analysdelen. 

1.7.1. Rita Burns: Has the Lord Indeed Only Spoken Through Moses? A Study 
on the Biblical Portrait of Miriam 

Det har gjorts relativt lite forskning om Mirjam, men det finns några relativt nya forskningar. 

En äldre forskning som gjorts är doktorsavhandling av Rita Burns från 1980. I avhandlingen 

ställer hon frågan om det går att rekonstruera en mer detaljerad bild av Mirjam. 

Burns skriver att det måste vara senare konstruktion att Mirjam är syster till Mose och Aron för 

familjeförhållanden saknas i de äldsta texter.57 Hon menar även att Mirjam gjordes till Arons 

syster för att ge Aron mer pondus: Mirjam var ju en känd kultledare.58 

Mika presenterar Mirjam som en ledare under exodus. Burns diskuterar möjligheter att Mirjams 

ledarskap kan vara antingen Mikas egen innovation, en ännu senare redigering eller en äldre 

tradition. Hon kommer fram till att det troligen är en ännu äldre tradition, men Mika har 

utvidgad den med tanken att Mirjam hade en gudomlig kallelse för ledarskap.59 Hon har jämfört 

parallella texter i Första Samuelboken 12:7–8 där Mirjam inte nämns och menar att Mirjam-

tradition bara hörde till den södra traditionen. 60  Hon menar även att Mirjams begravning 

överhuvudtaget nämns i Fjärde Moseboken 20:1 syftar på Mirjams betydelse i israelitisk 

tradition. Det finns ingenting som syftar på att det inte skulle vara en gammal tradition. Mirjams 

död är dessutom den enda död under israels tid i öknen som har skrivits ner utan att det handlar 

om ett straff. 61 Burns menar att Mirjam presenteras som en ledare sex av de sju gånger hon 

nämns i Bibeln och att kalla henne en ”profetissa” är anakronistiskt. När Mirjam protesterar 

över att Gud bara skulle prata till Mose gör hon det som medlem av prästerliga gruppen, inte 

den profetiska. Men, menar Burns, även om Mirjam ser ut att agera som kultledare (2 Mos 

 

57   Burns, 139. 

58   Burns, 130. 

59   Burns, 177. 

60   Burns, 178. 

61   Burns, 187. 
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15:20-21) kallas hon inte för präst och man vet inte om den jahvistiska religionen accepterade 

kvinnliga präster, så det förblir osäkert vilken status hon hade.62 

1.7.2. Women’s Bible Commentary 

Women’s Bible Commentary är den första samling av flera feministiska bibelforskare. Den 

försöker lyfta upp kvinnornas perspektiv i Bibeln och påpekar att det inte bara finns ett enda 

kvinnligt perspektiv att läsa Bibeln.63 Det finns forskning om Mirjam i den boken. 

I Andra Moseboken 15 är den längre versionen av Havets sång tillskriven till Mose, men enligt 

O’Donnel Setel säger den senare versen (21) att Mirjam var sångens skrivare och sångledare. 

Hon menar att Mirjam som sångledare utmanar uppfattningen att enbart män skrev poesi i 

antika Israel. Det ser istället ut att den här typen av krigspoesi var skriven just av kvinnor.64 

Mirjam nämns som en ledare vid sidan av Mose och Aron, men deras släktskap är inte beskrivet 

konsistent. Att både Mose och Aron skulle vara Mirjams bröder nämns bara i Fjärde Moseboken 

26:59 och Första Krönikeboken 6:3. I Fjärde Moseboken 12 och Mika 6:4 deltar hon i ett 

samledarskap med Aron och Mose, ingetsläktskap mellan någon av dem nämns. Enligt 

O’Donnell Setet finns det flera antydningar i Andra Moseboken att kvinnorna hade en religiös 

status som senare suddades bort.65  Samtidigt fick Mirjams status som profet legitimitet när hon 

var så nära släkt med ledaren. För som Tollber säger, det är inte bara könet som styr vilken roll 

en människa kan ha, den påverkas även av den sociala statusen.66 

O’Donnel Setel menar också att antikens israeliter hade kvinnliga ledare, men det försvann 

senare. Hon menar också att även om det inte finns bevis på att kvinnor deltog i krig under den 

tiden fanns det inte så mycket folk att man kunde dela upp jobb till kvinnors och mäns jobb, 

alla var tvungna att delta i alla arbetet. Hon anser även att det kanske är ett senare tillägg att 

 

62   Burns, 191. 

63   Carol A. Newsom och Sharon H. Ringe, “Introduction: To the first edition” i Women´s Bible 

Commentary, red. Carol A. Newsom och Sharon H. Ringe (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 1998), 

xxi. 

64   Drorah O’Donnel Setel, “Exodus” i Women´s Bible Commentary, red. Carol A. Newsom och 

Sharon H. Ringe (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 1998), 35. 

65   O’Donnell Setel, 33. 

66   Mary Ann Tolbert, “Mark” i Women´s Bible Commentary, red. Carol A. Newsom och Sharon H. 

Ringe (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 1998), 351. 
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kalla Mirjam profet; hon har inte profeterad och hon agerade mera som en ledare och en 

kultledare. O’Donnel Setel föreslår också att det är möjligt att tolka Mirjams sju dagars långa 

isolering från läger som prästinitiation. (2 Mos 29:53b ”---Sju dagar ska prästvigningen vara.)67 

Doob Sakenfeld undrar varför bara Mirjam bestraffades när både hon och Aron talade mot 

Mose. Doob Sakenfeld föreslår att det kan ha med Arons prästskap att göra. Om han skulle ha 

blivit straffad skulle han vara oren och då kunde han inte ha utfört offerritualer. Det verkar som 

att de antika författarna inte var stördes av det faktum att bara Mirjam blev straffad. Man kan 

också se det som detsamma som har hänt med många kvinnor efter Mirjam: kvinnor blir straffad 

av saker som män får göra.68 

1.7.3. Hanna Tervanotko: Denying Her Voice 

Tervanotko har forskat om Mirjam i sin avhandling och även efter det. Boken Denying Her 

