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1. Inledning  

 

Vårt samhälle har kommit relativt långt när det gäller jämställdhet och könsfrågan men det 

finns samhällen och kulturer som ännu lever under kvinnoförtryck. Mannen ses fortfarande 

som överhuvud i de flesta samhällen och kulturer. Jag frågar mig då vilka faktorer som gjort 

att det ser ut som det gör. Vad har varit bidragande faktorer till den upprätthållna kvinnosynen 

som fortfarande finns? Var ifrån kommer detta dömande av kvinnan?  Ett svar kan vara att 

denna syn producerats i texter som i sin tur gett avtryck i världen såsom politiska, 

naturvetenskapliga, filosofiska och religiösa. Den oerhörda kraft som en text kan frambringa 

är absolut en faktor till den sociala struktur som funnits och finns idag. Religiösa texter är en 

genre som har haft stort inflytande och säkerligen lämnat avtryck i våra värderingar och 

genusföreställningar. Det har påverkat människans hela existens såsom etiskt, filosofiskt, 

politiskt och andligt. Religiösa texter kan omfatta en större del av ens liv. Det är intressant hur 

stark en människas tro på en mening med livet kan vara och det är i många fall även något 

som är gott, i synnerhet när den hjälper oss att klara av livet och lär oss hantera vardagliga 

problem. Problemen med religiösa texter uppkommer när de tolkas av människan och kan 

skapa en människosyn som inte är till allas fördel.     

Bibeln är en samling texter som har satt stor prägel på den sociala struktur som många delar 

av världen lever under idag. Dess skapelseberättelse ger en bild av hur vi kom till och vilka vi 

bör vara som människor. Det är mycket möjligt att dagens genusdebatt hade sett annorlunda 

ut om, Genesis hade haft en annorlunda utformning. Genesis som är den första delen i Bibelns 

skapelseberättelse. The Nag Hammadi Library är en samling texter innehållande bland annat, 

On the origin of the world, vilken är en skapelseberättelse. Jag ska nu våga mig på att jämföra 

dessa skapelseberättelser, Genesis med The Nag-Hammadi library och dess skapelseberättelse 

On The Origin Of The World, med fokus på berättelsen kring hur människan skapades och i 

synnerhet på hur kvinnan representeras. I jämförelsen kommer jag lägga fokus på just 

skapandet i genesis, jag kommer alltså inte använda mig av hela kapitlet.  

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra skapelseberättelser. Dels Bibelns skapelseberättelse 

och dels den skapelseberättelse som man finner i The Nag-Hammadi Library och att här se 

skillnad mellan dessa gällande kvinnan. Varför kan vi se dessa skillnader?  
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1.2 Problemformulering  

 

Hur skiljer sig Bibelns skapelseberättelse, ”Genesis” med Nag-Hammadis skapelseberättelse, 

”On the origin of the world”, när det gäller framställningen av kvinnan? Hur beskrivs hon i 

respektive berättelse och kan man kan tolka in någon eventuell social statusskillnad?  

 

2. Metod och perspektiv   

 

Jag har använt en textanalyserande metod där jag har analyserat texter ur Nag-Hammadi 

library och Bibeln. Mitt val har varit att använda mig av ett genusperspektiv, det var en 

avgränsning som kändes viktig för att få en tydlig struktur på mitt arbete. En avgränsning gör 

att man måste hålla sig inom vissa ramar.  

 

2.1 Att använda historiska källor 

  

Att tolka historiska texter kan vara en mycket komplex process och i mitt arbete har jag en 

större uppgift än att tolka en historisk text. Jag ska göra en jämförande tolkning mellan två 

historiska texter vilket gör arbetet än mer komplicerat.  

I boken Historiska undersökningar behandlar Florén och Ågren bland annat ”Källmaterial och 

källkritik”. De skriver att tolkningen av historisk text är beroende av källor men att det man 

tror är källor inte alltid är självklara källor. De är ibland av annan art nämligen vanlig 

litteratur. De sekundära texterna är litteratur och den primära är källorna, vilket menas att det 

är viktigt att veta i vilket syfte respektive text används. Det är viktigt att ha en tanke bakom 

varje vald källa. Innan man väljer källa måste man även veta av vilken anledning den finns. 

Kom den till för att medverka till kännedom om vår historia eller har den en annan funktion.1  

Det är den historiska texten som är reell historisk text och den sekundära ”källan” är texter om 

de primära källorna.  

