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Förkortningar: 

 

Gammaltestamentliga texter: 

Gen. Genesis 

Lev. Leviticus 

Deut. Deuteronomium 

Jes. Jesaja 

Amos Amos 

Sef. Sefanja 

Jer. Jeremia 

Hes. Hesekiel 

Klag. Klagovisorna 

1 Kung 1 Kungaboken 

 

Nytestamentliga texter: 

Rom. Romarbrevet 

1 Kor. 1 Korinthierbrevet 

 

Apokryfer: 

Syr. Jesus Syrak 

Vish. Salomos vishet 

 

Pseudepigrafer: 

T. Levi Levis testamente 

T. Naph. Naphtalis testamente 

T. Ash. Ashers testamente 

T. Benj. Benjamins testamente 

Jub. Jubiléerboken 

 

Filon: 

Abr. De Abrahamo 

QG Quaestiones et Solutiones in Genesin, I, II, III, IV 
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Josefus: 

Ant. Antiquitates Judaicae 

Bell. Bellum Iudaicum  

 

Traktater i Babyloniska Talmud:  

b. Abod. Zar.  Abodah Zarah 

b. Sanh.  Sanhedrin 

b. Sabb.   Shabbath 

b. Kidd.  Kiddushin 

b. Yebam.  Yebamoth 

 

Tosefta: 

t. Abod. Zar.  Abodah Zarah 

 

Annan rabbinsk litteratur 

Midr. Rab. Gen. Midrash Rabbah, Genesis 

Midr. Rab. Lev. Midrash Rabbah, Leviticus 
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Kap. 1. Inledning 

 

I min tidigare uppsats ”Sexualitetens olika former och användningsområden i ett antikt 

perspektiv med fokus på grekisk-romersk homoerotik” undersökte jag närmare hur den 

grekiska och romerska traditionen såg på relationer mellan personer av samma kön. Detta för 

att försöka förstå vilka olika traditioner Paulus mötte när han skrev Rom.1:26-27 samt 1 Kor. 

6:9-10. För att kunna närma sig den judiska förståelsen angående samkönade sexuella 

relationer finns några få nyckeltexter i Tanak och de jag i denna uppsats valt att fokusera på 

är: Gen. 18 - 19 samt Lev. 18:22 och 20:13. Den första texten berättar om de tre männens 

besök hos Abraham och Sara och fortsätter med berättelsen om Sodom och Gomorra vilken 

också kommer att utgöra huvuddelen av denna uppsats. Den har i vår tid främst använts som 

ett medel för att styrka att homosexualitet är en synd som måste fördömas. Men frågan är om 

texten alltid har använts i ett sådant syfte eller om den har och har haft andra funktioner? Den 

andra texten från Leviticus används i samma syfte som den förra. Här lyfter man gärna fram 

just dessa två verser ut ur resterande lagtext i syfte att bevisa människors syndiga leverne. Det 

har blivit viktigt för mig att undersöka dessa texter mer ingående i syfte att förstå hur de 

använts från början. Är det som sagt så att de redan i sitt ursprung hade som syfte att fördöma 

människors sexualitet? Genom att studera hur dessa texter fungerat och hur tolkningen av 

dem sett ut fram till den rabbinska litteraturen författats tror jag att vi ska kunna få en bild av 

den judiska tradition som Paulus är en del av då han möter den grekiska församlingen i 

Korinth och den romerska församlingen i Rom. Vad gäller berättelsen ur Genesis kommer jag 

att genom utvalda texter visa hur två olika berättelser smält samman till en enda. Den ena 

handlar om hur tre gudar kommer till ett barnlöst par och belönar deras gästfrihet med att få 

ett barn och den andra är en berättelse om hur det kommer sig att det karga landområdet ser ut 

som det gör. Jag kommer sedan att gå vidare med att undersöka hur denna sammansmälta 

berättelse genom olika tider har tolkats. Som sagt vill jag genom detta också undersöka om 

dessa texter som idag traditionellt används för att fördöma samkönade sexuella relationer 

alltid har använts på samma sätt eller om de har använts i andra syften. Förhoppningsvis kan 

jag genom mina två uppsatser bidra till att den som läser dem själv kan ta ställning i dessa 

frågor och orientera sig i den komplexa problematik som möter oss i studiet av dem. 
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Mina frågeställningar i denna uppsats blir således: 

Hur har dessa texter använts? Är det så att man redan från början författade texterna i syfte att 

fördöma personer som hade samkönade sexuella relationer eller är det en senare tillkommen 

tolkningstradition? Vilken ursprunglig funktion hade dessa texter? Hur ser 

tolkningstraditionen ut för dessa texter inom den judiska miljön? Vad går att finna om 

Sodomberättelsen i det utombibliska judiska materialet? Hur kan man tolka andra Torah-

texter som fördömer homosexualitet? 

 

Kap. 2. Uppläggning och genomförande 

2.1. Disposition 

Uppsatsen kommer att presenteras i tre huvuddelar där den första delen som behandlar 

berättelsen om Sodom och Gomorra består av ett antal underavdelningar samt en avslutande 

exkurs. Sedan följer uppsatsens andra del som behandlar valda verser ur Leviticus även denna 

del kommer att avslutas med två exkurser. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion.  

 

Den första delen handlar om Sodom och Gomorraberättelsen. Här kommer jag först att 

presentera en kort bakgrundshistorik till städerna och det landområde där man tror att de 

legat. Efter detta kommer en utläggning om själva berättelsen i Gen. 18 - 19 samt hur den kan 

tolkas. Efter detta följer en genomgång av nyckeltexter inom det Gamla Testamentet som 

anknyter till Sodom och/eller Gomorra. På detta följer enligt samma metod en genomgång av 

utvalda apokryfer och pseudepigrafer. Efter detta kommer en kort genomgång av vad Filon 

och Josefus skrivit om berörd text.  Vad de rabbinska texterna säger om Sodom och Gomorra 

kommer under nästkommande rubrik. Slutligen avslutas den första delen med en exkurs där 

jag visar ytterligare texter från den rabbinska traditionen som behandlar ämnet: män som har 

sex med män. Den andra huvuddelen behandlar Leviticus två texter i ämnet och hur dessa kan 

tolkas. På denna del följer två exkurser som kort behandlar tempelprostitution och hur de 

omkringliggande folken såg på samkönade sexuella relationer. Den tredje delen är uppsatsens 

avslutning där jag ger en avslutande diskussion i vilken jag kommer att delge min egen 

uppfattning angående hur jag skulle föreslå att man tolkar de aktuella texterna, samt en 

övergripande sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. I denna del kommer jag också ytligt 

beröra kopplingen till Paulus utifrån min tidigare uppsats.  
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2.2. Material och metod 

I studiet av de texter som presenteras i uppsatsen har jag i huvudsak använt mig av narrativ 

metod i min närläsning av texterna. Vilket innebär att man tolkar texten som en berättelse och 

försöker utröna hur den kan ha använts. Jag kommer också att göra nedslag på vissa 

nyckelord i både den hebreiska och grekiska texten. Vid dessa tillfällen kommer jag att 

presentera möjliga tolkningar av orden samt i vissa fall presentera ordets funktioner och hur 

det påverkar texten. 

 

I den första delen har jag för att skaffa mig en översikt av de utombibliska källor som finns till 

Gen. 18 - 19 läst: A Tale of Two Cities av J. A Loader, Christian Attitudes to Homosexuality 

skriven av Peter Coleman och Homoeroticism in the Biblical World av Martti Nissinen vilka 

jag också till viss del använder för att få tänkbara tolkningsförslag till de primärkällor jag 

använt mig av. Jag har sedan i granskningen av texten använt mig av en rad 

bibelkommentarer för att skapa en grundförståelse för hur man normalt tolkar denna text. I 

delen om pseudepigraferna har jag använt Charlesworth samlingsverk av de 

gammaltestamentliga pseudepigraferna och från denna ger jag också vissa textcitat för att 

skapa en förståelse för dessa texter, de citeras också på grund av att de inte är lika lätta för 

läsaren att finna som övriga texter. När jag sedan kommer in på Filon och Josefus har jag gått 

tillbaka till de primärtexter som berör mitt ämnesområde för att kunna citera och själv förstå 

dessa på bästa sätt. Detta gäller också i avsnittet som behandlar den rabbinska traditionen. 

Främst är texterna hämtade från Babyloniska Talmud men vissa kommer även från Tosefta 

samt Midrash Rabbah, vilket också gäller för den följande exkursen. 

 

I uppsatsens andra del använder jag mig åter av en del bibelkommentarer för att få hjälp att se 

hur man tolkat de två texterna ur Leviticus. De avslutande exkurserna bygger dels på artiklar 

och återigen Nissinens bok Homoeroticism in the Biblical World. 

Jag har utifrån de sekundärkällor jag använt försökt finna de primärkällor som omnämns, 

detta för att kunna ge en hänvisning direkt till källan men också för att skaffa mig en egen 

uppfattning om texterna och deras innehåll. Jag färgas av mitt intresse för det 

socialantropologiska studiet och kommer att i den mån jag finner det möjligt visa hur 

författarna till dessa primärkällor använt texterna i sin ursprungsmiljö. I mitt arbete har jag 

haft mycket god hjälp av Lars Raij på Judiska biblioteket i Stockholm samt av Eva-Maria 

Jansson på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Tack vare dem har jag kunnat finna de 
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olika judiska texter jag behövt för att kunna studera den rabbinska traditionen och dess syn på 

Sodom och Gomorratraditionen. Jag vill framföra mitt varmaste tack till dessa personer för 

deras ovärderliga hjälpsamhet. 
 

2.3. Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till att behandla enbart berättelsen om Sodom och Gomorra samt 

de två lagtexter i Leviticus som behandlar sexuella relationer mellan män. Att jag valt just 

dessa texter beror på att de traditionellt används för att fördöma samkönade sexuella 

relationer. Detta för att kunna ge en samlad bild av resultatet samt att denna uppsats inte ger 

tid och utrymme för en mer vidgad studie. Vi kommer i delen som behandlar 

pseudepigraferna se att just Sodomberättelsen ofta kopplas samman med änglarna i Gen. 6 

och den kommande syndafloden. Men detta kommer bara ytligt att beröras i denna uppsats då 

detta räcker för en egen uppsats. Jag har valt att begränsa mig till en kort presentation av 

städerna och kommer inte att ta upp diskussionen om städernas förhållande till varandra eller 

de omkringliggande städerna i området.   

 

Pseudepigrafer och den rabbinska litteraturen är svåra att orientera sig i då det består av en 

avsevärd mängd olika texter. Jag har i min urvalsprocess fått både hjälp att hitta i detta 

material samt fått inspiration för mitt fortsatta arbete genom tidigare nämnda verk av Loader, 

Coleman och Nissinen. I studiet av Leviticus har jag valt att begränsa mig till de två verser 

som uteslutande behandlar sexuella handlingar mellan män och kommer således inte att 

undersöka renhetslagarna som helhet. Man kan och bör med fördel läsa hela det avsnitt av 

renhetslagar som Lev. 17 - 26 består av, men i denna uppsats finns inte utrymme för en 

genomgång av dessa. De behandlar alla typer av orenhet inför Gud och tar upp alla de olika 

sexuella synder som fördöms. Det är en spännande och intressant läsning, men som tidigare 

nämnts finns inte utrymmet inom denna uppsats att presentera detta material i sin helhet, så 

jag har valt att lyfta ut de två verser som berör fördömandet av samkönade sexuella relationer. 

 

 Jag kommer inte heller att föra mer än en begränsad diskussion angående hur Paulus kan ha 

påverkats av dessa texter. Det material som presenteras i uppsatsen kan användas som en 

grundläggande information angående hur den judiska tradition som Paulus härstammade från 

såg på samkönade relationer. Med fördel läses även min tidigare uppsats i anslutning för att få 

en helhetsbild av den hellenistiska miljö han verkade i. För att inte fastna i Paulus judiska arv 
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och hur det påverkar honom har jag som sagt valt att bara kort beröra detta i det sista kapitlet 

av uppsatsen.  

 

Kap.3. Sodom och Gomorra - en berättelse som tolkats olika över tiden 

För att kunna se sambanden till de senare judiska texterna kommer jag att börja med att 

presentera städerna Sodom och Gomorra samt lite fakta om dem. Efter det kommer jag att gå 

igenom berättelsen i Genesis och olika förslag på hur man kan tolka den. 

 

3.1. Sodom och Gomorra 
 

Som huvudkälla kommer jag i de följande tre styckena att använda mig av Mulders artikel om 

Sodom och Gomorra i Anchor Bible Dictionary.  

 

Detta är namnen på två städer som fanns till redan före Israels tid. Man kan finna dem 

omnämnda både i biblisk och i utombiblisk litteratur. Man vet inte säkert vad namnen betyder 

inte heller vet man säkert var de låg, men traditionellt placeras de vid Döda Havet. Namnet 

Sodom (~dos.... ) förknippas med orden fält, brinnande, avgränsad område och Gomorra 

(hr'mo[]) med översvämmad plats, indragen eller liknande. I de bibliska texterna omnämns 

städerna i flera av böckerna, vissa kommer att presenteras i ett kommande stycke kallat 

Gammaltestamentliga referenser till Sodom- och Gomorraberättelsen. I dessa texter 

förekommer de några gånger tillsammans men oftast är det endast Sodom som omnämns. 

Namnet Sodom finns omnämnt en gång i en ugaritisk text men den går inte att koppla direkt 

till det bibliska Sodom. Städernas namn förekommer i en hel del utombibliska källor som 

apokryfer, pseudepigrafer och hos till exempel Filon och Josefus samt i den rabbinska 

litteraturen, vilka kommer att presenteras mer ingående senare i uppsatsen. 

 

Traditionellt sägs städerna ha varit belägna vid den södra änden av Döda Havet, men det finns 

inga direkta bevis för detta. Man kan genom omnämnandet av staden Zoar i Genesis anta att 

det är så, då det troligen syftar på staden Zoara som finns på kartor över området från 500 

talet f. Kr. Men Sodom skulle också ha kunnat vara belägen vid den norra kusten då Gen. 

13:10-12 placerar staden på Jordanslätten. Som vi kan förstå är det svårt att avgöra den 

geografiska platsen då flera av de beskrivningar som ges i bibeltexterna stämmer in på platser 

både på den norra och på den södra sidan om Döda Havet. Många har försökt ge förslag på 
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städernas placering men det går som sagt inte att finna någon enhetlig bild av var det skulle ha 

varit. Under 1900-talet har man genomfört arkeologiska utgrävningar i området runt Döda 

Havet. Det enda man funnit var mindre lämningar som dateras till tidig järnålder, dessa fynd 

ger inga direkta bevis utan gör endast att man kan anta att det fanns förstadier till städer i 

området. 

 

Det är inte omöjligt att det kan ha varit en jordbävning i området omkring 1600 f. Kr. då det 

finns dokumenterat att städer på Kreta drabbades av skador från en jordbävning i det aktuella 

området. Om det skulle vara så är det inte omöjligt att en ytterligare jordbävning med 

vulkanutbrott kan ha inträffat i samma område vilket skulle kunna ligga till grund för 

berättelsen om förgörelsen med eld och svavel. Sannolikt är detta en historia som funnits 

länge bland folken som levde runt Döda Havet som till exempel moabiter och edomiter. 

