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1. Inledning 

Historien om Abraham, som utvandrade från Ur, slog sig ner i Kanaan och började tillbe den 

ende, manlige Guden, är en grundsten i människors sätt att tänka i både den judisk-kristna och 

den muslimska delen av världen.1 Hela samhällen har organiserats utifrån föreställningen om 

denne ende, manlige Gud, och land har erövrats och riken växt fram med denna berättelse 

som motivering. I motsättning till det monoteistiska ideal som förmedlas i berättelsen om 

Abraham och i hela den hebreiska Bibeln, står en mängd gudar och gudinnor. De har namn 

som Baal, Astarte och Asherah, och framställs som avgudar tillhörande främmande, hotande 

kulturer, och som den ende, manlige Gudens fiender.2 

Även om historien om Abraham och alla de andra bibliska berättelserna naturligtvis 

äger en giltighet i egenskap av mytologiska berättelser, är de mycket problematiska som 

historiska texter betraktade. Författarna till texterna hade inte samma syn på historieskrivning 

som vi har idag, och berättelserna ska i många fall snarare ses som beskrivningar av en 

önskan om hur det skulle vara, än hur det verkligen var.3 För att få veta hur det verkligen var, 

i den mån det över huvud taget är möjligt, måste man ägna sig åt studier av texternas datering, 

tillkomstsituation osv., men man måste också flytta studierna utanför den bibliska sfären, till 

arkeologiskt material, samt texter från närliggande kulturer. 

Utifrån denna typ av studier har gudinnan Asherah och hennes roll i den israelitiska re-

ligionen kommit att kraftigt omprövas. Snarare än att vara en främmande gudinna, tycks hon 

vara en del av den forntida israelitiska religionen, och snarare än att vara en av de främsta 

antagonisterna till Israels gud Jahve, framstår hon som nära knuten till honom och hans kult. 

Oenigheten kring Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen, och då särskilt hennes 

relation till Jahve, är fortfarande stor bland forskare, och frågan är naturligtvis mycket 

kontroversiell. Tanken på att det över huvud taget finns en möjlighet att Abraham, stamfader 

för de monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam, skulle ha dyrkat en 

gudinna vid Jahves sida, skakar kraftigt en viktig grundsten i en stor del av världens befolk-

nings sätt att tänka. 

 

 
1 Gen 11:27 
2 Exempelvis 1 Kung 18:16‐46 
3 Dever, 2005, s. 72 
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2. Syfte och frågställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i 

förhållande till Jahve. Min frågeställning är: 

 

- Vilken var Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i förhållande till Jahve? 

 

3. Material och metod 

Denna uppsats är baserad på studium av sekundärlitteratur. Studium av primärkällor i detta 

ämne kräver stora kunskaper i både arkeologi och semitiska språk – framför allt hebreiska och 

den forntida ugaritiskan – och var därför inte aktuellt för denna undersökning. De svenska 

bibelöversättningarna är i stort sett oanvändbara för ett studium av detta slag, då frågan i 

många fall gäller hur de ursprungliga hebreiska orden, samt ordföljden och böjningarna, skall 

tolkas – en tolkning som ju redan gjorts i den svenska översättningen. När det gäller denna typ 

av texttolkning har jag därför uteslutande utgått från de tolkningar som gjorts i sekundärlitte-

raturen. Jag har dock läst alla partier i den svenska översättningen av Bibeln4 i vilka Asherah 

förekommer, och kommer i ett par fall utgå från denna läsning, då det då är sammanhanget i 

vilket gudinnan ingår jag behandlar, vilket ju är tillgängligt oavsett vilket språk texten är 

skriven på. 

Det finns en hel del vetenskapliga verk om både den forntida israelitiska religionen i 

allmänhet och Asherah. Till denna studie har jag valt ut fyra verk som jag studerat närmare. 

Urvalet har gjorts utifrån en större mängd litteratur utifrån två kriterier: relevans och aktuali-

tet. För att avgöra vilken litteratur som är mest relevant för min frågeställning har jag läst 

sammanfattningar samt innehållsförteckningar i en större mängd litteratur, och utifrån det valt 

ut en mindre mängd. Utifrån detta urval har jag därefter valt den mest aktuella litteraturen. 

Två av de fyra verken innehåller dessutom noggranna genomgångar av tidigare forskning, 

vilket gör att jag anser mitt urval ytterligare motiverat. 

 

 
4 Böckernas bok, Bibelkommissionens översättning, 1999 
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3.1 Litteratur 

Följande är en presentation av den litteratur som denna uppsats i huvudsak utgår ifrån: 

 

Othmar Keel & Christoph Uehlinger – Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient 

Israel (1998) 

Detta är ett verk som det ständigt refereras till i övrig litteratur i ämnet skriven efter 1998. 

Verket är en kronologisk översikt över det arkeologiska materialet när det gäller religionen, 

främst då ikonografin, i det forntida Israel. Materialet sträcker sig från medelbronsålder IIA 

(ca 1750-1400 f.v.t.) till järnålder IIC (ca 700-600 f.v.t.). 

 

Mark S. Smith – The Early History of God. Yahweh and the Other Deities in Ancient 

Israel (2002) 

I denna den andra upplagan av Smiths verk redogör han för den forntida israelitiska religio-

nens uppkomst och utveckling, från ca 1200 f.v.t. till ca 500 f.v.t. Den israelitiska religionens 

roll i förhållande till polyteism, monolatri och monoteism betonas särskilt, och diskussionen 

kring Asherahs roll intar en viktig plats i verket. 

 

Judith M. Hadley – The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah. Evidence for a 

Hebrew Goddess (2000) 

Hadleys verk är en reviderad och uppdaterad version av hennes avhandling, Yahweh’s 

Asherah in the Light of Recent Discovery. Hadley redogör ingående för Asherahs historiska 

bakgrund samt roll i den västsemitiska mytologin, och utifrån bibliska texter och arkeologiska 

fynd diskuterar hon Asherahs roll i den israelitiska religionen, och då särskilt jahvekulten. 

Verket innehåller dessutom en noggrann och kritisk översikt över tidigare forskning. 

 

William G. Dever – Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient 

Israel (2005) 

Dever är professor emeritus i mellanösternarkeologi samt antropologi vid University of 

Arizona. Han har skrivit flera verk i ämnet tidigare, men med detta verk riktar han sig även 

utanför vetenskapsvärlden. Detta märks genom att texten saknar fotnoter och att författaren är 

något mindre försiktig i sina uttalanden och slutsatser än vad som är brukligt i en vetenskaplig 

text. Verket är dock försedd med en mycket utförlig litteraturlista, samt redogörelse för 

tidigare forskning, och innehåller referenser till (och stundtals kritik av) alla de övriga verken 
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i denna uppsats. Dever ägnar dessutom stort utrymme åt en diskussion kring och kritik av 

källmaterialet. Fokus i verket ligger på Asherahs roll i kulten, och Dever driver en tes om att 

gudinnan i första hand hörde till det folkliga, inofficiella utövandet av religionen. Texten 

bygger främst på arkeologiskt material, men kopplar även detta till bibeltexter. 
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4. Disposition 

Efter följande avsnitt, där jag redogör för bakgrundsinformation till ämnet, följer tre delar. 

Den första av dessa, avsnitt 6, utgörs av själva undersökningen. Detta avsnitt är indelat i två 

delar, där den första, 6.1, behandlar Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i 

allmänhet, och den andra, 6.2, behandlar hennes roll i förhållande till Jahve i synnerhet. I båda 

dessa avsnitt behandlar jag de olika källmaterialen separat. I avsnitt 7 analyserar jag materia-

let, genom att ställa den information som framkommit i de olika källmaterialen i relation till 

varandra, samt till det allmänna kulturella/politiska/geografiska läget i området, vilket jag 

redogjort för i bakgrundsinformationen i avsnitt 5. I det avslutande avsnittet, 8, ger jag en 

sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat. 

 

5. Bakgrund 

Av största betydelse för att förstå Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen, samt 

hennes relation till Jahve, är att förstå den historiska, kulturella och geografiska kontexten i 

vilken dessa båda gudomar ingick. Jag kommer därför så kort som möjligt redogöra för den 

historiska utvecklingen i området runt Kanaan under den tid som denna uppsats behandlar (ca 

2000-500 f.v.t.), det kulturella och geografiska sammanhanget, samt ge en kortfattad intro-

duktion till den västsemitiska och israelitiska religionen. Jag kommer vidare att redogöra för 

vilka källor som ligger till grund för studier av Asherah, Jahve och den forntida israelitiska 

religionen, samt vilka problem som är knutna till användandet av dessa. Inledningsvis 

diskuterar och definierar jag ett antal begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

5.1 Definitioner 

Bibeln 

Kan avse både den hebreiska och den kristna Bibeln. I denna uppsats kommer ordet uteslu-

tande avse den hebreiska Bibeln (av kristna kallad Gamla testamentet). 

 

Kanaaneer 

Begreppet avser egentligen helt enkelt det västsemitiska folk som levde i Kanaan, vilket är en 

historisk benämning på kustområdet vid Medelhavets östkust.5 Begreppet är dock problema-

tiskt att använda vetenskapligt eftersom det i Bibeln används polemiskt i förhållande till 

 
5 www.ne.se, sökord: ”Kanaan” 2009‐05‐14 

http://www.ne.se/
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israeliterna själva. I verkligheten var det så att den israelitiska kulturen långsamt växte fram ur 

och länge var en del av den kanaaneiska, och mycket av det som senare kom att fördömas 

som ”kanaaneiskt”, i betydelsen främmande, hade tidigare varit en accepterad del av den 

israelitiska religionen.6 I denna uppsats kommer begreppet uteslutande användas om den 

kanaaneiska kulturen som helhet – den israelitiska inräknad. Utifrån min användning av 

begreppet var alltså alla israeliter kanaaneer, men alla kanaaneer var inte israeliter. 

 

Israel 

Begreppet Israel har flera olika betydelser – det avser exempelvis både ett folk och ett 

geografiskt land.7 Eftersom det geografiska landet har förändrats historiskt kommer jag i 

denna uppsats uteslutande använda begreppet i betydelsen folk (helt enkelt det folk som under 

den givna historiska perioden identifierade sig som israeliter), samt det land som för tillfället 

beboddes av detta folk 

 

5.2 Historik 

Medelbronsålder II (ca 1750-1400 f.v.t.) 

I och med denna tid börjar den urbana kulturen i Kanaan blomstra (vilket till stor del hade att 

göra med att den intilliggande stormakten Egypten försvagats). Mot slutet av perioden skedde 

dock en nedgång för kanaaneisk kultur då Egypten åter växte sig starkare och började 

kolonisera Kanaan. Kulturutbytet mellan kanaaneisk och egyptisk kultur var dock i viss 

utsträckning ömsesidigt, då kananéer redan slagit sig ner vid Nildeltat 1650 f.v.t.8 

 

Senbronsålder (ca 1400-1200 f.v.t.) 

Kanaan fortsatte vara koloniserat av Egypten genom i stort sett hela senbronsåldern. Många 

boplatser övergavs under denna tid och folket övergick mer till ett nomadiskt liv.9 Det är 

under denna period, närmare bestämt runt 1236–1223 f.v.t. som Israel nämns som folknamn, 

differentierad mot kanaaneer, för första gången (på farao Merenptahs stele).10 

 

 
6 Smith, 2002, s. 6ff 
7 www.ne.se, sökord: ”Israel” 2009‐05‐14 
8 Keel & Uehlinger, 1998 s. 17 
9 Ibid. 
10 www.ne.se, sökord: ”Israel” 2009‐05‐14 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Järnålder I (ca 1200-1000 f.v.t.) 

Egypten försvagades, och nomaderna började åter slå sig ner.11 Den israelitiska kulturen 

började långsamt växa fram ur den kanaaneiska, men under hela perioden var kulturerna 

fortfarande så lika både när det gäller språk och materiell kultur att de utifrån arkeologiska 

fynd inte går att skilja åt.12 

 

Järnålder II A (ca 1000-900 f.v.t.) 

Under denna period kom den israelitiska kulturen att för första gången tydligt skilja sig från 

den övriga kanaaneiska, även om det naturligtvis fortfarande fanns många likheter.13 Detta 

berodde i stor utsträckning på att Israel nu enades under en kung – Saul (ca 1025–ca 1005 

f.v.t.).14 Det var dock först under Davids regering (ca 1005–ca 965 f.v.t.) som riket enades 

definitivt, och Jerusalem blev huvudstad.15 För religionen fick detta stora konsekvenser, 

genom att den officiella kulten i princip helt centraliserades till Jerusalem.16 

 

Järnålder II B (ca 900-700 f.v.t.) 

Perioden markeras av rikets delning i ett nord- och sydrike i och med inre konflikter efter 

kung Salomos död på 900-talet f.v.t.17 

 

Järnålder II C (ca 700-600 f.v.t.) 

Under perioden växte sig det assyriska riket allt starkare och kom att utöva allt mer inflytande 

över Kanaan.18 Jerusalem föll 586 f.v.t. efter att ha intagits av assyrier. Det ledande befolk-

ningsskiktet fördes därefter bort i det som brukar kallas ”den babyloniska fångenskapen” eller 

”exilen”.19 

 

 
11 Keel & Uehlinger, 1998, s. 16ff 
12 Smith, 2002, s. 27 
13 Ibid. 
14 Keel & Uehlinger, 1998, s. 134 
15 www.ne.se, sökord: ”Israel” 2009‐05‐14 
16 Keel & Uehlinger, 1998, s. 154 
17 www.ne.se, sökord: ”Israel” 2009‐05‐14 
18 Ibid. s. 371 
19 www.ne.se, sökord: ”Israel” 2009‐05‐14 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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5.3 Kulturell och geografisk kontext 

Kanaan låg inklämt mellan supermakterna Egypten, Assyrien och Babylonien, och utgjorde 

dessutom landbryggan mellan två kontinenter. Landet var till största delen kargt och obördigt 

– det enda bördiga området innehades av filistéerna – och det rådde ständigt svår vattenbrist.20 

En absolut majoritet av Israels folk var mycket fattigt och bodde på landsbygden. En li-

ten medelklass växte senare fram i städerna.21 Det rådde en tydlig arbetsfördelning mellan 

män och kvinnor – männen skötte jordbruket och var bärare av den officiella religionen, 

medan kvinnorna skötte alla sysslor i hemmet.22 

De äldsta hebreiska inskriptionerna kommer från 1100-talet f.v.t., men skrivande blir 

utbrett först på 700-talet f.v.t. – då är det dock endast frågan om mycket basalt skrivande av 

namn, enklare siffror etc. Inte ens under den romerska perioden (runt århundradet strax innan 

år 0) var mer än 5 % av befolkningen verkligt litterata.23 

 

5.4 Kanaaneisk religion 

Religionen hos de olika kustlevande västsemitiska folken som gemensamt kallas ”kanaaneer” 

var i stort sett densamma, med ett gemensamt panteon.24 De högsta gudomarna var El och 

hans gemål Asherah/Athirat.25 Andra framstående gudomar var storm- och krigsguden Baal,26 

den delvis androgyna krigs- och fruktbarhetsgudinnan Astarte,27 samt den kraftfulla jungfru-

gudinnan (enbart i betydelsen ogift) Anat.28 

Det som i första hand kom att skilja israelitisk religion från den övriga kanaaneiska var 

gudomen Jahves inträde i panteonet.29 Jahve var troligtvis en krigs- och stormgud som 

introducerats utifrån, från söder (området runt Sinai), och bildade jämsides med det övriga 

kanaaneiska panteonet det som kom att bli den forntida israelitiska religionen.30 Den äldsta 

inskriptionen som nämner denna gud kommer från 1400-1200-talet f.v.t.,31 men det är först 

 
20 Dever, 2005, s 13ff 
21 Ibid. s. 16 
22 Ibid. s. 27 
23 Ibid. s. 28 
24 www.ne.se, sökord: ”västsemitisk religion” 2009‐05‐14 
25 Ringgren, 1987, s. 153 samt s. 168 
26 Ibid. s. 157 
27 Ibid. s. 170 
28 Ibid. s. 171 
29 Smith, 2002, s.25 
30 Ibid. s. 32 
31 http://net.lib.byu.eduimaging/negev/names.html 2009‐05‐14 

http://www.ne.se/
http://net.lib.byu.eduimaging/negev/names.html
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under perioden 1200-1000 f.v.t. som Jahve börjar få betydelsen av den främsta gudomen i den 

israelitiska religionen.32 

 

5.5 Källor 

Källmaterialet för studier av den forntida israelitiska religionen har länge i stort sett enbart 

bestått av bibliska källor, och än idag utgör dessa en viktig del av källmaterialet.33 Det är 

därför av mycket stor vikt att ha klart för sig dessa texters ursprung för att kunna tolka 

materialet. 

Oenigheten om de bibliska texternas datering är mycket stor, men de äldsta texterna i 

Bibeln tillkom i alla fall med största sannolikhet inte före 900-talet f.v.t.,34 även om det är 

troligt att de till någon del bygger på en äldre, muntlig tradition.35 Detta är mycket viktigt att 

ha i åtanke, eftersom en stor del av de bibliska texterna utspelar sig långt före denna tid, och i 

många fall även utges för att vara författade långt tidigare. De texter i vilka Asherah framför 

allt behandlas, vilka traditionellt kallas de deuteronomiska texterna, är författade ännu senare, 

på 600-talet f.v.t., i samband med den dåvarande kungen Josias reform av religionen.36 Denna 

reform gick i huvudsak ut på att kulten centraliserades till Jerusalem och det mer folkliga 

utövandet av religionen på landsbygden bannlystes,37 exempelvis genom att man skulle 

”skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och Ashera [sic!]”.38 Sammanfattningsvis 

kan man alltså säga att Bibeln kanske inte vittnar så mycket om den tid den avser att berätta 

om, som den tid den tillkom i. Bibeln som helhet fick sin slutgiltiga form och redigering så 

sent som i exiltiden – en tid som därmed präglar hela verket.39 

Den främsta extrabibliska skriftliga källan för studier av den forntida israelitiska religi-

onen anses av många vara det rika mytologiska materialet från Ugarit,40 en stad belägen i 

Kanaan som blomstrade mellan 1600-1200 f.v.t.41 Utöver de ugaritiska och bibliska källorna 

finns det ett antal andra skriftliga källor; dels omnämns den forntida israelitiska religionen i 

 
32 Smith, 2002, s. 31 
33 Dever, 2005, s 73 
34 www.ne.se, sökord: “Moseböckerna” 2009‐05‐14 
35 Dever, 2005, s. 69 
36 Hadley, 2000, s. 55 
37 www.ne.se, sökord: ”Josia” 2009‐05‐14 
38 2 Kung. 23:4 
39 Jensen, Rothstein & Podemann Sörensen, 1996, s. 44ff 
40 Dever, 2005, s. 209 
41 www.ne.se, sökord: ”Ugarit” 2009‐05‐14 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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en del texter från närliggande kulturer, och det finns även ett antal inskriptioner från Israel att 

tillgå.42 

En typ av källmaterial som länge bortsetts ifrån, men som får allt större betydelse i stu-

dier av forntida israelitiska religion, är det icke-skriftliga (både ikonografiskt och kulturellt-

materiellt).43 

 

6. Undersökning 

 
6.1 Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen 

6.1.1 Athirat/Asherah i de ugaritiska texterna 

Att den gudinna som i Bibeln och andra israelitiska texter omnämns som ”Asherah” är den 

samma som den gudinna som i texterna från Ugarit kallas ”Athirat”, råder det inga tvivel om. 

De olika namnen är bara olika språkformer av samma ord, som uppkommit genom en 

förvandling av det ugaritiska ”th” till ”sh” i hebreiskan, samt tillägget av det i hebreiskan 

feminina singularsuffixet ”h”.44 Ordets etymologi är oklart och omstritt, men många menar att 

ordstammen har betydelsen ”att beträda, gå rakt.”45 Detta blir begripligt i ljuset av att Athirat i 

de ugaritiska texterna ofta sammankopplas med havet, och ett av hennes främsta epitet är 

”havets fru”46 – det fullständiga namnet skulle i så fall kunna tolkas som ”hon som beträ-

der/lugnar havet.”47 Denna tolkning tycks inte helt orimlig med tanke på att Kanaan är ett 

kustlandskap, samt den allmänna betydelse vattnet hade för befolknings fortlevnad. 