Voice (2016) är en utvidgad version av hennes avhandling. Tervanotko anser att man inte får 

en helhetsbild av Mirjam om man bara tar hänsyn de bibliska texterna. Enligt henne ska man 

läsa alla texter om Mirjam från den andra templens tid som likvärdiga.69 Hon menar även att 

det inte nödvändigtvis är så att de texter som är i Pentateuken är de mest ursprungliga.70 Alla 

dessa texter är skrivna efter exilen, men de kan ha tidigare tillkomst.71 Hennes läsning är 

historisk-kritisk och feministisk. 72  Hon analyserar utvecklingen av den litterära bilden av 

Mirjam som de antika judiska texterna ger. Texternas tidsband sträcker sig från exilen (587–

537 f.v.t.) till början på 100-talet v.t. Tervanotko anser att beskrivningen av Mirjam under olika 

tidsperioder även kan ge information om hur kvinnor sågs generellt.73 

Enligt Tervanotko var Mirjam först en självständig figur som senare kopplades till Mose och 

Aron. Hon visar hur den utvecklingen har skett. Under 200- och 300 talen f.v.t. används 

 

67   O’Donnel Setel, 36. 

68   Katharine Doob Sakenfelt,” Numbers” i Women´s Bible Commentary, red. Carol A. Newsom 

och Sharon H. Ringe (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 1998), 54. 

69   Tervanotko, 20. 

70   Tervanotko, 31. 

71   Tervanotko, 21. 

72  Tervanotko, 29-39. 

73   Tervanotko, 19. 
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Mirjams figur mest i levitiska texter. Syftet var att förstärka leviternas makt. Hon passade inte 

i den romerska tidens kvinnoideal och under den tiden minskade hennes roll i litteraturen.74 

I The Reworked Pentateuk 4Q365 6a II + 6c, 1–7. har bevarats en längre version av Mirjams 

sång (Havets sång). Tervanotko menar att det bevisar Mirjams betydelse. Sången liknar 

sångerna av Debora och Hulda, så den ger en tanke om att även Mirjam kunde vara en militär 

karaktär.75 

The Apocryphon Pentateuch B 4Q377 2 I, 9 ger bilden av Mirjam under den hellenistiska eran. 

Mirjam har blivit en sekundär karaktär. Bilden av henne är ändå mest positiv under den tiden. 

Hennes straff nämns inte heller så ofta i skrifter under den hellenistiska tiden; det var kanske 

ett skamligt tema.76 Men bilden av Mirjam blir tunnare under tiden, hon minskar i betydelse 

och ses mest som en syster till två ledare. Texter pekar åt det hållet att tidigare hade kvinnor 

mer frihet och fler roller utöver att bara vara en hustru och moder. De kunde även ha ledande 

roller i samhället. Kristider har också kunnat utmana normer.77 

I texter innan exil var äktenskapen inte lika kontrollerade och det var tillåtet att gifta med en 

utomstående. Efter exilen ändrades det helt: en ogift kvinna skulle vara en hot mot hela gruppen. 

Mirjam som hade tidigare varit ogift måste gifta sig. Hon hade en viktig släkt så hon skulle 

också ha en lämplig make. Hon fick inte dra främmande folk in i familjen. Tervanotko skriver 

att ett rätt sorts äktenskap var viktigare för de ledande släkter.78 Hon fortsätter att kvinnor nämns 

oftare i de levitiska texterna än i andra texter, för släktskap var ännu viktigare för dem än för 

de andra stammarna.79 

I antika litteraturen var Mirjam den enda kvinna som nådde ”raz”, kommunikation med Gud. 

Men det var annars inte helt okänt att kvinnor var profeter. Under den hellenistiska eran blev 

profetskap kopplat ihop med prästskap och då tystades kvinnliga profeter ner.80 

 

74   Tervanotko, 285–286. 

75   Tervanotko, 160. 

76   Tervanotko, 180. 

77   Tervanotko, 289. 

78   Tervanotko, 290. 

79   Tervanotko, 291. 

80   Tervanotko, 292-293. 
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Mirjam hade olika roller i antika texterna. Tervanotko menar att den judiska kvinnobilden inte 

var enhetlig. Många historieskrivare har hellre velat se Mirjam som en syster, en hustru och en 

moder än en självständig kvinna.81 

1.7.4. The Queer Bible Commentary 

The Queer Bible Commentary är kanske den mest täckande queerteologisk bibelläsning. 

Skrivarna är ledande genus- och queerteologer. Några av dem är Rebecca Alpert, som har 

skrivit kapitlet om Exodus, doktor i religion och en av de första kvinnliga rabbiner i Amerika 

och Sue Levi Elwell, som har skrivit delen Numbers. Den sistnämnda är också en rabbin, doktor 

i judisk religion och grundaren av den American Jewish Congress Feminist Center in Los 

Angeles. 

Som redan nämns ovan har Carden gjort sin läsning om 1. Moseboken som en queer-Midrash. 

Han citerar Alicia Ostrikers utmaning till kvinnor att gräva runt texten precis som män har gjort 

i alla tider: " ’Turn it and turn it’ har rabbinerna sagt om Toran. Gud har menat alla tolkningar 

vi lyckas att hitta.” Carden utmanar till samma typ av queerläsning.82 

Alpert har läst händelser i Andra Moseboken så att queermänniskor kan hitta paralleller i dem. 