Berättelsen har sedan blivit övertagen av Israel och som vi sett ovan grundar det sig sannolikt 

på ett naturfenomen som omvandlats till en vandringssägen.1 Det är viktigt att ha denna 

information med sig när vi nu ska närma oss grundberättelsen om städerna Sodom och 

Gomorra i Gen. 18 och 19. 

 

3.2. Genesis 18-19 
 

Genom egen erfarenhet vet jag att Sodom och Gomorraberättelsen används av många 

företrädare och församlingsmedlemmar i olika kristna samfund för att bevisa att 

homosexualitet bör fördömas. Vi ska i kommande stycke se hur den judiska traditionen 

använder sig av berättelsen. Jag väljer att se den precis som en berättelse då den är uppbyggd 

på ett sätt som vill berätta för oss om en händelse värd att minnas. Dessa två kapitel innehåller 

flera berättelser och dessa hör mer och mindre samman med varandra och jag ska försöka ge 

förslag på hur de kan läsas ihop.2 Efter genomgången av de två kapitlen kommer jag att gå 

vidare med att se närmare på de ställen i Gamla Testamentet, apokryferna, utvalda 

pseudepigrafer, rabbinsk litteratur samt Josefus och Filons texter som berör just berättelsen 

om Sodom och Gomorra. 

 

Den första delen av berättelsen utgörs av 18:1-16. Detta avsnitt har tydliga avgränsningar mot 

föregående och kommande stycke och avgränsningarna utgörs av att i vers 1 kommer männen 

till Abraham och i vers 16 bryter de upp för att fortsätta sin resa vidare. Berättelsen inleds 
                                                
1 Mulder, 1992:99-103 
2 Att dessa två kapitel bör läsas som en enhet styrks bland annat hos Loader, 1990:15 och von Rad, 1972:204 
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med att vi som läsare får veta att det är Herren (i texten omnämnd som hwhy) som 

uppenbarar sig för Abraham. Men det vet inte Abraham själv och det är viktigt att minnas när 

hans egen berättelse börjar i den andra versen. Anledningen till att det är viktigt att läsa dessa 

två verser var för sig är att detta visar för oss att Abraham visar den tillbörliga gästfrihet som 

förväntas av honom, han gör alltså inte detta bara för att det är Herren själv som kommer. 

Värt att notera i texten är att Abraham använder sig av tilltal både i maskulin singular samt 

maskulin plural. Loader menar att detta kan betyda att författaren av texten vill tydliggöra att 

det verkligen är Herren som besöker Abraham.3 von Rad menar att det är en omskrivning där 

Gud uppenbarar sig i tre personer samtidigt, han menar att Gud är en oavsett hur hans 

uppenbarelse ser ut och detta skulle vara grunden till tilltalet i både singular och plural.4 Den 

mest sannolika anledningen till att texten blandar singular med plural är att det fanns en äldre 

text som omarbetats av vår bibliska författare som anses vara Jahvisten. Det finns två olika 

huvudlinjer för vad som av majoriteten anses vara grund till denna del av texten. Den första är 

att det är tre gudar som besöker ett barnlöst par och belönar dem för deras gästfrihet. Den 

andra skulle vara att gudarna kommer för att lösa problemet med barnlöshet hos paret. Den 

senare varianten är den minst sannolika då den första varianten har störst spridning och går att 

återfinna bland annat i ugaritiska texter.5 Även Nielsen menar att berättelsen i första delen av 

kapitel 18 handlar om att Gud besöker Abraham och Sara för att se till att ge dem avkomma 

och att det är en övertagen berättelse som fanns i omlopp där tre gudar besöker ett barnlöst 

par.6 von Rad skriver i sin kommentar att det finns flertalet liknande berättelser från olika 

traditioner och i dessa berättelser utsätts den som besöks för ett prov av besökarna. Provet för 

Abraham och Sara skulle kunna vara att deras gästfrihet kontrolleras.7   

 

Det är också spännande att se hur verben växlar mellan främst qal och pi’’el .8 När måltiden 

ska förberedas sker detta i pi’’el  vilket pekar mot att gästfriheten åter lyfts fram som textens 

viktigaste budskap. Efter måltiden bekräftas att det är hwhy själv som besöker dem, detta på 

grund av att det bara är en gud som kan utfästa sådana löften som tack för visad gästfrihet. 

                                                
3 Loader, 1990:19-20 
4 von Rad, 1972:204-205 
5 Loader, 1990: 24-26 
6 Nielsen, 1987: 180-182 
7 von Rad, 1972:205 
8 De är två av hebreiskans sju verbstammar. Qal motsvarar en normal handling, kanske kan man kalla det en 
vardagshandling. Pi’’el  är den mest intensiva verbstammen och betonar att något sker med eftertryck eller 
mycket intensivt. 
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Berättelsen avslutas i vers 16 med att de bryter upp för att gå vidare, Abraham gör som seden 

säger och följer med sina gäster på vägen9 och detta leder över till nästa avsnitt av berättelsen.  

 

Denna del utgörs av verserna 17-33 som skulle kunna delas in enligt följande: verserna 17-19 

är en introduktion, verserna 20-32 behandlar problemet samt den dialog som utspelas mellan 

Abraham och Gud och vers 33 är återigen ett uppbrott som avslutar denna del av berättelsen. 

Funktionen för denna del av berättelsen ligger dels i att befästa Abrahams patriarkala ställning 

som fader till folken men också för att grundlägga en moralisk hållning; se vad som händer 

med folk som inte lyder Herren! Ett tema som ofta återkommer i till exempel pseudepigrafer 

och apokryfer och inte minst hos den författare som kallas Deuteronomisten. Abraham har 

ansvar för folken som deras gemensamme fader och ska se till att de följer Herrens vilja 

samtidigt som ansvaret ligger på honom att försöka rädda sin avkomma från straff. I 

förhandlingen mellan Abraham och Herren är det lätt att få känslan av att de få rättfärdiga 

som kunde finnas kvar skulle få lida för majoritetens skull, men enligt Loader stannar 

Abraham på 10 personer då detta är det minsta antalet som kan anses vara en grupp. De 

övriga skulle kunna räddas som individer och räknas därför inte in i gruppen. Beviset för detta 

ser vi när några få lyckas rädda sig från staden innan den förstörs.10  

 

Om ett brott uppdagades berörde detta hela gemenskapen och hotade det band som höll den 

samman. Domaren skulle finna den som bröt gemenskapens band och utdela straffet som 

kunde vara att avvisa den som begått ett brott så att harmonin kunde återställas. Man 

efterfrågade en domare som verkligen kunde se skillnad på vem som var rättfärdig och följde 

gemenskapens regler och vem som inte var det och i detta textavsnitt är det Gud själv som är 

domaren och som fäller det rättmätiga straffet över folket. Domarens främsta uppgift var att se 

till att de rättfärdiga gick fria.11 

 

Även von Rad använder sig av den juridiska tolkningen, han menar att ordet som används för 

folkets rop har innebörden av ett rop på juridisk hjälp. Eftersom Herren är den som bevarar 

och skyddar all rätt är det också han som kommer för att döma och utmäta straffet.12 Denna 

del av texten är viktig och bör nog tillskrivas en senare bearbetning, här ligger fokus på 

förklaringen av det för folket kända kollektiva straffet. Om folket inte följer Herrens vilja så 

                                                
9 Loader, 1990: 22 
10 Loader, 1990: 29-31 
11 Johnson, 1992:70-71 
12 von Rad, 1972:211 
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kommer han att straffa dem kollektivt, jämför tanken med Jerusalems fall 587 f. Kr. där 

folkets främsta fördes i exil till Babylon, vilket ansågs vara straffet för att de inte följde 

Herrens bud på rätt sätt.13  Texten fungerar moraliskt som en fingervisare om hur det går om 

man inte följer Herrens vilja och det förbund som upprättats, men den visar också att det finns 

en chans för dem som är rättfärdiga då till exempel Lot som var släkt med Abraham räknades 

som en av Sodoms innevånare, samtidigt var han är en av dem som räknas som rättfärdiga 

och räddades, men detta återkommer jag snart till. Vers 33 berättar om att Abraham 

återvänder och denna del av berättelsen avslutas, men det hör samman med kommande text 

genom att två av de män som besökte Abraham och Sara i Mamres lund fortfarande finns med 

i berättelsen samt att Abraham kommer att återintroduceras i slutet av Sodoms ödeläggelse. 

När berättelsen fortsätter får vi bekräftat att de tre männen var Gud samt två av hans 

budbärare, dels för att en av de tre förhandlar med Abraham och de två andra benämns i 

texten som ~ykiÛa'l.M;h; vilket översätts som budbärare eller änglar.14  

 

Gen. 19:1-26 kan delas in i tre huvudavsnitt: verserna 1-11, de två männen kommer fram till 

staden och blir inbjudna till Lot och efter den gemensamma middagen utsatts de för männens 

krav om att få våldföra sig på de två gästerna. Verserna 12-22 handlar om hur de två gästerna 

räddar sig själva och Lot från männen i staden och om Lots flykt från ödeläggelsen. Den sista 

delen som utgörs av verserna 23-26 handlar om Lots räddning och ödeläggelsen av städerna 

samt Lots hustrus öde. Introduktionen till den första delen är mycket lik Gen. 18:2 ff. där Lot 

handlar på ungefär samma vis som Abraham. Vi kan dock notera att i grundtexten är Lots 

handling skriven i verbformen qal vilket skiljer sig från Abraham. Sedan kommer männen 

från staden för att begära av Lot att han skickar ut sina gäster så att de kan ligga med dem. Det 

är tydligt i texten att det rör sig om alla män i staden och det visar att det verkligen inte fanns 

någon rättfärdig kvar att rädda. Männen i staden gör sig skyldiga till brott mot lagen om 

gästfrihet samt bryter mot lagen om homosexuella relationer enligt Lev. 18:22 och 20:13 och 

de gör det med råge då de avser att genomföra en gruppvåldtäkt mot Lots gäster. En viktig del 

av denna text är att Lot erbjuder sina egna döttrar istället för gästerna. Detta erbjudande 

avböjs vilket belyser att det inte i första hand handlar om männen sexuella beteende utan om 

det sociala beteende de uppvisar.15 De vill förnedra och ta ifrån gästerna deras maskulinitet 

vilket den passiva parten anses bli utsatt för. Sedan kommer Lot att bli räddad av sina gäster 

                                                
13 Nielsen, 1987: 182-185 
14 Ordet står med bestämd artikel och i maskulin plural. 
15Loader, 1990: 37  
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och de får fly till en liten stad i närheten. Passagen i vers 26 där Lots fru förvandlas till en 

saltstod kan förklaras antingen med att man vill ge en förklaring till de saltformationer som 

finns/fanns vid Döda Havet. Det andra handlar om att belysa att ingen straffas kollektivt av 

hwhy utan att det är individen själv som drar på sig straffet, vilket kopplar tillbaka till 

Abrahams förhandling. En annan del av just detta avsnitt som bör vägas in är att stadskulturen 

ställs mot nomadkulturen där den senare är den som framställs som positiv. Detta skulle 

kunna peka på att texten hade även ett sådant underliggande syfte i tiden före exilen.16 Det 

finns också förslag på att man kan tolka berättelsen om själva ödeläggelsen av städerna som 

en naturkatastrof, området har varit utsatt för jordbävningar och det är inte otroligt att ett 

vulkanutbrott kan ha förstört en stad med eld och aska, kanske är det något sådant som hänt 

och påverkat författaren.17 

 

I nästa del som utgörs av verserna 26-29 görs återkopplingen till 18:17-33 och detta betraktas 

ofta som ett tillägg av prästkällan som egentligen inte tillför berättelsen något nytt mer än att 

den knyter den samman med Abraham.18 Den sista delen av kapitel 19 som utgörs av verserna 

30-38 fungerar mest som en egen berättelse om moabiterna och ammoniternas ursprung och 

lägger inte in några större moraliska betydelser angående den sexuella relationen mellan Lot 

och hans döttrar. Detta är troligen en äldre berättelse som Jahvisten använder som avslutning 

på berättelsen om Sodom.19 Nielsen lyfter fram att handlingen mellan Lot och hans döttrar 

kan ha fungerat som en nidbild av hur det folk som israeliterna ligger i strid med har kommit 

till. I den judiska traditionen och lagtexten finner vi att en liknande handling fördöms starkt 

och det bidrar till förnedringen av moabiterna och ammoniterna.20 Detta tema återfinner vi 

också i olika pseudepigrafer. 

 

Denna typ av text är inte ovanlig utan finns även inom andra traditioner och handlar inte i 

första hand om sexualiteten utan om gästfriheten. Det beror på hur man väljer att tolka den 

hebreiska innebörden i orden. När man ska bedöma männen i Sodom och deras handlingar i 

denna text är verbet [d;y" av central betydelse, normalt översätts det med svenskans ”att 

känna”. Nissinen visar att om man väljer man att använda sig av denna betydelse så får det 

inte över huvud taget någon sexuell innebörd utan endast att de ville lära känna Lots gäster. 
                                                
16 Loader, 1990: 38, 42-43 
17 Coleman, 1980: 31 
18 Loader, 1990: 43-44 
19 Loader, 1990: 45-46 
20 Nielsen, 1987: 192 
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Han hävdar att när det handlar om sexuella aktiviteter används verbet bk;v' att ligga, sova. 21  

Detta är en intressant tanke men håller inte hela vägen ut då Lot i den aktuella texten erbjuder 

männen sina döttrar istället. Det som däremot styrker tanken att det inte i första hand handlar 

om det sexuella är att Sodom återkommer vid några tillfällen i den hebreiska bibeln som ett 

dåligt exempel men då är det inte den sexuella anspelningen som står i centrum utan bland 

annat folkets högmod vilket jag återkommer till senare. Denna berättelse handlar främst om 

hur männen i staden vill visa sin makt över besökarna och detta åstadkoms bäst genom att 

förnedra den andra parten.  

 

Loader menar att berättelsen om Sodom har fungerat på olika sätt över tiden och härstammar 

från en icke Israelitisk tradition. Han menar att det existerade en berättelse före 700-talet f. 

Kr. som associerades med Abraham och att den härstammar från en berättelse om när tre 

gudar besöker människorna i området vid Döda Havet vilket också skulle kunna fungera som 

förklaring till varför landskapet ser ut som det gör. Den innehåller också berättelsen om Moab 

och Ammons uppkomst. Det är därför inte osannolikt att det kan ha funnits en berättelse om 

hur en stad förgörs av gudarna på grund av människornas beteende.22 Loader ger en bild av 

hur denna berättelse har uppkommit enligt följande: Först finns en gammal berättelse om 

förgörelse och till denna läggs traditionen om Abraham och Lot och hur de bosätter sig i 

området. Parallellt med detta finns en berättelse om tre gudar som besöker människorna som 

inte har israelitisk koppling samt en tredje berättelse om hur det icke israelitiska folket 

beskriver sina grannar. Dessa tre perspektiv samlas ihop av en författare och han bearbetar 

berättelserna och gör dem till en. Denna berättelse tas sedan över och arbetas om av Jahvisten 

som placerar in den i sin egen text, för att slutligen behandlas ytterligare en gång till av 

Prästskriften.23 Det är en intressant förklaring som också hjälper till att förklara varför det 

finns variationer i språket och det förklarar också hur dessa till synes olika texter i kapitel 18-

19 ändå hör samman. 