Athirat paras i de Ugaritiska texterna med den högste guden El.48 ”El” betyder helt en-

kelt ”gud”,49 och det motsvarande ordet för ”gudinna”, ”Elat”, används ibland som alternativt 

namn för olika gudinnor, men framför allt för Athirat/Asherah.50 El och Athirat är inte ett 

passionerat kärlekspar, utan snarare ett åldrande gudapar; en fader och en moder.51 Athirats 

roll som moder är hennes kanske allra främsta, och hennes vanligaste epitet är just ”gudarnas 

moder”52 – hon och El tänks vara föräldrarna till alla andra gudar i panteonet.53 Det ugaritiska 

 
42 Dever, 2005, s. 73 
43 Ibid. 
44 Hadley, 2000, s. 49 
45 Dever, 2005, s. 101, samt Hadley, 2000, s. 50 
46 Hadley, 2000, s. 40 
47 Dever, 2005, s. 101 
48 del Olmo Lete, 2004, s. 47 
49 Smith, 2001, s. 139 
50 Hadley, 2000, s. 42  
51 Dever, 2005, s. 210 
52 Ibid. s. 210 
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ordet för detta epitet kan dock även tolkas som ”gudarnas skapare”, eller till och med 

”gudarnas härskarinna”, vilket visar vilken hög status Athirat uppbar i det kanaaneiska 

panteonet. Hon intar även en stark och självständig roll i förhållande till El.54 

Athirats liv- och näringsgivande funktion understryks inte bara genom att hon är gudar-

nas moder; hon har i flera myter dessutom rollen som gudomlig amma, och när hjälten Keret 

undlåter att infria sitt löfte till Athirat straffar hon honom och mänskligheten genom att låta 

jorden bli ofruktsam.55 

 

6.1.2 Asherah i de bibliska texterna 

Asherah nämns 40 gånger i Bibeln; alla gånger i negativa ordalag, som någonting som är 

förbjudet, fördöms och ska förstöras, men som i många fall trots detta är föremål för tillbed-

jan.56 Att Asherah är någonting som kan förstöras har skapat en hel del problem för tolkning-

en av hennes roll i Bibeln – många gånger framstår det nämligen som att ordet ”Asherah” 

avser ett objekt snarare än en gudinna. Till skillnad från studier av de ugaritiska texterna, där 

det ju bara handlar om att undersöka vilken roll gudinnan har i mytologin, handlar därför 

studier av de bibliska texterna i mångt och mycket om att komma fram till en så grundläggan-

de sak som vad det som kallas ”Asherah” över huvud taget är. 

I texten uttrycks det aldrig explicit vad ”Asherah” är, men i de fall där det tycks åsyfta 

ett objekt styrs det av verb som ”hugga ner”, ”bränna”, ”plantera”, ”sätta upp”, ”bygga” och 

”slå sönder.”57 Det finns en mängd tolkningar av vad detta skulle kunna tyda på för typ av 

objekt, men den dominerande uppfattningen är att det rör sig om någon typ av träföremål,58 

exempelvis en påle eller ett levande träd.59 Inget dylikt föremål har kunnat identifieras med 

säkerhet vid arkeologiska utgrävningar, men det är föga förvånande eftersom träföremål inte 

bevaras över så lång tid.60 Det är anmärkningsvärt att föremålen är gjorda av trä – normalt 

tillverkades inte gudabilder av trä i mellanöstern under denna period, utan av dyrbarare 

material.61 Detta skulle kunna tyda på att själva materialet trä hade en symbolisk betydelse. 

 
53 del Olmo Lete, 2004, s. 47 
54 Hadley, 2000, s. 39ff 
55 Ibid. s. 41ff 
56 I följande verser: Ex 34:13, Deut. 7:5, 12:3, 16:21, Dom. 3:7, 6:25, 26, 28, 30, 1Kung. 14:15, 23, 15:13, 16:33, 
18:19, 2 Kung. 13:6, 17:10, 16, 18:4, 14, 21:3, 7, 23:4, 6, 7, 14, 15, 2 Krön. 14:3, 15:16, 17:6, 19:3, 24:18, 31:1, 
33:3, 19, 34:3, 4, 7, Jes. 17:8, 27:9, Jer. 17:2, 3, Mi. 5:14 

57 Hadley, 2000, s. 54 
58 Ibid. s. 77 
59 Dever, 2005, s. 101 
60 Smith, 2002, s. 112 
61 Keel, 1998, s. 18 
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I vissa fall tycks ”Asherah” som sagt åsyfta ett levande träd, och föremålet nämns över huvud 

taget flera gånger i samband med träd.62 I en del bibelverser fördöms till och med all form av 

kultutövande i anslutning till träd63 eller träföremål.64 I Septuaginta, den grekiska översätt-

ningen av den ovokaliserade hebreiska Bibeln, översätts ordet ”Asherah” i de flesta fall med 

ordet ”lund”, och i vissa fall rent av med ordet ”träd”.65 

Sammantaget tycks det rimligt att dra slutsatsen att objektet ”Asherah” i Bibeln på nå-

got sätt är förknippat med träd. I vissa fall kan det dock knappast vara frågan om ett levande 

träd, som när verbet ”bygga” används. Detta kan förklaras genom att ”Asherah” möjligtvis 

först åsyftade ett träd som var föremål för dyrkan, men att detta senare även kom att kunna 

ersättas med en symbol för trädet, exempelvis en påle.66 

Det råder långt ifrån någon enighet när det gäller exakt i vilka verser ”Asherah” åsyftar 

ett objekt och i vilka fall det syftar på gudinnan. I översättningar av Bibeln, exempelvis 

Bibelkommissionens översättning från 1999, är den tolkningen redan gjord, vilket tar sig 

uttryck genom att ordet ”Asherah” ibland skrivs med inledningsbokstaven som versal och 

ibland som gemen (många gånger har man till och med valt att översätta ordet till ”asherapå-

lar”, och därigenom även förutbestämt tolkningen av själva föremålet). Hur tolkningen görs 

styrs av sammanhanget och syntaxen, men det hela kompliceras genom att den ursprungliga 

hebreiska texten var ovokaliserad – inledningsbokstaven fanns alltså inte i originaltexten.67 

I de allra flesta fall som ordet ”Asherah” förekommer i Bibeln tycks det dock åsyfta ett 

objekt,68 men det finns ett antal verser som de flesta är överrens om måste åsyfta gudinnan.69 

I några fall rör det sig om konstruktioner där något föremål tillverkats åt Asherah,70 vilket 

rent grammatiskt omöjliggör Asherah som objekt,71 och i ett fall talas det om Asherahs 

profeter,72 och ett föremål kan knappast ha profeter.73 Det rör sig alltså om ett ganska litet 

antal verser som otvetydigt åsyftar gudinnan, och man skulle därför kunna dra slutsatsen att 

gudinnan Asherah har en relativt liten roll i Bibeln. Men även om ordet i de allra flesta fallen 

åsyftar ett objekt, bör det dock, vilket Dever påpekar, rimligtvis vara så att detta objekt som 

 
62 Dever, 2005, s. 214 
63 Keel, 1998, s. 54 
64 Exempelvis i Deut. 17:21 
65 Ibid. s. 102 
66 Smith, 2002, s. 115 
67 Ibid. 
68 Hadley, 2000, s 54 
69 Dever, 2005, s. 101 
70 1 Kung. 15:13, 2 Kung. 23:4, 7 
71 Dever, 2005, s. 101 
72 1 Kung. 18:19 
73 Dever, 2005, s. 101 
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bär samma namn som gudinnan har någon form av kopplig till denna.74 Att bestämma 

gudinnan Asherahs betydelse i Bibeln handlar därför till stor del om att bestämma i vad denna 

koppling består. För att kunna göra detta måste man ställa framställningen av Asherah (både 

objektet och gudinnan) i Bibeln i relation till framställningen av henne i de övriga källorna, 

vilket jag kommer att göra i a

För att ha möjlighet att använda ordet ”Asherah” neuralt, utan att genom själva mitt 

språkbruk tolka det vare sig som gudinna eller objekt, väljer jag att uteslutande stava ordet 

med versal inledningsbokstav. När det otvetydigt gäller gudinnan skriver jag det utan 

citationstecken, och när det bara är det otolkade ordet som åsyftas skriver jag det med 

citationstecken. 

 

6.1.3 Ashera i ikonografin 

Jag kommer nedan att göra en kronologisk redogörelse över de arkeologiska fynd av avbild-

ningar av gudinnor som gjorts i Israel under den aktuella perioden (ca 1750-500 f.v.t.), samt 

diskutera deras möjliga koppling till Asherah. Jag kommer att uppehålla mig längre vid ett 

antal fynd som är av särskilt intresse när det gäller studier av just Asherah. Inledningsvis vill 

jag dock göra läsaren uppmärksam på ett antal teman som framträder i detta material. 

Det förekommer det en mängd avbildningar av nakna gudinnor under i stort sett hela pe-

rioden – i vissa fall är det deras roll som livgivare som betonas, genom att underliv och mage 

accentueras, i andra fall den näringsgivande funktionen, genom att brösten är i fokus. Dessa 

två funktioner är dock nära knutna till varandra. Att det är frågan om gudinnor och inte bara 

kvinnor i allmänhet kan man avgöra ikonografiskt, exempelvis genom att vissa specifika 

attribut som bara används för gudomar inkorporerats i bilderna – exempelvis vissa typer av 

huvudbonader.75 

I ett påfallande stort antal avbildningar porträtteras gudinnan i anslutning till djur – det 

rör sig om en mängd olika typer, men de två mest signifikativa är lejonet och geten. Båda är 

inhemska motiv, även om de också förekommer i exempelvis egyptiska bilder.76 Lejonet är 

starkt kopplat till Asherah, och ett vanligt förekommande epitet till henne i inskriptioner från 

järnåldern är ”Lejonfrun”.77 

Det tema som dock framträder som det allra mest tydliga och frekvent förekommande är 

växter, framför allt träd, ofta i kombination med djurmotivet, och då särskilt getterna. 

 
74 Ibid. s. 101ff 
75 Keel & Uehlinger, 1998, s. 97 
76 Keel & Uehlinger, 1998, s. 47 
77 Dever, 2005, s. 166 
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Medelbronsålder II (ca 1750-1400 f.v.t.) 

Perioden domineras helt av olika former av avbildningar av den nakna gudinnan, och bilder 

av gudinnan är betydligt fler än av någon manlig gudom.78 I en del fall porträtteras gudinnan 

hållande en gren i vardera handen, och i vissa fall skjuter även grenarna fram ur hennes 

underliv.79 Ett annat mycket frekvent förekommande motiv är getter eller lejon i anslutning 

till grenar.80 

Ikonografin visar på ett starkt inflytande från Egypten,81 vilket kan förklaras både av 

kulturutbytet mellan de olika områdena, samt den egyptiska koloniseringen som började mot 

slutet av perioden. Både getter och lejon är vanligt förekommande motiv även i Egypten; båda 

hör även där till gudinnans sfär, och getter symboliserar där särskilt förnyelse och återfödel-

se.82 Gudinnans koppling till trädsymbolen är mycket tydlig i den egyptiska ikonografin 

under medelbronsåldern, och bilder av gudinnor med en underkropp i form av en stam eller 

rötter är vanligt förekommande.83 Trädgudinnan i den egyptiska ikonografin är nära kopplad 

till livgivande funktioner; det finns flera exempel på avbildningar av trädgudinnor som ammar 

– både barn, djur och kungar.84

 

Senbronsålder (ca 1400-1200 f.v.t.) 

Första gången Asherah nämns i en inskription i Israel är på en vas från Lachish från 1200-

talet f.v.t. innehållande rester av offer, och inskriptionen lyder: ”Ett offer till min fru Elat [min 

övers.]” [fig. 1].85 Elat betyder som tidigare nämnts ”gudinna” och kan syfta på olika 

gudinnor. Det är dock i första hand ett annat namn för Athirat (Asherah), i egenskap av den 

högsta gudinnan, på samma sätt som El (”gud”) är namnet på den högste guden. Det är därför 

rimligt att tolka det som att det är Asherah som avses i inskriptio

I direkt anslutning till inskriptionen är en bild föreställande ett träd, flankerat av två 

stegrande getter som äter av trädet.87 Runt bilden finns ett antal andra djur, bland annat 

lejon.88 Ordet ”Elat” är centrerat precis ovanför trädet. Att detta inte är en tillfällighet styrks 

av det faktum att trädet uppenbart är centrum i bildens komposition, liksom ordet ”Elat” är det 
 

78 Keel & Uehlinger, 1998, s. 47 
79 Ibid. s. 28 
80 Ibid. s. 20 
81 Ibid. s. 47 
82 Ibid. 
83 Keel, 1998, s. 23 
84 Dever, 2005, s. 228, samt Smith, 2002, s. 113 
85 Dever, 2005, s. 226 
86 Ibid. s. 226 
87 Ibid. 
88 Keel, 1998, s. 33 
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viktigaste i inskriptionen; det som själva offerhandlingen riktas till.89 Hadley menar att man 

skulle kunna tolka denna positionering som att det råder en absolut identifikation mellan Elat 

och trädet – att trädet förvisso är en symbol för Elat, men att Elat på samma gång faktiskt är 

trädet. Att detta förhållande mellan en gudom och dess symbol var förekommande inom 

religioner i området bevisas genom en bild av den egyptiska gudinnan Nut stående bredvid ett 

träd. På denna bild står ordet ”Nut” skrivet både över gudinnas huvud samt på trädstammen, 

vilket markerar att de två representerar samma referent.90 

En liknande vas som den men inskriptionen till Elat, dock utan inskription, har återfun-

nits på samma fyndplats. Motivet är det samma på denna vas, förutom att trädet är ersatt av en 

pubestriangel [fig. 2]. Detta har lett forskare att dra slutsatsen att trädet och pubestriangeln är 

olika symboler för samma referent – det vill säga Elat/Asherah.91 

Pubestriangeln är även ett centralt motiv på ett annat vanligt förekommande föremål 

från denna tid – ett halssmycke format som en triangel, i vilken gudinnan avbildas. Hennes 

kropp är underdimensionerad – istället är det hennes huvud, samt pubestriangeln som är i 

fokus. Liksom på vasen från Lachish, samt bilderna av de nakna gudinnorna från medelbrons-

åldern, växer det grenar ur pubestrianglarna på dessa hängsmycken.92 

Huvudena på dessa halssmycken är ofta beprydda av en så kallad Hathorperuk [fig. 3].93 

Hathor var en egyptisk gudinna med många och ambivalenta egenskaper – hon framträdde 

både som livgiverska och dödsbringerska, som ko- och trädgudinna, och djuren lejon och orm 

var nära knutna till henne.94 Många menar att Hathor var den egyptiska motsvarigheten till 

den kanaaneiska Asherah.95 Detta, i kombination med den överbetonade pubestriangeln med 

grenar, som ju utifrån Lachishvaserna kan identifieras med Elat/Asherah, tycks peka på att 

dessa avbildningar föreställer Asherah. 

Hathorperuken är inte det enda motivet som tyder på egyptiska influenser under denna 

period, som ju domineras av egyptisk kolonisering. Utöver dessa motiv finns det även många 

bilder av gudinnor som ammar, vilka påminner om motivet av den egyptiska gudinnan Isis 

som ammar sin son Horus.96 Ett exempel på en ammande gudinna, som dessutom inkorpore-

rar flera typiska Asherah-symboler, är en figurin funnen i Revadim. Gudinnan porträtteras här 

 
89 Ibid. 
90 Hadley, 2000, s. 7 
91 Keel, 1998, s. 34, samt Dever, 2005, s. 228 
92 Keel & Uehlinger, 1998, s. 54 
93 Ibid. 
94 www.ne.se, sökkord: ”Hathor” 2009‐05‐15 
95 Dever, 2005, s. 177, samt Turner & Russell Coulter, 2001, s. 73 
96 Ibid. s. 84 

http://www.ne.se/
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med ett barn ammande vid vartdera bröstet, med händerna särande vaginan, samt med 

palmgrenar flankerade av getter på vartdera låret [fig. 4].97 

En annan mycket viktig typ av gudinneavbildning under denna period, även den med 

tydliga egyptiska influenser, är det så kallade qudshumotivet. Motivet har fått sitt namn efter 

att inskriptioner av ordet ”Qudshu” har återfunnits i anslutning till denna typ av motiv på 

egyptiska avbildningar – ett ord som betyder ”helighet”. Motivet kan variera något, men 

utmärkande är att det förställer en stående gudinna med växter i vardera handen, ofta prydd av 

en Hathorperuk, och ofta stående på ett lejon [fig. 5].98 Qudshumotivet är alltså egyptiskt, 

men förekommer i hög utsträckning även i Kanaan.99 ”Qudshu” är ett epitet till Asherah i de 

ugaritiska texterna, och utifrån detta faktum identifieras gudinnan på bilderna av de flesta 

forskare med Asherah.100 Kopplingen mellan Asherah och lejon är redan påvisad, men genom 

qudshumotivet kan nu alltså även bilden av en gudinna hållande en växt i vardera handen, 

samt uppbärandet av Hathorperuken, för första gången kopplas direkt till Asherah. Om de 

kanaaneiska qudshubilderna föreställer Asherah är det ju inte orimligt att anta att det även är 

Asherah som avbildades med grenar i händerna på de inhemska motiven från medelbronsålder 

II, och det samma gäller gudinnan med Hathorperuken på halssmycket. 

 

Järnålder I (ca 1200-1000 f.v.t.) 

Under denna period blir de antropomorfa avbildningarna av gudinnor på dyrbarare material 

betydligt färre. Den typiska gudinnesymbolen, träd flankerade av getter samt diande djur, 

vilka utifrån tolkningen av Lachishvasen skulle kunna ses som en symbol för Asherah, eller 

kanske rent av som Asherah, fortsätter dock att avbildas på denna typ av material. Antropo-

morfa avbildningar av gudinnan fortsätter däremot i hög utsträckning i form av billiga 

terrakottafiguriner, återfunna i domestisk miljö, vilket tyder att de antropomorfa gudinnebil-

derna nu bara var del av en privat kult.101 Hemmet var som sagt en sfär som i hög grad 

upptogs av kvinnor, vilket tyder på att denna huskult i stor utsträckning utövades av kvin-

nor.102 

 

 
97 Ibid. s. 74 
98 Ibid. s. 66 
99 Ibid, s. 220 
100 Ibid. s. 161 
101 Keel & Uehlinger, 1998, s. 128 
102 Dever, 2005, s.237 
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Järnålder II A (ca 1000-900 f.v.t.) och II B (ca 900-700 f.v.t.) 

Den tillbakagång för antropomorfa avbildningar av gudinnan som började under den föregå-

ende perioden blir nu allt kraftigare, och kommer att gälla avbildningar av gudomar över 

huvud taget. Dessa ersätts i ikonografin istället av symboler och djur som tidigare varit knutna 

till dem. Denna utveckling bort från antropomorfa avbildningar är så drastisk att det är troligt 

att den är ett resultat av påtryckningar utifrån.103 

Det förekommer många bilder av träd under denna period, men på de dyrare materialen 

flankeras de inte längre av getter, utan omges nu istället av dyrkande människor. Trädet är i 

sig självt naturligtvis alltid en symbol för det livgivande, men det förlorar under denna period 

alltmer sin utpräglat feminina fruktbarhetssymbolik. Getterna, vilka i tidigare avbildningar åt 

av trädet, var en tydlig symbol för trädet som en Dea nutrix – en livgivande gudinna.104 Bytet 

från dessa till dyrkande människor gör symbolen i stort sett könsodifferentierad.105 

Tillbakagången för antropomorfa avbildningar av gudinnan, samt trädets övergång från 

att ha varit en utpräglad Dea nutrix-symbol till en mer könsodifferentierad symbol, talar 

sammantaget för en förlorad status för gudinnan under denna period. Detta torde vara ett 

resultat av kultcentraliseringen till Jerusalem, och kanske även till att framväxten av en allt 

mer israelitisk identitet var så beroende av dyrkan av Jahve. Statusförlusten tycks dock bara 

gälla den officiella religionen. På landsbygden, vilket ju var hem åt den största delen av 

befolkningen, och framför allt i hemmen, vilka alltså i praktiken i första hand uppfylldes av 

kvinnor, fortsatte dyrkan av gudinnan. Precis som under järnålder I bygger denna slutsats på 

en mängd fynd av billiga kultföremål i terrakotta, vilka påträffats i domestisk miljö.106 Ett 

sådant föremål är en offerhållare från Taanach. På denna återfinner vi många av Asherahs 

symboler i stort sett oförändrade [Fig. 6].107 På det första etaget står en kvinnlig figur och 

håller ett lejon i örat med vardera handen, vilken skulle kunna föreställa gudinnan i antropo-

morf form. På det tredje etaget står åter trädet som Dea nutrix, flankerad av getter som äter av 

grenarna. 