Hon skriver också om karaktärer i Andra Moseboken och beskriver t.ex. hur Mose kan ses som 

homosexuell. Om barnmorskor Sifrah och Puah som jobbade tillsammans skriver Alpert hur 

lätt det är att tänka att de var mera än bara ett arbetslag.83 

Alpert skriver att Mirjam inte har något kärleksförhållande i Bibeln. I 2 Moseboken är hon en 

självständig figur, en profet som ledde kvinnornas sång. Den här insikten kan vara viktigt när 

man vill läsa lesbiska insikter in i texten. Alpert skriver att Alice Bach har föreslagit att det 

finns paralleller med en text från Sappho där kvinnorna jublar vinst över den dominerande 

maskulina krigskulturen. Det finns forskare som menar att efter sävhavsepisoden var det 

Mirjam som sjöng först och män svarade till kvinnor. Alpert skriver att Meyers har presenterat 

arkeologiska bevis på att det var kvinnor som sjöng vinstsånger efter krig.84 

 

81   Tervanotko, 293-294. 

82   Carden, 60. 

83   Alpert, 72. 

84   Alpert, 73. 
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Kvinnor och män levde separata liv. Kvinnorna hade ingen makt, men de var fria att ha olika 

förhållanden mellan varandra. Lesbiska förhållanden var inte förbjudna och nämns inte ens i 

Bibeln. Det finns åsikter att det är för att de inte existerade. Det finns forskare som menar att 

sex mellan kvinnor inte sågs som sex. Sex krävde närvaro av en penis. Vad kvinnorna gjorde 

sinsemellan spelade ingen roll.85 

Alpert skriver också om Zipporah, som genomförde en blodritual till en man. Den bibliska 

texten ger ingen exakt förklarning om vad som hände. En del forskare anser att texten bara är 

främmande och obegriplig. Shankman har gett en trans-lesbisk-gay förklarning: Zippora tar 

ledningen och ändrar man- och kvinnorollerna mellan henne och Mose. Hon förklarar t.o.m. 

Mose som sin brudgum även det är en sed på judiska bröllop att manen deklarerar kvinnan som 

sin brud.86   

1.8. Disposition 

I det här första kapitlet presenterar jag bakgrunden till uppsatsämnet, problemformuleringen 

och syftet. Jag formulerar arbetsfrågor och avgränsar ämnet. Sedan presenterar jag queerteori, 

queerteologi, queerläsning och de metoder som jag har använt samt förklarar viktiga begrepp. 

Jag presenterar också den litteratur och de källor jag har använt mig av. Till slut presenterar jag 

tidigare forskning inom ämnet. Teoridelen tar relativt stor del av uppsatsen. Jag vill påpeka att 

bygga teorin och gå genom tidigare forskning är redan en del av analys. 

I kapitel två analyserar jag de bibliska, judiska och kyrkofädernas texter om Mirjam. Jag 

försöker hitta svaret på arbetsfrågor och slutligen på huvudfrågan. 

Allra sist presenterar jag slutsatser. 

 

85   Alpert, 74. 

86   Alpert, 75. 
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2. Mirjam i texter - analys 

 

Mirjam nämns första gången i Bibeln direkt efter Sävhavsepisoden (2 Mos 15:20-21). Mose 

har en syster i barndomsberättelsen, men vi vet inte vad systern heter (2 Mos 4:14). Nästa 

gång framträder hon när hon kritiserar Mose (4 Mos 12:1–15, 20:1) och blir straffad. I femte 

Moseboken nämns igen Mirjams straff (5 Mos 24:9), Första Krönikeboken 6:3 och 4 

Moseboken 26:59 ansluter henne i samma syskonskara med Mose och slutligen gör Mika 

henne till ledare i öknen (Mika 6:4), vilket inte nämns i andra Bibeltexter. Mirjam nämns inte 

i Bibeln efter Jesus födsel. 

2.1. Mirjam i Exodus 

 I läsningen koncentrerar jag mig på det mesta på de slutliga textformerna i MT. Frågan om 

varianter och redaktörer tas upp bara när jag bedömer att det är relevant. 

2.1.1. Vilka sjöng med Mirjam? 

I 2 Mos 15:20-21 sägs att profetissan Mirjam, syster till Aron, tog en trumma87 i sin hand och 

att alla kvinnor steg fram efter henne med trummor och med dans. Mirjam svarade/sjöng till 

dem. 

Verbet יצא är ofta översatt som gick ut. Folket har ändå just kommit över Sävhavet och blivit 

räddad från egyptierna. Alla stod redan ute. Verbet kan översättas också så att kvinnorna klev 

fram88. I tidigare verser har Mose just lett män till att sjunga. Egentligen används ordet Israels 

barn av den som sjunger med Mose. Det kan även innehålla kvinnor. Maskulina pluralformer 

används om gruppen som består av både män och kvinnor. Första person kohortativ är samma 

 

87   Meyers menar att den var en trumma inte en tamburin som det brukar översättas (Carol L. 

Meyers, Exodus (Cambridge: Cambridge Univ. Press.), 117. 

88   William H.C. Propp, Exodus 1-18: A New Translation with Introduction and Commentary (New 

Haven: Yale University Press. 1999), 547. 
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i feminin och i maskulin form. Man brukar tolka den här hymnen som en växelsång mellan 

kvinnor och män.89 Ordet ענה har översättningar att sjunga eller att svara (gensvar). Enligt 

Theological Dictionary of the Old Testament (TDOT) kan ordet vara använt i 

ritualsammanhang och kan syfta till präst. Intressant är att i TDOT skriver Stendebach att när 

det handlar om Mirjam betyder det att sjunga, utan kultiska konnotationer, men det ges inget 

belägg varför det skulle vara annorlunda just här.90 Man kan tolka verserna 20–21 så att Mirjam 

och kvinnorna svarade till män och sedan på slutet av deras sång ger imperativ till män att 

sjunga. Det skulle passa i växelsång och vara i koherens med ordens genus. En annan möjlig 

tolkning är att båda orden, ם ֶ֖ ירּו och (till dem, maskulin) ָלה  ִׁ֤  även (sjung, maskulin form) ש 

inkluderar kvinnor och att Mirjam sjunger ensam till alla andra och utmanar dem att svara.91 

Den senare tolkningen innebär att ordet ַּ֥ ַעןַוַת  svara eller sjunga står i feminin singular 3. 

Septuaginta använder hortativ konjunktiv av ordet שיר sjunga a!|dw (låt oss sjunga a)|sw?~men, ) 

som skulle inkludera alla, även Mirjam själv. Men Septuagintas version anses vara en senare 

tolkning. 92 

Clemens av Rom skrev i sin andra epistel93 att Mose sjöng först med män och sedan ledde 

Mirjam kvinnor. Enligt honom sjöng de separata, som det skulle vara, män med män och 

kvinnor med kvinnor. Bibeltexten ger ändå bilden av sjungandet som skedde antingen 

tillsammans eller åtminstone i interaktion mellan män och kvinnor. 

Filon skriver i De Agricultura och i Vita Contemplativa att Mirjam ledde kvinnornas sång. 