 

I detta stycke har jag presenterat möjliga tolkningar till texten om Guds besök hos Abraham 

och Sara och berättelsen om Sodoms förgörelse, samt hur dessa två hänger ihop. Sannolikt är 

det olika berättelser som fogats samman till en enda och de två kapitlen har lite olika teman 

som lyfter fram viktiga teologiska och moraliska ståndpunkter. Först får vi ta del av Guds 

                                                
21 Nissinen, 1998:45-47, 49 
22 Loader, 1990: 72 
23 Loader, 1990: 48 
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besök hos Abraham där han får visa prov på hur man ska ta hand om sina gäster på rätt sätt. 

Detta vävs samman med en äldre berättelse om hur tre gudar belönar ett barnlöst par med ett 

barn. Nästa del av berättelsen tar upp Abrahams förhandling med Gud. Här finns olika teman 

som till exempel att befästa Abrahams ställning som patriark men också och kanske mest 

tydligt fokuseras på att individen har ett eget ansvar för att leva sitt liv inom förbundet, annars 

riskerar man att straffas. Därefter kommer uppsatsens kärntext som återigen presenterar hur 

man på rätt sätt ska visa sin gästfrihet genom Lots handlande och detta blir extra tydligt i 

kontrasten till männens handlande gentemot gästerna. Männen visar sig obevekliga i sin 

strävan mot att förnedra sina gäster och beröva dem deras maskulinitet och på så sätt skaffa 

sig makt över dem. Männens sociala synd är påtaglig och dessutom rör det sig om ett försök 

att lägga gudomliga väsen under sig. Denna berättelse bygger sannolikt på en annan berättelse 

om hur en naturkatastrof har skapat det landområde som Sodom tänks ha befunnit sig i. 

Kapitlet avslutas med hur Lots döttrar skaffar barn med honom och detta är berättelsen om 

hur två av Israels fiender har kommit till, alltså i orenhet. Jag har också presenterat hur dessa 

texter har redigerats i olika omgångar och hur detta har påverkat textens innehåll och 

teologiska tema.  

 

3.3. Gammaltestamentliga referenser till Sodom och Gomorraberättelsen 

Vi har nu sett närmare på Gen. 18 - 19 och kommer att gå vidare med att se närmare på de 

texter som specifikt omnämner Sodom och/eller Gomorra samt hur de har använts av 

författarna till de texter vi kommer att möta i kommande del av uppsatsen. För att enklare 

kunna placera in texterna i sin historiska kontext kommer jag först att ge en kort presentation 

av textens tillkomstmiljö och tematik.  

 

Huvuddelen av Deuteronomium dateras vanligen till 700-talet f. Kr. och ska ha kommit till i 

Nordriket. Generellt antar man att den senare kommer till Juda och hittas i Jerusalems tempel 

omkring 621 f. Kr. Bokens fokus ligger vid att beskriva hur lydnad mot den mosaiska lagen 

säkerställer Herrens beskydd och omsorg medan brott mot den straffar hela nationen.24 Detta 

tema kommer vi att möta i Deut. 29:23 och Deut. 32:32  och dess utläggning. 

 

I Deut. 29:23 förklaras vad som kommer att hända det folk som vänder sig bort från Herrens 

förbund. De kommer att förgöras precis som städerna på Sodomslätten. Här går det att tolka 

                                                
24 Harris, 2003:152 
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texten på ett sådant sätt att den inte i första hand talar om förstörelsen utan att Guds straff 

består i att det ödelagda inte längre går att bruka.25 Craigie menar att texten syftar på 

framtiden och liknar Guds vrede med eld. Texten är avsedd just för Israel och varnar för vad 

som händer om de bryter det förbund som Gud upprättat efter uttåget ur Egypten.26 I detta 

textavsnitt används alltså Sodomberättelsen som ett exempel på hur Guds vrede mot 

människorna kan se ut, det blir ett varnande exempel för folket som tillhör förbundet. 

 

Deut. 32:32 är en liknelse om grannfolken. Loader menar att detta avsnitt om att likna folk vid 

vinstockar skulle kunna komma av att man under exilen behövde metaforer för att berätta om 

de andra folkslag i området vilka vände sig till andra gudar än Israels och som har behandlat 

Israels folk illa.27 Craigie däremot håller fast vid samma tema som vi mötte i den föregående 

texten. Nämligen att Israels grannar och fiender hade sina rötter i Sodom och Gomorras jord 

och var därför dåliga och Israels Gud kunde skydda sitt folk från dem. Men han hade också 

makten att överlämna sitt folk i deras händer om de inte följde förbundet och lyssnade till sin 

Gud.28 Så just detta avsnitt fungerar både som en varning till folket så att de inte bryter 

förbundet men också identitetsskapande gentemot andra folkslag. 

 

Profeten Jesaja verkade över en lång tidsperiod och Jes. 1:9-10, Jes. 3:9 och Jes. 13:19 som 

presenteras nedan kommer från den första Jesaja som tillskrivs kapitlen 1-39 vilken levde och 

verkade i Jerusalem under den andra halvan av 700-talet. En aktuell händelse under profetens 

tid var att det assyriska riket krossade Nordriket och hotade även att lägga Juda under sitt 

styre. Under detta hot uppmanar profeten de regerande kungarna att förlita sig till Herren och 

det förbund som är slutet med honom.29 

 

Jes. 1:9-10: Vers 9 kopplas samman med Jerusalem, trots att allt annat runt om staden förgörs 

så finns fortfarande Jerusalem kvar. Herren lämnar en spillra för att den ska finnas kvar; om 

han inte hade velat det skulle allt ha förgjorts som Sodom och Gomorra. I vers 10 påbörjas ett 

nytt stycke av texten där fokus nu ligger i offergåvor. Här kan man tolka texten som att folket 

i Sodom och Gomorra förrättade sina offergåvor men inte följde den sociala ordningen som 

Gud krävde. Men fokus för denna passage ligger på kritiken mot kulten och inte just folken 

                                                
25 Loader, 1990:56-57 
26 Craigie, 1976:359-360 
27 Loader, 1990: 58 
28 Craigie, 1976:386 
29 Harris, 2003:223-224 
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från Sodom och Gomorra.30 Childs menar i sin kommentar till texten att vers 9 utgör en 

profetia om hopp där den lämnade spillran ska visa sig vara bättre än de som blivit förgjorda 

och därmed också är villiga att lyda Herren.31 Även Kaiser menar att vers 9 återkopplar till 

Guds vrede och straff och att precis som i Sodomberättelsen har bara en spillra lämnats av 

folket och att de som är kvar är beroende av att följa Guds vilja och lyda det förbund de slutit. 

Vers 10 ff. handlar om renhet och orenhet i det kultiska bruket och berör inte direkt 

Sodomhistorien.32 

 

I Jes. 3:9 möter vi en liknelse om hur Sodom inte dolde sina synder utan visade dem öppet.33 

Jesaja riktar sig mot ledarna som finns i Jerusalem och Juda. De har blivit förslappade och 

sköter inte sitt uppdrag som de ska, utan rättsväsendet fungerar illa och den civila rätten är 

hotad då staden styrs av otränade barn enligt profetens ord.34 Sweeney menar att det som 

händer är att de ledande auktoriteterna förs bort och att det är ett vanligt sätt att hantera 

rebeller i det Assyriska styret. Han tolkar detta som att profeten berättar precis vad som 

händer i riket när han skriver detta. Han menar att profeten visar hur Gud straffar sitt folk för 

sin olydnad, samma tema som vi möter i Deut. 35 Även Kaiser belyser det historiska skeendet 

men påpekar att det är svårt att avgöra om det rör sig om en profetia eller om det är en 

bekräftelse på något som redan skett.36 

 

I Jes. 13:19 möter vi en helt vanlig förbannelse mot ett rike som hotar de mindre riken som 

finns i närheten. Babylon var starkt och hotfullt och man hotade makten med samma öde som 

hände Sodom och Gomorra.37 

 

Profeten Amos var den första skriftprofeten och han verkade i mitten av 700-talet. Han kom 

själv från Juda men verkade i Nordriket. Han är mycket samhällskritisk i sin hållning och 

fördömer dem som regerar i Nordriket bland annat för deras ekonomiska och religiösa 

politik.38 Vi ska nedan se närmare på Amos 4:11. 

 

                                                
30 Loader, 1990: 59-60 
31 Childs, 2001:19 
32 Kaiser, 1983:24-26 
33 Loader, 1990: 60 
34 Childs, 2001:33 
35 Sweeney, 1996:109 
36 Kaiser, 1983:72-73 
37 Loader, 1990: 60 
38 Harris, 2003:218-219 
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Hos profeten Amos 4:11 möter vi Sodomberättelsen med fokus på förgörelsen av staden. Den 

ingår i en serie där profeten redogör för hur Herren straffat Israel för att de ska rätta in sig i 

ledet och där ingår Sodom som ett exempel.39 Profeten beklagar att folket inte förstår bättre, 

trots att en liten spillra har räddats undan även denna gång förstår de inte att de ska återvända 

till Gud och förbundet.40 Jeremias menar att denna passage i Amos berättar om Jerusalems 

och templets fall 586 f. Kr. och genom att koppla detta till Sodomberättelsen påminns folket 

om att de bara utgör en spillra som fortfarande finns kvar efter Herrens straff. Återigen möter 

vi den deuteronomistiska tanken på hur folket måste inrätta sig i förbundet, annars väntar 

ytterligare straff.41 

 

Sefanja var en profet som var verksam i Sydriket under senare delen av 600-talet. Hans bok 

innehåller två olika riktningar; först säger han att Herren tänker förgöra allt på jorden 

samtidigt som han i negativa ordalag beskriver Israels grannfolk. Han kommer senare att helt 

vända i sin åsikt och säger att Herren har ändrat uppfattning. Sannolikt beror denna förändring 

hos profeten på kung Josias religiösa reformer i Jerusalem.42 I denna uppsats ska vi studera 

Sef. 2:9. 

 

I Sef. 2:9 möter vi en profetia om vad som ska hända de folk som är hotfulla och ligger i strid 

med Israel. Här är det ammoniter och moabiter som liknas vid Sodom och Gomorra, vilket 

kopplar tillbaka till Gen. 19 på två sätt, dels genom städernas öde men också genom att det 

var Lots döttrars avkomma som räknas som förfäder till dessa folk.43 Hela avsnittet 2:4-15 

behandlar de länder och folk som gränsar mot Israel från alla väderstreck och som utgör ett 

hot mot Israel. Genom att visa hur Gud ska agera mot dessa hot visar man också att Gud är 

universell, han styr över hela världen. Mason föreslår också att detta textavsnitt kan ha 

fungerat som en moralisk fingervisning till folket efter exilen, de ska inte bete sig på samma 

sätt som de fått höra att grannationerna gjorde.44 

 

Profeten Jeremia verkade under 600-talet och i hans bok möter vi tanken på att Israel har 

brutit sitt förbund med Herren och står inför att straffas för detta genom babylonierna. Han 

                                                
39 Loader, 1990: 65 
40 Ferreiro, 2003:95 
41 Jeremias, 1998:73-74 
42 Harris, 2003:217 
43 Loader, 1990: 67 
44 Mason, 1994:21-23 
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förutsäger att detta är slutet för Israel då förbundsbrottet är så stort att inget annat än total 

ödeläggelse väntar folket.45 Vi ser närmare på Jer. 23:14, Jer. 49:18 och 50:40 

 

Jer. 23:14 använder Sodomberättelsen i traditionen av den sociala synden.  Profeterna i 

Jerusalem följer inte de moraliska regler som de bör uppfylla och liknas därför vid folken i 

Sodom och Gomorra.46 Bright skriver att Jeremia riktar sin kritik mot de verksamma 

profeterna och anklagar dem för att använda sina egna ord och tankar med auktoriteten av 

profetior från Herren själv.47   

 

I Jer. 49:18 och 50:40 används återigen bilden av den totala ödeläggelsen vilken Herren har i 

sin kraft att utföra. Detta är en profetia om vad som ska hända med Edom och Babylon.48 

Bright menar att dessa verser speglar den spända situation som fanns mellan Israel, Edom och 

Babylon samt vad som skulle hända med Edom och så småningom även Babylon när det 

faller under Perserna.49 

 

Profeten Hesekiel blev bortförd i den babyloniska fångenskapen tidigt under 500-talet. Han 

beskriver i den text vi möter hur den yngre generationen av Israels folk straffas för den äldre 

generationens brott mot den mosaiska lagen. Hes.16:44-58 vi möter ingår i en serie kapitel 

som behandlar det individuella ansvaret som ligger hos var och en. Gud straffar inte längre 

kollektivt för det finns inget kollektiv kvar utan nu är det upp till var och en att svara för sitt 

eget handlande.50 

 

I Hes.16:44-58 möter vi en jämförelse mellan Jerusalem, Samaria och Sodom och de benämns 

som systrar. Anledningen till att städerna/systrarna inte levde som de skulle berodde på att de 

kom från en sådan mor att de inte hade fått lära sig att leva rätt. Sodoms synd var att de levde 

i överflöd och lyx och hjälpte inte den som var i behov av att få hjälp. Övermod kom att bli 

Sodoms befolknings kännetecken och därför förgjordes de av Herren. Sodomberättelsen ger 

både bilden av den värsta av synder samtidigt som bilden av Herrens straff delges. Jerusalem 

måste se upp så att inte också hon drabbas av Herrens vrede, synden är stor i Jerusalem enligt 

profeten och han påpekar att Jerusalem har talat illa om sina systrar under sin storhetstid och 

                                                
45 Harris, 2003:233-234 
46 Loader, 1990: 61 
47 Bright, 1965:155 
48 Loader, 1990: 61-62 
49 Bright, 1965: 331-332, 359-360 
50 Harris, 2003:238, 240-241 
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detta straffar sig nu, han avslutar med att förutsäga att städerna ska återuppstå i sin forna 

glans. Hesekiel visar att Sodomtraditionen är den samma men förutsäger en framtid där hela 

landet ska återställas.51  

 

Klagovisorna har skrivits av för oss okända författare. Den beskriver hur Jerusalem faller 587 

f. Kr. den har sannolikt kommit till under olika skeden. Klag. 4:8 som vi möter nedan tros 

vara skrivet ganska nära belägringen av Jerusalem och författaren/författarna tillskriver det 

som händer den synd som folket i Jerusalem gjort sig skyldiga till gentemot Herren.52 

 

Klag. 4:8 visar oss åter ett exempel på en jämförelse mellan Jerusalem och Sodom där den 

förras synd till och med är större och straffet ska bli hårdare. Det kan tolkas som att Sodom 

straffades ett ögonblick medan Jerusalem ska straffas under lång tid.53 Här möter vi en 

tolkning av Sodomberättelsen i positiv bemärkelse. När Sodom jämförs med Jerusalem menar 

författaren till denna text att Gud var mild mot Sodom och förgjorde folket snabbt medan 

folket i Jerusalem blir straffade genom ett långt utdraget lidande istället.54 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sodomberättelsen används för att ge folket ett exempel 

på dels vad som kan hända om man bryter förbundet men också för att stärka folkets identitet 

gentemot grannländerna. I dessa texter möter vi inte några hänvisningar till den sexuella 

synden utan det handlar uteslutande om det dåliga exempel Sodom har visat genom sitt 

handlande. Värt att notera är att författarna ofta kommer tillbaka till att det alltid blivit kvar en 

spillra av folket som Herren räddar. Även om profeterna går hårt ut mot folket så finns där 

alltid en strimma hopp. Men kravet är då att man måste återvända till det slutna förbundet och 

inte låta sig lockas av andra traditioners handlande eller glömma att vårda den 

mellanmänskliga relationen. Dessa texter pekar på att man använder Sodomtraditionen som 

ett exempel på den sociala synden. 