 

Florèn och Ågren skriver att det är viktigt att grundligt värdera sina källor inför ett arbete. De 

menar att eftersom jag som historiker inte var med när texten skrivits bör jag vara extra kritisk 

                                                 
1 Historiska undersökningar, Anders Florèn och Henrik Ågren, 2006 s. 69.  
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inför mina källor. Du bör, som forskare, alltid fråga dig om du kan lita på din källa. Vad säger 

mig att den är trovärdig?2  

 

Analyserandet av skapelseberättelserna har gått till så att jag har ställt de två texterna mot 

varandra, detta gällande kvinnosyn. Sedan har jag därefter plockat ut de delar där jag sett 

avvikelser och skillnader.  Floren och Ågren skriver om analys av historiska texter eller 

hermeneutik som de har valt att kalla kapitlet. Här definierar de ordet hermeneutik och tar de 

upp bland annat hur tolkningen av en historik text bör ske. Först är det utifrån ett 

helhetsperspektiv som tolkningen måste ske och sedan måste delarna förstås utifrån 

sammanhanget. Orden i texten ska förstås utifrån vad texten verkar vilja säga, utifrån dess 

mening. Tolkningen leder till en förståelse av vad texten eller dess författare velat säga. 

Analysen kan däremot inte säga varför författaren skrev texten eller varför han ville säga vad 

han sade. 3 I min textanalys bör jag alltså utifrån denna definition aldrig analysera text utan att 

först läst genom hela texten. Jag måste känna texten innan analysen kan börja. Jag ska även 

vara medveten om ungefär när i tid texten är skriven så jag kan anpassa mig därefter. Denna 

faktor är dock en mycket källkritisk fråga. Jag måste ställa mig frågan när texten är skriven 

jämfört med vilken tid texten sedan handlar om. Min tolkning leder sedan till en viss 

förståelse av texten. Jag vara medveten om att det inte går att avgöra vad författarens uppsåt 

var med att skriva texten, dock att uppsåtet kan diskuteras.  

 

Jonas Svensson beskriver att det finns två typer av källor; kvarlevor och berättande källor 

Mina källor verkar höra hemma i gengren berättande källor. När det gäller religioners historia 

är det vanligt att informationen har vandrat i led innan den blivit nedskriven och att den som 

förmedlat informationen kan ha haft ett intresse av att lägga till eller utelämna vissa delar.4 

Det är som nämnt just denna fokus hamnar på när det kommer till problem i min uppsats, hur 

tillförlitlig informationen är. Ett faktum blir då att försöka fokusera på det som faktiskt står, 

alltså texten i sig. Ska jag som historiker försöka ta reda på om den 2000-åriga författaren 

utelämnade vissa delar eller hade intresse att lägga till andra delar blir mitt arbete nästan 

omöjligt. I detta fall blir det min uppgift att jobba med det jag kan se när jag ska analysera 

                                                 
2 ibid  s. 71-72.  
 
3 Ibid s. 141.  
4 Människor och makter, en introduktion till religionsvetenskap, Jonas Svensson och Stefan Arvidsson, 
”Källkritik” 2008. sidan 15. 
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mina historiska texter. Jag gör med andra ord en analys av textvärlden och inte av den värld 

där texten uppkom.   

 

The Nag-Hammadi Library är en samling gamla texter om bland annat Jesus som hittats i 

nutid (1945) Det sägs att dessa texter är gnostiska, det vill säga att de tillhör den enormt 

spridda rörelse som formades kring medelhavsområdet runt de första århundradena. 

Religionsströmningens grund utgick från att människan måste komma till insikt(gnosis) om 

att hon måste befrias från sitt andliga jag och återförenas med Gud. Människan måste få 

såkallad andlig insikt. Det är den insikten som är kärnan i dessa berättelser.  

 

I NHL:s textsamling finns en skapelseberättelse, kallad On the origin of the world, som 

kommer att användas i tolkningen av detta arbete. Den version jag arbetar med är skriven på 

engelska och översatt från koptiska.5 Även det gör min tolkning komplicerad, då jag inte kan 

läsa den på dess originalspråk. Den översättningsprocess den genomgått kanske gjort den 

något mindre primär som källa.   