Mose ledde alla män och Mirjam ledde ”de bästa av deras kön”. I Vita Contemplativa (VII.68) 

beskriver Filon jungfrur som de bästa av kvinnor. 

Gregorios av Nyssa skrev (Om oskuld, kapitel 19) att Mirjam måste ha varit jungfru för att hon 

hade en tamburin i handen och tamburin är en fruktlös, död sak så den var symbol av oskuld. 

 

89   Propp, 548. 

90   F. J. Stendebach," ענה," i Theological Dictionary of the Old Testament, red. G. Johannes 

Botterweck, Helmer Ringgren, & Heinz-Josef Fabry, vol. 11 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2001), 219-230. 

91   När gruppen bestå både av män och kvinnor används maskulina former. 

92   Tervanotko, 48. 

93   Episteln anses att vara pseudo-Clementinisk. M.B. Riddle, "Introductory Notice to Two Epistles 

Concerning Virginity" i The Ante-Nicene Fathers Vol III, Rev. Alexander Roberts, Sir James Donaldson & Arthur 

Cleveland Coxe (New York, NY, Cosimo),54. 
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Därför, enligt Gregorios, ledde Mirjam en dans av jungfrus. Bibeln säger ändå, att alla kvinnor 

följde Mirjam. Det är inte troligt att alla kvinnor var jungfrur. Gregorios har ändå en bättre 

anledning att misstänka att Mirjam själv var oskuld: Bibeln säger inte att hon var gift eller hade 

barn och att hon presenteras som ”Arons syster”, inte som någon mans fru. Det behöver dock 

inte betyda att hon var oskuld. 

2.1.2. Havets sång 

Havets sång är traditionellt kallad sång av Mose.94 Det finns anledning att misstänka att det kan 

ha varit Mirjam som författade sången. Enligt Meyers var det nästan enbart kvinnor som 

författade den här typen av segersånger.95 Hon menar att sångtradition i den hebreiska Bibeln 

annars bara är kopplat till kvinnor. Det instrument som Mirjam använde var troligen en liten 

handtrumma. Varje gång trummarens kön nämns i den hebreiska Bibeln är det en kvinna. Också 

arkeologin stödjer den uppfattningen: alla terrakottafigurer som presenterar trumspelarna är 

kvinnor.96 Childs anser att det har funnits en benägenhet att tillskriva hymner till den välkända 

Mose.97 Utan någon vidare bevis är det ändå som Propp konstaterar: ”Hur kan någon hävda att 

veta detta?”98 Meyers konstaterar att Mirjams sång i The Reworked Pentateuch ger fler bevis 

på att sången skulle tillskrivas Mirjam. Ändå anser även Meyers att det är bättre att använda 

namnet Havets sång än att tillskriva den till Mirjam eller Mose.99 

Det finns intressant queert läckage när segerhymnen som är genre som komponerades bara av 

kvinnor är tillskrivit till Mose. Han verkar ändå vara av så viktig och mäktig karaktär att det 

inte förminskar honom. 

 

94   Carol L. Meyers, Exodus (Cambridge: Cambridge Uni. Press, 2005), 116. 

95   Meyers, 117. 

96   Meyers, 117. 

97   Brevard S. Childs, The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary (Luisville, KY.: 

Westminister Press, 1974), 248. 

98 
  Propp, 548. 

99   Meyers,116. 
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2.2. Vems syster var Mirjam? 

I detta kapitel forskar jag hur traditionerna ser på Mirjams förhållande till Mose och Aron. 

Var hon syster till Aron och Mose, bara till Aron eller inte alls släkt med någon av dem. Jag 

har bedömt att här är det väsentligt att diskutera hur bilden på Mirjam har ändrats i olika tider. 

Vi är vana att tänka att Mirjam, Aron och Mose var syskon. Så är det också i Bibeltexter som 

är daterade som de nyaste texterna som nämner Mirjam. Det är inte lika självklart i de äldsta 

texterna. Här ska jag kort analysera texter från olika tidsperioder, inte bara den senaste 

versionen. Jag har bedömt att det kan vara av intresse för queer-läsningen. Det kan ha haft 

betydelse för Mirjams möjligheter om hon var nära släkt till den stora ledaren Mose. Om hon 

inte var det i de äldsta berättelser, var det kanske viktigt att hon skulle få den statusen. Jag 

kommer också att jämföra med några senare traditioners uppfattningar. 

I Andra Moseboken beskrivs Mirjam som Arons syster. I Fjärde Moseboken och i Första 

Krönikeboken nämns Aron och Mirjam som syskon till Mose. Tervanotko fastslår att i de äldsta 

texterna var Mirjam inte relaterad till vare sig Mose eller Aron.100 Enligt henne är det också 

påfallande att Mirjam i Andra Moseboken enbart nämns som syster till Aron, inte till Mose. I 

Mika, som är det äldsta av böckerna där Mirjam nämns, kallas hon inte som syster till Aron 

eller Mose, utan är en självständig medledare. I Fjärde Moseboken (4 Mos 12:1–15) nämns inte 

heller någon släktskap mellan Mirjam, Aron och Mose. Det var ovanligt att en kvinna nämndes 

utan att nämna hennes närmaste manlig släkting. Att Mirjam är syster till Mose nämns bara två 

gånger (1 Krön 6:3 och 4 Mos 26:69). Det finns ändå andra ställen där Aron beskrivs som Mose 

bror (2 Mos 4:14; 6:20). 

Burns anser att det måste vara senare konstruktion att Mirjam är syster till Mose och Aron.101 

Hon menar även att Mirjam gjordes till Arons syster för att ge Aron mer pondus: Mirjam var ju 

en känd kultledare.102 Tervanotko säger att Mirjam ser ut att ha varit en självständig figur i 

några traditioner. Eller av någon annan anledning görs hon till en självständig figur i Mika, 

 

100   Tervanotko, 188. 

101                       Burns, 139. 

102  Burns, 130. 
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även det redan fanns tradition att hon var syster till Aron och Mose, enlig Tervanotko. Det kan 

ha funnits olika traditioner samtidigt.103 

Samtidigt fick Mirjams status som profet legitimitet, eftersom hon var så nära släkt med ledaren. 