 
3.4. Referenser till Sodom och Gomorraberättelsen i apokryferna 

Vi ska nu gå vidare med att se närmare på det som nämns i de apokryfa böckerna. Jag 

kommer att göra på samma sätt även här och kort presentera texterna.  
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Jesus Syraks bok har sannolikt skrivits omkring 190-180-talet f. Kr. Den skrevs troligen i 

Jerusalem där författaren förmodligen också levde. Författaren var verksam under en lugnare 

period och drev troligen någon typ av skola i Jerusalem.55 Intressant i denna uppsats är Syr. 

16:7-10 

 

Syr. 16:7-10: Just detta avsnitt använder sig av Genesis och Exodus för att visa på hur Herren 

straffar folket på grund av den synd de begått och syftar till att stärka moralen bland dem som 

läser eller hör denna text. I vers 7 pekar han tillbaka mot Gen. 6 och berättelsen om de fallna 

änglarna som skaffar barn med jordens kvinnor. Denna berättelse kopplas ihop med det folk 

som förgörs av floden. I apokryfa och pseudepigrafa texter kopplas Sodom ofta ihop med 

denna berättelse. Syrak gör det också i verserna 8-9 där han berättar om hur deras synd 

orsakat förgörelsen, men han betonar att det var deras övermod som orsakat deras fall, precis 

som änglarna i Gen. 6 så går de emot Herrens vilja och blir straffade. Slutligen i vers 10 

använder han sig av exodusmotivet där han påminner om att en stor mängd folk blev ledda ut 

i öknen men bara ett fåtal överlevde ökenvandringen och fick komma in i det förlovade 

landet. Syrak lyfter fram att anledningen till detta var att folkets synd var för stor. Detta visar 

att under 100- talet f. Kr var den viktiga tanken att påminna om hur Gud straffar den som inte 

följer den lag som är given till människorna. Även Syr. 39:23 förklarar att om man inte följer 

Herrens vilja kan hans vrede ta sig ett sådant uttryck som när han gjorde den bördiga 

Sodomdalen till en torr saltmark. 56 

 

Författaren till Salomos Vishet skriver troligen till en publik som börjat lämna den judiska 

traditionen bakom sig för att inlemmas i den grekiska läran istället. Han vill påminna om 

Guds omsorg och de gärningar Gud gjort i det förgångna. Man vet inte vem som skrivit denna 

bok men den har sannolikt kommit till under det sista århundradet f. Kr.57 Vi ser närmare på 

Vish. 10:6-9. 

 

I Vish. 10:6-9 möts vi av en förklaring till varför landskapet som är kvar från de utplånade 

städerna ser ut som det gör, men viktigast är att lyfta fram straffet som drabbade människorna 

för att de inte tog till sig visheten utan hängav sig till dårskap. Det som är extra viktigt med 
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denna text är att den visar hur den judiska traditionen möter den hellenistiska filosofin där 

visheten får ett nytt fokus.58 

 

I dessa två exempel från den apokryfa litteraturen används Sodomberättelsen främst för att 

visa vad som tidigare hänt och att man måste hålla sig till det förbund som är slutet. Annars 

riskerar man att väcka Herrens vrede och dra på sig ett nytt straff. Här ser vi också tydliga 

exempel på hur man använder berättelsen för att förklara varför landområdet ser ut som det 

gör. Texternas användning ligger nära de gammaltestamentliga textavsnitten men har 

utvecklats vidare mot en mer filosofisk tolkning. 

 

3.5. Referenser till Sodom och Gomorraberättelsen i utvalda pseudepigrafer 

Pseudepigraferna utgörs av ett stort och omfattande material. Jag kommer nedan att presentera 

vissa av de skrifter som räknas till den gruppen. Då dessa inte är lika lätt tillgängliga som 

övriga texter kommer jag att citera de texter jag finner speciellt viktiga. 

 
De tolv patriarkernas testamente är en skrift som bland annat innehåller moraliska 

instruktioner till eftervärlden. Som vi vet används ofta kända personer för att ge auktoritet till 

olika skrifter och just dessa tolv skrifter tillskrivs de tolv patriarkerna. De är svårdaterade men 

härstammar troligen från 100-talet f. Kr. Det är från början en judisk skrift som under 

tidsperioden för det andra templet fungerade som en etisk och apokalyptisk läroskrift. Den tas 

senare över av den kristna rörelsen och utvecklar en än mer apokalyptisk tanke och 

hellenistisk etik.59  

 
T. Levi 14:6-8 ”You teach the Lord´s commands out of greed for gain; married 

women you profane; you have intercourse with whores and adulteresses. You take gentile 

women for your wives and your sexual relations will become like Sodom and Gomorra. You 

will be inflated with pride over your priesthood, exalting yourselves not merely by human 

standards but contrary to the commands of God. With contempt and laughter you will deride 

the sacred things.”60 

 
I Levis testamente möter vi för första gången en text som lyfter fram den sexuella synden. 

Versen är en del av en syndakatalog där författaren säger att Israels sexuella relationer 
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kommer att bli som Sodom och Gomorras, men även orena äktenskap tas upp. Loader menar 

att textens huvudfunktion är att lyfta fram berättelsen om Sodom som ett typexempel på 

sexuella synder utan att direkt peka på den homosexuella anspelning som görs i texten. Han 

menar också att även detta textavsnitt fungerar som en symbol för felaktigt handlande och 

straffet det genererar.61 Verserna 7 och 8 lyfter också fram den traditionella bilden av 

Sodomberättelsen som det stolta folk som av egen bekvämlighet bryter mot de regler de fått 

av Gud. Genom att se till sin egen bekvämlighet och stolthet bryter de mot förbundet och 

vanhelgar det heliga. 

 

T. Naph. 3:3-5 ”The gentiles, because they wandered astray and forsook the 

Lord, have changed the order, and have devoted themselves to stones and sticks, patterning 

themselves after wandering spirits. But you, my children, shall not be like that: In the 

firmament, in the earth, and in the sea, in all the products of his workmanship discern the 

Lord who made all things, so that you do not become like Sodom, which departed from the 

order of nature. Likewise the Watchers departed from nature´s order; the Lord pronounced a 

curse on them at the flood. On their account he ordered that the earth be without dweller or 

produce.”  

 
I Naphtalis testamente 3:3-5 möter vi en text som behandlar onaturlig sexualitet och där 

förekommer sodomiterna och väktarna (änglarna i Gen. 6). Dessa får utgöra exempel på hur 

det går när man avviker från det som anses vara den naturliga ordningen. Det blir en moralisk 

fingervisning där hotet straffet ska hjälpa människor att hålla sig ifrån det som räknas som 

onaturligt. 

 

T.Naph. 4:1 “ I say these things, my children, because I have read in the writing 

of holy Enoch that you also will stray from the Lord, living in accord with every wickedness of 

the gentiles and committing every lawlessness of Sodom.” 62 

 

I detta textavsnitt möter vi återigen sodomiterna och fokus ligger återigen på deras orätta 

beteende och det straff som utdelas på grund av detta.63 Båda dessa texter visar en 

identitetsskapande funktion som man kan tänka sig är viktig om man daterar dessa texter till 

den andra tempelperioden. Det judiska arvet blir viktigt att värna och hedningarna som 
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tidigare orenat templet får bära en del av den negativa bild som tjänar som avgränsning till det 

rätta sättet att leva. Så även om citatet börjar i det sexuella så finns även den traditionella 

bilden av ett högmodigt folk som bryter mot Herrens förbund. 

 

 T. Ash. 7:1 ”Do not become like Sodom, which did not recognize the Lord´s 

angels and perished forever.”64  

 
Författaren till Ashers testamente 7:1 lyfter fram att sodomiternas synd var att de inte kände 

igen änglarna och tyngdpunkten ligger inte på deras synd utan på att de straffades och att 

straffet var evigt och hårt.65 Kopplingen till brottet mot gästfriheten ligger inte långt borta, de 

kände inte igen sina gudomliga besökare och de ville genom sin handling kränka sina gäster. 

Vi har i Gen. 18:2 ff. fått veta hur det ska gå till när man tar emot oväntade gäster på rätt sätt. 

Att folket har för avsikt att kränka sina gäster är oacceptabelt och ska straffas, att gästerna är 

gudomliga torde återkoppla till änglarna i Gen. 6 där sammanblandningen av himmelska 

väsen och jordiska resulterar i en syndaflod, skillnaden är här att staden och människorna 

förgörs av eld istället för vatten. 

 

T.Benj.9:1” from the words of Enoch the Righteous I tell you that you will be 

sexually promiscuous like the promiscuity of the Sodomites and will perish, with few 

exceptions. You shall resume your actions with loose women, and the kingdom of the Lord 

will not be among  you, for he will take away forthwith.”66 

 
I Benjamins testamente 9:1 finns berättelsen om Sodom med fokus på den sexuella 

handlingen. Författaren verkar vara tydligt påverkad av Gen. 19 då straffet och ödeläggelsen 

finns med men han lyfter fram att alla inte kommer att straffas och frågan är om det är Lot och 

hans döttrar som finns i tanken.67 

 

Jubiléerboken är en hebreisk text som man återfunnit fragment av i Qumran. Fragmenten 

dateras från mellan 100- 50 f. Kr.  Men texten är känd i sin helhet genom en etiopisk 

översättning som går tillbaka till den hebreiska originaltexten. Boken är en utläggning av 

Genesis och delar av Exodus. Charlesworth har gjort en disposition av boken enligt följande: 
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1 Inledning, 2-4 Skapelsen och berättelsen om Adam, 5-10 Berättelsen om Noa, 11-23:8 

Berättelsen om Abraham, 23:9-32 Abrahams död, 24-45 Jakob och hans familj, 46-50 

berättelsen om Mose.68 

 

Jub.16:5-9”And in that month the Lord executed the judgement of Sodom and 

Gomorrah and Zeboim and all of the district of Jordan. And he burned them with fire and 

sulphur and he annihilated them till this day just as (he said), “behold, I have made known to 

you all of their deeds that (they were) cruel and great sinners and they were polluting 

themselves and they were fornicating in their flesh and they were causing pollution upon the 

earth.” And thus the LORD will execute judgement like the judgement of Sodom on places 

where they act according to the pollution of Sodom. And we saved Lot because the LORD 

remembered Abraham and he brought him out of the midst of the overthrow. And he and his 

daughters also committed sins upon the earth which were not (committed) on the earth from 

the days of Adam until his time because man lay with his daughters. And behold it is 

commanded and it is engraved concerning all of his seed in the heavenly tablets so that he 

will remove them and uproot them and execute their judgement just like the judgement of 

Sodom and so that he will not leave seed of man for him on the earth in the day of 

judgement.”69 

 
Jubiléerboken 16:5-9 är en berättelse om besöket hos Abraham och ödeläggelsen av Sodom 

och Gomorra med anledning av deras dårskap, orättvisa och sexuella orenhet. Det förklaras att 

det som hände är för att visa vad som händer dem som beter sig på ett liknande sätt själva. 

Här kommenteras även Lot och det är inte på grund av sin egen rättfärdighet som han räddas 

utan på grund av Abraham. Senare i texten fördöms Lots döttrars avkomma som tilldöms 

samma öde som Sodom och Gomorra på grund av deras incest med Lot.70 I just denna text 

möter vi fördömandet av den sexuella synden på ett tydligare sätt än vi tidigare gjort. Som 

tidigare nämnt fungerade Jubiléerboken som en uttydning av Genesis och här fokuserar 

uttydningen inte på folkets högmod och ovilja utan på deras sexuella handlingar. 

 

Jub. 36:9-10 ”And if either of you seeks evil against his brother, know that 

hereafter each one who seeks evil against his brother will fall into his hands and be uprooted 

from the land of living and his seed will be destroyed from under heaven. And on the day of 
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turmoil and execration and indignation and wrath, (then) with devouring burning fire just as 

he burned Sodom so too he will burn up his land and his city and everything which will be his. 

And he will be wiped out from the book of the discipline of mankind, and he will not be 

written (on high) in The Book of Life for (he is written) in the one which will be destroyed and 

pass on to eternal execration so that their judgement will always be renewed with eternal 

reproach and execration and wrath and torment and indignation and plagues and 

sickness.”71 

 
I denna del av Jubiléerboken berättar Isak för sina söner att de ska akta sig för den som gör 

något ont mot sin broder, för de ska tillsammans med sin avkomma förgöras på samma sätt 

som Sodom på domens dag.72 Här återvänder temat mer till den vanliga tematiken, nämligen 

hur man ska behandla varandra för att upprätthålla ordningen. Den har en moraliskt 

undervisande ton där uppmaningen ligger i att visa varandra broderkärlek och inte likt 

sodomiterna kränka sina medbröder. 

 

Som vi sett ovan möter man ganska ofta berättelsen om Sodom. Nu har den en tydligare 

tolkning mot det sexuella än den har i sin originalversion i Genesis. Berättelsen används för 

att visa på en livsstil som Gud inte finner behag i. Den får symbolisera korruption, otuktigt 

leverne och avgudadyrkan. Den otukt man pekar på är bland annat otrohet, prostitution och 

giftermål med en kvinna från ett annat folkslag. I texterna ligger en tonvikt vid att inte byta ut 

den av naturen givna ordningen. Väktarna som har sexuella relationer med kvinnorna bryter 

mot den ordningen. Detta finns också beskrivet i 1 Henok 106:14, 17 där denna typ av sexuell 

relation liknas vid att ha samlag med en menstruerande kvinna som även det är mot naturen. 

Som vi sett ovan berör Jesus Syrak ämnet där han beskriver att varken väktarna eller Lots 

grannar fick någon nåd efter att ha visat sitt övermod.73 Om man använder sig av dessa texter 

kan man finna att sexuella relationer mellan människor och gudaväsen/änglar inte tillhör det 

naturliga och fördöms. Både i Genesis 6 och 19 är det änglar som är aktuella som 

sexualpartners. I Gen. 6 får man anta att det är en frivillig sexuell relation mellan kvinnorna 

och änglarna. I Gen.19 handlar det mer om en ofrivillig handling där männen begär att få 

våldta änglarna. I båda fallen handlar det om en onaturlig sexuell relation mellan gudaväsen 

och människor. Människorna i Sodom hade som syfte att nyttja sin makt och göra 

gudaväsendena underlägsna sig själva. Detta gör att man kan dra slutsatsen att texternas 
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innebörd inte handlar om sex mellan män utan fördömer sex mellan icke mänskliga och 

människor. Underliggande finns däremot den homoerotiska tanken, men det är inte den som 

står i centrum, utan som längre fram i uppsatsen kommer att möta så ses detta som resultatet 

av avgudadyrkan och tillskrivs hedningarna.74 

 
 
3.6. Sodomberättelsen hos Filon av Alexandria 

Vi flyttar oss nu fram i tiden till både århundradet före och århundradet efter Kristus och 

möter en tolkning som har en tydlig påverkan av den grekiska filosofin och den hellenistiska 

kulturen. Detta gäller de två kommande avsnitten hos Filon och Josefus. 