 

Järnålder II C (ca 700-600 f.v.t.) 

Många drag från de tidigare perioderna fortsätter in under järnålder IIC – exempelvis icke-

antropomorfa avbildningar, som träd omgivna av djur och människor. Men en radikal 

 
103 Ibid. s. 141 
104 Keel, 1998, s. 20ff 
105 Keel & Uehlinger, 1998, s. 152ff 
106 Ibid. s. 174 
107 Ibid. s. 157 
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förändring sker parallellt med detta, genom att gudomar nu åter även börjar avbildas antro-

pomorft.108 Ett exempel på detta är den explosionsartade produktionen av så kallade pelarfi-

guriner – terrakottafiguriner med en pelarliknande underkropp och fokus på ansikte och bröst 

[Fig. 7].109 854 stycken har återfunnits i den södra delen av det delade israelitiska riket.110 

Liksom övriga terrakottafiguriner har dessa påträffats i domestisk miljö,111 och de föreställer i 

likhet med övriga figuriner med största sannolikhet en gudinna – likheten mellan figurinerna 

tyder på att de representerar en och samma figur, inte en obestämd kvinna, och det faktum att 

de aldrig är funna i grupp tyder på att de använts individuellt, inte som en grupp kvinnor.112 

Vissa argumenterar för att figurinerna föreställer Astarte,113 vilket skulle kunna styrkas 

av det faktum att området var under assyriskt inflytandet under perioden. Helgedomar till 

samt bilder av Astarte har visserligen återfunnits i Israel,114 men inga av dessa har påträffats i 

den södra delen av det delade riket,115 där ju pelarfigurinerna påträffats. Om figurinerna 

föreställer någon gudinna alls, vilket de som sagt troligtvis gör, är det därför sannolikt 

Asherah.116 Figurinernas uppenbara Dea nutrix-symbolik stämmer dessutom väl överrens med 

Asherahs karaktäristik. 

Det är dock inte sannolikt att figurinerna är det objekt som i Bibeln, särskilt i texter från 

just denna tid, omnämns som ”Asherah” – dels är det bibliska objektet ”Asherah” inte kopplat 

till hemmiljö, utan till publika helgedomar, främst i naturen, och dels är figurinerna inte 

gjorda i trä.117 Den pål-liknande kroppen hos dessa figuriner skulle ändå kunna tyda på en 

koppling till det bibliska objektet ”Asherah”; det skulle eventuellt kunna vara frågan om 

mindre varianter av de bibliska förebilderna.118 Att figurinerna påträffats i hemmiljö tyder på 

att de, liksom terrakottaföremål från tidigare perioder, varit del av någon form av inofficiell 

huskult.119 Snarare än att vara föremål för tillbedjan tycks figurinerna fungerat som någon 

form av talismaner för liv, fruktbarhet och näring.120 

 

 
108 Ibid. s. 369 
109 Dever, 2005, s. 290 
110 Dever, 2005, s. 179 
111 Dever, 2005, s. 180, Hadley 2000, s. 204, samt Keel & Uehlinger, 1998, s. 328 
112 Kletter, 1996, s. 74 
113 Smith, 2002, s. 111 
114 Keel & Uehlinger, 1998, s. 329 
115 Kletter, 1996, s. 76 
116 Ibid. s. 180 
117 Keel & Uehlinger, 1998, s. 335 
118 Hadley, 2000, s. 205 
119 Kletter, 1996, s. 81 
120 Kletter, 1996, s. 81, samt Dever, 2005, s. 187 
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6.2 Asherahs roll i förhållande till Jahve 

6.2.1 Relationen mellan Asherah och Jahve i mytologin 

Den högste guden i Kanaan var som tidigare nämnts El, och det samma gällde under lång tid i 

Israel, även efter att Jahve introducerats i panteonet. Ett tydligt exempel på Els betydelse i den 

israelitiska religionen är det faktum att själva namnet ”Israel” innehåller Els och inte Jahves 

namn.121 Namnet betyder ”den som kämpar mot El”, och den som enligt myten kämpade med 

El var patriarken Jakob.122 Både han och de övriga patriarkerna kände sin gud bara till namnet 

El.123 

Jahve, som ju var ett senare tillskott till panteonet, kom i Israel med tiden allt mer att 

överta Els funktioner och plats som den främsta gudomen. Els främsta roll var som tidigare 

nämnts den som fader. Han avbildades ofta som en äldre man sittande på en tron, och han 

kännetecknas av omsorg om och medkänsla med människorna. Alla dessa attribut känns 

tydligt igen i den roll Jahve kom att få inom den israelitiska religionen. Det samma gäller det 

faktum att El, liksom Jahve i den israelitiska religionen, var en skapargud. Jahves övertagande 

av Els roll syns tydligt i Bibeln. Från att ha varit ”El” för patriarkerna, blir guden ”Jahve” för 

Mose och alla efterföljande israeliter. Detta sker genom ett utryckligt tillkännagivande, där 

Jahve avslöjar sitt namn för Mose, och samtidigt berättar att han tidigare valt att uppenbara 

sig för patriarkerna som El. Ytterligare ett tecken på identifikationen mellan El och Jahve är 

att medan fördömandet av andra gudomar än Jahve är mycket kraftig i hela Bibeln, gäller 

detta över huvud taget inte El.124 

Eftersom Jahve övertog Els alla attribut och funktioner, är det sannolikt att han även 

övertog rollen som Asherahs gemål.125 Vid första anblick framstår dock Asherahs och Jahves 

relation i Bibeln som enbart präglad av fiendskap; i stället är det Baal som Asherah kopplas 

samman med. I texterna från Ugarit finns det dock ingen sådan relation mellan Baal och 

Asherah – tvärtom råder det ofta konflikter mellan de två.126 Kopplingen till Baal är sannolikt 

ett försök att framställa Asherah i dålig dager, då Baal i Bibeln står som Jahves främsta 

fiende.127 

Något som är viktigt att ta med i beräkningen när det gäller att avgöra Asherah och Jah-

ves mytologiska relation till varandra, är det faktum alla viktiga gudomar i mellanöstern vid 

 
121 Smith, 2002, s. 32 
122 http://www.etymonline.com/index.php?search=israel&searchmode=none 2009‐05‐16 
123 Smith, 2002, s. 34 
124 Ibid. s.33ff 
125 Ibid. 126 
126 Hadley, 2000, s. 39 
127 Ibid. s. 10 
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denna tid ingick i par.128 Eftersom Jahve var den främsta gudomen i den israelitiska religio-

nen, och under en lång period ingick i ett polyteistiskt panteon, är det därför sannolikt att han 

skulle ha haft en gemål. 

 

6.2.2 Relationen mellan Asherah och Jahve i arkeologin 

Det finns flera inskriptioner som pekar på en relation mellan Asherah och Jahve. Tre av dessa 

har återfunnits vid Kuntillet Ajrut, och dessa dateras till 800-talet f.v.t., och i alla tre inskrip-

tioner förekommer frasen ”Jahve […] och hans Asherah”.129 Detta tycks helt klart pekar på 

någon form av relation mellan Jahve och Asherah – frågan är dock vilken typ av relation, och 

vad ”Asherah” syftar på. Jag kommer i det följande diskutera en av dessa inskriptioner, 

funnen på den stora stenvas (pithos) som bukar kallas ”Pithos A”. 

Inskriptionen på Pithos A lyder: ”Jag välsignande dig genom Jahve av Samaria och ge-

nom hans Asherah. [min övers.]”130 Inskriptionen är delvis skriven tvärs över en bild av två 

stående figurer. I bakgrunden sitter en annan figur och spelar lyra, och vid sidan av figurerna 

står en ko som ger sin kalv di [fig. 8].131 

De två stående figurerna tolkas av de flesta som två Bes-figurer.132 Bes är namnet på en 

grupp av egyptiska dvärggudar, vars attribut stämmer väl överrens med figurerna på Pithos 

A.133 Vem den lyrspelande figuren i bakgrunden är råder det däremot delade meningar om. 

Dever menar att det faktum att figuren (som han tolkar som kvinnlig) sitter på en s.k. 

lejontron talar för att det rör sig om en gudomlig eller kunglig varelse, då endast dessa 

porträtterades sittande på denna typ av tron. Detta, i kombination med Asherahs koppling till 

lejon, gör att han drar slutsatsen att lyrspelaren föreställer Asherah.134 Både Hadley, Keel och 

Uehlinger för dock fram starka argument för att så inte är fallet. Keel och Uehlinger menar för 

det första att en lejontron inte nödvändigtvis måste betyda att det rör sig om en gudom, och 

för det andra att bilden över huvud taget inte föreställer en lejontron.135 Både Hadely, Keel 

och Uehlinger påpekar vidare att det inte finns någon koppling mellan Asherah och lyran, och 

inte till musik över huvud taget.136 Hadley menar dessutom att är det osannolikt att en 

framstående gudinna som Asherah skulle sitta i bakgrunden av de mer obetydliga Bes-

 
128 Dever, 2005, s. 167 
129 Ibid. 160ff 
130 Ibid. 
131 Hadley, 2000, s. 217 
132 Dever, 2005, s. 164, Keel & Uehlinger 1998, s. 212, samt Hadley, 2000, s. 143 
133 Hadley, 2000, s. 137ff 
134 Dever, 2005, s. 165ff 
135 Keel & Uehlinger, 1998, s. 224 
136 Hadley, 2000, s. 152, samt Keel & Uehlinger, 1998, s. 223 
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figurerna. Hon menar vidare att inskriptionen troligtvis inte utgör en kommentar till bilden 

som den delvis är skriven över, utan att den utgör ett senare tillskott (vilket styrks av det 

faktum att bilden och inskriptionen tycks vara utförda med olika penslar).137 

På baksidan av Pithos A finns det däremot en bild som kanske kan kasta mer ljus över 

betydelsen av inskriptionen. På denna bild avbildas det vid det här laget så kända motivet av 

ett stiliserat träd flankerat av två getter [fig. 9].138 Att denna symbol är nära knuten till 

Asherah har redan diskuterats, men kopplingen till Asherah styrks ytterligare genom att trädet 

på Pithos A dessutom är avbildat på ryggen av ett lejon – på samma sätt som gudinnan 

tidigare avbildats på ryggen av ett lejon på qudshumotiven. Ytterligare en koppling till 

Asherah på Pithos A är kon som ger sin kalv di. Förutom att Dea nutrix-symboliken i denna 

bild för tankarna till Asherah, finns även identifikationen mellan Asherah och den egyptiska 

kogudinnan Hathor. 

Även när det gäller den lingvistiska tolkningen av inskriptionen råder det stor oenighet 

bland forskare. Oenigheten gäller främst huruvida ”Asherah” ska tolkas som gudinnan, eller 

som ett objekt (likt det som omnämns i Bibeln). Både Hadley, Keel och Uehlinger argumente-

rar för att ”Asherah” ska tolkas som ett objekt – detta framför allt på syntaktisk grund, då det 

saknas exempel i den bibliska hebreiskan på ägande suffix som syftar på personnamn.139 

Dever argumenterar i motsats till detta för att ”Asherah” faktiskt syftar på gudinnan. Han 

grundar detta främst på semantisk logik – en välsignelse av ”Jahve … och hans [objekt]” 

tycks inte bilda en meningsfull fras. När det gäller de grammatiska problemen med en 

konstruktion med ägande suffix till personnamn, menar han att även om det saknas exempel 

på dylika konstruktioner i den bibliska hebreiskan, finns det sådana konstruktioner i andra 

hebreiska exempel.140 Smith intar en försiktig position i frågan och menar att det på lingvis-

tisk grund inte finns tillräckliga bevis för någon av tolkningarna, utan att man måste tolka 

inskriptionen i ljuset av den relation som framträder mellan Jahve och Asherah i de bibliska 

texterna, vilket enligt honom pekar på att det rör sig om ett objekt.141 

Det tycks således mycket svårt att med säkerhet avgöra vem eller vad ”Asherah” syftar 

på i inskriptionen. Hur man än tolkar den säger dock frasen någonting om Jahves relation till 

gudinnan, eftersom ju gudinnan ändå på något sätt måste vara kopplad till det objekt som bär 

hennes namn. Här uppstår således samma situation som vid tolkningen av ”Asherah” i de 

 
137 Hadley, 2000, s. 152 
138 Keel & Uehlinger, 1998, s. 212 
139 Hadley, 2000, s. 152, samt Keel & Uehlinger, 1998, s. 230 
140 Dever, 2005, s. 167 
141 Smith, 202, 122ff 
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bibliska texterna – för att avgöra Jahves relation till Asherah i inskriptionen på Pithos A måste 

man först avgöra kopplingen mellan gudinnan och objektet, utifrån det sammanlagda 

materialet. Denna diskussion kommer jag att föra i avsnitt 7. 

 

6.2.3 Relationen mellan Asherah och Jahve i de bibliska texterna 

Vid alla tillfällen då Asherah nämns i Bibeln är det i fördömande ordalag, och det kan därmed 

framstå som att det enbart rådde en motsättning mellan Asherah och Jahve i den israelitiska 

religionen. Det första man dock bör notera är den stora del av Bibeln där Asherah inte 

fördöms. Det är – vilket tidigare nämnts – främst i de deuteronomiska skrifterna från 600-talet 

f.v.t. som Asherah nämns och fördöms. I bibliska texter som härrör från äldre källor nämns 

eller fördöms hon inte alls. Detta skulle visserligen kunna tyda på att det under denna period 

inte fanns någon asherahkult, och att det därmed inte fanns något att fördöma, men det skulle 

lika gärna kunna tyda på att hennes kult funnits hela tiden som en del av jahvekulten, och 

först på 600-talet blivit anatema. Eftersom Bibeln är sammanställd under den period då 

kritiken mot andra gudomar än Jahve var som starkast (exiltiden) är det inte sannolikt att 

redigerarna skulle ha släppt igenom något äldre material som nämnde Asherah i positiva eller 

neutrala ordalag. Hur det ligger till kan dock bara avgöras slutgiltigt mot bakgrund av övrigt 

material; en diskussion vilken som sagt kommer att föras i avsnitt 7. 

Trots att denna fråga slutgiltigt måste avgöras i relation till övrigt material kastar dock 

de bibliska texterna själva ett visst ljus över frågan. Trots att Asherah som sagt fördöms i alla 

bibliska texter som nämner henne, avslöjar nämligen dessa verser samtidigt oavsiktligt 

någonting om hennes relation till Jahve. För genom att de förbjudna handlingarna fördöms 

avslöjas ju samtidigt att de förekom.142 

Vi får i Bibeln ta del av en lång rad exempel på israelitiska kungar som deltog i för-

bjudna kulter, där Asherah ofta ingick.143 I Bibeln framställs detta ofta som ett resultat av 

inflytande utifrån från en främmande, ”kanaaneisk” kult, i motsättning till den israelitiska 

jahvekulten.144 Men då ska man ha i åtanke att det inte existerade något sådant främlingskap 

mellan det kanaaneiska och det israelitiska – den israelitiska religionen uppstod genom en 

långsam differentieringsprocess ur den kanaaneiska. Det står dessutom uttryckligen i Bibeln 

att det är israelitiska kungar, och det israelitiska folket, som utfört de handlingar som 

 
142 Dever, 2005, s. 215, samt Smith, 2002, s. 110 
143 Exempelvis: 1 Kung. 14:23, 2 Kung. 13:6, 2 Kung. 17:16, 2 Kung. 21:3, 
144 Smith, 2002, s. 7 
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fördöms. Att porträttera det oönskade som tillhörande en främmande kultur skulle därför 

snarare kunna ses som ett sätt att distansera sig från det. 

Men även om det nu var israeliter som deltog i den förbjudna kult där Asherah ingick, 

och även om denna kult var inhemsk, skulle man kunna hävda att detta inte säger någonting 

om Asherahs relation till Jahve. En inhemsk israelitisk asherahkult skulle ju mycket väl ha 

kunnat existera helt avskiljt från jahvekulten. Det finns dock flera passager i Bibeln som tyder 

på att så inte alls var fallet. Ett exempel på detta finner man i Deut. 16:21: ”Du skall inte resa 

någon asherapåle eller något annat föremål av trä invid Herrens, din Guds, altare.” Ordet 

”Herren” är en direktöversättning av ordet ”Adonay”, som används vid uppläsning av den 

hebreiska texten istället för det ord som verkligen står där – Jahve.145 Här nämns alltså 

objektet ”Asherah” i samma mening som Jahve, och det görs tydligt att detta objekt hade en 

funktion, om än förbjuden, i anslutning till Jahves altare. 

Ett annat avsnitt i Bibeln som tyder på att Asherah inte fördöms i egenskap av främ-

mande kult, utan snarare som del av jahvekulten, är 2 Kung 21:7. I denna vers står det om 

kung Manasse att han ”lät tillverka en asherabild, som han satte upp i templet”. Templet som 

nämns är inget avgudatempel i vilken någon främmande kult utövas – det är självaste 

Jerusalems tempel; jahvekultens heliga centrum och Jahves boning. Anmärkningsvärt är även 

beskrivningen av inredningen i templet, där två av Asherahs främsta symboler ingår: träd och 

lejon.146 

 

 
145 www.ne.se sökkord: “Adonay” 2009‐05‐17 
146 Keel & Uehlinger, 1998, s. 169 
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7. Analys 

 
7.1 Hade Asherah en roll i den forntida israelitiska religionen? 

Många människor föreställer sig att den forntida israelitiska religionen, grunden till de tre 

stora monoteistiska religionerna i vår tid, var monoteistisk redan från början, och stod i skarp 

kontrast till de närliggande polyteistiska kulturerna. Det är inte så konstigt, med tanke på att 

det är den historien – med början med berättelsen om Abraham – som berättas i Bibeln, vilken 

under lång tid varit den främsta källan för studier av denna religion. Att påstå att det vid sidan 

av Jahve funnits andra gudomar i den forntida israelitiska religionen är därmed kontroversi-

ellt. Innan man kan diskutera vilken roll Asherah hade i den forntida israelitiska religionen är 

det därför på sin plats att redogöra för och diskutera den bevisning som framkommit i 

undersökningen som talar för att hon över huvud taget hade en roll i religionen. 

Smith menar att bevisen för att Asherah skulle ha dyrkats som en gudinna både under 

domartiden och kungatiden är minimala.147 Hans användning av de bibliska periodbegreppen 

som om de vore historiskt oproblematiska är dock signifikativt för det sätt på vilket han 

genomgående behandlar de bibliska källorna; som att den bibliska beskrivningen av en tid kan 

betraktas som en relativt trovärdig redogörelse för hur det faktiskt var. Jag påstår inte att 

Bibeln är oanvändbar som historisk källa, men som inledningsvis diskuterats är alla bibliska 

texter starkt färgade av den tid de är skrivna i, samt av de religiösa och politiska motiv som 

legat bakom dess tillkomst, och de vittnar således snarare om den tid de tillkommit i, än den 

tid de behandlar. Att utifrån de bibliska texterna dra slutsatser om under vilken tid Asherah 

kan ha dyrkats som gudinna i Israel är därför svårt, eftersom texternas tillkomsttid börjar så 

sent som på 900-talet f.v.t. Det är således egentligen bara från den tiden man kan uttala sig om 

saken utifrån de bibliska källorna. 