För Josefus ser det ut att vara självklart att Mirjam var syster till Mose. I Antiquitates Judaicae 

2.9.3 och 2.9.4 berättar han hur Moses syster Mirjam tittade till Mose när han låg i vattnet. I 

3.5.8 beskrivs Mirjam vara ”syster till deras ledare”. 

 Clemens av Alexandrien skriver i Stromata (Strw&mata) hur Mose berättar om sin barndom. 

Där kallas Moses syster Mirjam. 

Mekhilta av Rabbi Yishmael (15:20:1) ger förklarningen att Mirjam presenteras som ”Arons 

syster” för att det var Aron som riskerade livet för Mirjam (4 Mos 12:2), på samma sätt som 

bara Simon och Levi kallades Dinas bröder (1 Mos 34:25) även hon hade 12 bröder. Bara de 

som nämndes hade riskerat sina liv för henne.104 I Sotah 12b:23105 och i Megillah 14a:14106 

sägs att Mirjam beskrivs som ”syster till Aron” för att hon profeterade när hon än så länge bara 

var syster till Aron (hon profeterade om Mose födsel). Ramban har sagt att när Mose och 

Mirjam redan var nämnda så ville Tora i sin vishet nämna även Aron. I Divrei haYamim 2:42 

sägs det att det var vanligt i Tora att identifiera syskon genom sin äldsta bror. 

Att det finns så många olika förklarningar visar att det har varit problematiskt att bara Aron 

nämns. Jag anser att det är möjligt att Mirjam var syster till båda, men att det var normalt att 

enbart nämna den äldsta brodern. Annars är jag benägen att tänka att Mirjam ursprungligen 

kanske inte var syster till varken Mose heller Aron. 

2.3. Var Mirjam en man? 

Om man skulle följa den tanken som Propp hade om den andra Mirjam som nämns i Bibeln var 

alla som kallas ן  son i genealogier män. Det skulle göra Mirjam till man i Första Krönikeboken ,בֵּ

6:3 (5:29 i Biblia Hebreica Stutgartensia). Även det var en spännande idé att hon kanske var 

 

103   Tervanotko, 113,115. 

104  ”Mekhilta d’Rabbi Yishmael”, Sefaria: A Living Library of Jewish Texts, hämtad 2019-10-22, . 

105   ”Sotah”, Sefaria: A Living Library of Jewish Texts, hämtad 2019-10-22, . 

106  ”Megillah”, Sefaria: A Living Library of Jewish Texts, hämtad 2019-10-22, . 
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en man i tidigare tradition och ändrades till en kvinna när hon hade kvinnliga attributen (som 

ledde kvinnornas sång). Krönikeböcker hör dock till de nyaste texterna i den hebreiska Bibeln107 

och därför är det svårt att tänka att det skulle finnas äldre information där än i de andra 

Bibelböcker som nämner Mirjam. 

Mirjam nämns på samma nivå som Mose och Aron, som en son till Amram. Ordet ן  son, i ,בֵּ

pluralform inkluderar även döttrar, men det ser inte ut att användas så i Bibeln. I Fjärde 

Mosebok 26:59 sägs: ”Åt Amram födde hon [Jokeved] Aron, Mose och deras syster Mirjam. 

I TDOT är ordet ן  mest beskrivit att betyda bara söner, även om det inte direkt säger att det בֵּ

inte skulle inkludera döttrar. Det sägs bara om djur att det inte finns något tecken att ordet 

används bara för manliga avkommor.108 Jag inser att utan fler bevis kan man inte veta säkert att 

man aldrig skulle ha använt termen ן  om alla barn. Ordet kan ha förekommit åtminstone i vissa בֵּ

områden och vissa tider. 

 Tervanotko tänker att Mirjams namn senare har redigerats in i texten och det är därför hon har 

hamnat på samma nivå som Mose och Aron.109 Det kan finnas även andra möjliga förklarningar. 

Tur haAron har också märkt att detta sätt att skriva skulle det verka som om alla tre, Mirjam, 

Aron och Mose, var män, om man inte känner igen dem. Men att de var så välkända att man 

inte behövde berätta att Mirjam var en kvinna (Tur haArons kommentar om Genesis 36:12)110. 

Det är inte så viktigt att känna till hur Mirjam har hamnat i samma nivå med sina bröder. 

Viktigare är att hon finns där, det bevisar hur viktig och känd karaktär hon var. 

2.4. Var Mirjam gift? 

I detta kapitel tar jag upp frågan om Mirjam var gift. Bibeln säger ingenting om Mirjams 

familjerelationer, så här ska jag ta upp andra judiska traditioner. I kyrkofädernas texter har 

 

107   Craig Davis, Dating the Old Testament (New York: RJ Communications, 2007), 439. 

108   H. Haag,” ן  & i Theological Dictionary of the Old Testament red. G. Johannes Botterweck ”,בֵּ

Helmer Ringgren, revised edition, vol. 2 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1975), 145-

159. 

109   Tervanotko, 123. 

110   ”Tur haAron.” 
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jag inte hittat antydan att Mirjam skulle varit gift; hon ses hellre som en jungfru. Men det är 

svårare att vara säkert att någonting inte finns än att hitta det som finns. 

Det var ovanligt att en judisk kvinna inte var gift. Bara att en kvinna inte definieras genom 

sin make eller far, utan genom sin bror, är ovanligt. Det kan finnas olika anledningar till varför 

man kallar henne Arons syster. Som jag konstaterade ovan kan det vara så att Mirjam och 

Aron inte var med i Mose familj i tidigare traditioner och att Aron var Mirjams enda kända 

familjemedlem. Det kan ha varit vanligt tidigare, innan Bibeln redigerades till dess slutliga 

form, att det faktiskt fanns ogifta kvinnor. 