 

I De Abrahamo 133-146 går Filon igenom Gen. 19 och dess litterära betydelse. Han beskriver 

området som en del av Kanaan och således den välsignade delen av landet. Folket som bor 

där lever i välstånd, de har god tillgång till både mat och alkoholhaltiga drycker vilket leder 

till att de blir syndiga. Han länkar ihop ett liv i utsvävning med sexuella utsvävningar som till 

exempel sexuella relationer med grannens hustru. Till liknande sexuella lustar räknas även 

homosexuella förbindelser in, för Filon är den enda sexuella kontakt som är tillåten den som 

sker i syfte att skaffa barn. Eftersom dessa sexuella relationer omöjligt kunde resultera i 

barnalstrande räknades de som sterila. Han anklagar sodomiterna för att inta feminina 

positioner vilket resulterar i att de blir av med sin manlighet. De levde i lyx och utsvävningar 

som gjorde att deras själar blev förstörda. Sedan går han till angrepp mot den grekiska 

traditionen och säger att om barbarerna och grekerna hade slagit sig samman skulle stad efter 

stad bli omvandlad till ökenland.  För att beteendet som sodomiterna uppvisade inte skulle 

sprida sig till hela mänskligheten var Gud tvungen att straffa dem och det gör han av kärlek 

för människorna. Han beskriver sedan ingående hur förgörelsen gick till och säger att det 

finns synliga bevis för att detta har skett då man kan gå till landområdet och fortfarande se rök 

stiga från marken.75 

 

I Filons Quaestiones et Solutiones in Genesin, IV möter vi ungefär samma tankar som i Abr. 

Denna text fungerar som en kommentar till bibeltexten där Filon ställer frågor till texten och 

sedan själv ger svaret. Den skiljer sig från den typ av kommentar som vi idag är vana vid att 

läsa då den inte har för avsikt att kritiskt granska utan snarare förklara och utveckla teologiska 

resonemang inom traditionen. Här utvecklar han lite tydligare sin syn på sexualitetens 
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funktion och visar på att folkets synd ligger i att de låter sig styras av sin lust. Filon beskriver 

att anledningen till att folket samlas runt Lots hus är att deras sinnen är förblindade och inte 

kan använda sig av vishet. Detta är enligt honom själva betydelsen av ordet sodomit. 

Förgörelsen av staden fungerar som ett avskräckande exempel på vad som kan hända även i 

framtiden. När Filon berättar om Abrahams förhandling med Gud menar han att det i första 

hand handlar om att Abraham använder sig av heliga tal och detta ska rädda dem som är 

rättfärdiga genom att talen skapar harmoni, nu är detta inte fallet i Sodom utan det slutar i ett 

tal som visar disharmoni och det är en del av förklaringen till förgörelsen av staden. Filon är 

mycket tydlig i sitt språk i hänseendet att det gäller att följa Herren och visa tillbörlig respekt 

och ära. Han förklarar att anledningen till att Lots hustru förvandlades till en saltstod berodde 

på att hon inte lyssnat till de regler änglarna gett och straffades för sin lagöverträdelse. Att det 

var just salt var för att det är ofruktbart precis som sodomiterna och deras land. Gud straffar 

överträdelser med det straff som det förtjänar. Det blir en påminnelse om att lyda de lagar och 

regler han satt upp.76 

 
3.7. Sodomberättelsen hos Flavius Josefus 

I Bellum Iudaicum IV:483-485 beskriver Josefus landområdet vid Döda Havet. Han 

benämner hela landområdet Sodom, inte bara staden, alltså räknar han in alla fem städerna i 

området. Alla var de skyldiga till orättfärdigt leverne och därför förstördes hela landområdet. 

Hans sätt att använda texten har syftet att lyfta fram den judiska traditionen som den sanna 

och rätta. Han beskriver själv Sodomberättelsen som en legend men säger att beviset är tydligt 

för blotta ögat.77  

 

I Bell. V:556 kommer en viktig tolkning fram, Loader tolkar Josefus text som att om inte 

romarna kommit och förstört Jerusalem skulle Gud ha gjort det själv precis som han gjorde 

med Sodom. Viktigt att notera är att Josefus inte nämner namnet Sodom utan använder sig av 

traditionens uttolkning av straffet som ges för bland annat girighet. Man får indirekt förstå att 

det syftar på Sodomberättelsen. Här får det alltså mer betydelsen av att folkets straffas på 

grund av att de inte lever i rätt efterföljelse.78 

 

I Antiquitates Judaicae I:194-206 börjar han med att förklara att sodomiternas synd 

härstammar från deras välstånd som ger dem en överdriven sparsamhet. Denna sparsamhet 
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leder i sin tur till att de blir ogästvänliga och avskyr främlingar. Denna typ av tolkning är 

vanlig i den rabbinska litteraturen som jag återkommer till senare och man använder 

berättelsen om Sodom och Gomorra för att visa hur först Abraham visade sin gästfrihet, sedan 

gjorde Lot detsamma men folket i Sodom våldförde sig istället på främlingarnas rätt till 

gästfrihet. Att sodomiterna använder sig av sexuellt våld är enligt Josefus ett tecken på socialt 

våld där det viktiga är att välstånd lätt leder till ogästvänlighet. Så även här får den kommande 

förstörelsen av landområdet en vägvisande och moralisk förståelse, om du inte följer lagen 

och visar gästfrihet kommer Gud att straffa. I nästa del återvänder han till Abraham och Sara 

och fokus ligger på Abrahams gästfrihet, Josefus använder sig av tolkningen att de tre männen 

endast kom för att äta och belönar paret genom att tillkännage att de ska få ett barn. Sedan 

följer vidare Abrahams bön för Sodom vilken följs av en tolkning av Lots gästfrihet som 

beskrivs som mycket god och att Lot har lärt sig denna sed av Abraham. När sedan folket 

kommer till Lots hus för att tillfredställa sina lustar är det Gud som förblindar männen, inte 

änglarna, och Josefus lägger fokus vid hur folket visar bristande respekt mot sina gäster 

snarare än att han värderar den sexuella lusten. Det är brottet mot gästfriheten som är den 

främsta orsaken till det straff som kommer. Tonvikten ligger på Abrahams och Lots 

handlande, genom att se hur de gjorde kan man bedöma hur resten av folket bryter mot både 

moral och tradition.  Efter detta följer Lots flykt och hur hans hustru blir förvandlad till en 

saltstod och detta för att hon vände sig om flera gånger och med det menar Josefus att Gud 

inte straffar henne för en engångsföreteelse utan för att hon återupprepar sitt beteende. Han 

avslutar sedan med berättelsen om Lot och hans döttrar och menar att döttrarna trodde att de 

var de enda kvar på jorden och att Lot inte mindes något av händelsen. Det viktiga för Josefus 

är att visa att man ska leva som Gud vill och om man inte gör det så kommer man att 

straffas.79  

 

När vi nu ska sammanfatta kan vi se att det har skett ytterligare en förskjutning i texternas 

tolkning. Dessa män verkar under en senare tids skede och är påverkade av den hellenistiska 

filosofin. Nissinen pekar på att Josefus talar med begreppen para. fu,sin mot naturen och 

syftar då till den onaturliga ordningen mellan en aktiv och en passiv man. Josefus gör också 

en egen tolkning av männen som besöker Lot utanför Sodom och beskriver dem som unga 

och vackra.  
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”The Sodomites, on seeing these young men of remarkably fair appearance 

whom Lot had taken under his roof, were bent only of violence and outrage to their youthful 

beauty.” 80  

Att gästerna skulle vara unga och vackra framgår inte av den hebreiska texten i Genesis och 

Nissinen menar att detta sannolikt är en tolkning som är påverkad av den grekiska 

gossekärleken. Han förklarar också att det är grekerna som gör sådant som är mot naturen och 

anledningen till detta är att deras egna gudar också gör det. 81  Hos Filon kan man läsa i Abr. 

135-136 att sodomiterna dricker starka drycker och hänger sig åt förbjudna former av samlag. 

De hade en så stark lust att de förstörde äktenskapen för sina grannar och lägrade andra män. 

Detta resulterade i att de var sterila när de skulle försöka reproducera sig och de drabbades av 

sjukdomar. Denna tanke är viktig då han pekar på att om man inte använder sig av sex för 

reproduktion så kommer det att hota människosläktets fortlevnad. Han fördömer också den 

grekiska gossekärleken då han menar att det gör män till kvinnor. Det är viktigt att inte 

förbruka sin sädesvätska på något som är ofruktbart, detta gäller inte bara sex mellan män 

utan även i relationer mellan män och kvinnor. Det blir centralt för båda Josefus och Filon att 

dra upp en gräns mellan det judiska som är i minoritet mot den hellenistiska som är i 

majoritet.82 

 

3.8. Sodomberättelsen i den rabbinska litteraturen 

Vi ska nu se närmare på den rabbinska litteraturen och hur den tolkar och lägger ut berättelsen 

om Sodom och Gomorra. Jag kommer även i en exkurs att presentera andra texter som berör 

förbjudna sexuella förbindelser. Detta är en mycket omfångsrik genre som dessutom är svår 

att navigera i, sannolikt finns många andra viktiga texter som också skulle behöva lyftas fram. 

I nedanstående avsnitt kommer jag att lyfta fram de texter jag lyckats finna och som jag själv 

tycker är viktiga för helhetsförståelsen. Eftersom det inte var tillåtet att skriva några ändringar 

i Torah så utvecklades den rabbinska litteraturen för att lyfta fram specifika delar, förklara och 

förtydliga, dessa är alltså rabbinernas interpretationer av Torah. De flesta kom till i skriven 

form samtida med kristendomens Nya Testamente och senare. 

 

Midrash Rabbah Genesis 41:3-10 behandlar främst olikheten mellan Abraham och Lot där 

den senare räddas enbart på grund av den förre. Här kopplas de två besökarna ihop med folket 

                                                
80 Josefus,  Ant. IV: 200 
81 Nissinen, 1998:93-94 
82 Filon, Abr.:135-136 



 31

Israel, genom att Lot härstammade från Abrahams ätt och fick nåd av Gud genom Abraham 

skulle folket i Sodom visa besökarna gästfrihet. Här beskrivs folket i Sodom som de värsta av 

syndare men som sagt ligger inte fokus på den sexuella synden utan här beskrivs hur de 

begick äktenskapsbrott, de spillde blod och de hängav sig åt avgudadyrkan. Men denna text 

fokuserar inte på Sodomberättelsen utan förklarar Lots beroende av Abraham.83 

  

Midr. Rab. Gen. 48-49 behandlar Gen. 18-19 och här föreslås att en av de tre besökarna hos 

Abraham känns igen som Gud själv. I kap 48 presenteras en utläggning av Gen. 18 och det 

finns tre tydliga tyngdpunkter i texten. Den första är Abrahams utvaldhet, den andra är att han 

visar prov på hur gästfriheten ska användas och det tredje är att Abraham och Sara ska få ett 

barn på sin ålderdom. Enligt min mening torde detta styrka de tolkningar vi tidigare sett av 

kapitlet. En gammal sägen om hur ett barnlöst par får hjälp av en gudomlig makt fogas 

samman med hur man ska bruka gästfrihet mot sina medmänniskor. 

 

Kapitel 49 behandlar således Gen. 19 och vi får förklaringen att Gud lyssnat till ropen från 

Sodom. Han kom för att ge dem en chans att bättra sig och om de inte gjorde detta skulle de 

straffas. Rabbi Jochanan förklarar att folket i Sodom lider av samma syndfullhet som folket 

före syndafloden, men nu får de en möjlighet till bättring innan straffet. Tanken med att Gud 

kom för att ge folket en chans finns i flera olika targumer84 Även i detta textavsnitt 

återkommer tanken på att sodomiternas största synd var den sociala. På grund av sitt välstånd 

blir de giriga och ovilliga att dela med sig och detta är synden som gör att de blir straffade. 

Det ges här en förklaring till varför Abraham stannade vid 10 stycken i sin bön för Sodom och 

även denna kopplas till syndafloden. Det förklaras att 10 stycken är det minsta antalet då åtta 

stycken85 inte var tillräckligt för att stoppa katastrofen som drabbade jorden vid syndaflodens 

översvämning och Abraham trodde enligt texten att det fanns 10 stycken i staden. När sedan 

texten fortsätter kommer en motsägelse till inledningen där Gud själv är igenkänd för här 

förklaras att den tredje av änglarna som är Mikael har återvänt medan Gabriel är kvar för att 

förgöra staden och Rafael är med för att rädda Lot. Lot sitter i stadsporten när de kommer och 

möter dem med den gästfrihet han själv lärt av Abraham. Stadens män har enats om att alla 

som besöker staden ska utsättas för en homosexuell gängvåldtäkt och sedan ska de rånas på 

sina pengar. Detta försöker Lot hindra men räddas inte på grund av sin egen insats utan på 

                                                
83 Midr. Rab. Gen. 41:3-10 
84 Till exempel Targum Neofiti, Targum Pseudo-Jonathan m fl. 
85 Dessa åtta var: Noa, hans fru, deras tre söner och deras fruar. 
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grund av Abrahams ställning inför Gud. Efter detta berättas om hur staden ödelades genom ett 

regn av eld. Här får vi ytterligare en förklaring till varför Lots hustru blir förvandlad till en 

saltstod och det är nämligen för att hon avslöjat för stadens befolkning att de hade gäster 

genom att gå till grannen och be om att få låna salt till sina gästande besökare.86 

 

b. Sanhedrin 109a-b är en del av babyloniska Talmud som delvis behandlar 

Sodomberättelsen. Stycket börjar med att beskriva synen på vad synd är genom att förklara 

människornas förhållande till synden när de byggde Babels torn. Berättelsen knyts samman 

med syndafloden och fokus ligger vid att människorna syndade mot varandra vilket här blir 

avgörande. Hade de syndat mot Gud hade utfallet blivit ett annat. Efter detta leder texten över 

till den sexuella synden och sodomiterna benämns som onda. Här delar Rabbi Jehudah in 

sodomiterna i fyra kategorier av synd. Den första utgörs av den kroppsliga synden, vilket är 

den sexuella. Den andra handlar om pengar och då i betydelsen av att man vägrar ge finansiell 

hjälp till fattiga. Den tredje var hädelse och denna kopplas till att deras synd var riktad direkt 

mot Gud. Den fjärde och sista blodsutgjutelse där folket tillskrivs viljan av att utgjuta 

oskyldigt blod. De två första handlar om den sociala synden där man inte beter sig på rätt sätt 

och de övriga två är synder riktade mot Gud själv där man tar avstånd från att följa den ende 

gudens lära och önskemål. Sodom beskrivs som en stad utan lag. Det fanns fyra domare och 

alla dömde orätt och omänskligt i de tvister de ställdes inför. Berättelserna om sodomiterna 

präglas av deras penningbegär och hur de på olika sätt uppfyller de fyra kategorierna som 

beskrivits ovan. Tolkningen av den sexuella synd som begås i Sodom tillskrivs det sociala 

skicket, det sexuella är ett resultat av att de inte vill ta emot främlingar och att de inte vill dela 

med sig av sina tillgångar. Ett exempel från texten:  

 ”Another story about Eliezer in Sodom:…-[The Sodomites]had a certain bed…-

upon which they would have guests sleep. …-When[a guest] was tall, and his legs extended 

beyond the edge of the bed, …-[the Sodomites] would cut him. …-When [a guest] was short, 

and his legs did not reach the end of the bed, …-[the Sodomites]would stretch him. …-Eliezer, 

the servant of Abraham, happened to come there, to Sodom. …-[the Sodomites]said to 

him:…-“Get up and sleep on the bed!”…-[Eliezer] said to them:…-“I cannot do so, for I 

have taken the following Wow:…-From the day of my mothers death and onward I will not 

sleep on a bed, as a sign of perpetual mourning.” Thanks to this ruse, Eliezer avoided the 

trap they had laid for him.”87 

                                                
86Midr.Rab. Gen., kap. 48-49,  Loader, 1990: 106-110 
87 b. Sanh. 109b, vers 10-11 
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 I de olika texterna tillskrivs sodomiterna alla de negativa drag som kan kopplas till de 

ovanstående synderna och de ges nästan djuriska drag i sitt sätt att handla.  