Det är främst i texter från 600-talet f.v.t. som Asherah nämns, vilket torde innebära att 

det under denna period fanns någon form av kult till Asherah, för – som tidigare påpekats – 

varför fördöma en företeelse som inte existerar? Denna tid är särskilt präglad av Josias 

kultreform, vilken bland annat förbjöd avgudabilder, särskilt objektet ”Asherah”. Intressant är 

att antropomorfa avbildningar av gudomar kraftigt ökar samtidigt med denna process, efter att 

i flera hundra år stadigt avtagit. Pelarfigurinerna, som troligtvis är någon form av talismaner 

föreställande just Asherah, kanske till och med små varianter av det bibliska objektet ”Ashe-

rah”, tillverkades i explosionsartad takt just under denna period, just i den södra delen av det 

 
147 Smith, 2002, 31ff. 
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delade israeliska riket, varifrån också kritiken och kultreformen kom. Detta talar sammantaget 

för att Asherah hade någon form av roll i den forntida israelitiska religionen de sista århund-

radena innan exilen – en roll som i alla fall var tillräckligt framträdande för att ge upphov till 

massiv kritik och fördömande. 

Men hur var det då med tiden innan de bibliska texternas tillkomst? Vi vet säkert att 

Asherah dyrkades som gudinna i den närliggande kanaaneiska staden Ugarit fram till och med 

1200-talet f.v.t., när staden förstördes. När det gäller Israel tyder det arkeologiska material 

som presenterats ovan på att Asherah hade någon form av roll under hela perioden 1750-600 

f.v.t. – meningsskiljaktigheterna mellan forskarna gäller inte så mycket om Asherah hade en 

roll under denna period, utan vilken denna roll var. Innan vi fortsätter med att diskutera vilken 

denna roll torde ha varit, återstår att diskutera vad som händer runt 600 f.v.t., där alla bevis 

pekar på att Asherahs roll plötsligt helt upphör i den forntida israelitiska religionen, trots att 

dyrkan av henne fortsätter bland andra folkgrupper.148 

Under en lång tid hade det pågått en sammansmältningsprocess mellan olika gudomar 

och Jahve i den forntida israelitiska religionen.149 Runt 800-talet f.v.t. centrerades religionen 

ytterligare runt Jahve, genom att en medveten differentiering mellan jahvekulten och övrig 

kult gjordes, en process som kulminerade under Josias kultreform på 600-talet.150 Denna 

utveckling berodde på flera saker. Den centralisering av kulten till Jerusalem som inleddes i 

och med monarkin (från ca 1000 f.v.t.) hade en stor betydelse för denna process.151 Under 

kung David utropas Jahve till nationalgud, även om dyrkan av andra gudomar fortfarande 

tilläts.152 Viljan till ett enat rike med en egen nationalgud var troligtvis i hög utsträckning ett 

resultat av pressen från de kringliggande supermakterna, som alla höll sig med denna typ av 

nationalgudar.153 I och med att dessa riken vidgades ytterligare, och sträckte sig över nations-

gränserna, uppstod dessutom tankar om en gud som inte bara härskar över en nation, utan 

över hela världar.154 

Själva spiken i kistan för denna process blev dock fångenskapen i Babylonien. Jerusa-

lem föll år 586 efter att ha intagits av assyrier, och en stor del av befolkningen, i alla fall det 

ledande skiktet, sattes i fångenskap. Det var först under denna period som idén om att Israels 

 
148 Hadley, 2000, s. 81 
149 Smith, 2002, s. 7ff 
150 Ibid. s. 9 
151 Ibid. s. 11 
152 Ibid. s. 189 
153 Dever, 2005, s. 165 
154 Ibid. 
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nationalgud var den enda existerande guden uppstod,155 och därmed omöjliggjordes dyrkan 

av Asherah eller någon annan gudom inom ramarna för den forntida israelitiska religionen. 

Att detta skedde just under exilen var ingen slump. Utvecklingen kan exempelvis ses som ett 

försök att differentiera sig från religionen hos den ockuperande makten.156 Som tidigare 

nämnts fanns det redan tankar om en supergud i det ockuperande riket; en gud vars makt 

sträckte sig över nationsgränserna. Tanken om Jahve som en gud som överskrider rumsgrän-

ser skulle kunna ses som ett svar på detta – särskilt i en tid då Israels folk just blivit berövade 

sitt land. 

Efter hemkomsten från exilen blev särskilt propagandan mot gudinnor starkare, och gu-

dinnan blev själva symbolen för den hedniska religionen i det främmande landet.157 

Avslutningsvis kan man alltså konstatera att Asherah troligtvis hade en roll i den fornti-

da israeliska religionen, från ca 1750 f.v.t. till exilen ca 600 f.v.t. Anledningen till att det vid 

första anblick inte tycks förhålla sig så är med största sannolikhet att Bibeln fick sin slutgiltiga 

form just under exilen – den tid under vilken monoteismen uppstod, och särskilt gudinnor 

kom att fördömas som hårdast. 

 

7.2 Vilken var Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen? 

Den roll som framträder som Asherahs främsta i de ugaritiska texterna är rollen som moder, 

livgivare och Dea nutrix. Hon är själva gudarnas moder, en gudomlig amma, härskarinnan 

över fruktbarhetens vara eller inte vara, och slutligen – hon kontrollerar det livsnödvändiga 

vattnet. Att Asherah även hade denna roll i den israelitiska religionen framkommer med all 

önskvärd tydlighet i den israelitiska ikonografin. Hos de nakna gudinnefigurinerna från hela 

perioden 1750-600 f.v.t. betonas antingen underliv och mage eller bröst, och flera föreställer 

ammande kvinnor. Flera av dessa figuriner har identifierats med Asherah, exempelvis 

figurinen från Revadim, utifrån det faktum att henne symbol – trädet med getterna – finns 

avbildade på hennes lår. Pubestriangeln är en återkommande symbol för Asherah, vilken 

ytterligare styrker den livgivande aspekten hos gudinnan, och kopplingen till Hathor – 

kogudinnan – är ännu ett tecken på rollen som Dea nutrix. Rollen som Dea nutrix framträder 

även på mindre explicita, men ändå tydliga, sätt – som i det så frekvent återkommande 

motivet med getter som äter av ett träd. 

 
155 Dever, 2005, s. 291, Smith, 2002, s. 192, samt Jensen, Rothstein & Podemann Sörensen, 1996, s. 99 
156 Jensen, Rothstein & Podemann Sörensen, 1996, s. 99 
157 Keel & Uehlinger, 1998, s. 390 
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Trädet är i sig en kraftfull symbol för liv – både genom dess egen livskraft att växa, och 

genom dess möjlighet att ge näring och liv åt andra varelser. Detta blir särskilt tydligt om man 

sätter in detta återkommande motiv i sitt sammanhang – en mycket ogästvänlig, obördig plats, 

till stor del täckt av öken. De liv- och näringsgivande funktionerna hos trädet förstärks 

dessutom på olika sätt i ikonografin. De egyptiska bilderna av trädgudinnor som ammar är ett 

exempel, och i den israelitiska ikonografin motsvaras detta motiv av den nämnda bilden av 

getter som äter av trädet. Ett annat sätt att understryka trädets liv – och näringsgivande 

funktioner är att bilder av träd kopplas samman med det kvinnliga könsorganet. På figurinen 

från Revadim sitter bilden av träden med getterna på gudinnans lår, precis intill hennes 

könsorgan, och på många bilder avbildas pubestrianglar ur vilka grenar skjuter fram. Utifrån 

vaserna från Lachish kan man rent av dra slutsatsen att trädet och pubestriangeln är utbytbara 

symboler för samma referent – ett antagande som styrks av de övriga, ovan diskuterade 

ikonografiska fynden. 

När helst Asherah nämns, tycks avbildningar av detta liv- och näringsgivande träd fin-

nas i anslutning. Den första inskriptionen som nämner vad de flesta forskare tolkar som 

Asherah, ”Elat”, från 1200-talet f.v.t., står inte skrivet vid någon antropomorf bild av gudin-

nan, utan ovanför en bild av just ett träd. Detsamma gäller inskriptionen på Pithos A vid 

Kuntillet Ajrut från 800-talet f.v.t., vilken står i anslutning till exakt samma motiv som på 

vasen från Lachish från fyra århundraden tidigare. ”Qudshu” är ett epitet till Asherah, och 

detta står skrivet på en mängd avbildningar som just av denna anledning kallas qudshubilder – 

bilder på vilka gudinnan alltid porträtteras med en gren i vardera handen. 

Kopplingen mellan Asherah och träd görs om möjligt än ännu tydligare i Bibeln. Objek-

tet ”Asherah” syftar med största sannolikhet på ett föremål av trä, vilket i sig torde ha någon 

form av symbolisk betydelse då detta inte var ett vanligt material för avbildningar av gudo-

mar. I flera fall tycks dock ”Asherah” syfta på ett verkligt träd, som när verb som ”plantera” 

används om det. I Septuaginta översätts till och med ”Asherah” på de flesta ställen med 

”lund” eller ”träd”, och i Bibeln är det inte heller bara objektet ”Asherah” som fördöms, utan 

allt kultutövande vid träd över huvud taget. 

Det kan tyckas märkligt att medan kopplingen till träd är så stark i den israelitiska iko-

nografin samt i de bibliska texterna, finns ingen sådan koppling i de ugaritiska texterna. 

Trädet var som nämnts en viktig gudinnesymbol, särskilt i form av Dea nutrix, i den egyptiska 

ikonografin. Den del av Kanaan som senare skulle komma att bli Israel stod tidigt under stort 

inflytande från Egypten. Asherahs koppling till trädet skulle därför kunna vara ett resultat av 
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att egyptiska bilder av det liv- och näringsgivande trädet influerat ikonografin av den inhems-

ka liv- och näringsgivande gudinnan. 

Sammantaget tycks de olika källorna peka på en identifikation mellan trädet, i egenskap 

av liv- och näringsgivare, och gudinnan. På vasen från Lachish är denna identifikation särskilt 

tydlig, där ordet ”Elat” står skrivet precis ovanför ett träd. Att en gudinna kunde ersättas av ett 

föremål, exempelvis ett träd, i kulturerna i mellanösternområdet under den aktuella perioden, 

styrks av bilden av den egyptiska gudinnan Nut, där hennes namn står skrivet dels över den 

antropomorfa bilden av gudinnan, men även på stammen av det träd som står bredvid. 

Den ambivalens som tycks råda i de bibliska texterna huruvida ”Asherah” avser en gu-

dinna eller ett träföremål/träd har skapat stora frågetecken bland forskare, och stor kraft har 

lagts på att utreda vad begreppet egentligen avser. Som jag ser det är dock just denna ambiva-

lens i sig som tydligast illustrerar vilken roll Asherah hade i den forntida israelitiska religio-

nen, och att det snarare är försöken att dra en gräns mellan objektet och gudinnan som skapat 

problemen. Om man istället för att försöka dra en gräns mellan objektet och gudinnan 

föreställer sig en absolut identifikation mellan de två är det inte längre ett problem att 

gudinnan i ena stunden uppträder i antropomorf gestalt, och i nästa i form av ett träd eller 

trädliknande kultföremål. Keel menar att det är bortom allt tvivel att träd var föremål för 

dyrkan i det forntida Israel, och att träden just betraktades som manifestationer av (alltså inte 

bara symboler för) antingen en specifik gudinna, eller flera olika.158 Utifrån ovan anförda 

exempel skulle jag vilja påstå att mycket talar för att det rörde sig om en specifik gudinna, och 

att denna gudinna var Asherah. 

Många forskare, inklusive Keel, menar dock att det faktum att Asherah i stort sett bara 

framträder som ett objekt i Bibeln tyder på att hon vid den tiden inte längre dyrkades som 

gudinna.159 Hennes symbol skulle i stället kommit att bli en del av jahvekulten, i form av ett 

kultiskt objekt som medierande Jahves kraft.160 Men att Asherah i Bibeln i så hög utsträck-

ning tar formen av ett träd/träföremål, och inte en antropomorf gestalt, är egentligen inte alls 

konstigt. Redan under 1000-talet f.v.t. skedde en tillbakagång för avbildningar av gudomar i 

antropomorf form över huvud taget, och i och med kultreformen på 600-talet skärptes 

förbudet kraftigt. Att gudinnan inte framträder i antropomorf gestalt behöver således långt 

ifrån tala för att hon inte längre betraktades som en gudinna – inte heller Jahve avbildades ju 

antropomorft. Ingen ifrågasätter exempelvis huruvida ordet ”Jahve” på Pithos A syftar på en 

 
158 Keel, 1998, s. 16 
159 Hadley, 2000, s. 78, Smith 2002, s. 48, samt Keel & Uehlinger, 1998, s. 236 
160 Keel & Uehlinger, 1998, s. 232ff 
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gudom, trots att han inte finns avbildad någonstans på vasen (där finns inte ens någon symbol 

direkt kopplad till honom). Ytterligare ett faktum som talar för att objektet ”Asherah” inte 

förlorat sin koppling till gudinnan är just det faktum att det så kraftigt fördöms. Varför 

fördöma objektet om det betraktades som helt bortkopplat från gudinnan, och istället helt 

knutet till Jahve? 

 

7.3 Vilken var Asherahs roll i förhållande till Jahve? 

Det finns helt klart kopplingar mellan Asherah och Jahve både i de bibliska och arkeologiska 

källorna – problemet har varit att avgöra vad denna koppling består i. I mångt och mycket är 

tolkningen av denna koppling beroende av hur man tolkar relationen mellan gudinnan och 

objektet med samma namn. Om man som Smith, Hadley, Keel och Uehlinger ser den 

”Asherah” som nämns i Bibeln samt i inskriptionerna från Kuntillet Ajrut som ett objekt som 

förlorat sin status som självständig gudinnesymbol, och istället blivit en symbol som medierar 

Jahves kraft, framstår relationen mellan Jahve och gudinnan Asherah som i stort sett obefint-

lig. 

Dever argumenterar mot denna tolkning genom att upprepande gånger påpeka att ifall 

man hävdar att ”Asherah” bara var en symbol, måste man även specificera vad denna symbol 

i så fall representerade, eftersom en symbol alltid syftar på en referent. Dever menar således 

att det måste ha funnits en relation mellan gudinnan och Jahve oavsett om man ser ”Asherah” 

som enbart en symbol eller inte, eftersom symbolen i alla avseenden på något sätt måste 

referera till gudinnan, eller åtminstone till hennes kraft.161 Utifrån den sammanlagda bevis-

ningen menar Dever, i motsats till de ovan nämnda forskarna, att Asherah med största 

sannolikhet dyrkades som en självständig gudinna, samt Jahves gemål, i det forntida Israel.162 

Jag är böjd att hålla med Dever om att den sammanlagda bevisningen talar för att Ashe-

rah dyrkades som en självständig gudinna samt Jahves gemål i det forntida Israel, men utifrån 

en något annorlunda slutledning. Keel argumenterar som beskrivits ovan för att trädet på ett 

tidigt stadium i den israelitiska religionen sågs som en manifestation av gudinnan, men att den 

ickeantropomorfa bilden – trädet – allteftersom skulle ha förlorat sin koppling till gudinnan, 

och istället kommit att kopplas till Jahve. Jag ansluter mig till tolkningen att det rådde en 

identifikation mellan trädet och gudinnan, men jag menar att det faktum att trädet allt mer tar 

över framför den antropomorfa avbildningen av gudinnan inte behöver betyda att kopplingen 

 
161 Dever, 2005, s. 101ff 
162 Ibid. s. 167 
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mellan de två upphört. Det kraftiga fördömandet av ”Asherah” i Bibeln talar ju som sagt för 

att denna koppling inte upphört, och de ickeantropomorfa avbildningarna låg helt i tiden. Om 

man istället föreställer sig att ”Asherah” åsyftar ett träd/träföremål, som inte bara symbolise-

rar gudinnan (vilket Devers argumentation bygger på), utan även manifesterar henne, betyder 

det att alla omnämnanden av ”Asherah” i Bibeln och i inskriptioner kan tolkas som ytterst 

åsyftande gudinnan. Tolkningen av ”Jahve […] och hans Asherah” på inskriptionen från 

Kuntillet Ajrut skulle i så fall bli ”Jahve […] och hans gudinna”, vilket i praktiken innebär 

”hans gemål”. 

I Bibeln framstår det snarare som att Asherah varit en del av jahvekulten, än att hon va-

rit del av någon främmande, fientlig kult. Troligt är att detta inslag först senare – framför allt i 

samband med kultreformen – kommit att fördömas. Om hennes delaktighet i kulten var i 

egenskap av gemål till Jahve eller bara som någon form av underordnad gudom går inte med 

säkerhet att uttala sig om enbart med stöd av de bibliska texterna, men utifrån diskussionen 

ovan, och då särskilt tolkningen av inskriptionen från Kuntillet Ajrut, tycks det sannolikt att 

hon faktiskt spelat rollen av Jahves partner. Låt mig här även påminna om det faktum att 

Jahve övertagit Els alla funktioner, vilket talar för att han även skulle ha övertagit dennes 

funktion som Asherahs make, samt det faktum att alla viktiga gudomar i Mellanöstern hade 

gemåler vid denna tid. 

Den process genom vilken Jahve fick den främsta rollen i panteonet, vilken under exilen 

slutligen resulterade i monoteism, kan förklara varför Asherah, som först varit en accepterad 

del av jahvekulten – kanske till och med i rollen av Jahves gemål – så kraftigt fördöms i 

Bibeln. Men Asherahs relation till Jahve och jahvekulten kan även förstås ur ett annat 

perspektiv. För när man studerar de bibliska texterna måste man ha i åtanke inte bara den tid 

de tillkom i (vilket jag diskuterat ovan), utan även vilka personer som skrivit dem. Frågan 

man måste ställa är helt enkelt vems religion det är som egentligen beskrivs. 

Jag redogjorde inledningsvis i denna uppsats för den generella levnadssituationen för 

befolkningen i Israel vid denna tid – större delen av folket var mycket fattiga och bara en 

ytterst liten skara var litterata. Bara själva nedteckningen av de bibliska texterna kan således 

enbart ha utförts av en liten litterat elit, och tar man dessutom i beaktning den höga litterära 

nivå samt komplicerade syntax som återfinns i Bibeln, pekar det ytterligare på att författarna 

till de bibliska texterna långt ifrån var representativa för det israelitiska folket. Den absoluta 

majoriteten av befolkningen levde vidare på landsbygden, medan de bibliska texternas 
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tillkomstmiljö (i den mån de inte tillkommit under exilen) är Jerusalem.163 Sist, men inte 

minst är den religion som beskrivs i de bibliska texterna en religion för män, beskriven av 

män.164 För att besvara frågeställningen för denna uppsats, vilken Asherahs roll i den 

israelitiska religionen i förhållande till Jahve var, räcker det därför inte bara att undersöka 

religionen hos den manliga, litterata, urba

Från 1200-talet f.v.t. märks en nedgång för antropomorfa avbildningar av gudinnan på 

dyrbarare material. På billigare material fortsätter de dock i lika hög utsträckning som 

tidigare. Från 1000-talet upphör trädet nästan helt att avbildas i sin funktion som Dea nutrix 

på dyrbarare material, men återigen fortsätter denna typ av avbildningar i exempelvis 

terrakotta. Samtliga av dessa billigare föremål är funna i domestiska miljöer, och tycks 

därmed ha varit del av någon form av huskult. Parallellt med statusförlusten för Asherah inom 

den centraliserade, officiella jahvekulten, tycks dyrkan av henne således ha fortsatt relativt 

oförändrat på landsbygden, och då främst bland kvinnor, vilka var de främsta bärarna av 

religionen i hemmet. I Bibeln finns det flera exempel på (fördömande) beskrivningar av denna 

typ av privata kulter och familjehelgedomar.165 

I Bibeln nämns och fördöms frekvent en typ av kultplats som kalls bamot. Den direkta 

översättningen av detta ord lyder ”hög plats”, och det rörde sig också mycket riktigt ofta (men 

inte alltid) om kultplatser belägna på kullar och berg.166 Fördömandet av dessa helgedomar 

går ofta hand i hand med fördömandet av Asherah och av kulter i anslutning till träd i 

allmänhet.167 I utgrävningar har man funnit flera kultplatser som tycks motsvara de bibliska 

beskrivningarna av bamot, och dateringarna på dessa sträcker sig över en så lång period som 

från 1100-talet till 700-talet f.v.t.168 Som tidigare nämnts har ingen ”Asherah” återfunnits, 

men detta är naturligt med tanke på materialet de var gjorda av. Intressant är däremot att man 

på dessa platser återfunnit flera exemplar av bronstjurar – Els främsta symbol.169 Där El 

dyrkats är det sannolikt att även Asherah haft en roll, och man bör även ha i åtanke att det inte 

är omöjligt att tjuren representerar Jahve, inte El, eftersom Jahve tog över Els funktioner och 

attribut, medan dyrkan av El upphörde. 