Bibeln säger inte någonting om Mirjams familj. Judiska skrifter tar upp frågan, men om hon 

hade man och barn, kan hon enligt dessa skrifter haft ha haft tre olika äkta män: Hennes farbror 

Uzziel (The Testament of Amram 4Q543 fr.1)111, Kalev (Sotah 11b-12a) eller Kalevs son Hur 

(Antiquitates Judaicae 3:2.3). I Bibeln är Kalev gift med Efrat (1 Krön 2:19), men i Sotah 12a 

förklaras att hon är samma kvinna som Mirjam. 112  Jag anser att det är väldigt osannolik 

förklarning. Om Mirjam var gift, låter Uzziel eller Hur som mer sannolika alternativ. Det är 

inte helt omöjligt att hon hade fler män (troligen efter varandra). Att ha flera män samtidigt 

skulle också vara queer. Jag har åtminstone inte hittat någonstans i Bibeln en kvinna med flera 

makar. Jag önskar verkligen att Mirjam inte var gift med sin egen son. Hedner Zetterholm ställer 

frågan om de skriftlärda verkligen trodde på deras tolkningar, som ser väldigt osannolika ut för 

oss. Men den andra möjligheten var helt omöjlig för dem.113   Det var troligen helt omöjligt för 

rabbinska judar att Mirjams skulle ha varit ogift. Åtminstone en man var inte en man om han 

inte var gift och kvinnans uppgift var att vara en hustru (Rabbi Eliezer, Jevamot 36a).114 Det 

överraskande är att Josefus presenterar Hur som ”Mirjams man”. Det var väldigt sällsynt under 

Josefus tiden att definiera en man genom sin hustru.115 Josefus nämnde bara kvinnor när det var 

absolut nödvändigt, han lämnade ofta ute kvinnor från berättelser som de brukade vara med i 

eller utelämnade åtminstone deras titlar.116 Jag tror att han kanske ville koppla Hur till Mose 

 

111   Vermes, 570. 

112   ”Sotah.” 

113   Karin Hedner Zetterholm, Inte i himlen! text, tradition och tillämpning i judisk tradition 

(Lund:Arcus, 2008), 84. 

114   Adania 2002, 83. 

115   Tervanotko, 272. 

116   Tervanotko, 265. 



30 

 

 

och behövde ett äktenskap för att göra det. Det innebär att Mirjam egentligen kan ha varit, igen, 

bara ett medel att styrka männens makt. 

Tervanotko påpekar att det var otillåtet att vara gift med så nära släkting som sin farbror (3 Mos 

18:12; 20:19).117 Jag anser att just den problematiken kan ha orsakat att man i senare litteratur 

bytt ut Mirjams make mot en, eller två, andra män. Det kan också finnas ett syfte med att göra 

Mirjam till antingen Kalevs eller Hurs hustru. Då blev hon förmodern till David, som fick 

följaktligen en starkare koppling till leviterna. 

Jag har redan presenterat Filons syn på Mirjams sexualitet ovan. Jag vill dock tillägga att 

Tervanotko även påpekar att om Filon har kända traditioner om Mirjams familj väljer han att 

inte nämna dem. För honom var det troligen viktigare att en så viktig kvinna var jungfru.118 

 

I en artikel om reflektioner om sin väg som en queer rabbi har Sarah Elli Tikvah skrivit om när 

Mirjam kritiserade Mose äktenskap (4 Mos 12:1) Hon spekulerar att kanske var den kushit 

kvinnan Mirjams partner, och därför kritiserade Mirjam Mose för att ha tagit en kushit kvinna. 

Elli Tikvah menar att det är lika rimlig förklarning än det att Mirjam var gift med Kalev eller 

Hur.119  Enligt min åsiktkan det vara mera sannolikt att Mirjam hade en kvinnlig partner som 

inte nämns än att hon hade en make som inte nämns. Adania skriver också att de skriftlärda 

som försökte hitta förbjud mot att ogifta kvinnor hade sexuellt umgänge, men hade svårt att 

hitta något sådant.120 Alpert hade åsikten att det inte spelade någon roll vad kvinnorna gjorde 

sinsemellan och därför kan man tänka att en kvinnlig partner inte skulle behöva nämnas. 

Jag skulle vilja göra några tillägg i Elli Tikvahs hypoteser. Nu kan det se ut att Mirjam och 

kushit kvinnan hade ett förhållande, men när Mose gifte sig med kushit kvinnan straffades 

Mirjam när hon kritiserade det. Kanske Mirjam var ensidigt kär i kushit kvinnan. Det kan också 

vara så att kushit kvinnan och Mirjam hade ett förhållande, men att kushit kvinnan valde Mose 

före Mirjam. Hon hade ju en helt fri vilja att välja Mose. Mirjam kan ha blivit svartsjuk, pratade 

illa om dem och därför straffades hon. 

 

117   Tervanotko, 131. 

118   Tervanotko, 248. 

119   Sarah Elli Tikvah. “Talking my way in- Reflections on the Journey of a Lesbian Feminist Queer 

Rabbi” European Judaism Vol.49 No. 2 Autumn (2016), 18. 

120   Adania 2002, 82. 
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Enligt mig är den troligaste anledningen till att Mirjams make inte nämns i Bibeln att hon inte 

hade en. Det kan också vara så att hon var gift med sin farbror och det ansågs opassande för det 

blev förbjudet i Tredje Moseboken. Hennes föräldrar var ändå lika nära släkt och det ser inte ut 

att ha varit något problem. Hon kunde ha varit gift med någon utomstående och därför nämndes 

han inte. Mose gifte sig med en utländsk kvinna och Mirjam blev även straffad när hon 

kritiserade det, så det ser inte heller ut att vara en anledning till att inte nämna en make. Det kan 

också vara så att det var värre att gifta en utländsk man till familjen än en utländsk kvinna. 