 

I dessa texter möter vi en tolkningstradition där man vill hjälpa till att förtydliga de budskap 

som människor möter i de bibliska texterna. Här får Sodomberättelsen vara ett exempel på hur 

man inte ska göra och vad som anses vara dåligt socialt skick. Man har broderat ut 

grundberättelsen och tillskrivit den en lång rad av moraliska brott. Vi ska nu gå vidare med att 

se på ytterligare några rabbinska texter som behandlar förbjudna sexuella relationer. 

 

Exkurs 1: Andra rabbinska texter som behandlar frågan om förbjudna 

sexuella relationer  

Som vi sett ovan finns det en del utläggningar om män som har sex med män. Nissinen menar 

att när man studerar dessa texter måste man dock vara medveten om att författarna är 

påverkade både av den grekiska traditionen av gossekärlek, den romerska med män som har 

sex med andra män och den judiska där Leviticus ligger till grund och fortplantningen står i 

centrum. I de rabbinska texterna placeras män som har sex med män i samma kategori som 

till exempel incest, otrohet, avgudadyrkan, mord och liknande. Problemet verkar inte vara det 

sexuella begäret eller relationen i sig utan just att en man blir penetrerad av en annan man och 

således intar en kvinnas position. De anammar en stor del av den romerska synen där den som 

blir penetrerad förlorar sin manliga status i samhället och blir förnedrad i sin maskulinitet. 

Men rabbinerna går steget längre och följer Torah som fördömer även den aktive mannen 

vilket inte den romerska traditionen gör. Rabbinerna menar att sexuallivet ska leda till 

fortplantning, de har förståelse för viss sexuell längtan men fördömer alla former av sexuell 

aktivitet utom samlaget mellan man och kvinna. Allt annat anses vara slöseri med 

sädesvätska.88 

 ”The Gemara resumes Rav Acha´s statement:…-They decreed a prohibition on 

their wine on account of their daughters…-and on their daughters on account of something 

else, viz. idolatry itself…-And they also decreed on something else (a complete different 

matter)on account of something else. The Gemara seeks an explanation of the last clause:…-

What is meant by they decreed on “something else”? The Gemara answers…-Rav Nachman 

bar Yitzchak said…-They decreed on a gentile child…-that he causes contamination as if he 

                                                
88 Nissinen, 1998:97-99 
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were in a state of being a zav,…-so that a Jewish child should not associate with him…-for 

the purpose of sodomy.” 89 

 Enligt Nissinen menar rabbinerna att alla sexuella avvikelser tillhör det hedniska folket. De 

varnar sina pojkar för att umgås med hedningar så att de inte ska bli utsatta för uppvaktningar 

av äldre män, vilket finns reglerat i b. Shabbath 17b.90  I denna text utreder man vad som är 

tillåtet under sabbat och hur man ska kunna lösa eventuella problem. Här berör man hur 

kontakten med hedningar ska skötas. Man bör undvika att dela bröd, olja och vin som 

kommer från en hednings hus för att inte riskera att bli oren. Regeln om vinet är extra viktig 

då det finns risk för att man blir lättsinnig och då kan ta till sig en hednings dotter vilket är 

förbjudet. Rabbinerna är oroliga för att en för tät kontakt med hedningar ska leda till att de 

blir sodomiter.91 Texten är svårt att tyda ut men eftersom det rör sig om hur man ska planera 

sitt liv inför sabbat så vill texten visa att det är viktigt att inte vara på resande fot när det blir 

tid för sabbat. Då riskerar man att bli tvungen att stanna hos en hedning och då riskerar man 

avgudadyrkan genom att dela bröd. Precis som Nissinen skriver så tillskrivs hedningarna en 

oren sexualitet vilken är viktig att hålla sig borta från så att man inte själv blir del av den. 

 

Det finns en regel i t. Abodah Zarah 3:2 som säger att det är förbjudet för judar att lämna sina 

djur i hedningars hagar för då finns risken att djuren blir utnyttjade sexuellt av den hedniske 

ägaren av hagen. Denna utläggning speglar nog främst hur man såg på hedningar och vad de 

var kapabla till att göra. Texten fortsätter sedan med att förklara varför inte hedningar får ta 

hand om israeliska barn men att israeliska kvinnor får ta hand om hedningarnas barn utan att 

det innebär någon risk för dem.92 Jag vill nog mena att just denna text fungerar som 

identitetsskapare och då genom att använda hedningarna som exempel för vad man får och 

vad man inte får göra. 

 

Nissinen menar att sexuella relationer mellan män borde ha förekommit även inom den 

judiska befolkningen. Det finns en utläggning av rabbi Eliezer i b. Kiddushin 4:12-14 

 ”A man may not remain alone with two women, but a woman may remain alone 

with two men. Rabbi Simeon says: Even one man may remain alone with two women when his 

wife is with him, and he may sleep with them in the same inn, because his wife watches over 

                                                
89 b. Sabb. 17b, rad 24-29, ordet zav som förekommer på den näst sista raden i citatet betyder fritt översatt 
hedning eller motsvarande. 
90 Nissinen, 1998:99 
91 b. Sabb. 17b 
92 t. Abod. Zar. 3.2 
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him. A man may remain alone with his mother or with his daughter; and he may sleep with 

them with bodies touching. But if they are become of age, she must sleep in her clothes and he 

in his.  

An unmarried man my not be a teacher of children, nor may a woman be a 

teacher of children. Rabbi Eliezer says: Even a man that has no wife [with him] may not be a 

teacher of  children.  

Rabbi Judah says: “An unmarried man may not herd cattle, nor may two 

unmarried sleep under the same cloak. But the sages permit it. Any man whose business is 

with women may not remain with women; and a man should not teach his son a craft that is 

practiced among women…”93  

Nissinen menar att här berörs först farliga situationer mellan män och kvinnor och går sedan 

över till frestelser mellan män. De rabbinska texterna berör knappt alls sex mellan två kvinnor 

och detta är sannolikt på grund av att ingen penetration förekommer. 94 Om man tänker sig att 

rabbinerna som skrev detta är påverkade av den omkringliggande hellenistiska kulturen skulle 

jag vilja mena att de i första hand reglerar identitet. Genom att ge förhållningsregler både för 

relationer mellan ogifta män gentemot kvinnor och ogifta män gentemot andra män så visar 

man att man tagit ställning till att ogifta bör skyddas från att förorena sig. Dessa anvisningar 

hjälper till att hålla sig inom förbundet och dess lagbud. Att man över huvud taget berör 

homosexuella relationer mellan män håller jag med Nissinen om att det bevisar att 

homosexuella relationer förekommer i den omvärld man lever i. Vi vet att det ingick i både 

den romerska och grekiska traditionen, men frågan är om man utifrån detta kan dra slutsatser 

om den judiska traditionen?  

 

Det som finns skrivet i b.Yebamoth 76a behandlar frågan om hur man ska kunna avgöra om 

en man passar ihop med en kvinna i syfte att reproducera. I slutet av detta kapitel kan man 

läsa följande: 

 ”Since R. Huna said: Women who practice lewdness with one another are 

disqualified from marrying a priest. And even according to R. Eleazar, who stated that an 

unmarried man who cohabited with an unmarried woman with no matrimonial intention 

renders thereby a harlot, this disqualification ensues only in the case of a man; but when it is 

that of a women the action is regarded as mere obscenity.”95 

                                                
93 b. Kidd., 4.12-4.14 
94Nissinen, 1998:99-101  
95 b.Yebam. 76a 
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Här möter vi ett av de fåtal ställen som berör kvinnors homosexuella relationer. Det man först 

slås av är ordvalen. I första delen där kvinnor som utövat vällust med varandra diskvalificerar 

sig från att gifta sig med en präst möter vi en mildare beskrivning. Utifrån detta skulle jag 

vilja mena att det går att säga att kvinnors sexualitet inte ansågs lika farlig som männens. 

Detta förstärks av den kommande passagen i citatet där vi får veta att om en ogift man lever 

under samma tak med en kvinna utan att ha för avsikt att bilda familj med henne anses hon 

vara en sköka. Men om det är två kvinnor som delar boende med varandra anses detta bara 

vara oanständigt. Detta skulle ytterligare en gång kunna få belysa att sexualiteten bedöms i 

första hand efter reproduktion. Vilket enligt min mening gör att vi inte automatiskt kan dra 

slutsatser angående den moraliska värderingen av samkönade relationer mellan kvinnor men 

inte heller mellan män. 

 

I denna exkurs har jag presenterat ytterligare några rabbinska texter som behandlar samkönad 

sexualitet. Ofta används de i syfte att skapa identitet för den egna gruppen genom att visa 

hedningarnas dåliga exempel. Värt att notera är att i dessa texter ligger fokus vid att skydda 

de egna från att falla för frestelsen att göra som hedningarna. Det är alltså inte självklart att 

man inte kan falla för frestelsen om man utsätter sig för den. Vi har också sett en text som 

behandlar den kvinnliga sexualiteten vilken inte bedöms på samma sätt och detta hänger 

sannolikt samman med att den kvinnliga sexualiteten inte bedöms vara lika potent då de inte 

kan penetrera eller spilla någon livgivande säd. Vi ska nu gå vidare till att se närmare på vad 

Leviticus säger om sexuella relationer mellan män. 

 

Kap. 4. Leviticus syn på samkönade sexuella förbindelser 

Vi har nu studerat den del av traditionen som berör Sodomtraditionen men det finns 

ytterligare en central text som behöver behandlas för att få ett grepp om den judiska 

tolkningen av sexuella relationer mellan personer av samma kön. Nedan kommer jag att 

presentera de två bud som behandlar just denna typ av relation. 

 

I studiet av dessa två verser har jag bara funnit några få kopplingar till Sodomberättelsen och 

den mest utförliga finns i Midrash Rabbah Leviticus. Här förklaras att Gud straffade 

generationen som levde före floden och han straffade sodomiterna och egyptierna. Detta ska 

påminna om att han har makten att straffa alla som gör överträdelser. Flodens folk tillskrivs 
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ett liv i hor, sodomiterna straffades för att de begärde att få våldta sina gäster, egyptierna 

straffades för att de behandlade Josef illa trots att han var oskyldig till äktenskapsbrott. I 

Midr.Rab. Lev. text används dessa berättelser som ett exempel på vad som kan hända om Gud 

som har makten att straffa bestämmer sig för att göra så.96 Även här möter vi alltså en 

tolkning där dessa berättelser används som ett dåligt exempel. De får en tydlig moralisk 

innebörd och syftar till att stärka dem som lever i förbundet att hålla dess bud och på så sätt 

undvika Guds vrede och straff. 

 

Bland annat Nissinen har studerat Lev. 18:22 och 20:13 där vi möter fördömandet av sexuella 

handlingar mellan män. De står i ett avsnitt som reglerar olika typer av beteende som anses 

vara oacceptabla, Lev. 17 – 26, också kallad ”renhetslagen”. Dessa kom till för att tydligt 

avgränsa det israelitiska folket från dem som fanns runt omkring, det skulle fungera 

identitetsskapande för israeliterna. Man kan inte likna dessa regler vid en lagtext i vår tid, 

utan snarare får man betrakta texterna som en katekes med avsikt att lära främst män hur de 

skulle hantera sina liv. Nissinen anser att det verkar som om Lev. 20.13 bygger på Lev. 18:22, 

där den senare texten utvecklar det som regleras i den första. I 18:22 är det bara den ena av 

männen som fördöms medan i 20:13 fördöms båda och skall dessutom straffas med döden. 

Viktigt att komma ihåg när man studerar dessa texter är att de utgör en del av en lång 

uppräkning av förbjudna sexuella relationer som till exempel incest och tidelag. Det ansågs 

lika onaturligt att ha sex med en kvinna under menstruation som att två män hade en sexuell 

relation om man ska utgå från dessa texter. Tillsammans med de reglerande buden så finns 

också inlagt förtydligande uppmaningar om att man inte ska göra som andra folk 

runtomkring. Det är inte otroligt att det var ett sätt att avskärma sig från de omkringliggande 

folkstammarna, i vilka det sannolikt fanns rituella aktiviteter som innefattade sex mellan två 

män. Detta stärks av att i samma avsnitt av reglerna kommer förbudet mot att offra barn till 

Molok, Lev. 18:21, 20:1-5, enligt Nissinen skulle detta kunna bevisa att det rör sig om förbud 

mot deltagande i olika kulters aktiviteter.97  Denna bild styrks av Carmichael vill frångå den 

traditionella tolkningen som baserar sig på att man vill ge en identitetsskapande text som leder 

bort från andra folkslag och deras handlingar. De två citat som jag i denna uppsats presenterar 

ingår som sagt i renhetslagarna som omfattas av kapitel 17 - 26. Mer specifikt ingår citaten i 

den del av renhetslagen som behandlar incest vilka utgörs av kapitel 18 - 20. Här går 

Carmichael emot den traditionella synen att folket använder sig av omkringliggande kulturers 

                                                
96 Midrash Rabbah Lev., 1983:298-300 
97 Nissinen, 1998:37-39 
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bruk för att visa på rätt och fel. Han menar istället att textens författare har studerat 

patriarkberättelsen och därifrån reglerat sådant som inte är tillåtet. Han lyfter fram Abraham 

och Saras äktenskap, de var halvsyskon, samt Jakob, Mose och David som exempel på viktiga 

personer som ingått otillåtna äktenskap om man ska utgå från de regler som Leviticus ställer 

upp. Detta menar han är grunden till dessa lagtexter, inte att man skulle undvika att göra som 

hedningarna.98  Det var som man kan förstå viktigt för israeliterna att förebygga att de 

individer eller grupper som inte skulle ha samröre med varandra inte heller hade det. Denna 

funktion fyller de renhetslagar som man möter i denna del av Leviticus. En förklaring till 

fördömandet av sexuella handlingar mellan män är att man ville hålla kategorierna man och 

kvinna intakta. Skulle man bryta mot denna ordning riskerade man att återvända till kaoset 

som fanns före denna världsordning. Då riskerade israeliterna att bli utkastade från landet 

själva precis som Gud förvisat folket som fanns där före dem, se till exempel Lev. 20:23.99  

 

Kvinnors sexualitet finns inte omnämnd i dessa texter och en förklaring till detta skulle kunna 

vara det patriarkala systemet. En förklaring är att de inte kan begå den fysiska penetrering 

som män kan och utgör därför inte något direkt hot mot ordningen.100 En kvinna kunde inte 

förlora sin manliga heder och utgjorde därför inte något hot mot mannens maskulinitet genom 

att vara sexuellt aktiva. Den man som intar en kvinnas position i en sexuell relation med en 

annan man mister däremot sin värdighet på grund av att han intagit den feminina positionen. 