 

Florèn och Ågren skriver att källorna är vår väg till kunskap om det förflutna men att de har 

kunnat skadas eller manipuleras till annan innebörd. Möjligheten att de skriftliga källorna 

bevaras oförändrade är större än de muntliga källornas.6 Därmed måste jag utgå från att min 

såkallade primärkälla är att lita på, oavsett vilket språk den är översatt till, mot bakgrund av 

ursprungstexterna. Jag måste dock vara medveten om att källan inte är fullt så primär som den 

ursprungliga. Det blir omöjligt att gå till en källa där språket är obegripligt. Med tanke på 

denna faktor så kan min analys bli en aning osäker.  

 

Arbetssättet har varit att försöka skönja något slags mönster inom Bibelns texter och inom 

Nag-Hammadis texter för att kunna definiera hur respektive textsamling talar om kvinnan. I 

arbetet har genusperspektivet inneburit att jag har fått hålla mig till de kapitel och texter som 

gestaltar kvinnan på olika sätt.  

Jag använder mig av genusperspektivet för att kunna belysa hur kvinnan gestaltas utifrån 

berättelserna. Min utgångspunkt är att kunna se någon skillnad mellan berättelserna och 

skillnaden i hur de gestaltar kvinnan. Genus som ämne kan behöva en bakgrund då det är en 

                                                 
5 The Nag Hammadi Library, Freface s. X.  
6 Historiska undersökningar, Anders Florèn och Henrik Ågren, 2006 s. 71.  
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genusanalys som ska göras. Med genus menar vi det såkallade sociala könet. Inte så som vi 

ser ut, utan så som vi bör vara. Vilken plats vi bör ha och hur vi bör bete oss med 

utgångspunkt från vilket kön vi tillhör. Genus är oftast inte medvetet utan bygger på gamla 

traditioner som vi håller levande genom att det ofta just är omedvetet. Genus kan också kallas 

för det konstruerade könet. Det är ramar som vi ska hålla oss inom men är också med 

utgångspunkt från vilken kultur vi tillhör. Anne-Louise Eriksson skriver i ett kapitel om 

”Kvinnors historia”, att den har sin början på 1970-talet. Hon skriver att kvinnors liv börjar 

dokumenteras och synliggöra Kvinnors roller inom rörelser eller tidsepoker började 

undersökas.7 Genusforskningen kallades först för kvinnoforskning men det behövdes ett 

begrepp som handlade om det samhälleliga könet och inte det biologiska vilket bidrog till det 

engelska uttrycket gender som översattes till genus.8 

 

Mina utgångspunkter har som nämnts varit att jag tror mig kunna se skillnader mellan dessa 

två skapelseberättelser då jag förmodar att de i viss mån skiljer sig ganska mycket åt. De 

skillnader jag trodde mig kunna se var Bibelns mer konservativa synsätt i förhållande till 

dagens syn på kvinnan. Vidare tänkte jag mig kunna se en stor skillnad mellan det specifika 

evangeliumet ”On the origin of the world” och ”Genesis”.  När jag påbörjade arbetet hade jag 

en förförståelse som handlar om att Genesis lyfter upp mannen som gudomlig och att ”On the 

orogin of the world” har en mer modern framställning av genus. Den använder sig dessutom 

av ett mer jämlikt språk. Detta var alltså tankar som uppkom redan innan påbörjandet av 

arbetet. Jag var följaktligen inte helt främmande till de texterna jag valt.  

 

Som jämförelse är ambitionen att hitta skillnader snarare än likheter mellan diverse texter. 

Vidare göra en jämförande studie med utgångspunkt i att det finns skillnader mellan källorna. 

Poängteras bör återigen att jämförelsen i studien inte är till för att finna likheter. Svårigheter 

med jämförande studier är att inte veta säkert att tolkningen av diverse texter stämmer överens 

med tanken bakom det skrivna. Jag måste utgå från min egen erfarenhet av språket när jag 

tolkar och i möjligaste mån se på mina källor med öppenhet.  