Om Mirjam var gift, varför nämndes det inte i Bibeln? Om hon hade förhållande med en kvinna 

kan man bättre förstå att det uteslöts. Skulle det inte nämnas att hon hade en man om hon nu 

hade det, när det var så viktigt. Min åsikt är att antingen hade hon ingen make eller hade hon 

en opassande man, kanske en utomstående. Fick Mirjam inte ha en utomstående make och 

därför kritiserade hon Mose när han tog en kushit hustru? Eller skulle maken utelämnas 

eftersom han var en nära släkting? Mirjams föräldrar var nära släkt med varandra och det var 

inte helt ovanligt annars heller, så det känns inte riktigt som en sannolik anledning. Även 

förhållanden mellan så nära släktningar förbjöds i Tredje Moseboken 18. I The Testament of 

Amram gifter Mirjam sig vid fyrtio års ålder med sin yngsta farbror. Det var ovanligt hög ålder 

för en kvinna att gifta sig. Tervanotko menar att den återspeglar Mirjams föräldrars äktenskap, 

de gifte sig i hög ålder.121 Så även hon skulle ha varit gift senare var hon ogift länge. Om hon 

var gift är det också ovanligt att hon presenteras som Arons syster. Det kan finnas olika 

anledningar till det, men det gör ändå Mirjam till en kvinna som avviker från normen. 

 

2.5. Mirjams ledarskap 

I detta kapitel tittar jag kort vad det sägs om Mirjams ledarskap. Var hon en profetissa eller 

hellre en ledare bredvid Mose och Aron. Mika anses att vara skriven 722–700 f.v.t. och är den 

 

121  Tervanotko, 132. 



32 

 

 

äldsta av de texter som nämner Mirjam (Mika 6:4).122 Där kallas hon ledare, inte profetissa och 

utpekas inte heller som en syster till någon. 

Som jag skrev i kapitlet ”tidigare forskning” har Burns funderat på om Mirjams ledarskap var 

Mikas egen innovation, senare redigering eller en äldre tradition. Hon menade att det troligen 

är en äldre tradition. 

Jag är av åsikten att det viktigaste inte heller är om det var en äldre tradition eller inte. Att det 

finns där och att det inte kommenteras på något sätt, anser jag att vara ett bevis på att det inte 

var ovanligt för en kvinna att vara ledare. Det märkligaste är, enligt mig, att det inte redigerades 

bort från Mikas text. 

Burns påpekar även att Mirjam inte är med i den parallella texten i Första Samuelboken 12:7–

8 så Mirjam-tradition skulle bara har hört till den södra traditionen. Burns menar att sex av de 

sju gånger när Mirjam nämns i Bibeln kallas hon egentligen en ledare. Att kalla henne för 

”profetissa” är anakronistisk. Jag anser att det inte behöver vara anakronistisk, för att hon ser 

ut att agera som en profet enligt den Fjärde Moseboken 12:2 när hon säger: ”… Han (Herren) 

talar väl till oss också”. Hon fick dock straff efter att hon hade sagt det, men vi kan inte veta 

om hon fick det för att hon hävdade att Gud talar till dem (henne och Aron) eller om det var för 

att hon kritiserade Mose (4 Mos 12:1). 

Ordet ָפנ ה betyder före. I den hebreiska texten används inte ordet leda som det ofta görs i 

översättningar, utan det sägs att de tre gick före israels folk.123 Ordet används dock även om 

Gud när han går före, leder människor (5 Mos 1:30, Jes 45:2). Mose och Aron var också annars 

kända som ledarna under uttåget. Jag anser att skriva Mirjam bredvid dem inte kan betyda annat 

än att hon också var en ledare. 

Tervanotko säger att det visar Mirjams betydelse att hon är nämns på samma nivå som Mose 

och Aron.124 Jag tror också att det är speciellt att hon är där som en helt självständig kvinna, 

inte som någons dotter, fru eller syster. Enligt min åsikt kan Mirjam ha varit både ledare och 

profet, men jag skulle nog ändå lyfta fram henne som ledare. Som Tervanotko säger, det var 

 

122   John W. Rogerson, “Micah” i Eerdmans Commentary of the Bible red. James D.G. Dunn och 

John W. Rogerson (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003), 703. 

123   H. Simian-Yohre," ָפנ ה," i Theological Dictionary of the Old Testament, red. G. Johannes 

Botterweck, Helmer Ringgren, & Heinz-Josef Fabry, Vol. 11 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2001), 219-230. 

124  Tervanotko, 112. 
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ovanligt att en kvinna nämns som profet i Bibeln, men det finns några och det ser ut att vara en 

mer passande roll för en kvinna än annat ledarskap. 125 I judiska skrifter är Mirjam känd som en 

profet och även kyrkofäderna Clemens av Alexandria i Stromata och Hippolytos listar några 

kvinnor som profeter och, Mirjam är en av dem. 

Det ser ut att vara möjligt att en kvinna även kunde vara en politisk ledare. Debora var också 

ledare men kallas oftast för profet. Mose hade också profetiskt uppdrag (Domarboken 4) men 

han var känd som en ledare.126 Båda Mirjam och Mose agerar också som kultiska ledare i Andra 

Moseboken 15. 

Enligt O’Donnell Setet finns det flera antydningar i Andra Mosebok som pekar på att kvinnorna 

hade en religiös status som senare suddades bort.127 Inom ramar av denna uppsats finns det inte 

möjlighet att granska den frågan på en djupare nivå. 

2.6. Påverkade Mirjams sociala status vilka möjligheter hon hade? 

Jag har konstaterad ovan att Mirjam kan ha använts för att förstärka Leviternas, och i synnerhet 

Arons makt. Samtidigt gav släktskap med Leviterna och även med Mose en hög social status 

till Mirjam. Tollber säger, det är inte bara könet som styr vilken roll en människa kan ha, den 

påverkas även av den sociala statusen som berodde på släktskap. Som syster till Mose hade 

Mirjam säkert bättre möjligheterna att agera även som profet eller ledare än många andra 

kvinnor. Om Burns hypotes är rätt och Mirjam inte var Mose syster, utan fick den statusen 

efteråt, kan det också bero på att man behövde senare en förklarning hur en kvinna kunde vara 

så viktig figur. 

En av de andra få kvinnliga profeter i Bibeln är Hulda (Andra Kungaboken 22:14). Hon är gift 

med en klädkammarvakt och hennes eller hans fäder är inte kända som medlemmar i en viktig 

släkt. Prästerna gick ändå till henne för att få råd. 