Det finns beskrivet i mellanassyriska lagar att en man som våldtagit en annan man ska straffas 

genom att själv bli våldtagen och kastrerad. Med en sådan tolkning blir alltså det viktiga och 

avgörande att man mister sin manlighet genom att inta en kvinnas roll. Det värsta en man 

kunde råka ut för var en gängvåldtäkt, det fanns inget mer förnedrande sätt att förlora sin 

manlighet på. Det var ett sätt att visa sin dominans att tvinga till exempel en slagen fiende till 

sexuell underordning.101 Detta kan koppla tillbaka till Sodomberättelsen där männen i staden 

begärde att få ut gästerna så de kunde utnyttja dem sexuellt i förnedrande syfte. Detta menar 

Carmichael är grunden till Lev. 18:22, här finns en berättelse som kopplas till Abraham och 

på så sätt utgör en bas för att skriva ett lagbud likt de andra kopplade till patriarkberättelsen. 

Men han menar också att samma fenomen som vi än idag lider av, nämligen att vi gärna 

fördömer minoriteter också har bidragit till denna typ av lagbud.102 Milgrom menar att detta 
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bud grundar sig på Israels plikt att skaffa avkomma och att inte spilla säd på sådant som inte 

kan resultera i barnalstring.103 Gerstenberger ger oss ytterligare en vinkel då han menar att 

just denna lagtext inte riktar sig mot att fördöma homosexualitet som företeelse eller som 

Milgrom säger att det ska vara barnalstrande som syfte utan Gerstenberger menar att det i 

första hand handlar om att skapa sociala koder som hjälper till att skapa identitet vilket alla 

samhällen gör.104 Lev. 20:13 är en annan typ av text och Carmichael menar att den inte hör 

samman med Lev. 18:22 utan istället vänder sig mot den tempelprostitution som finns 

beskriven bland annat i 1 Kung. Han menar att det från början var ett fördömande av den 

kvinnliga prostitutionen som senare kom att innefatta även manlig prostitution. Så denna text 

ska inte enligt Carmichael vända sig specifikt mot homosexuella handlingar utan mot manlig 

prostitution kopplad till tempel.105 Detta håller inte Milgrom med om utan menar att denna 

vers fungerar som en identitetsskapare. I både den grekiska och den romerska traditionen 

finner vi bevis på att homosexuella relationer var tillåtna i olika former. Detta var inte tillåtet 

för Israel och det är viktigt att minnas att lagtexten gäller endast för Israel, inte för några 

andra. Man kan tänka sig att det finns en viss politisk innebörd i texten då till exempel den 

romerska traditionen tillät sexuellt utnyttjande av sina slavar.106 Även Gerstenberger anser att 

också denna vers används som identitetsskapare precis som han hävdar angående Lev. 

18:22.107 

 

I detta avsnitt har jag presenterat de två verser i Leviticus som reglerar sexuella relationer 

mellan män. De ingår i den så kallade renhetslagen som reglerar bland annat sexuella 

handlingar men också sådant som avgudadyrkan med mera. Texten fungerar i första hand som 

en identitetsskapare för Israels folk och riktar sig inte till någon som står utanför detta förbund 

och ställer således heller inte något sådant krav på någon som räknas till hedningarna. Precis 

som resten av buden som gäller inom förbundet ska detta hjälpa den som lever inom 

förbundet att kunna hålla sig inom ramen för vad Gud vill och för att inte riskera straff för 

överträdelser. En annan viktig aspekt på dessa texter är att de reglerar vilka sexuella relationer 

som är godkända, alltså bara dem som kan resultera i avkomma. Vi har tagit del av två olika 

tolkningar av dessa texter där den ena som får anses vara den traditionella tillskriver verserna 
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en identitetsskapande funktion, medan den andra presenterar en mer kontroversiell tolkning 

där patriarkernas liv ligger till grund för förbuden. 

 

Då vi har mött kopplingar till prostitution och avgudadyrkan i ovanstående text kommer jag 

att gå vidare med en kort presentation av hur man kan koppla samman sexualitet och 

avgudadyrkan. 

 
Exkurs 2: Avgudadyrkan och tempelprostitution 
 
Det finns exempel på hur man kopplar samman avgudadyrkan med sexuella aktiviteter. Detta 

blir mycket tydligt i Vish. 14:22-31 där man kan ta del av en ingående beskrivning av vad 

som händer vid dyrkan av avgudar. Författaren tillskriver grunden för allt ont den 

avgudadyrkan som folk hänger sig åt. Återigen möter vi temat från Sodomtraditionen där 

sådana utsvävningar kommer att straffa sig, de har vänt sig från förbundet med Gud och kan 

vänta sig att rättvisa ska skipas. Författaren beskriver hur människor hänger sig åt orgier 

under det att de ägnar sig åt hemlighetsfulla riter. Detta kanske kan kopplas samman med den 

förmodade tempelprostitutionen. Under det delade rikets tid finns beskrivet att man kunde 

finna manliga prostituerade i templen. Men det är mycket osäkert om det verkligen var så och 

detta bör man ta i beaktande när man studerar detta. Dessa prostituerade män omnämns i de 

hebreiska texterna som vdeq' som kan översättas med en tempelprostituerad. De omtalas på ett 

flertal ställen i Kungaböckerna som till exempel 1 Kung. 15:12-14 där man får höra om hur 

de blir utdrivna från landet. Dessa män ansågs tillhöra den gud som kultens medlemmar 

tillbad och de erbjöd sina sexuella tjänster till andra män, de bytte sin manliga roll mot en 

kvinnlig, dessa män var helgade till kultens gud. De var troligen knutna bland annat till 

Ashera och man trodde att det var gudomen som de tillhörde som hade gjort dem sådana. 

Deras uppgift var inte att tillfredställa andras lustar utan de var en del av den religiösa 

utövningen.108 I Encyclopedia of Religion109 kan man läsa att det troligen fanns ganska många 

tempel som använde sig av liknande tjänster men då inte som ofta framställs i form av orgier 

där man släppte lös sina sexuella lustar utan istället var det ofta unga kvinnor som offrade sin 

jungfrudom till den gudinna templet tillhörde. Det finns bevarade sumeriska texter som 

berättar om denna typ av tjänster som var knutna till templen. Det är viktigt att skilja mellan 

den heliga prostitutionen och den allmänna som fanns på bordellerna. Det finns beskrivet att 
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ett hårt straff väntade för de tempelprostituerade som erbjöd sina tjänster utanför templet i den 

babyloniska Hammurabikoden. Anledningen till att vissa kulter använde sig av sådana tjänster 

var för att understryka naturens gång vilken man kunde följa genom kvinnan samt att de 

också ansågs vara en jordisk avbild av gudinnan. I Gilgamesheposet kan vi ta del av 

berättelsen om hur en kvinna sänds ut till skogen för att tämja halvguden Enkidu och det gör 

hon genom sina sexuella tjänster. Detta kan i sin tur tolkas som att hennes prostitution hjälpte 

hela folket och var därför gott, sexualiteten används för att skapa goda relationer mellan gudar 

och människor. Kungen ansågs vara den som garanterade fertilitet och för att han skulle 

kunna göra det behövdes en kvinna, det lär finnas dokumenterade ritualer för hur kungen 

skulle ha en offentlig sexuell rit med templets gudinnas företrädare. Detta för att 

överhuvudtaget kunna ges möjligheten att regera över folket. Men som jag tidigare berört 

ansåg man att det fanns även manliga prostituerade knutna till templen. Dessa ska ha varit 

eunucker som klätt sig som kvinnor, de ska bland annat ha förekommit vid Baals och Osiris 

tempel. Anledningen till att dessa fanns med var att den gud de företrädde hade blivit 

kastrerad och efter sin död blivit räddad av gudinnan från dödsriket. Detta kopplar man 

samman med naturens gång där föreningen mellan gudinnan och guden som varit död åter 

skapar fertilitet och naturen blomstrar. Detta finns bland annat knutet till Cybelekulten vilken 

fanns i Rom från 204 f. Kr. ända fram till 400-talet e. Kr.  

 

I Gamla testamentets texter är det möjligt att det sker en förskjutning i betydelsen då 

Jahvisten använder sig av samma ord för alla prostituerade i sina texter och med det kommer 

all prostitution att bedömas som bortvändhet från Gud. Denna typ av prostitution förefaller ha 

försvunnit mer och mer efter den babyloniska exilen efter templets fall 587 f. Kr.110   I JPS 

Torah kommentar kan man läsa att man tror att de hedniska prästerna vilka sannolikt 

härstammade från kaananiterna, regelbundet nyttjade sexuella relationer med andra män. Man 

fick inte komma till templet med gåvor som kom från horpengar eller hundlön, vilket syftar 

till manliga prostituerade som erbjöd sexuella tjänster till män, se Deut. 23:18.111 Israeliterna 

tog avstånd från sexuella handlingar kombinerade med gudsdyrkan. Om de haft sexuell 

samvaro var de tvungna att vänta en dag innan de kunde gå till templet, Lev. 15:16-18. Denna 

reglering av sexualiteten styrde också till viss del prästerna. De kunde till exempel inte ingå 

äktenskapliga förbund med en kvinna som var frånskild eller som varit prostituerad.112 Frågan 
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om tempelprostitution är omdiskuterad och man är inte ense om förekomsten av prostituerade 

i kultsammanhang. Däremot lär det finnas exempel på att prostituerade fanns vid templet men 

inte att de var knutna till någon typ av fruktbarhetshandling utan den inkomst de inbringade 

gick som en gåva till templet. Det går alltså inte att styrka att tempelprostitution fanns i avsikt 

att bedriva fruktbarhetsriter mer än att det finns beskrivna riter för hur det kunde användas. 

Men däremot kunde prostituerade vara knutna till tempel för att bidra med inkomster.113 

 

Exkurs 3: Hur såg man på homosexuella relationer i kulturerna runt om 

Israel? 

En av de viktiga källorna som kan tolkas med homoerotisk laddning är Gilgamesheposet, som 

man vet fanns redan omkring 2000 f. Kr. I eposet finns beskrivet hur Gilgamesh och Enkidu 

har en mycket nära och intim relation, men det finns också beskrivet att de är sexuellt aktiva 

med kvinnor. Kärleksgudinnan Ishtar förbannar de två på grund av den kärlek de känner för 

varandra och denna bekräftas i reaktionen när Enkidu dör. Men om denna relation var av 

sexuell karaktär går inte att utröna från själva berättelsen. Denna typ av nära relation mellan 

män finns beskriven i olika typer av antik litteratur och ett bibliskt exempel är relationen 

mellan David och Jonathan i Samuelsböckerna. Det finns två fragment i den assyriska lagen 

som beskriver hur en man som befinns skyldig till att ha haft frekventa homosexuella 

relationer ska straffas.114 I övrigt är det svårt att bevisa hur man bedömde liknande relationer i 

de omkringliggande landområdena. Det övriga som finns beskrivet är enligt min mening inte 

tillräckligt klart i sin koppling till homosexuella relationer för att man ska kunna dra några 

slutsatser ifrån dem. 

 

I de två ovanstående exkurserna har jag presenterat en kort översikt om den förmodade 

tempelprostitutionen och hur man i de omkringliggande grannländerna såg på samkönade 

sexuella relationer. Det är viktigt att komma ihåg att det vi kallar för tempelprostitution inte 

kan liknas vid den vanliga prostitutionen som användes för att tjäna pengar. Denna typ av 

prostitution var knuten till en speciell gud eller gudinna och ansågs antingen vara ett offer till 

templets gud/gudinna eller så var det ett sätt att skapa olika typer av fertilitet eller styrka. Det 

finns också beskrivet hur män uttrycker kärlek för varandra i olika texter men det är svårt att 

bedöma detta innehåll och hur dessa relationer kan ha sett ut. 
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Kap. 5. Avslutande sammanfattning och diskussion 

 
I följande avsnitt kommer jag att ge en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet där jag själv 

tar ställning och redovisar min egen syn. Jag kommer också att göra en kort återkoppling till 

min tidigare uppsats och Paulus. 

 
Sodom och Gomorra kan ha varit belägna vid den södra delen av Döda Havet, men ingen kan 

säkert säga var städerna egentligen låg. Frågan är: fanns de över huvud taget? De utgrävningar 

som gjorts visar att det finns mindre lämningar. Men dessa kan inte anses vara grund för att 

säga att det legat en stad just där. Det finns dokumenterat att ett större jordskalv som påverkat 

bland annat Kreta ägt rum.115 Detta gör att man kan anta att fler naturkatastrofer kan ha 

inträffat. Landskapet inbjuder till att anta att så är fallet. Då är det inte så långt till att tänka 

sig att det funnits utbrott med vulkanisk aktivitet som kanske har bevittnats och sedan skapat 

en berättelse om själva landområdet. Denna har sedan med tiden blivit sammanfogad med 

andra berättelser och slutprodukten blir den berättelse som vi idag kan läsa i Gen. 18 - 19. 

 

Hur kan man då tolka Gen. 18 och 19?  

I den första delen av berättelsen läggs grunden för hur fortsättningen ska tolkas. Abraham och 

Sara får besök av tre män. Vi vet från början att det är Gud själv som kommer vilket inte 

Abraham gör. Han tar emot dem enligt konstens alla regler och visar den gästfrihet som folket 

ska göra gentemot sina besökare. I denna del av berättelsen utlovas samtidigt en belöning till 

paret, de ska på sin ålderdom få ett barn. Detta beror sannolikt på att Jahvisten som får 

tillskrivas redigeringen av denna text har använt sig av en sägen där ett barnlöst par får besök 

av tre gudar och de består det prov som de ställs inför och får löftet om ett barn. Själv tror jag 

att i detta sammanhang är det en underordnad del av berättelsen, det viktiga är uppvisandet av 

ett rätt handlande gentemot besökare. Utifrån detta kan man tänka sig en pedagogisk vinkling 

där Gud belönar dem som handlar rätt och följer de lagar som finns uppsatta inom förbundet.  

 

Nästa del handlar om Abrahams förhandling med Gud, här möter vi sannolikt en senare 

bearbetning av texten som kan fungera som förklaring till att folket straffas kollektivt. Denna 

typ av straff möter vi bland annat i förklaringen av den babyloniska fångenskapen. Men denna 

del handlar också om individens ansvar i att upprätthålla förbundet till Gud, alla har ansvar i 

att följa den mellanmänskliga lagen. Som vi tidigare sett så tillskrivs folket i Sodom alla typer 
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av synder och alla är delaktiga i dem. Att man efterfrågar 10 stycken som lever enligt lagen 

gör att man understryker individens ansvar. Det skulle inte krävas så många eftersom Lot och 

hans familj utgjorde fyra personer och om man utgår från att svärsönerna skulle vara 

rättfärdiga så det skulle bara krävas fyra andra personer i staden, men det fanns inte. 