Sammanfattningsvis tycks det alltså som att Asherah haft en accepterad del i jahvekul-

ten, men att först kultcentraliseringen, och därefter kultreformen, gjort henne till anatema i 

 
163 Ibid. s. 70 
164 Ibid. s. 61 
165 Ibid. s. 96 
166 Ibid. s. 94 
167 Ibid. s. 216 
168 Ibid. s. 135 
169 Ibid. s. 146ff 
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den officiella religionen – den religion vars historia vi får ta del av i Bibeln. I den folkliga 

kulten, särskilt uppburen av kvinnor, tycks dyrkan av Ashera däremot ha fortsatt – sannolikt 

vid sidan av sin gemål, El/Jahve – i alla fall fram till exilen, då bevisen för en kult riktad till 

Asherah som sagt upphör. Hur och varför dyrkan av Asherah, och andra gudomar än Jahve 

över huvud taget, slutligen upphörde inom den officiella religionen i exilen har redan 

behandlats. Man skulle dock kunna invända att detta bara borde ha gällt den delen av 

befolkningen som sattes i fångenskap – den fattiga delen av befolkningen som lämnades kvar 

skulle ju ha kunnat fortsätta sitt religionsutövande som tidigare. Att så inte blev fallet kan 

möjligtvis förklaras genom att även om det bara var den förmögnare delen av befolkningen 

som sattes i fångenskap, var detta en händelse som kom att skaka hela Israel, och djupt 

påverka religionen och hela samhällsstrukturen på alla plan.170 Men ytterst tror jag att 

anledningen till att bevisen för en kult till Asherah upphör i och med exilen, är att studier av 

den forntida israelitiska religionen i mångt och mycket har varit kopplat till ett intresse för 

judendomens, och ytterst kristendomens, historia. Den religion vi idag känner som judendom 

uppstod i exilen, inte bland de människor som lämnades kvar i det krigshärjade landet, och det 

faller sig därför naturligt att kunskapen är betydligt större om religionens utveckling i exilen 

än bland det fattiga folket på landsbygden. 

 

8. Sammanfattning 

Utifrån det omfattande arkeologiska materialet relaterat till den pankanaaneiska gudinnan 

Asherah, samt de 40 ställen på vilka hon omnämns i Bibeln, går det att med relativt stor 

säkerhet sluta sig till att hon hade någon form av roll i den israelitiska religionen under tiden 

ca 1750-600 f.v.t. Att bevis för hennes roll i religionen upphör runt 600 f.v.t. hänger samman 

med att den del av den forntida israelitiska religionen som främst varit föremål för studier 

(d.v.s. den så kallade bokreligionen) blir monoteistisk under exilen i Babylonien från 586 

f.v.t. 

Frågan om vilken som var Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen har bland 

forskare främst handlar om huruvida ordet ”Asherah” i de bibliska skrifterna samt vissa 

inskriptioner syftar på gudinnan eller på ett objekt, och vilken koppling detta objekt har till 

gudinnan. Rent grammatiskt går det i de flesta fall i Bibeln att med säkerhet säga att ”Ashe-

rah” syftar på ett objekt, även om det på vissa ställen måste syfta på gudinnan. 

 
170 Ibid. s. 291 
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Oavsett om det rör sig om en gudinna eller ett objekt pekar samtliga källor på att Ashe-

rah är nära knuten till liv- och näringsgivande funktioner. I antropomorf form, samt i mytolo-

gin, beskrivs hon som en moder och amma, med makt över fruktbarheten och vattnet. Hon 

avbildas ofta naken, med markerade bröst och underliv. I ickeantropomorf form porträtteras 

hon i stort sett genomgående som ett stiliserat träd, flankerat av två getter som äter av trädet. 

Även denna bild speglar Asherahs koppling till det liv- och näringsgivande – dels genom att 

trädet i sig är en symbol för fruktbarhet och det växande, men även genom att trädet här ger 

getterna näring. 

Träd- och växtsymbolen är den absolut mest framträdande för Asherah, både i ikonogra-

fin och i de bibliska texterna. Förutom att träden ofta får representera gudinnan i ickeantro-

pomorf form, är även de antropomorfa bilderna av gudinnan ofta kopplade till träd, exempel-

vis genom att hon porträtteras hållande i grenar, eller genom att grenar skjuter upp ur hennes 

underliv. I Bibeln ges aldrig någon explicit beskrivning av vad objektet ”Asherah” är, men 

utifrån de verb som styr ordet går det att sluta sig till att det troligtvis rör sig om ett objekt av 

trä, som både kan vara ett levande träd och ett träföremål. 

Ambivalensen i Bibeln samt ikonografin mellan den ickeantropomorfa bilden/objektet 

och den antropomorfa gudinnan skulle kunna förklaras genom att ingen absolut gräns mellan 

de två fanns. Mycket av materialet tyder nämligen på att trädet inte bara sågs som en symbol 

för Asherah, utan även som en manifestation av henne. Att den ickeantropomorfa bilden av 

gudinnan tagit över framför den antropomorfa kan förklaras genom det religiösa/politiska 

läget. Under den period Asherah allt mer kom att avbildas ickeantropomorft gäller det samma 

för alla typer av gudomar, och under den period de bibliska texter som nämner henne 

nedtecknades drev kung Josia igenom en av de kraftigaste kultreformerna mot avgudadyrkan i 

den bibliska historien. Om denna tolkning är korrekt framträder Asherah som en betydelsefull 

gudom, inte en gudinna med avtagande betydelse eller ett objekt helt frikopplat från gudinnan, 

under hela perioden 1750-600 f.v.t. 

Relationen mellan Asherah och Jahve bygger på att Jahve övertagit gudomen Els funk-

tioner. El hade rollen av Asherahs make, vilket gör det rimligt att anta att Jahve skulle ha 

övertagit även den funktionen. Denna koppling mellan Jahve och Asherah styrks dels av 

inskriptioner som nämner ”Jahve […] och hans Asherah”, och dels av bibelpassager som 

tyder på att Asherah haft en plats i jahvekulten. 

Trots att Ashera alltså troligtvis initialt varit en accepterad del av jahvekulten, kom hon 

allt mer att bli anatema i och med kultcentraliseringen och kultreformen. Mycket tyder dock 

på att detta bara gällde den officiella religionen som uppbars av den manliga, urbana eliten. På 
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landsbygden, och då särskilt i hemmen, av kvinnor, fortsatte länge Asherah vara en del i 

kulten, tillsammans med Jahve och andra gudomar. 
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1. Inledning


Historien om Abraham, som utvandrade från Ur, slog sig ner i Kanaan och började tillbe den ende, manlige Guden, är en grundsten i människors sätt att tänka i både den judisk-kristna och den muslimska delen av världen.
 Hela samhällen har organiserats utifrån föreställningen om denne ende, manlige Gud, och land har erövrats och riken växt fram med denna berättelse som motivering. I motsättning till det monoteistiska ideal som förmedlas i berättelsen om Abraham och i hela den hebreiska Bibeln, står en mängd gudar och gudinnor. De har namn som Baal, Astarte och Asherah, och framställs som avgudar tillhörande främmande, hotande kulturer, och som den ende, manlige Gudens fiender.


Även om historien om Abraham och alla de andra bibliska berättelserna naturligtvis äger en giltighet i egenskap av mytologiska berättelser, är de mycket problematiska som historiska texter betraktade. Författarna till texterna hade inte samma syn på historieskrivning som vi har idag, och berättelserna ska i många fall snarare ses som beskrivningar av en önskan om hur det skulle vara, än hur det verkligen var.
 För att få veta hur det verkligen var, i den mån det över huvud taget är möjligt, måste man ägna sig åt studier av texternas datering, tillkomstsituation osv., men man måste också flytta studierna utanför den bibliska sfären, till arkeologiskt material, samt texter från närliggande kulturer.

Utifrån denna typ av studier har gudinnan Asherah och hennes roll i den israelitiska religionen kommit att kraftigt omprövas. Snarare än att vara en främmande gudinna, tycks hon vara en del av den forntida israelitiska religionen, och snarare än att vara en av de främsta antagonisterna till Israels gud Jahve, framstår hon som nära knuten till honom och hans kult. Oenigheten kring Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen, och då särskilt hennes relation till Jahve, är fortfarande stor bland forskare, och frågan är naturligtvis mycket kontroversiell. Tanken på att det över huvud taget finns en möjlighet att Abraham, stamfader för de monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam, skulle ha dyrkat en gudinna vid Jahves sida, skakar kraftigt en viktig grundsten i en stor del av världens befolknings sätt att tänka.


2. Syfte och frågställning


Syftet med denna uppsats är att undersöka Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i förhållande till Jahve. Min frågeställning är:


- Vilken var Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i förhållande till Jahve?


3. Material och metod


Denna uppsats är baserad på studium av sekundärlitteratur. Studium av primärkällor i detta ämne kräver stora kunskaper i både arkeologi och semitiska språk – framför allt hebreiska och den forntida ugaritiskan – och var därför inte aktuellt för denna undersökning. De svenska bibelöversättningarna är i stort sett oanvändbara för ett studium av detta slag, då frågan i många fall gäller hur de ursprungliga hebreiska orden, samt ordföljden och böjningarna, skall tolkas – en tolkning som ju redan gjorts i den svenska översättningen. När det gäller denna typ av texttolkning har jag därför uteslutande utgått från de tolkningar som gjorts i sekundärlitteraturen. Jag har dock läst alla partier i den svenska översättningen av Bibeln
 i vilka Asherah förekommer, och kommer i ett par fall utgå från denna läsning, då det då är sammanhanget i vilket gudinnan ingår jag behandlar, vilket ju är tillgängligt oavsett vilket språk texten är skriven på.

Det finns en hel del vetenskapliga verk om både den forntida israelitiska religionen i allmänhet och Asherah. Till denna studie har jag valt ut fyra verk som jag studerat närmare. Urvalet har gjorts utifrån en större mängd litteratur utifrån två kriterier: relevans och aktualitet. För att avgöra vilken litteratur som är mest relevant för min frågeställning har jag läst sammanfattningar samt innehållsförteckningar i en större mängd litteratur, och utifrån det valt ut en mindre mängd. Utifrån detta urval har jag därefter valt den mest aktuella litteraturen. Två av de fyra verken innehåller dessutom noggranna genomgångar av tidigare forskning, vilket gör att jag anser mitt urval ytterligare motiverat.


3.1 Litteratur


Följande är en presentation av den litteratur som denna uppsats i huvudsak utgår ifrån:


Othmar Keel & Christoph Uehlinger – Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel (1998)


Detta är ett verk som det ständigt refereras till i övrig litteratur i ämnet skriven efter 1998. Verket är en kronologisk översikt över det arkeologiska materialet när det gäller religionen, främst då ikonografin, i det forntida Israel. Materialet sträcker sig från medelbronsålder IIA (ca 1750-1400 f.v.t.) till järnålder IIC (ca 700-600 f.v.t.).


Mark S. Smith – The Early History of God. Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel (2002)


I denna den andra upplagan av Smiths verk redogör han för den forntida israelitiska religionens uppkomst och utveckling, från ca 1200 f.v.t. till ca 500 f.v.t. Den israelitiska religionens roll i förhållande till polyteism, monolatri och monoteism betonas särskilt, och diskussionen kring Asherahs roll intar en viktig plats i verket.


Judith M. Hadley – The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah. Evidence for a Hebrew Goddess (2000)


Hadleys verk är en reviderad och uppdaterad version av hennes avhandling, Yahweh’s Asherah in the Light of Recent Discovery. Hadley redogör ingående för Asherahs historiska bakgrund samt roll i den västsemitiska mytologin, och utifrån bibliska texter och arkeologiska fynd diskuterar hon Asherahs roll i den israelitiska religionen, och då särskilt jahvekulten. Verket innehåller dessutom en noggrann och kritisk översikt över tidigare forskning.


William G. Dever – Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel (2005)


Dever är professor emeritus i mellanösternarkeologi samt antropologi vid University of Arizona. Han har skrivit flera verk i ämnet tidigare, men med detta verk riktar han sig även utanför vetenskapsvärlden. Detta märks genom att texten saknar fotnoter och att författaren är något mindre försiktig i sina uttalanden och slutsatser än vad som är brukligt i en vetenskaplig text. Verket är dock försedd med en mycket utförlig litteraturlista, samt redogörelse för tidigare forskning, och innehåller referenser till (och stundtals kritik av) alla de övriga verken i denna uppsats. Dever ägnar dessutom stort utrymme åt en diskussion kring och kritik av källmaterialet. Fokus i verket ligger på Asherahs roll i kulten, och Dever driver en tes om att gudinnan i första hand hörde till det folkliga, inofficiella utövandet av religionen. Texten bygger främst på arkeologiskt material, men kopplar även detta till bibeltexter.


4. Disposition


Efter följande avsnitt, där jag redogör för bakgrundsinformation till ämnet, följer tre delar. Den första av dessa, avsnitt 6, utgörs av själva undersökningen. Detta avsnitt är indelat i två delar, där den första, 6.1, behandlar Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i allmänhet, och den andra, 6.2, behandlar hennes roll i förhållande till Jahve i synnerhet. I båda dessa avsnitt behandlar jag de olika källmaterialen separat. I avsnitt 7 analyserar jag materialet, genom att ställa den information som framkommit i de olika källmaterialen i relation till varandra, samt till det allmänna kulturella/politiska/geografiska läget i området, vilket jag redogjort för i bakgrundsinformationen i avsnitt 5. I det avslutande avsnittet, 8, ger jag en sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat.

5. Bakgrund


Av största betydelse för att förstå Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen, samt hennes relation till Jahve, är att förstå den historiska, kulturella och geografiska kontexten i vilken dessa båda gudomar ingick. Jag kommer därför så kort som möjligt redogöra för den historiska utvecklingen i området runt Kanaan under den tid som denna uppsats behandlar (ca 2000-500 f.v.t.), det kulturella och geografiska sammanhanget, samt ge en kortfattad introduktion till den västsemitiska och israelitiska religionen. Jag kommer vidare att redogöra för vilka källor som ligger till grund för studier av Asherah, Jahve och den forntida israelitiska religionen, samt vilka problem som är knutna till användandet av dessa. Inledningsvis diskuterar och definierar jag ett antal begrepp som förekommer i uppsatsen.


5.1 Definitioner


Bibeln


Kan avse både den hebreiska och den kristna Bibeln. I denna uppsats kommer ordet uteslutande avse den hebreiska Bibeln (av kristna kallad Gamla testamentet).


Kanaaneer


Begreppet avser egentligen helt enkelt det västsemitiska folk som levde i Kanaan, vilket är en historisk benämning på kustområdet vid Medelhavets östkust.
 Begreppet är dock problematiskt att använda vetenskapligt eftersom det i Bibeln används polemiskt i förhållande till israeliterna själva. I verkligheten var det så att den israelitiska kulturen långsamt växte fram ur och länge var en del av den kanaaneiska, och mycket av det som senare kom att fördömas som ”kanaaneiskt”, i betydelsen främmande, hade tidigare varit en accepterad del av den israelitiska religionen.
 I denna uppsats kommer begreppet uteslutande användas om den kanaaneiska kulturen som helhet – den israelitiska inräknad. Utifrån min användning av begreppet var alltså alla israeliter kanaaneer, men alla kanaaneer var inte israeliter.


Israel

Begreppet Israel har flera olika betydelser – det avser exempelvis både ett folk och ett geografiskt land.
 Eftersom det geografiska landet har förändrats historiskt kommer jag i denna uppsats uteslutande använda begreppet i betydelsen folk (helt enkelt det folk som under den givna historiska perioden identifierade sig som israeliter), samt det land som för tillfället beboddes av detta folk


5.2 Historik


Medelbronsålder II (ca 1750-1400 f.v.t.)


I och med denna tid börjar den urbana kulturen i Kanaan blomstra (vilket till stor del hade att göra med att den intilliggande stormakten Egypten försvagats). Mot slutet av perioden skedde dock en nedgång för kanaaneisk kultur då Egypten åter växte sig starkare och började kolonisera Kanaan. Kulturutbytet mellan kanaaneisk och egyptisk kultur var dock i viss utsträckning ömsesidigt, då kananéer redan slagit sig ner vid Nildeltat 1650 f.v.t.


Senbronsålder (ca 1400-1200 f.v.t.)


Kanaan fortsatte vara koloniserat av Egypten genom i stort sett hela senbronsåldern. Många boplatser övergavs under denna tid och folket övergick mer till ett nomadiskt liv.
 Det är under denna period, närmare bestämt runt 1236–1223 f.v.t. som Israel nämns som folknamn, differentierad mot kanaaneer, för första gången (på farao Merenptahs stele).


Järnålder I (ca 1200-1000 f.v.t.)


Egypten försvagades, och nomaderna började åter slå sig ner.
 Den israelitiska kulturen började långsamt växa fram ur den kanaaneiska, men under hela perioden var kulturerna fortfarande så lika både när det gäller språk och materiell kultur att de utifrån arkeologiska fynd inte går att skilja åt.


Järnålder II A (ca 1000-900 f.v.t.)


Under denna period kom den israelitiska kulturen att för första gången tydligt skilja sig från den övriga kanaaneiska, även om det naturligtvis fortfarande fanns många likheter.
 Detta berodde i stor utsträckning på att Israel nu enades under en kung – Saul (ca 1025–ca 1005 f.v.t.).
 Det var dock först under Davids regering (ca 1005–ca 965 f.v.t.) som riket enades definitivt, och Jerusalem blev huvudstad.
 För religionen fick detta stora konsekvenser, genom att den officiella kulten i princip helt centraliserades till Jerusalem.


Järnålder II B (ca 900-700 f.v.t.)


Perioden markeras av rikets delning i ett nord- och sydrike i och med inre konflikter efter kung Salomos död på 900-talet f.v.t.


Järnålder II C (ca 700-600 f.v.t.)


Under perioden växte sig det assyriska riket allt starkare och kom att utöva allt mer inflytande över Kanaan.
 Jerusalem föll 586 f.v.t. efter att ha intagits av assyrier. Det ledande befolkningsskiktet fördes därefter bort i det som brukar kallas ”den babyloniska fångenskapen” eller ”exilen”.


5.3 Kulturell och geografisk kontext


Kanaan låg inklämt mellan supermakterna Egypten, Assyrien och Babylonien, och utgjorde dessutom landbryggan mellan två kontinenter. Landet var till största delen kargt och obördigt – det enda bördiga området innehades av filistéerna – och det rådde ständigt svår vattenbrist.


En absolut majoritet av Israels folk var mycket fattigt och bodde på landsbygden. En liten medelklass växte senare fram i städerna.
 Det rådde en tydlig arbetsfördelning mellan män och kvinnor – männen skötte jordbruket och var bärare av den officiella religionen, medan kvinnorna skötte alla sysslor i hemmet.


De äldsta hebreiska inskriptionerna kommer från 1100-talet f.v.t., men skrivande blir utbrett först på 700-talet f.v.t. – då är det dock endast frågan om mycket basalt skrivande av namn, enklare siffror etc. Inte ens under den romerska perioden (runt århundradet strax innan år 0) var mer än 5 % av befolkningen verkligt litterata.


5.4 Kanaaneisk religion


Religionen hos de olika kustlevande västsemitiska folken som gemensamt kallas ”kanaaneer” var i stort sett densamma, med ett gemensamt panteon.
 De högsta gudomarna var El och hans gemål Asherah/Athirat.
 Andra framstående gudomar var storm- och krigsguden Baal,
 den delvis androgyna krigs- och fruktbarhetsgudinnan Astarte,
 samt den kraftfulla jungfrugudinnan (enbart i betydelsen ogift) Anat.


Det som i första hand kom att skilja israelitisk religion från den övriga kanaaneiska var gudomen Jahves inträde i panteonet.
 Jahve var troligtvis en krigs- och stormgud som introducerats utifrån, från söder (området runt Sinai), och bildade jämsides med det övriga kanaaneiska panteonet det som kom att bli den forntida israelitiska religionen.
 Den äldsta inskriptionen som nämner denna gud kommer från 1400-1200-talet f.v.t.,
 men det är först under perioden 1200-1000 f.v.t. som Jahve börjar få betydelsen av den främsta gudomen i den israelitiska religionen.