 

125  Tervanotko, 116. 

126  Tervanotko, 116. 

127  O’Donnell Setel, 33. 
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Hulda är bevis på att det fanns flera kvinnliga profeter. Det nämns inte som någonting ovanligt 

vilket tyder på att det inte var helt ovanligt. Troligen var det inte genusöverskridande att vara 

en kvinnlig profet, men att nämnas i Bibeln som sådan är nog det. Hulda, som inte har samma 

sociala status som Mirjam, nämns fast bara en gång. Dessutom definieras Hulda genom sin man 

och hans yrke, så hon har inte samma självständiga position.   

3. Slutsatser - Finns det tecken på att Mirjam under olika 
perioder har uppfattats som queer? 

I detta kapitel ska jag titta på vad jag har svarat på hjälpfrågorna och kommentera det som 

behöver kommenteras utförligare. Med hjälp av allt det som jag har tagit upp ska jag diskutera 

om Mirjam uppfattades som queer eller inte. Jag är medveten om att det är anakronistiskt att 

kommentera någonting om Mirjam under den tiden Mirjam-traditionen föddes, eller när hon 

levde, om hon var en existerande person. Därför ska jag bara analysera om det finns tecken att 

Mirjam kunde uppfattas som queer under den tiden Bibeln fick den form den har i dag och 

under tiden de andra texter som handlar om henne skrevs. Det jag kan göra är att jämföra bilden 

av Mirjam med den generella kvinno- och mansbilden som läsaren får från dagens bibeltexter. 

Bibeln säger ingenting om Mirjams sexualitet. Man kan inte göra antagandet att hon inte skulle 

ha varit heterosexuell, för det finns ingen antydan till det. Samtidigt skulle man inte heller tänka 

att en ogift kvinna, som dessutom har några maskulina attribut inte skulle kunna vara 

heterosexuell. Elli Tikvah har en poäng när hon påstår att det är lika befogad att anta att Mirjam 

hade ett förhållande med en kvinna som att hon hade det med en man. Samtidigt är det 

egentligen troligare att om hon hade ett förhållande, hade hon haft det med en kvinna eftersom 

ett förhållande med en man mest troligen skulle ha nämnts i Bibeln. Att hon inte var gift behöver 

inte betyda att hon var en jungfru. 

Det som man kan säga om Mirjam är att hon inte alltid har följt mallen för kvinnorollen. Det är 

anakronistiskt att säga att hon inte följde den i den tid hon levde, eller när Mirjam-traditionen 

föddes, för det kan väl ha varit helt vanligt då att en kvinna var både var ledare, kultisk ledare 

och ogift. Att det finns så många olika förklarningar och kompletteringar på Bibelns Mirjam-

bild har under senare tid lett till hypotesen att Mirjam var queer, i den meningen att hon inte 
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uppfyller genusförväntningar och inte passar in. Till och med boken från modern tid, TDOT, 

menar att ordet som annars kopplas ihop med kultritualer och präster bara betyder att sjunga 

när det handlar om en kvinna som leder sjungandet, som mycket väl skulle kunna vara en kultisk 

ritual. Att hon var en av ledarna under uttåget ur Egypten nämns inte ofta i senare traditioner. 

De judiska och kristna traditionerna har hittat olika sätt att representera Mirjam. I judiska 

traditioner har Mirjam blivit en hustru och mor medan den kristen traditionen hellre ser henne 

som en jungfru. En liknande uppdelningen finns hos Josefus och Filon. Josefus skrev om 

Mirjams make och barnbarn medan Filon beskrev Mirjam, åtminstone ibland, som en jungfru 

och nämner inte alls att hon skulle ha en familj. 

Det kan ha varit vanligt i Mellanöstern att det fanns singelkvinnor som agerade som profeter, 

ledare eller rituella ledare. Det är en bred fråga som man inte kan inte forska vidare på inom 

ramarna för denna uppsats. Det verkar som att Mirjam var både ledare och kultisk ledare och 

även en profet. Särskilt ledarskap var sett som en manlig uppgift och även det fanns flera 

kvinnliga profeter och åtminstone en domare (Debora) har de nästan glömts bort. 

Jag har inte hittat bevis på att Mirjam skulle ha varit en manlig figur som förändrades till en 

kvinna. Även om hon står bredvid sina bröder i genealogin (1 Krön 6:3) är hennes kön nog en 

kvinna. Det som är osäkrare är hennes genus, hon har ett mycket maskulint attribut där. 

Det verkar som att Mirjam i de allra tidigaste traditionerna kan ha varit en självständig figur, 

som inte hade familjeförhållande till varken Aron heller Mose men att hon senare fick hon bli 

deras syster. Det finns två möjligheter till varför hon inskrevs i deras familj. Antingen behövde 

hon få en nära kontakt med mäktiga män för att förklara att en kvinna hade så hög status eller 

så ”utnyttjades” hennes meriter som en känd kultledare för att ge högre status till den levitiska 

släkten som åtminstone Mose tillhörde.  

 

De olika sätten att skriva om Mirjam i de olika källorna talar att det finns tecken för att hon 

tidvis, eller delvis, uppfattats som queer i receptions-historien. 
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Summary   

Miriam is one of the women called a prophet in the Bible. In the oldest text she is called a leader 

alongside Moses and Aron. This thesis offers a queer reading of Miriam that by through the 

discrepancies in the Bible and a few other texts searches for the answer to the question: “Are 

there signs that Miriam under different eras has been perceived as a queer?” by using the 

questions: “Did Miriam sing only with women?”, Whose sister she was? “Was Miriam a man?” 

“Was Miriam married?” “What is told about her leadership?”  

Thera are later Jewish texts and texts of the early Church fathers that indicate that Miriam did 

not seem to fulfil the role of a woman.   

Miriam appeared as a cult leader. She was even called a leader under the exodus in the oldest 

texts than mention her together with Moses and Aron. In these texts, she is not called their 

sister.  In a later genealogy she is called a child of Amram besides Amram´s other sons. 

However, the term mostly used for sons could include even children of both sexes.  

The Bible tells nothing about Miriam´s marriage or relationships. It can mean that she wasn’t 

married or it wasn´t important. The later Jewish scripts present several husbands to Miriam 

which can point out that Miriam as unmarried was seen as queer. It is as plausible that Miriam 

had a relationship with a woman as the suggestions that she had a husband.  

Thus, it is noteworthy that Miriam could maintain these controversial attributes when Bible got 

its current form. 
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