 

 

                                                 
7 Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson 2005 s. 42.  
8 Vetenskapsrådet, genusforskning; 
http://www.vr.se/download/18.320a86de108dcd98cbc8000516/Genusforskning+i+korta+drag.pdf 
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2.2 Presentation av källorna 

 

Som primärkällor har The Nag Hammadi Library använts, vilken spelar en otroligt stor roll i 

arbetet. Valet gjordes för att kunna jämföra texterna från Nag-Hammadi med Bibeln. Så även 

den är väldigt central genom hela arbetet. Boken The Nag Hammadi Library in english, the 

definitive translation of the gnostic striptures complete in one volume är sammansatt av James 

M. Robinson 1988. Den första upplagan publicerades 1977, vilken min upplaga då bygger på. 

När man fann denna enorma textsamling bestod detta av en mängd religiösa texter som 

verkade variera mycket gällande när, var och av vem de var skrivna. När man sedan valde att 

sätta ihop texterna med varandra kunde man förmodligen se liknande drag texterna mellan. I 

och med den första sammanställningen av Nag Hammadi Library såg man nu antagligen att 

texterna hängde samman.9 Många trosåskådningar och religioner hade förr ett manligt-

kvinnligt språk, de blev dock aldrig några världsreligioner. Och en av de religionerna som 

blev störst i vår del av världen var kristendomen. Denna kristendom hade ett manligt språk, 

eftersom dess texter präglas av ord som herren, fadern osv, detta var normen även utanför 

religionens värld. The Nag Hammadi Library däremot kan klassas som en samling gnostiska 

texter som delvis kan påstås ha ett manligt-kvinnligt språk, som innebär att både kvinnan och 

mannen blir synliggjorda. Detta är en typ av språk som av Eriksson kallas för ett 

könsbalanserat språk, alltså att det finns en balans i språket gällande könsbenämningar.10 Det 

är med andra ord tydligt att det fanns ett behov av religiösa texter där både män och kvinnor 

fick ta gestalt. Viljan att det religiösa livet skulle spegla det verkliga livet fanns där, det fanns 

en önskan att visa på både kvinnlig och manlig styrka och makt. Det kan då antas att The Nag 

Hammadi texterna var skrivna åt människor som hade behov av att få ett större och bredare 

perspektiv, en spegling av verkligheten. Med tanke på att verkligheten består av både kvinnor 

och män så kan det tyckas utgöra en bra avspegling om båda dessa får representeras i texterna.  

 

Bibeln bär på en gammal historia. Så som den är utformad idag sträcker sig dess livslängd ca 

2000 år tillbaka i tiden. Den är förmodligen den mest kända textsamlingen i världen. Dess 

skapelseberättelse är desto äldre då den var skriven långt innan Kristi födelse och härstammar 

från judendomens heliga skrifter. 400 e kr kanoniseras Nya Testamentet och blir nu en del av 

Bibeln som färdig bok. Gamla testamentet, som först och främst användes av det judiska 

                                                 
9 The Nag Hammadi Library, General Editor, James M. Robinson. Introduction Sid 1.  
10 Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson 2005 s.30.  
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folket, har ett ursprungsspråk som är på hebreiska. Bibeln finns idag på över 2000 språk. Till 

svenska översattes Bibeln först på 1500 talet, då från latin till tyska och från tyska till svenska. 

Nästa svenska översättning kom först 400 år senare, närmare bestämt i början av 1900 talet. 

Bibel-2000 är en ny svensk översättning som pågick i flera decennier. I denna översättning 

har man utgått från de äldsta judiska texterna som gått att få tag i. Dessa översättningar har 

jämförts med flera andra källor. Bland annat Döda havsrullarna. 11  

Bibelns skapelseberättelse skrevs först för judarna och inte för de kristna, vilket är rimligt mot 

bakgrund av att kristendomen är en betydligt yngre religion än judendomen. Judarnas 

skapelseberättelse kom senare att tillhöra även de kristnas textsamling.12 

Översättingsprocessen som Bibeln genomgått kan förmodas ha gett eventuella bortfall eller 

feluppfattningar i texten. Det kan förmodas ha varit svårt att hitta rätt ord vid 

översättningsarbetet från språk till språk. Det har i sin tur inneburit en svårighet i arbetet med 

uppsatsen eftersom det inte går att garantera exaktheten från ursprungstexten.  