5.5 Källor


Källmaterialet för studier av den forntida israelitiska religionen har länge i stort sett enbart bestått av bibliska källor, och än idag utgör dessa en viktig del av källmaterialet.
 Det är därför av mycket stor vikt att ha klart för sig dessa texters ursprung för att kunna tolka materialet.


Oenigheten om de bibliska texternas datering är mycket stor, men de äldsta texterna i Bibeln tillkom i alla fall med största sannolikhet inte före 900-talet f.v.t.,
 även om det är troligt att de till någon del bygger på en äldre, muntlig tradition.
 Detta är mycket viktigt att ha i åtanke, eftersom en stor del av de bibliska texterna utspelar sig långt före denna tid, och i många fall även utges för att vara författade långt tidigare. De texter i vilka Asherah framför allt behandlas, vilka traditionellt kallas de deuteronomiska texterna, är författade ännu senare, på 600-talet f.v.t., i samband med den dåvarande kungen Josias reform av religionen.
 Denna reform gick i huvudsak ut på att kulten centraliserades till Jerusalem och det mer folkliga utövandet av religionen på landsbygden bannlystes,
 exempelvis genom att man skulle ”skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och Ashera [sic!]”.
 Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Bibeln kanske inte vittnar så mycket om den tid den avser att berätta om, som den tid den tillkom i. Bibeln som helhet fick sin slutgiltiga form och redigering så sent som i exiltiden – en tid som därmed präglar hela verket.


Den främsta extrabibliska skriftliga källan för studier av den forntida israelitiska religionen anses av många vara det rika mytologiska materialet från Ugarit,
 en stad belägen i Kanaan som blomstrade mellan 1600-1200 f.v.t.
 Utöver de ugaritiska och bibliska källorna finns det ett antal andra skriftliga källor; dels omnämns den forntida israelitiska religionen i en del texter från närliggande kulturer, och det finns även ett antal inskriptioner från Israel att tillgå.


En typ av källmaterial som länge bortsetts ifrån, men som får allt större betydelse i studier av forntida israelitiska religion, är det icke-skriftliga (både ikonografiskt och kulturellt-materiellt).


6. Undersökning


6.1 Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen


6.1.1 Athirat/Asherah i de ugaritiska texterna


Att den gudinna som i Bibeln och andra israelitiska texter omnämns som ”Asherah” är den samma som den gudinna som i texterna från Ugarit kallas ”Athirat”, råder det inga tvivel om. De olika namnen är bara olika språkformer av samma ord, som uppkommit genom en förvandling av det ugaritiska ”th” till ”sh” i hebreiskan, samt tillägget av det i hebreiskan feminina singularsuffixet ”h”.
 Ordets etymologi är oklart och omstritt, men många menar att ordstammen har betydelsen ”att beträda, gå rakt.”
 Detta blir begripligt i ljuset av att Athirat i de ugaritiska texterna ofta sammankopplas med havet, och ett av hennes främsta epitet är ”havets fru”
 – det fullständiga namnet skulle i så fall kunna tolkas som ”hon som beträder/lugnar havet.”
 Denna tolkning tycks inte helt orimlig med tanke på att Kanaan är ett kustlandskap, samt den allmänna betydelse vattnet hade för befolknings fortlevnad.


Athirat paras i de Ugaritiska texterna med den högste guden El.
 ”El” betyder helt enkelt ”gud”,
 och det motsvarande ordet för ”gudinna”, ”Elat”, används ibland som alternativt namn för olika gudinnor, men framför allt för Athirat/Asherah.
 El och Athirat är inte ett passionerat kärlekspar, utan snarare ett åldrande gudapar; en fader och en moder.
 Athirats roll som moder är hennes kanske allra främsta, och hennes vanligaste epitet är just ”gudarnas moder”
 – hon och El tänks vara föräldrarna till alla andra gudar i panteonet.
 Det ugaritiska ordet för detta epitet kan dock även tolkas som ”gudarnas skapare”, eller till och med ”gudarnas härskarinna”, vilket visar vilken hög status Athirat uppbar i det kanaaneiska panteonet. Hon intar även en stark och självständig roll i förhållande till El.


Athirats liv- och näringsgivande funktion understryks inte bara genom att hon är gudarnas moder; hon har i flera myter dessutom rollen som gudomlig amma, och när hjälten Keret undlåter att infria sitt löfte till Athirat straffar hon honom och mänskligheten genom att låta jorden bli ofruktsam.


6.1.2 Asherah i de bibliska texterna


Asherah nämns 40 gånger i Bibeln; alla gånger i negativa ordalag, som någonting som är förbjudet, fördöms och ska förstöras, men som i många fall trots detta är föremål för tillbedjan.
 Att Asherah är någonting som kan förstöras har skapat en hel del problem för tolkningen av hennes roll i Bibeln – många gånger framstår det nämligen som att ordet ”Asherah” avser ett objekt snarare än en gudinna. Till skillnad från studier av de ugaritiska texterna, där det ju bara handlar om att undersöka vilken roll gudinnan har i mytologin, handlar därför studier av de bibliska texterna i mångt och mycket om att komma fram till en så grundläggande sak som vad det som kallas ”Asherah” över huvud taget är.


I texten uttrycks det aldrig explicit vad ”Asherah” är, men i de fall där det tycks åsyfta ett objekt styrs det av verb som ”hugga ner”, ”bränna”, ”plantera”, ”sätta upp”, ”bygga” och ”slå sönder.”
 Det finns en mängd tolkningar av vad detta skulle kunna tyda på för typ av objekt, men den dominerande uppfattningen är att det rör sig om någon typ av träföremål,
 exempelvis en påle eller ett levande träd.
 Inget dylikt föremål har kunnat identifieras med säkerhet vid arkeologiska utgrävningar, men det är föga förvånande eftersom träföremål inte bevaras över så lång tid.
 Det är anmärkningsvärt att föremålen är gjorda av trä – normalt tillverkades inte gudabilder av trä i mellanöstern under denna period, utan av dyrbarare material.
 Detta skulle kunna tyda på att själva materialet trä hade en symbolisk betydelse.


I vissa fall tycks ”Asherah” som sagt åsyfta ett levande träd, och föremålet nämns över huvud taget flera gånger i samband med träd.
 I en del bibelverser fördöms till och med all form av kultutövande i anslutning till träd
 eller träföremål.
 I Septuaginta, den grekiska översättningen av den ovokaliserade hebreiska Bibeln, översätts ordet ”Asherah” i de flesta fall med ordet ”lund”, och i vissa fall rent av med ordet ”träd”.


Sammantaget tycks det rimligt att dra slutsatsen att objektet ”Asherah” i Bibeln på något sätt är förknippat med träd. I vissa fall kan det dock knappast vara frågan om ett levande träd, som när verbet ”bygga” används. Detta kan förklaras genom att ”Asherah” möjligtvis först åsyftade ett träd som var föremål för dyrkan, men att detta senare även kom att kunna ersättas med en symbol för trädet, exempelvis en påle.


Det råder långt ifrån någon enighet när det gäller exakt i vilka verser ”Asherah” åsyftar ett objekt och i vilka fall det syftar på gudinnan. I översättningar av Bibeln, exempelvis Bibelkommissionens översättning från 1999, är den tolkningen redan gjord, vilket tar sig uttryck genom att ordet ”Asherah” ibland skrivs med inledningsbokstaven som versal och ibland som gemen (många gånger har man till och med valt att översätta ordet till ”asherapålar”, och därigenom även förutbestämt tolkningen av själva föremålet). Hur tolkningen görs styrs av sammanhanget och syntaxen, men det hela kompliceras genom att den ursprungliga hebreiska texten var ovokaliserad – inledningsbokstaven fanns alltså inte i originaltexten.


I de allra flesta fall som ordet ”Asherah” förekommer i Bibeln tycks det dock åsyfta ett objekt,
 men det finns ett antal verser som de flesta är överrens om måste åsyfta gudinnan.
 I några fall rör det sig om konstruktioner där något föremål tillverkats åt Asherah,
 vilket rent grammatiskt omöjliggör Asherah som objekt,
 och i ett fall talas det om Asherahs profeter,
 och ett föremål kan knappast ha profeter.
 Det rör sig alltså om ett ganska litet antal verser som otvetydigt åsyftar gudinnan, och man skulle därför kunna dra slutsatsen att gudinnan Asherah har en relativt liten roll i Bibeln. Men även om ordet i de allra flesta fallen åsyftar ett objekt, bör det dock, vilket Dever påpekar, rimligtvis vara så att detta objekt som bär samma namn som gudinnan har någon form av kopplig till denna.
 Att bestämma gudinnan Asherahs betydelse i Bibeln handlar därför till stor del om att bestämma i vad denna koppling består. För att kunna göra detta måste man ställa framställningen av Asherah (både objektet och gudinnan) i Bibeln i relation till framställningen av henne i de övriga källorna, vilket jag kommer att göra i avsnitt 7.


För att ha möjlighet att använda ordet ”Asherah” neuralt, utan att genom själva mitt språkbruk tolka det vare sig som gudinna eller objekt, väljer jag att uteslutande stava ordet med versal inledningsbokstav. När det otvetydigt gäller gudinnan skriver jag det utan citationstecken, och när det bara är det otolkade ordet som åsyftas skriver jag det med citationstecken.


6.1.3 Ashera i ikonografin


Jag kommer nedan att göra en kronologisk redogörelse över de arkeologiska fynd av avbildningar av gudinnor som gjorts i Israel under den aktuella perioden (ca 1750-500 f.v.t.), samt diskutera deras möjliga koppling till Asherah. Jag kommer att uppehålla mig längre vid ett antal fynd som är av särskilt intresse när det gäller studier av just Asherah. Inledningsvis vill jag dock göra läsaren uppmärksam på ett antal teman som framträder i detta material.


Det förekommer det en mängd avbildningar av nakna gudinnor under i stort sett hela perioden – i vissa fall är det deras roll som livgivare som betonas, genom att underliv och mage accentueras, i andra fall den näringsgivande funktionen, genom att brösten är i fokus. Dessa två funktioner är dock nära knutna till varandra. Att det är frågan om gudinnor och inte bara kvinnor i allmänhet kan man avgöra ikonografiskt, exempelvis genom att vissa specifika attribut som bara används för gudomar inkorporerats i bilderna – exempelvis vissa typer av huvudbonader.


I ett påfallande stort antal avbildningar porträtteras gudinnan i anslutning till djur – det rör sig om en mängd olika typer, men de två mest signifikativa är lejonet och geten. Båda är inhemska motiv, även om de också förekommer i exempelvis egyptiska bilder.
 Lejonet är starkt kopplat till Asherah, och ett vanligt förekommande epitet till henne i inskriptioner från järnåldern är ”Lejonfrun”.


Det tema som dock framträder som det allra mest tydliga och frekvent förekommande är växter, framför allt träd, ofta i kombination med djurmotivet, och då särskilt getterna.


Medelbronsålder II (ca 1750-1400 f.v.t.)


Perioden domineras helt av olika former av avbildningar av den nakna gudinnan, och bilder av gudinnan är betydligt fler än av någon manlig gudom.
 I en del fall porträtteras gudinnan hållande en gren i vardera handen, och i vissa fall skjuter även grenarna fram ur hennes underliv.
 Ett annat mycket frekvent förekommande motiv är getter eller lejon i anslutning till grenar.


Ikonografin visar på ett starkt inflytande från Egypten,
 vilket kan förklaras både av kulturutbytet mellan de olika områdena, samt den egyptiska koloniseringen som började mot slutet av perioden. Både getter och lejon är vanligt förekommande motiv även i Egypten; båda hör även där till gudinnans sfär, och getter symboliserar där särskilt förnyelse och återfödelse.
 Gudinnans koppling till trädsymbolen är mycket tydlig i den egyptiska ikonografin under medelbronsåldern, och bilder av gudinnor med en underkropp i form av en stam eller rötter är vanligt förekommande.
 Trädgudinnan i den egyptiska ikonografin är nära kopplad till livgivande funktioner; det finns flera exempel på avbildningar av trädgudinnor som ammar – både barn, djur och kungar.


Senbronsålder (ca 1400-1200 f.v.t.)


Första gången Asherah nämns i en inskription i Israel är på en vas från Lachish från 1200-talet f.v.t. innehållande rester av offer, och inskriptionen lyder: ”Ett offer till min fru Elat [min övers.]” [fig. 1].
 Elat betyder som tidigare nämnts ”gudinna” och kan syfta på olika gudinnor. Det är dock i första hand ett annat namn för Athirat (Asherah), i egenskap av den högsta gudinnan, på samma sätt som El (”gud”) är namnet på den högste guden. Det är därför rimligt att tolka det som att det är Asherah som avses i inskriptionen.


I direkt anslutning till inskriptionen är en bild föreställande ett träd, flankerat av två stegrande getter som äter av trädet.
 Runt bilden finns ett antal andra djur, bland annat lejon.
 Ordet ”Elat” är centrerat precis ovanför trädet. Att detta inte är en tillfällighet styrks av det faktum att trädet uppenbart är centrum i bildens komposition, liksom ordet ”Elat” är det viktigaste i inskriptionen; det som själva offerhandlingen riktas till.
 Hadley menar att man skulle kunna tolka denna positionering som att det råder en absolut identifikation mellan Elat och trädet – att trädet förvisso är en symbol för Elat, men att Elat på samma gång faktiskt är trädet. Att detta förhållande mellan en gudom och dess symbol var förekommande inom religioner i området bevisas genom en bild av den egyptiska gudinnan Nut stående bredvid ett träd. På denna bild står ordet ”Nut” skrivet både över gudinnas huvud samt på trädstammen, vilket markerar att de två representerar samma referent.


En liknande vas som den men inskriptionen till Elat, dock utan inskription, har återfunnits på samma fyndplats. Motivet är det samma på denna vas, förutom att trädet är ersatt av en pubestriangel [fig. 2]. Detta har lett forskare att dra slutsatsen att trädet och pubestriangeln är olika symboler för samma referent – det vill säga Elat/Asherah.


Pubestriangeln är även ett centralt motiv på ett annat vanligt förekommande föremål från denna tid – ett halssmycke format som en triangel, i vilken gudinnan avbildas. Hennes kropp är underdimensionerad – istället är det hennes huvud, samt pubestriangeln som är i fokus. Liksom på vasen från Lachish, samt bilderna av de nakna gudinnorna från medelbronsåldern, växer det grenar ur pubestrianglarna på dessa hängsmycken.


Huvudena på dessa halssmycken är ofta beprydda av en så kallad Hathorperuk [fig. 3].
 Hathor var en egyptisk gudinna med många och ambivalenta egenskaper – hon framträdde både som livgiverska och dödsbringerska, som ko- och trädgudinna, och djuren lejon och orm var nära knutna till henne.
 Många menar att Hathor var den egyptiska motsvarigheten till den kanaaneiska Asherah.
 Detta, i kombination med den överbetonade pubestriangeln med grenar, som ju utifrån Lachishvaserna kan identifieras med Elat/Asherah, tycks peka på att dessa avbildningar föreställer Asherah.


Hathorperuken är inte det enda motivet som tyder på egyptiska influenser under denna period, som ju domineras av egyptisk kolonisering. Utöver dessa motiv finns det även många bilder av gudinnor som ammar, vilka påminner om motivet av den egyptiska gudinnan Isis som ammar sin son Horus.
 Ett exempel på en ammande gudinna, som dessutom inkorporerar flera typiska Asherah-symboler, är en figurin funnen i Revadim. Gudinnan porträtteras här med ett barn ammande vid vartdera bröstet, med händerna särande vaginan, samt med palmgrenar flankerade av getter på vartdera låret [fig. 4].


En annan mycket viktig typ av gudinneavbildning under denna period, även den med tydliga egyptiska influenser, är det så kallade qudshumotivet. Motivet har fått sitt namn efter att inskriptioner av ordet ”Qudshu” har återfunnits i anslutning till denna typ av motiv på egyptiska avbildningar – ett ord som betyder ”helighet”. Motivet kan variera något, men utmärkande är att det förställer en stående gudinna med växter i vardera handen, ofta prydd av en Hathorperuk, och ofta stående på ett lejon [fig. 5].
 Qudshumotivet är alltså egyptiskt, men förekommer i hög utsträckning även i Kanaan.
 ”Qudshu” är ett epitet till Asherah i de ugaritiska texterna, och utifrån detta faktum identifieras gudinnan på bilderna av de flesta forskare med Asherah.
 Kopplingen mellan Asherah och lejon är redan påvisad, men genom qudshumotivet kan nu alltså även bilden av en gudinna hållande en växt i vardera handen, samt uppbärandet av Hathorperuken, för första gången kopplas direkt till Asherah. Om de kanaaneiska qudshubilderna föreställer Asherah är det ju inte orimligt att anta att det även är Asherah som avbildades med grenar i händerna på de inhemska motiven från medelbronsålder II, och det samma gäller gudinnan med Hathorperuken på halssmycket.


Järnålder I (ca 1200-1000 f.v.t.)


Under denna period blir de antropomorfa avbildningarna av gudinnor på dyrbarare material betydligt färre. Den typiska gudinnesymbolen, träd flankerade av getter samt diande djur, vilka utifrån tolkningen av Lachishvasen skulle kunna ses som en symbol för Asherah, eller kanske rent av som Asherah, fortsätter dock att avbildas på denna typ av material. Antropomorfa avbildningar av gudinnan fortsätter däremot i hög utsträckning i form av billiga terrakottafiguriner, återfunna i domestisk miljö, vilket tyder att de antropomorfa gudinnebilderna nu bara var del av en privat kult.
 Hemmet var som sagt en sfär som i hög grad upptogs av kvinnor, vilket tyder på att denna huskult i stor utsträckning utövades av kvinnor.


Järnålder II A (ca 1000-900 f.v.t.) och II B (ca 900-700 f.v.t.)


Den tillbakagång för antropomorfa avbildningar av gudinnan som började under den föregående perioden blir nu allt kraftigare, och kommer att gälla avbildningar av gudomar över huvud taget. Dessa ersätts i ikonografin istället av symboler och djur som tidigare varit knutna till dem. Denna utveckling bort från antropomorfa avbildningar är så drastisk att det är troligt att den är ett resultat av påtryckningar utifrån.


Det förekommer många bilder av träd under denna period, men på de dyrare materialen flankeras de inte längre av getter, utan omges nu istället av dyrkande människor. Trädet är i sig självt naturligtvis alltid en symbol för det livgivande, men det förlorar under denna period alltmer sin utpräglat feminina fruktbarhetssymbolik. Getterna, vilka i tidigare avbildningar åt av trädet, var en tydlig symbol för trädet som en Dea nutrix – en livgivande gudinna.
 Bytet från dessa till dyrkande människor gör symbolen i stort sett könsodifferentierad.


Tillbakagången för antropomorfa avbildningar av gudinnan, samt trädets övergång från att ha varit en utpräglad Dea nutrix-symbol till en mer könsodifferentierad symbol, talar sammantaget för en förlorad status för gudinnan under denna period. Detta torde vara ett resultat av kultcentraliseringen till Jerusalem, och kanske även till att framväxten av en allt mer israelitisk identitet var så beroende av dyrkan av Jahve. Statusförlusten tycks dock bara gälla den officiella religionen. På landsbygden, vilket ju var hem åt den största delen av befolkningen, och framför allt i hemmen, vilka alltså i praktiken i första hand uppfylldes av kvinnor, fortsatte dyrkan av gudinnan. Precis som under järnålder I bygger denna slutsats på en mängd fynd av billiga kultföremål i terrakotta, vilka påträffats i domestisk miljö.
 Ett sådant föremål är en offerhållare från Taanach. På denna återfinner vi många av Asherahs symboler i stort sett oförändrade [Fig. 6].
 På det första etaget står en kvinnlig figur och håller ett lejon i örat med vardera handen, vilken skulle kunna föreställa gudinnan i antropomorf form. På det tredje etaget står åter trädet som Dea nutrix, flankerad av getter som äter av grenarna.


Järnålder II C (ca 700-600 f.v.t.)