 

När de kommer fram till Sodom får vi återigen en uppvisning i konsten att ta emot gäster. Lot 

visar på samma sätt som Abraham hur det ska gå till. Sedan kommer den stora och viktiga 

kontrasten till hur man rätt tar hand om sina gäster. Männen i staden begär att gästerna ska 

skickas ut till dem så att de kan ”känna dem”.116 Genom att våldföra sig på andra män visar 

man sin makt, på så sätt avmaskuliniserar man sin motpart. Jag skulle vilja hävda att det i 

första hand handlar om att bevisa att man som människa inte kan sätta sig över Gud. Här vill 

männen inta rollen av den aktiva parten i en sexuell situation vilket är att vara den som är i 

överläge. Objektet är Guds budbärare vilka inte är tillåtna att beblanda sig med, de är 

överjordiska väsen. Detta har presenterats i Gen. 6 och som vi vet resulterade denna synd i 

floden som dränkte alla människor. Här möter vi på samma sätt människor som dels visar att 

de inte följer lagen om gästfrihet men till råge på allt försöker de också att sätta sig över Gud 

själv. Återigen behövs ett straff för att visa vad som händer om man inte följer det förbund 

som Abraham slutit tillsammans med Gud. Att Gud använder sig av eld är inte ovanligt i 

straffsituationer. Till exempel i b. Avodah Zarah 3 b finns beskrivet hur Gud ska använda 

solen för att bränna hedningarna så att de utplånas från jorden.117 Men själv tror jag att det är 

en senare tillkommen tolkning. Jag skulle vilja föreslå att i den ursprungliga versionen 

fungerade berättelsen om naturkatastrofen som underlag för det straff som kom att drabba 

staden. Detta grundar jag på att kommande scenario där Lots hustru blir en saltstod främst 

fungerar som en beskrivning till de saltformationer som finns i området. Så jag anser att den 

berättelse vi möter är två sammansmälta berättelser, dessa kommer senare att redigeras vidare 

och som vi sett i uppsatsen kommer de också att tolkas lite olika över tiden. 

 

Det viktigaste budskapet i just denna berättelse är gästfriheten som vi möter hos Abraham och 

Lot. Denna blir till ett rättesnöre medan den ogästvänlighet som visas i staden Sodom blir ett 

exempel på motsatsen. Detta kommer åter i de övriga texter som jag gått igenom och det 

anser jag bevisar att det är inte i första hand den sexuella synden som är avgörande utan det 

handlar om en moralisk hållning. Denna hållning utvecklas vidare i Deuteronomium där 
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berättelsen blir en viktig del i att visa hur Gud kan straffa den som inte håller sig inom 

förbundet. Hos profeterna och i Klagovisorna finns två olika riktningar. Främst måste det 

belysas att i dessa texter riktar sig författarna uteslutande till Israels folk i syfte att påminna 

om vikten att hålla sig inom förbundet. Berättelsen om Sodom blir en viktig pedagogisk 

nyckel. Se hur det gick för dem, ni är på god väg att bli lika dåliga själva eller som vissa 

profeter säger ännu värre. Men berättelsen används också i identitetsskapande syfte, speciellt 

möter vi det hos Deuteronomisten där grannfolken liknas vid vinstockar från Sodom. Temat 

om dåliga vinstockar finner vi också hos profeten Jesaja. Det påminner om det tema vi möter 

hos rabbinerna, beblanda er inte med hedningar: ni måste hålla er rena! Men det fungerar 

också förklarande då traditionen tillskriver folket i Sodom blodtörst och alla typer av social 

orättvisa. Det är på grund av detta som Israel förklarar anledningen till att de blir illa 

behandlade av sina grannfolk. När man studerar profeterna är det också viktigt att minnas att 

de speglar en historisk samtid i sina texter. De använder ofta metaforer för att lyfta fram sina 

politiska budskap. 

 

I de apokryfer och pseudepigrafer jag presenterat möter vi för första gången texter som har sitt 

direkta fokus på det sexuella, men jag anser inte att man direkt kan knyta detta till 

homosexuella relationer. Här presenteras för det första bilden som vi redan känner till om att 

sexualiteten i första hand ska användas för reproduktion och för det andra lyfter de fram den 

förbjudna och onaturliga sexualiteten mellan gudaväsen och människor. Om man analyserar 

tanken bakom sexuella relationer med gudaväsen innebär det att människan hierarkiskt 

försöker sätta sig över Gud. Alternativt att människor och då närmare bestämt kvinnor vilka 

utger sig själva till att bli instrument för att leda in synden bland människor, vilket vi tidigare 

fått exempel på i Gen. 6. Dessa texter har också en starkt identitetsskapande funktion, de 

beskriver vad som är tillåtet inom förbundet och har starka kopplingar till avgudadyrkan och 

de synder som sammankopplas med detta. 

 

När vi senare går vidare med Filon och Josefus möter vi en tolkning som i stort sammanfattar 

de olika tolkningar vi mött från Genesis fram till apokryfer och pseudepigrafer. Man kan nu 

tydligt se att det finns påverkan av de olika traditioner som finns inom det hellenistiska riket. 

Nu ligger fokus på att folket i Sodom levde i lyx och flärd och hängav sig totalt till sina lustar, 

detta mötte vi också tydligt i de rabbinska skrifterna som jag kommer att kommentera nedan. 

Filon lyfter in den grekiska seden och syftar då på gossekärleken och menar att om detta får 

fortgå kommer hela världen att förvandlas till en öken. Han återvänder också till att använda 
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berättelsen som en förklaring till varför det ser ut som det gör i landområdet runt Döda Havet. 

Hos honom ligger tyngdpunkten vid att avgränsa sig från de omkringliggande traditionerna 

och inte låta sig påverkas så att den egna traditionen tar skada. Även hos Josefus finns samma 

teman som hos Filon. Han betonar gästfrihetens vikt och att inte låta sig hänfalla till ett liv i 

lyx där man inte delar sina tillgångar med sina bröder. Han lyfter fram straffet som viktigt och 

det är straffet som drabbar den som inte delar med sig och till den som hänfaller till att leva 

utan sina lustar okontrollerat. Hos båda finns en tydlig gräns mellan Israel och det övriga 

hellenistiska riket. 

 

I de rabbinska texterna får vi ta del av en utläggning av Sodomberättelsen där vi också får 

förklarat vad folkets synd verkligen var. Här är den sociala synden den tyngsta även om den 

sexuella finns med i bakgrunden. Det är ett stort material som är svårt att hitta i men jag har 

försökt ge exempel på hur dessa texter kan se ut. Här fungerar utläggningarna 

identitetsskapande och de har en moralisk innebörd. Många gånger handlar det om hur man 

ska kunna hålla sig ren i förhållande till de omkringboende hedningarna. Det handlar om hur 

man ska kunna undvika att hamna i situationer som kan innebära frestelser. Vi vet att 

samkönade sexuella relationer fanns i omgivningen och jag tycker inte att man utifrån dessa 

texter kan säga att människorna fördöms. De visar istället på exempel på hur förbundets folk 

ska undvika att hamna i sådana frestelser själva. Här möter vi inte en värdering av olika typer 

av sexualitet som identiteter utan det vi får ta del av är en avgränsning där sexualiteten ska 

användas i ett syfte att ge avkomma, inget annat. De speglar också det vi möter i Leviticus, 

där det handlar om att hålla sig ren och för dem som lever inom förbundet har vissa lagar 

ställts upp för att garantera detta. Detta är lagar som ska hållas av den som ingår i förbundet, 

det krävs inte att någon som står utanför ska följa dessa. De har en identitetsskapande 

funktion där man vill skilja ut sig på ett tydligt sätt gentemot omkringliggande kulturer och 

folk. Att texterna fungerar främst på det sättet anser jag blir extra tydligt i de exempel jag gav 

på andra rabbinska texter som behandlar frågan om otillåtna sexuella förbindelser. Allt som 

bedöms farligt och som svåra synder finns bland hedningarna. Därför måste man avgränsa sig 

för att inte påverkas av deras sätt att leva. Man får inte glömma att alla de texter vi mött i 

anslutning till traditionen om Sodom och Gomorra används för att hjälpa det judiska folket att 

handla rätt så att de håller sig inom förbundets ramar. 

 

Det avsnitt som behandlar Leviticus lyfter fram att dessa texter främst fungerade som 

identitetsskapande men det finns två olika förslag till tillkomst. Det ena är att dessa texter är 
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skapade för att hjälpa män att leva på rätt sätt och de skulle bygga på ett avståndstagande från 

hur det sexuella bruket såg ut i de olika hedniska grupper som levde grannar med Israels folk. 

Den andra är att det skulle bygga på det som hänt i patriarkberättelserna och det finns förvisso 

många exempel på lagbrott i patriarkberättelserna, speciellt som bryter mot renhetslagarna i 

Leviticus där dessa två verser ingår. Men jag skulle nog ändå vilja sälla mig till dem som 

anser att de lagbud vi möter här fungerar som avgränsare mot den egna kulturen och då främst 

för att betona vikten av att all sexualitet ska resultera i reproduktion. Alla andra sexuella 

aktiviteter fördömdes som sterila och skulle undvikas. 

 

Jag avslutar sedan med de två exkurserna som behandlar tempelkulten och hur den möjligen 

kan ha sett ut. Det finns beskrivet hur flickor kunde viga sin jungfrudom till en viss gudinna. 

Detta ska ha utvecklats till att även innefatta manliga prostituerade som intog en kvinnas roll. 

Det är viktigt att skilja mellan tempelprostitution och vanlig prostitution. Jag kan tänka mig 

att denna typ av aktivitet har förekommit och det stämmer väl överens med texter som 

behandlar sexuella förbindelser med avgudadyrkan. Detta gör att vi också måste väga in 

tanken på avgudadyrkan när vi studerar judiska texter som behandlar samkönade sexuella 

relationer. Återigen fungerar texterna som identitetsskapare, genom moraliska lagar särskiljer 

man sig från de omkringliggande traditionerna.  

 

Hur kan man då koppla samman detta med Paulus och det han skrivit? 

Vi får minnas att Paulus var skriftlärd och det torde innebära att han kunde den traditionella 

tolkningen av dessa texter utantill. Precis som vår kunskap och tradition påverkar oss och vårt 

sätt att tänka måste den tradition han kom från ha påverkat honom. 

 

Om vi börjar med Rom. 1:26-27: För det första skiljer sig språket åt mellan Rom. och 1 Kor. 

jag skulle vilja påstå att Paulus använder sig av de olikheter som finns i de olika traditionerna. 

I min tidigare uppsats visade jag att i den romerska traditionen var det inte tillåtet med 

gossekärleken som fanns i den grekiska traditionen utan här var det den sexuella relationer 

mellan vuxna män som förekom. Den uppvaktande mannen skulle göra en sexuell erövring 

genom att få en annan man att inta den underordnade positionen. Detta användes också för att 

visa sin makt gentemot till exempel krigsfångar. Paulus vänder sig mot att man bryter mot den 

sexuella ordningen där kvinnan är den passiva. Han vänder sig också mot att man låter sina 

sexuella lustar styra. Man ska inte hänge sig till förbindelser som inte fungerar i barnalstrande 

syfte. Tydligast är han färgad av Leviticus men också av Sodomtraditionen då denna lyfter 
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fram det dåliga exemplet i att låta lusten styra. Sannolikt är han också påverkad av texter som 

till exempel Vish. som kopplar samman sexuell lust med avgudadyrkan.  

 

I 1 Kor. 6:9-10 skulle jag vilja påstå att Paulus vänder sig mot den grekiska gossekärleken. 

Han använder sig av ord som står i motsatsförhållande till varandra där den ene är aktiv 

(avrsenokoi/tai) och den andre är passiv (malakoi.). Man skulle också kunna väga in attributen 

stark och svag i dessa ord. Här är Paulus tydligt påverkad av den judiska traditionen och då 

främst av Leviticus Ordet avrsenoj som vi återfinner i 1 Kor. finns också i Septuagintas 

översättning av Leviticus och styrker tesen att han påverkas av just den texten då ordet inte är 

speciellt vanligt förekommande.  

 

Precis som den judiska traditionen lade stor vikt vid att dra upp tydliga gränser gentemot 

andra så gör också Paulus samma sak. Han har tagit ett steg vidare men det är fortfarande den 

unika utvaldheten som är den viktiga. Nu har människan inte på samma sätt det individuella 

ansvaret i förbundet utan Paulus pekar istället mot den kollektiva ansvarstanken. Alla är del 

av en och samma kropp, det gäller att inte synda och på så sätt förorena kroppen. Genom att 

göra det straffar man inte bara sig själv utan man straffar alla kristna. Detta lägger ett stort 

ansvar på den enskilde. Paulus har inte heller tagit avstånd från den judiska lagen i dess helhet 

utan använder den fortfarande. De lagbud som gäller är de som finns mellan människor, men 

däremot anser han inte att de bud som gäller mellan Gud och människa längre är giltiga då 

Kristus har återupprättat denna relation. Här skulle vi alltså kunna återfinna 

Sodomtraditionen, man måste leva i respekt och delaktighet med varandra enligt det exempel 

på gästfrihet som Abraham och Lot har visat och inte falla hän till frestelser och utsvävningar 

som folket i Sodom har fått ge exempel på. 

 

Jag skulle vilja avsluta denna uppsats med ett citat från Judiska församlingen i Stockholms 

hemsida: ”  Enligt Bibeln är homosexualitet en synd. Homosexuella relationer finns bland 

många judar ändå och är alltså en realitet. Den moderna judendomen har utvecklat en 

tolerans, där homosexualitet inte fördöms. Helt uppenbart är ju att det finns kärlek mellan 

homosexuella personer. Ortodoxa grenar av judendomen har en mer negativ attityd än 

konservativa och liberala.”118  

 

                                                
118 www.jf-stockholm.org/faq/#homosex, 2007-05-03, kl. 13.12 
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Den visar att precis det vi har sett i uppsatsen gällande tolkning fortfarande händer. Den 

ursprungliga berättelsen om Sodom och Gomorra utvecklades med tiden och har använts på 

olika sätt. Tiden och traditionen påverkar vårt sätt att tolka och uppfatta det vi möter i till 

exempel religiösa texter. Detta uppmanar oss att i möjligaste mån förhålla oss öppna till de 

texter vi ska granska och inte låsa oss för tidigt vid hur de ska tolkas utan våga låta 

tolkningstraditionen få visa oss dess olika skiftningar från den ursprungliga versionen fram till 

vår egen tid. Jag hoppas att jag kunnat visa att berättelsen om Sodom och Gomorra inte skrevs 

för att fördöma homosexualitet i första hand, utan för att visa hur man skulle utöva sin 

gästfrihet. Detta har sedan genomsyrat textens tolkning genom tiden. Vi möter också 

moraliska aspekter på det sexuella men det kommer senare i tolkningstraditionen och hänger 

då ofta samman med Leviticus texter. Så för att svara på min fråga i inledningen om dessa 

texter använts på samma sätt över tiden så blir svaret nej. Jag hoppas att jag kunnat lämna ett 

bidrag till förståelsen av dessa texter i båda mina uppsatser, och att det kan vara en hjälp för 

den intresserade att skaffa information för att sedan själv kunna ta ställning till hur texterna 

kan tolkas. 
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