Denna långa översättningsprocess innebär mer konkret att Bibeln på svenska kommer som 

fjärde språk i översättning efter hebreiska, sedan latin, tyska och därefter diverse andra språk, 

varav svenska var en av dem. Det sätter ett hinder för mig som historiker då jag har svenska 

som modersmål och inte kan några av de första språken som Bibeln skrivits på. Jag ställer mig 

frågan. Vad kan ha hänt med texten på vägen? Hur kan jag, som inte kan de övriga språken, 

veta hur autentiskt berättandet egentligen är. Konklusionen på problemet blir att jag i mitt 

arbete måste förlita mig på den text jag har. Det är den närmsta källa jag har till 

kristendomens kanon såsom den i sitt ursprung såg ut. Vidare blir analysen att inte tolka för 

mycket av enstaka ord utan hitta poänger i större sammanhang. Tror jag mig kunna tolka 

något från ett ord kan jag göra misstaget att ha tolkat något från ett ord som inte är korrekt 

översatt. Det är större sannolikhet att texten är korrekt vid tolkning av meningar eller stycken.  

Här bör man återgå till Floren och Ågrens definition av hermeneutik. Hermeneutik som i detta 

fall bland annat innebär tolkningslära av religiösa texter. Tanken om att det först är utifrån ett 

helhetsperspektiv som tolkningen måste ske. Det är först efter detta som man kan förstå 

mindre delar av texterna. Orden i texten ska förstås utifrån vad texten verkar vilja säga, utifrån 

dess mening.13  

 

                                                 
11 Bibel-2000 Bibelguiden s.3.  
12 Kristendomen, en historisk introduktion, Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, 2007. sidan 14.  
13 Historiska undersökningar, Anders Florèn och Henrik Ågren, 2006 s. 141. 
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Bibeln har genom historien inte fått tolkas hur som helst, det har funnits ramar för hur den bör 

tydas. Under antiken var till exempel syftet att hitta metoder för att bäst finna den gudomliga 

uppenbarelse som man tänkte sig fanns nedlagd i bibeltexten. Det skilde sig också från plats 

till plats. I Alexandria förespråkades en bildlig läsning av Bibeln men i Antiokia fokuserades 

på den bokstavliga betydelsen. Zetterblom skriver att något som var viktigt under antiken var 

att man skulle vara kritisk till religiösa texter, det viktigaste kriteriet hos en religiös text var 

att den var av apostoliskt ursprung. Sedan kom med reformationen en ny syn på bibeltolkning. 

Bibeln måste tolkas enligt vissa principer. Man skulle ägna sig åt en såkallad kritologisk 

läsning och förutsätta att Bibeln inte innehåller några motsägelser eller felaktigheter menar 

Zetterblom.14 Dessa tolkningsprocesser handlar om hur man skulle tro på Bibeln. Varje 

tidsepok kom med nya tolkningsprinciper, det fastlades hur man skulle tyda Bibeln. Nu 

handlar tolkningen mer om att tolka utifrån ett specifikt syfte, i mitt fall ett religionshistoriskt 

genusvetenskapligt perspektiv. Tolkningen handlar inte om hur jag står religiöst utan om hur 

stycken, meningar och ord i genesis framställer kvinnan. Idag finns oändligt många olika 

tolkningstraditioner, olika beroende på samhälle och/eller kultur. Att vi lever i ett 

sekulariserat samhälle är förmodligen en fördel för mig som religionshistoriker. Då vi har 

relativt stor frihet att tolka Bibeln såsom vi själva vill. Utan att då hävda att vi har rätt.  

 

3. Forskningsöversikt 

 

Den tidigare forskning som gjorts angående jämförande textanalyser mellan Bibeln och Nag-

Hammadi gällande kvinnan är inget som jag har funnit. Det vill säga, en exakt likadan studie 

som jag ska göra, verkar inte finnas, åtminstone inte tillgänglig.   

 

Det som jag har funnit och läst en hel del om är jämförande studier mellan ”kristendom” och 

”Gnosticism”. Då gällande textjämförelser mellan Bibeln och gnostiska texter så som Elaine 

Pagels bok De gnostiska evangelierna. Hon tolkar de gnostiska texterna på ett generellt plan 

mer än specifikt. Det hon nämner i genusväg är ett kapitel som kallar Gud fadern, och Gud 

modern. Här skriver hon bland annat om hur de gnostiska texterna har en manlig respektive 

kvinnlig symbolik när de beskriver Gud. Hon skriver även om att det självklara gudomliga 

                                                 
14 Människor och makter, en introduktion till religionsvetenskap, Jonas Svensson och Stefan Arvidsson. 
”Bibeltolkning”, Magnus Zetterholm. 2008. s. 87-88.  
 