Många drag från de tidigare perioderna fortsätter in under järnålder IIC – exempelvis icke-antropomorfa avbildningar, som träd omgivna av djur och människor. Men en radikal förändring sker parallellt med detta, genom att gudomar nu åter även börjar avbildas antropomorft.
 Ett exempel på detta är den explosionsartade produktionen av så kallade pelarfiguriner – terrakottafiguriner med en pelarliknande underkropp och fokus på ansikte och bröst [Fig. 7].
 854 stycken har återfunnits i den södra delen av det delade israelitiska riket.
 Liksom övriga terrakottafiguriner har dessa påträffats i domestisk miljö,
 och de föreställer i likhet med övriga figuriner med största sannolikhet en gudinna – likheten mellan figurinerna tyder på att de representerar en och samma figur, inte en obestämd kvinna, och det faktum att de aldrig är funna i grupp tyder på att de använts individuellt, inte som en grupp kvinnor.


Vissa argumenterar för att figurinerna föreställer Astarte,
 vilket skulle kunna styrkas av det faktum att området var under assyriskt inflytandet under perioden. Helgedomar till samt bilder av Astarte har visserligen återfunnits i Israel,
 men inga av dessa har påträffats i den södra delen av det delade riket,
 där ju pelarfigurinerna påträffats. Om figurinerna föreställer någon gudinna alls, vilket de som sagt troligtvis gör, är det därför sannolikt Asherah.
 Figurinernas uppenbara Dea nutrix-symbolik stämmer dessutom väl överrens med Asherahs karaktäristik.


Det är dock inte sannolikt att figurinerna är det objekt som i Bibeln, särskilt i texter från just denna tid, omnämns som ”Asherah” – dels är det bibliska objektet ”Asherah” inte kopplat till hemmiljö, utan till publika helgedomar, främst i naturen, och dels är figurinerna inte gjorda i trä.
 Den pål-liknande kroppen hos dessa figuriner skulle ändå kunna tyda på en koppling till det bibliska objektet ”Asherah”; det skulle eventuellt kunna vara frågan om mindre varianter av de bibliska förebilderna.
 Att figurinerna påträffats i hemmiljö tyder på att de, liksom terrakottaföremål från tidigare perioder, varit del av någon form av inofficiell huskult.
 Snarare än att vara föremål för tillbedjan tycks figurinerna fungerat som någon form av talismaner för liv, fruktbarhet och näring.


6.2 Asherahs roll i förhållande till Jahve


6.2.1 Relationen mellan Asherah och Jahve i mytologin


Den högste guden i Kanaan var som tidigare nämnts El, och det samma gällde under lång tid i Israel, även efter att Jahve introducerats i panteonet. Ett tydligt exempel på Els betydelse i den israelitiska religionen är det faktum att själva namnet ”Israel” innehåller Els och inte Jahves namn.
 Namnet betyder ”den som kämpar mot El”, och den som enligt myten kämpade med El var patriarken Jakob.
 Både han och de övriga patriarkerna kände sin gud bara till namnet El.


Jahve, som ju var ett senare tillskott till panteonet, kom i Israel med tiden allt mer att överta Els funktioner och plats som den främsta gudomen. Els främsta roll var som tidigare nämnts den som fader. Han avbildades ofta som en äldre man sittande på en tron, och han kännetecknas av omsorg om och medkänsla med människorna. Alla dessa attribut känns tydligt igen i den roll Jahve kom att få inom den israelitiska religionen. Det samma gäller det faktum att El, liksom Jahve i den israelitiska religionen, var en skapargud. Jahves övertagande av Els roll syns tydligt i Bibeln. Från att ha varit ”El” för patriarkerna, blir guden ”Jahve” för Mose och alla efterföljande israeliter. Detta sker genom ett utryckligt tillkännagivande, där Jahve avslöjar sitt namn för Mose, och samtidigt berättar att han tidigare valt att uppenbara sig för patriarkerna som El. Ytterligare ett tecken på identifikationen mellan El och Jahve är att medan fördömandet av andra gudomar än Jahve är mycket kraftig i hela Bibeln, gäller detta över huvud taget inte El.


Eftersom Jahve övertog Els alla attribut och funktioner, är det sannolikt att han även övertog rollen som Asherahs gemål.
 Vid första anblick framstår dock Asherahs och Jahves relation i Bibeln som enbart präglad av fiendskap; i stället är det Baal som Asherah kopplas samman med. I texterna från Ugarit finns det dock ingen sådan relation mellan Baal och Asherah – tvärtom råder det ofta konflikter mellan de två.
 Kopplingen till Baal är sannolikt ett försök att framställa Asherah i dålig dager, då Baal i Bibeln står som Jahves främsta fiende.


Något som är viktigt att ta med i beräkningen när det gäller att avgöra Asherah och Jahves mytologiska relation till varandra, är det faktum alla viktiga gudomar i mellanöstern vid denna tid ingick i par.
 Eftersom Jahve var den främsta gudomen i den israelitiska religionen, och under en lång period ingick i ett polyteistiskt panteon, är det därför sannolikt att han skulle ha haft en gemål.

6.2.2 Relationen mellan Asherah och Jahve i arkeologin


Det finns flera inskriptioner som pekar på en relation mellan Asherah och Jahve. Tre av dessa har återfunnits vid Kuntillet Ajrut, och dessa dateras till 800-talet f.v.t., och i alla tre inskriptioner förekommer frasen ”Jahve […] och hans Asherah”.
 Detta tycks helt klart pekar på någon form av relation mellan Jahve och Asherah – frågan är dock vilken typ av relation, och vad ”Asherah” syftar på. Jag kommer i det följande diskutera en av dessa inskriptioner, funnen på den stora stenvas (pithos) som bukar kallas ”Pithos A”.


Inskriptionen på Pithos A lyder: ”Jag välsignande dig genom Jahve av Samaria och genom hans Asherah. [min övers.]”
 Inskriptionen är delvis skriven tvärs över en bild av två stående figurer. I bakgrunden sitter en annan figur och spelar lyra, och vid sidan av figurerna står en ko som ger sin kalv di [fig. 8].


De två stående figurerna tolkas av de flesta som två Bes-figurer.
 Bes är namnet på en grupp av egyptiska dvärggudar, vars attribut stämmer väl överrens med figurerna på Pithos A.
 Vem den lyrspelande figuren i bakgrunden är råder det däremot delade meningar om. Dever menar att det faktum att figuren (som han tolkar som kvinnlig) sitter på en s.k. lejontron talar för att det rör sig om en gudomlig eller kunglig varelse, då endast dessa porträtterades sittande på denna typ av tron. Detta, i kombination med Asherahs koppling till lejon, gör att han drar slutsatsen att lyrspelaren föreställer Asherah.
 Både Hadley, Keel och Uehlinger för dock fram starka argument för att så inte är fallet. Keel och Uehlinger menar för det första att en lejontron inte nödvändigtvis måste betyda att det rör sig om en gudom, och för det andra att bilden över huvud taget inte föreställer en lejontron.
 Både Hadely, Keel och Uehlinger påpekar vidare att det inte finns någon koppling mellan Asherah och lyran, och inte till musik över huvud taget.
 Hadley menar dessutom att är det osannolikt att en framstående gudinna som Asherah skulle sitta i bakgrunden av de mer obetydliga Bes-figurerna. Hon menar vidare att inskriptionen troligtvis inte utgör en kommentar till bilden som den delvis är skriven över, utan att den utgör ett senare tillskott (vilket styrks av det faktum att bilden och inskriptionen tycks vara utförda med olika penslar).


På baksidan av Pithos A finns det däremot en bild som kanske kan kasta mer ljus över betydelsen av inskriptionen. På denna bild avbildas det vid det här laget så kända motivet av ett stiliserat träd flankerat av två getter [fig. 9].
 Att denna symbol är nära knuten till Asherah har redan diskuterats, men kopplingen till Asherah styrks ytterligare genom att trädet på Pithos A dessutom är avbildat på ryggen av ett lejon – på samma sätt som gudinnan tidigare avbildats på ryggen av ett lejon på qudshumotiven. Ytterligare en koppling till Asherah på Pithos A är kon som ger sin kalv di. Förutom att Dea nutrix-symboliken i denna bild för tankarna till Asherah, finns även identifikationen mellan Asherah och den egyptiska kogudinnan Hathor.


Även när det gäller den lingvistiska tolkningen av inskriptionen råder det stor oenighet bland forskare. Oenigheten gäller främst huruvida ”Asherah” ska tolkas som gudinnan, eller som ett objekt (likt det som omnämns i Bibeln). Både Hadley, Keel och Uehlinger argumenterar för att ”Asherah” ska tolkas som ett objekt – detta framför allt på syntaktisk grund, då det saknas exempel i den bibliska hebreiskan på ägande suffix som syftar på personnamn.
 Dever argumenterar i motsats till detta för att ”Asherah” faktiskt syftar på gudinnan. Han grundar detta främst på semantisk logik – en välsignelse av ”Jahve … och hans [objekt]” tycks inte bilda en meningsfull fras. När det gäller de grammatiska problemen med en konstruktion med ägande suffix till personnamn, menar han att även om det saknas exempel på dylika konstruktioner i den bibliska hebreiskan, finns det sådana konstruktioner i andra hebreiska exempel.
 Smith intar en försiktig position i frågan och menar att det på lingvistisk grund inte finns tillräckliga bevis för någon av tolkningarna, utan att man måste tolka inskriptionen i ljuset av den relation som framträder mellan Jahve och Asherah i de bibliska texterna, vilket enligt honom pekar på att det rör sig om ett objekt.


Det tycks således mycket svårt att med säkerhet avgöra vem eller vad ”Asherah” syftar på i inskriptionen. Hur man än tolkar den säger dock frasen någonting om Jahves relation till gudinnan, eftersom ju gudinnan ändå på något sätt måste vara kopplad till det objekt som bär hennes namn. Här uppstår således samma situation som vid tolkningen av ”Asherah” i de bibliska texterna – för att avgöra Jahves relation till Asherah i inskriptionen på Pithos A måste man först avgöra kopplingen mellan gudinnan och objektet, utifrån det sammanlagda materialet. Denna diskussion kommer jag att föra i avsnitt 7.


6.2.3 Relationen mellan Asherah och Jahve i de bibliska texterna


Vid alla tillfällen då Asherah nämns i Bibeln är det i fördömande ordalag, och det kan därmed framstå som att det enbart rådde en motsättning mellan Asherah och Jahve i den israelitiska religionen. Det första man dock bör notera är den stora del av Bibeln där Asherah inte fördöms. Det är – vilket tidigare nämnts – främst i de deuteronomiska skrifterna från 600-talet f.v.t. som Asherah nämns och fördöms. I bibliska texter som härrör från äldre källor nämns eller fördöms hon inte alls. Detta skulle visserligen kunna tyda på att det under denna period inte fanns någon asherahkult, och att det därmed inte fanns något att fördöma, men det skulle lika gärna kunna tyda på att hennes kult funnits hela tiden som en del av jahvekulten, och först på 600-talet blivit anatema. Eftersom Bibeln är sammanställd under den period då kritiken mot andra gudomar än Jahve var som starkast (exiltiden) är det inte sannolikt att redigerarna skulle ha släppt igenom något äldre material som nämnde Asherah i positiva eller neutrala ordalag. Hur det ligger till kan dock bara avgöras slutgiltigt mot bakgrund av övrigt material; en diskussion vilken som sagt kommer att föras i avsnitt 7.


Trots att denna fråga slutgiltigt måste avgöras i relation till övrigt material kastar dock de bibliska texterna själva ett visst ljus över frågan. Trots att Asherah som sagt fördöms i alla bibliska texter som nämner henne, avslöjar nämligen dessa verser samtidigt oavsiktligt någonting om hennes relation till Jahve. För genom att de förbjudna handlingarna fördöms avslöjas ju samtidigt att de förekom.


Vi får i Bibeln ta del av en lång rad exempel på israelitiska kungar som deltog i förbjudna kulter, där Asherah ofta ingick.
 I Bibeln framställs detta ofta som ett resultat av inflytande utifrån från en främmande, ”kanaaneisk” kult, i motsättning till den israelitiska jahvekulten.
 Men då ska man ha i åtanke att det inte existerade något sådant främlingskap mellan det kanaaneiska och det israelitiska – den israelitiska religionen uppstod genom en långsam differentieringsprocess ur den kanaaneiska. Det står dessutom uttryckligen i Bibeln att det är israelitiska kungar, och det israelitiska folket, som utfört de handlingar som fördöms. Att porträttera det oönskade som tillhörande en främmande kultur skulle därför snarare kunna ses som ett sätt att distansera sig från det.


Men även om det nu var israeliter som deltog i den förbjudna kult där Asherah ingick, och även om denna kult var inhemsk, skulle man kunna hävda att detta inte säger någonting om Asherahs relation till Jahve. En inhemsk israelitisk asherahkult skulle ju mycket väl ha kunnat existera helt avskiljt från jahvekulten. Det finns dock flera passager i Bibeln som tyder på att så inte alls var fallet. Ett exempel på detta finner man i Deut. 16:21: ”Du skall inte resa någon asherapåle eller något annat föremål av trä invid Herrens, din Guds, altare.” Ordet ”Herren” är en direktöversättning av ordet ”Adonay”, som används vid uppläsning av den hebreiska texten istället för det ord som verkligen står där – Jahve.
 Här nämns alltså objektet ”Asherah” i samma mening som Jahve, och det görs tydligt att detta objekt hade en funktion, om än förbjuden, i anslutning till Jahves altare.


Ett annat avsnitt i Bibeln som tyder på att Asherah inte fördöms i egenskap av främmande kult, utan snarare som del av jahvekulten, är 2 Kung 21:7. I denna vers står det om kung Manasse att han ”lät tillverka en asherabild, som han satte upp i templet”. Templet som nämns är inget avgudatempel i vilken någon främmande kult utövas – det är självaste Jerusalems tempel; jahvekultens heliga centrum och Jahves boning. Anmärkningsvärt är även beskrivningen av inredningen i templet, där två av Asherahs främsta symboler ingår: träd och lejon.


7. Analys


7.1 Hade Asherah en roll i den forntida israelitiska religionen?


Många människor föreställer sig att den forntida israelitiska religionen, grunden till de tre stora monoteistiska religionerna i vår tid, var monoteistisk redan från början, och stod i skarp kontrast till de närliggande polyteistiska kulturerna. Det är inte så konstigt, med tanke på att det är den historien – med början med berättelsen om Abraham – som berättas i Bibeln, vilken under lång tid varit den främsta källan för studier av denna religion. Att påstå att det vid sidan av Jahve funnits andra gudomar i den forntida israelitiska religionen är därmed kontroversiellt. Innan man kan diskutera vilken roll Asherah hade i den forntida israelitiska religionen är det därför på sin plats att redogöra för och diskutera den bevisning som framkommit i undersökningen som talar för att hon över huvud taget hade en roll i religionen.


Smith menar att bevisen för att Asherah skulle ha dyrkats som en gudinna både under domartiden och kungatiden är minimala.
 Hans användning av de bibliska periodbegreppen som om de vore historiskt oproblematiska är dock signifikativt för det sätt på vilket han genomgående behandlar de bibliska källorna; som att den bibliska beskrivningen av en tid kan betraktas som en relativt trovärdig redogörelse för hur det faktiskt var. Jag påstår inte att Bibeln är oanvändbar som historisk källa, men som inledningsvis diskuterats är alla bibliska texter starkt färgade av den tid de är skrivna i, samt av de religiösa och politiska motiv som legat bakom dess tillkomst, och de vittnar således snarare om den tid de tillkommit i, än den tid de behandlar. Att utifrån de bibliska texterna dra slutsatser om under vilken tid Asherah kan ha dyrkats som gudinna i Israel är därför svårt, eftersom texternas tillkomsttid börjar så sent som på 900-talet f.v.t. Det är således egentligen bara från den tiden man kan uttala sig om saken utifrån de bibliska källorna.


Det är främst i texter från 600-talet f.v.t. som Asherah nämns, vilket torde innebära att det under denna period fanns någon form av kult till Asherah, för – som tidigare påpekats – varför fördöma en företeelse som inte existerar? Denna tid är särskilt präglad av Josias kultreform, vilken bland annat förbjöd avgudabilder, särskilt objektet ”Asherah”. Intressant är att antropomorfa avbildningar av gudomar kraftigt ökar samtidigt med denna process, efter att i flera hundra år stadigt avtagit. Pelarfigurinerna, som troligtvis är någon form av talismaner föreställande just Asherah, kanske till och med små varianter av det bibliska objektet ”Asherah”, tillverkades i explosionsartad takt just under denna period, just i den södra delen av det delade israeliska riket, varifrån också kritiken och kultreformen kom. Detta talar sammantaget för att Asherah hade någon form av roll i den forntida israelitiska religionen de sista århundradena innan exilen – en roll som i alla fall var tillräckligt framträdande för att ge upphov till massiv kritik och fördömande.


Men hur var det då med tiden innan de bibliska texternas tillkomst? Vi vet säkert att Asherah dyrkades som gudinna i den närliggande kanaaneiska staden Ugarit fram till och med 1200-talet f.v.t., när staden förstördes. När det gäller Israel tyder det arkeologiska material som presenterats ovan på att Asherah hade någon form av roll under hela perioden 1750-600 f.v.t. – meningsskiljaktigheterna mellan forskarna gäller inte så mycket om Asherah hade en roll under denna period, utan vilken denna roll var. Innan vi fortsätter med att diskutera vilken denna roll torde ha varit, återstår att diskutera vad som händer runt 600 f.v.t., där alla bevis pekar på att Asherahs roll plötsligt helt upphör i den forntida israelitiska religionen, trots att dyrkan av henne fortsätter bland andra folkgrupper.


Under en lång tid hade det pågått en sammansmältningsprocess mellan olika gudomar och Jahve i den forntida israelitiska religionen.
 Runt 800-talet f.v.t. centrerades religionen ytterligare runt Jahve, genom att en medveten differentiering mellan jahvekulten och övrig kult gjordes, en process som kulminerade under Josias kultreform på 600-talet.
 Denna utveckling berodde på flera saker. Den centralisering av kulten till Jerusalem som inleddes i och med monarkin (från ca 1000 f.v.t.) hade en stor betydelse för denna process.
 Under kung David utropas Jahve till nationalgud, även om dyrkan av andra gudomar fortfarande tilläts.
 Viljan till ett enat rike med en egen nationalgud var troligtvis i hög utsträckning ett resultat av pressen från de kringliggande supermakterna, som alla höll sig med denna typ av nationalgudar.
 I och med att dessa riken vidgades ytterligare, och sträckte sig över nationsgränserna, uppstod dessutom tankar om en gud som inte bara härskar över en nation, utan över hela världar.


Själva spiken i kistan för denna process blev dock fångenskapen i Babylonien. Jerusalem föll år 586 efter att ha intagits av assyrier, och en stor del av befolkningen, i alla fall det ledande skiktet, sattes i fångenskap. Det var först under denna period som idén om att Israels nationalgud var den enda existerande guden uppstod,
 och därmed omöjliggjordes dyrkan av Asherah eller någon annan gudom inom ramarna för den forntida israelitiska religionen. Att detta skedde just under exilen var ingen slump. Utvecklingen kan exempelvis ses som ett försök att differentiera sig från religionen hos den ockuperande makten.
 Som tidigare nämnts fanns det redan tankar om en supergud i det ockuperande riket; en gud vars makt sträckte sig över nationsgränserna. Tanken om Jahve som en gud som överskrider rumsgränser skulle kunna ses som ett svar på detta – särskilt i en tid då Israels folk just blivit berövade sitt land.

Efter hemkomsten från exilen blev särskilt propagandan mot gudinnor starkare, och gudinnan blev själva symbolen för den hedniska religionen i det främmande landet.


Avslutningsvis kan man alltså konstatera att Asherah troligtvis hade en roll i den forntida israeliska religionen, från ca 1750 f.v.t. till exilen ca 600 f.v.t. Anledningen till att det vid första anblick inte tycks förhålla sig så är med största sannolikhet att Bibeln fick sin slutgiltiga form just under exilen – den tid under vilken monoteismen uppstod, och särskilt gudinnor kom att fördömas som hårdast.


7.2 Vilken var Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen?


Den roll som framträder som Asherahs främsta i de ugaritiska texterna är rollen som moder, livgivare och Dea nutrix. Hon är själva gudarnas moder, en gudomlig amma, härskarinnan över fruktbarhetens vara eller inte vara, och slutligen – hon kontrollerar det livsnödvändiga vattnet. Att Asherah även hade denna roll i den israelitiska religionen framkommer med all önskvärd tydlighet i den israelitiska ikonografin. Hos de nakna gudinnefigurinerna från hela perioden 1750-600 f.v.t. betonas antingen underliv och mage eller bröst, och flera föreställer ammande kvinnor. Flera av dessa figuriner har identifierats med Asherah, exempelvis figurinen från Revadim, utifrån det faktum att henne symbol – trädet med getterna – finns avbildade på hennes lår. Pubestriangeln är en återkommande symbol för Asherah, vilken ytterligare styrker den livgivande aspekten hos gudinnan, och kopplingen till Hathor – kogudinnan – är ännu ett tecken på rollen som Dea nutrix. Rollen som Dea nutrix framträder även på mindre explicita, men ändå tydliga, sätt – som i det så frekvent återkommande motivet med getter som äter av ett träd.


Trädet är i sig en kraftfull symbol för liv – både genom dess egen livskraft att växa, och genom dess möjlighet att ge näring och liv åt andra varelser. Detta blir särskilt tydligt om man sätter in detta återkommande motiv i sitt sammanhang – en mycket ogästvänlig, obördig plats, till stor del täckt av öken. De liv- och näringsgivande funktionerna hos trädet förstärks dessutom på olika sätt i ikonografin. De egyptiska bilderna av trädgudinnor som ammar är ett exempel, och i den israelitiska ikonografin motsvaras detta motiv av den nämnda bilden av getter som äter av trädet. Ett annat sätt att understryka trädets liv – och näringsgivande funktioner är att bilder av träd kopplas samman med det kvinnliga könsorganet. På figurinen från Revadim sitter bilden av träden med getterna på gudinnans lår, precis intill hennes könsorgan, och på många bilder avbildas pubestrianglar ur vilka grenar skjuter fram. Utifrån vaserna från Lachish kan man rent av dra slutsatsen att trädet och pubestriangeln är utbytbara symboler för samma referent – ett antagande som styrks av de övriga, ovan diskuterade ikonografiska fynden.


När helst Asherah nämns, tycks avbildningar av detta liv- och näringsgivande träd finnas i anslutning. Den första inskriptionen som nämner vad de flesta forskare tolkar som Asherah, ”Elat”, från 1200-talet f.v.t., står inte skrivet vid någon antropomorf bild av gudinnan, utan ovanför en bild av just ett träd. Detsamma gäller inskriptionen på Pithos A vid Kuntillet Ajrut från 800-talet f.v.t., vilken står i anslutning till exakt samma motiv som på vasen från Lachish från fyra århundraden tidigare. ”Qudshu” är ett epitet till Asherah, och detta står skrivet på en mängd avbildningar som just av denna anledning kallas qudshubilder – bilder på vilka gudinnan alltid porträtteras med en gren i vardera handen.


Kopplingen mellan Asherah och träd görs om möjligt än ännu tydligare i Bibeln. Objektet ”Asherah” syftar med största sannolikhet på ett föremål av trä, vilket i sig torde ha någon form av symbolisk betydelse då detta inte var ett vanligt material för avbildningar av gudomar. I flera fall tycks dock ”Asherah” syfta på ett verkligt träd, som när verb som ”plantera” används om det. I Septuaginta översätts till och med ”Asherah” på de flesta ställen med ”lund” eller ”träd”, och i Bibeln är det inte heller bara objektet ”Asherah” som fördöms, utan allt kultutövande vid träd över huvud taget.


Det kan tyckas märkligt att medan kopplingen till träd är så stark i den israelitiska ikonografin samt i de bibliska texterna, finns ingen sådan koppling i de ugaritiska texterna. Trädet var som nämnts en viktig gudinnesymbol, särskilt i form av Dea nutrix, i den egyptiska ikonografin. Den del av Kanaan som senare skulle komma att bli Israel stod tidigt under stort inflytande från Egypten. Asherahs koppling till trädet skulle därför kunna vara ett resultat av att egyptiska bilder av det liv- och näringsgivande trädet influerat ikonografin av den inhemska liv- och näringsgivande gudinnan.


Sammantaget tycks de olika källorna peka på en identifikation mellan trädet, i egenskap av liv- och näringsgivare, och gudinnan. På vasen från Lachish är denna identifikation särskilt tydlig, där ordet ”Elat” står skrivet precis ovanför ett träd. Att en gudinna kunde ersättas av ett föremål, exempelvis ett träd, i kulturerna i mellanösternområdet under den aktuella perioden, styrks av bilden av den egyptiska gudinnan Nut, där hennes namn står skrivet dels över den antropomorfa bilden av gudinnan, men även på stammen av det träd som står bredvid.


Den ambivalens som tycks råda i de bibliska texterna huruvida ”Asherah” avser en gudinna eller ett träföremål/träd har skapat stora frågetecken bland forskare, och stor kraft har lagts på att utreda vad begreppet egentligen avser. Som jag ser det är dock just denna ambivalens i sig som tydligast illustrerar vilken roll Asherah hade i den forntida israelitiska religionen, och att det snarare är försöken att dra en gräns mellan objektet och gudinnan som skapat problemen. Om man istället för att försöka dra en gräns mellan objektet och gudinnan föreställer sig en absolut identifikation mellan de två är det inte längre ett problem att gudinnan i ena stunden uppträder i antropomorf gestalt, och i nästa i form av ett träd eller trädliknande kultföremål. Keel menar att det är bortom allt tvivel att träd var föremål för dyrkan i det forntida Israel, och att träden just betraktades som manifestationer av (alltså inte bara symboler för) antingen en specifik gudinna, eller flera olika.
 Utifrån ovan anförda exempel skulle jag vilja påstå att mycket talar för att det rörde sig om en specifik gudinna, och att denna gudinna var Asherah.


Många forskare, inklusive Keel, menar dock att det faktum att Asherah i stort sett bara framträder som ett objekt i Bibeln tyder på att hon vid den tiden inte längre dyrkades som gudinna.
 Hennes symbol skulle i stället kommit att bli en del av jahvekulten, i form av ett kultiskt objekt som medierande Jahves kraft.
 Men att Asherah i Bibeln i så hög utsträckning tar formen av ett träd/träföremål, och inte en antropomorf gestalt, är egentligen inte alls konstigt. Redan under 1000-talet f.v.t. skedde en tillbakagång för avbildningar av gudomar i antropomorf form över huvud taget, och i och med kultreformen på 600-talet skärptes förbudet kraftigt. Att gudinnan inte framträder i antropomorf gestalt behöver således långt ifrån tala för att hon inte längre betraktades som en gudinna – inte heller Jahve avbildades ju antropomorft. Ingen ifrågasätter exempelvis huruvida ordet ”Jahve” på Pithos A syftar på en gudom, trots att han inte finns avbildad någonstans på vasen (där finns inte ens någon symbol direkt kopplad till honom). Ytterligare ett faktum som talar för att objektet ”Asherah” inte förlorat sin koppling till gudinnan är just det faktum att det så kraftigt fördöms. Varför fördöma objektet om det betraktades som helt bortkopplat från gudinnan, och istället helt knutet till Jahve?


7.3 Vilken var Asherahs roll i förhållande till Jahve?


Det finns helt klart kopplingar mellan Asherah och Jahve både i de bibliska och arkeologiska källorna – problemet har varit att avgöra vad denna koppling består i. I mångt och mycket är tolkningen av denna koppling beroende av hur man tolkar relationen mellan gudinnan och objektet med samma namn. Om man som Smith, Hadley, Keel och Uehlinger ser den ”Asherah” som nämns i Bibeln samt i inskriptionerna från Kuntillet Ajrut som ett objekt som förlorat sin status som självständig gudinnesymbol, och istället blivit en symbol som medierar Jahves kraft, framstår relationen mellan Jahve och gudinnan Asherah som i stort sett obefintlig.


Dever argumenterar mot denna tolkning genom att upprepande gånger påpeka att ifall man hävdar att ”Asherah” bara var en symbol, måste man även specificera vad denna symbol i så fall representerade, eftersom en symbol alltid syftar på en referent. Dever menar således att det måste ha funnits en relation mellan gudinnan och Jahve oavsett om man ser ”Asherah” som enbart en symbol eller inte, eftersom symbolen i alla avseenden på något sätt måste referera till gudinnan, eller åtminstone till hennes kraft.
 Utifrån den sammanlagda bevisningen menar Dever, i motsats till de ovan nämnda forskarna, att Asherah med största sannolikhet dyrkades som en självständig gudinna, samt Jahves gemål, i det forntida Israel.


Jag är böjd att hålla med Dever om att den sammanlagda bevisningen talar för att Asherah dyrkades som en självständig gudinna samt Jahves gemål i det forntida Israel, men utifrån en något annorlunda slutledning. Keel argumenterar som beskrivits ovan för att trädet på ett tidigt stadium i den israelitiska religionen sågs som en manifestation av gudinnan, men att den ickeantropomorfa bilden – trädet – allteftersom skulle ha förlorat sin koppling till gudinnan, och istället kommit att kopplas till Jahve. Jag ansluter mig till tolkningen att det rådde en identifikation mellan trädet och gudinnan, men jag menar att det faktum att trädet allt mer tar över framför den antropomorfa avbildningen av gudinnan inte behöver betyda att kopplingen mellan de två upphört. Det kraftiga fördömandet av ”Asherah” i Bibeln talar ju som sagt för att denna koppling inte upphört, och de ickeantropomorfa avbildningarna låg helt i tiden. Om man istället föreställer sig att ”Asherah” åsyftar ett träd/träföremål, som inte bara symboliserar gudinnan (vilket Devers argumentation bygger på), utan även manifesterar henne, betyder det att alla omnämnanden av ”Asherah” i Bibeln och i inskriptioner kan tolkas som ytterst åsyftande gudinnan. Tolkningen av ”Jahve […] och hans Asherah” på inskriptionen från Kuntillet Ajrut skulle i så fall bli ”Jahve […] och hans gudinna”, vilket i praktiken innebär ”hans gemål”.


I Bibeln framstår det snarare som att Asherah varit en del av jahvekulten, än att hon varit del av någon främmande, fientlig kult. Troligt är att detta inslag först senare – framför allt i samband med kultreformen – kommit att fördömas. Om hennes delaktighet i kulten var i egenskap av gemål till Jahve eller bara som någon form av underordnad gudom går inte med säkerhet att uttala sig om enbart med stöd av de bibliska texterna, men utifrån diskussionen ovan, och då särskilt tolkningen av inskriptionen från Kuntillet Ajrut, tycks det sannolikt att hon faktiskt spelat rollen av Jahves partner. Låt mig här även påminna om det faktum att Jahve övertagit Els alla funktioner, vilket talar för att han även skulle ha övertagit dennes funktion som Asherahs make, samt det faktum att alla viktiga gudomar i Mellanöstern hade gemåler vid denna tid.


Den process genom vilken Jahve fick den främsta rollen i panteonet, vilken under exilen slutligen resulterade i monoteism, kan förklara varför Asherah, som först varit en accepterad del av jahvekulten – kanske till och med i rollen av Jahves gemål – så kraftigt fördöms i Bibeln. Men Asherahs relation till Jahve och jahvekulten kan även förstås ur ett annat perspektiv. För när man studerar de bibliska texterna måste man ha i åtanke inte bara den tid de tillkom i (vilket jag diskuterat ovan), utan även vilka personer som skrivit dem. Frågan man måste ställa är helt enkelt vems religion det är som egentligen beskrivs.


Jag redogjorde inledningsvis i denna uppsats för den generella levnadssituationen för befolkningen i Israel vid denna tid – större delen av folket var mycket fattiga och bara en ytterst liten skara var litterata. Bara själva nedteckningen av de bibliska texterna kan således enbart ha utförts av en liten litterat elit, och tar man dessutom i beaktning den höga litterära nivå samt komplicerade syntax som återfinns i Bibeln, pekar det ytterligare på att författarna till de bibliska texterna långt ifrån var representativa för det israelitiska folket. Den absoluta majoriteten av befolkningen levde vidare på landsbygden, medan de bibliska texternas tillkomstmiljö (i den mån de inte tillkommit under exilen) är Jerusalem.
 Sist, men inte minst är den religion som beskrivs i de bibliska texterna en religion för män, beskriven av män.
 För att besvara frågeställningen för denna uppsats, vilken Asherahs roll i den israelitiska religionen i förhållande till Jahve var, räcker det därför inte bara att undersöka religionen hos den manliga, litterata, urbana eliten.


Från 1200-talet f.v.t. märks en nedgång för antropomorfa avbildningar av gudinnan på dyrbarare material. På billigare material fortsätter de dock i lika hög utsträckning som tidigare. Från 1000-talet upphör trädet nästan helt att avbildas i sin funktion som Dea nutrix på dyrbarare material, men återigen fortsätter denna typ av avbildningar i exempelvis terrakotta. Samtliga av dessa billigare föremål är funna i domestiska miljöer, och tycks därmed ha varit del av någon form av huskult. Parallellt med statusförlusten för Asherah inom den centraliserade, officiella jahvekulten, tycks dyrkan av henne således ha fortsatt relativt oförändrat på landsbygden, och då främst bland kvinnor, vilka var de främsta bärarna av religionen i hemmet. I Bibeln finns det flera exempel på (fördömande) beskrivningar av denna typ av privata kulter och familjehelgedomar.


I Bibeln nämns och fördöms frekvent en typ av kultplats som kalls bamot. Den direkta översättningen av detta ord lyder ”hög plats”, och det rörde sig också mycket riktigt ofta (men inte alltid) om kultplatser belägna på kullar och berg.
 Fördömandet av dessa helgedomar går ofta hand i hand med fördömandet av Asherah och av kulter i anslutning till träd i allmänhet.
 I utgrävningar har man funnit flera kultplatser som tycks motsvara de bibliska beskrivningarna av bamot, och dateringarna på dessa sträcker sig över en så lång period som från 1100-talet till 700-talet f.v.t.
 Som tidigare nämnts har ingen ”Asherah” återfunnits, men detta är naturligt med tanke på materialet de var gjorda av. Intressant är däremot att man på dessa platser återfunnit flera exemplar av bronstjurar – Els främsta symbol.
 Där El dyrkats är det sannolikt att även Asherah haft en roll, och man bör även ha i åtanke att det inte är omöjligt att tjuren representerar Jahve, inte El, eftersom Jahve tog över Els funktioner och attribut, medan dyrkan av El upphörde.


Sammanfattningsvis tycks det alltså som att Asherah haft en accepterad del i jahvekulten, men att först kultcentraliseringen, och därefter kultreformen, gjort henne till anatema i den officiella religionen – den religion vars historia vi får ta del av i Bibeln. I den folkliga kulten, särskilt uppburen av kvinnor, tycks dyrkan av Ashera däremot ha fortsatt – sannolikt vid sidan av sin gemål, El/Jahve – i alla fall fram till exilen, då bevisen för en kult riktad till Asherah som sagt upphör. Hur och varför dyrkan av Asherah, och andra gudomar än Jahve över huvud taget, slutligen upphörde inom den officiella religionen i exilen har redan behandlats. Man skulle dock kunna invända att detta bara borde ha gällt den delen av befolkningen som sattes i fångenskap – den fattiga delen av befolkningen som lämnades kvar skulle ju ha kunnat fortsätta sitt religionsutövande som tidigare. Att så inte blev fallet kan möjligtvis förklaras genom att även om det bara var den förmögnare delen av befolkningen som sattes i fångenskap, var detta en händelse som kom att skaka hela Israel, och djupt påverka religionen och hela samhällsstrukturen på alla plan.
 Men ytterst tror jag att anledningen till att bevisen för en kult till Asherah upphör i och med exilen, är att studier av den forntida israelitiska religionen i mångt och mycket har varit kopplat till ett intresse för judendomens, och ytterst kristendomens, historia. Den religion vi idag känner som judendom uppstod i exilen, inte bland de människor som lämnades kvar i det krigshärjade landet, och det faller sig därför naturligt att kunskapen är betydligt större om religionens utveckling i exilen än bland det fattiga folket på landsbygden.


8. Sammanfattning


Utifrån det omfattande arkeologiska materialet relaterat till den pankanaaneiska gudinnan Asherah, samt de 40 ställen på vilka hon omnämns i Bibeln, går det att med relativt stor säkerhet sluta sig till att hon hade någon form av roll i den israelitiska religionen under tiden ca 1750-600 f.v.t. Att bevis för hennes roll i religionen upphör runt 600 f.v.t. hänger samman med att den del av den forntida israelitiska religionen som främst varit föremål för studier (d.v.s. den så kallade bokreligionen) blir monoteistisk under exilen i Babylonien från 586 f.v.t.


Frågan om vilken som var Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen har bland forskare främst handlar om huruvida ordet ”Asherah” i de bibliska skrifterna samt vissa inskriptioner syftar på gudinnan eller på ett objekt, och vilken koppling detta objekt har till gudinnan. Rent grammatiskt går det i de flesta fall i Bibeln att med säkerhet säga att ”Asherah” syftar på ett objekt, även om det på vissa ställen måste syfta på gudinnan.


Oavsett om det rör sig om en gudinna eller ett objekt pekar samtliga källor på att Asherah är nära knuten till liv- och näringsgivande funktioner. I antropomorf form, samt i mytologin, beskrivs hon som en moder och amma, med makt över fruktbarheten och vattnet. Hon avbildas ofta naken, med markerade bröst och underliv. I ickeantropomorf form porträtteras hon i stort sett genomgående som ett stiliserat träd, flankerat av två getter som äter av trädet. Även denna bild speglar Asherahs koppling till det liv- och näringsgivande – dels genom att trädet i sig är en symbol för fruktbarhet och det växande, men även genom att trädet här ger getterna näring.

Träd- och växtsymbolen är den absolut mest framträdande för Asherah, både i ikonografin och i de bibliska texterna. Förutom att träden ofta får representera gudinnan i ickeantropomorf form, är även de antropomorfa bilderna av gudinnan ofta kopplade till träd, exempelvis genom att hon porträtteras hållande i grenar, eller genom att grenar skjuter upp ur hennes underliv. I Bibeln ges aldrig någon explicit beskrivning av vad objektet ”Asherah” är, men utifrån de verb som styr ordet går det att sluta sig till att det troligtvis rör sig om ett objekt av trä, som både kan vara ett levande träd och ett träföremål.

Ambivalensen i Bibeln samt ikonografin mellan den ickeantropomorfa bilden/objektet och den antropomorfa gudinnan skulle kunna förklaras genom att ingen absolut gräns mellan de två fanns. Mycket av materialet tyder nämligen på att trädet inte bara sågs som en symbol för Asherah, utan även som en manifestation av henne. Att den ickeantropomorfa bilden av gudinnan tagit över framför den antropomorfa kan förklaras genom det religiösa/politiska läget. Under den period Asherah allt mer kom att avbildas ickeantropomorft gäller det samma för alla typer av gudomar, och under den period de bibliska texter som nämner henne nedtecknades drev kung Josia igenom en av de kraftigaste kultreformerna mot avgudadyrkan i den bibliska historien. Om denna tolkning är korrekt framträder Asherah som en betydelsefull gudom, inte en gudinna med avtagande betydelse eller ett objekt helt frikopplat från gudinnan, under hela perioden 1750-600 f.v.t.


Relationen mellan Asherah och Jahve bygger på att Jahve övertagit gudomen Els funktioner. El hade rollen av Asherahs make, vilket gör det rimligt att anta att Jahve skulle ha övertagit även den funktionen. Denna koppling mellan Jahve och Asherah styrks dels av inskriptioner som nämner ”Jahve […] och hans Asherah”, och dels av bibelpassager som tyder på att Asherah haft en plats i jahvekulten.


Trots att Ashera alltså troligtvis initialt varit en accepterad del av jahvekulten, kom hon allt mer att bli anatema i och med kultcentraliseringen och kultreformen. Mycket tyder dock på att detta bara gällde den officiella religionen som uppbars av den manliga, urbana eliten. På landsbygden, och då särskilt i hemmen, av kvinnor, fortsatte länge Asherah vara en del i kulten, tillsammans med Jahve och andra gudomar.
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