 10

också har tolkats och tolkas än idag som manligt respektive kvinnligt, då människan är både 

man och kvinna. Eftersom människan är till Guds avbild kan inte endast det manliga vara 

gudomligt.15 I ett annat kapitel, som heter En Gud, en Biskop, diskuterar Pagel kring en ny 

bild av den kristna traditionen genom att koppla ihop olika kyrkofäder med gnostisicmen. 

Gnostikerna sågs som en utmaning och de kallades för markionter eller dualister. Att de sågs 

som dualister innebar att de ansågs ha en annan gud vid sidan av skaparen. Det sågs nämligen 

som väldigt avgörande för den kristna, ortodoxa tron att Gud var den enda guden och att det 

inte fanns någon gud jämte denne.16 Pagels citerar också bitar ur olika texter från The Nag 

Hammadi library och ger förklaringar och kopplingar till citaten. Vad gäller den ortodoxa och 

den gnostiska tron kommer Pagels fram till att de ortodoxa bestämde principen om en enda 

Gud så rättfärdigade de också den helhet som kyrkan fått stå för. När sedan gnostikerna 

formade om monoteismen uppfattades det som ett anfall mot hela kyrkan.17 Jag anser detta 

vara mycket intressant. Det facto att gnosticismen aldrig fick bli godkänd som kristen 

religionsströmning pga. att kyrkan inte tillät det utan ansåg den vara ett hot mot kyrkans 

etablerade tankar och dess tolkning av Bibeln.  

 

Vad gäller Bibelns androcentrism finns ganska mycket tidigare forskning. I Genusperspektiv 

på teologi skriver Eriksson om bland annat språket i teologiska texter med genusperspektiv 

utifrån Bibeln; ”…hur legitimeras rollfördelningen mellan vad som är teologiskt accepterad 

kvinnlighet respektive manlighet?..”18 Det är bland annat en av de frågor hon ger svar på i sin 

bok. Hon kommer också fram till att det är det manliga språket som är norm i Bibeln och att 

det kvinnliga språket i många fall osynliggörs. Det kommer hon fram till genom att utgå från 

att teologin har olika typer av språk. Hon tänker sig att det finns olika grupper av språk. Det 

första hon nämner är just där mannen är norm. Hon sätter här in kristna texter då dessa texter 

ofta refererar till herren, konungen, herren osv. Hon skriver att genusanalysen av språket har 

avslöjat hur vissa texter förhärligar mannen på bekostnad av kvinnan.19 Hon skriver även om 

ett könsneutralt språk och ett könsbalanserat språk. Det könsneutrala språket handlar om när 

man nämner Gud vid namn som inte förmänskligar denne, som t.ex. ”klippan” eller ”ljuset”. 

                                                 
15 De gnostiska evangelierna, Elaine Pagels 2005 s. 112-113.  
16 ibid s. 86.  
17 ibid s. 92.  
18Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson 2004 s. 22.  
19 ibid s. 28.  
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Att man använder sig av metaforer istället för att klä Gud i människokläder. 20 det 

könsbalanserade språket beskriver hon som ett språk där både mannen och kvinnan lyfts fram, 

kallar Gud fader bör denna även kallas moder med tanke på att denna skapat både man och 

kvinna.21 Erikssons språkbenämningar är lätta att applicera på alla religioner, alla de olika 

språken passar in någonstans. 

   

En annan bok som tar upp ämnet genus är Anita Goldman i Våra Bibliska mödrar. Hon 

skriver om vad Bibeln har för kvinnosyn och hur den lagt en grund för kvinnosynen i vår 

kultur idag. Hon talar om Edens lustgård och mannens överlägsenhet gentemot kvinnan. Hon 

kommer bland annat fram till att kvinnan mest finns till för att föda män. Hon nämns när hon 

är till någon nytta för männen men annars inte. Goldman skriver också att mannen är den som 

ger namn åt allt det som är skapat vilket återigen ger honom en självklar överposition. 

Goldman börjar kapitlet med att skriva hur myten om Adam och Eva har gett en normbildning 

kring synen på kvinnan och slutar med att berätta om hur kvinnan försvinner ur 

skapelsetexten.22 Det kommer hon fram till genom att referera den andra delen av 

skapelseberättelsen där Gud presenteras som Jahve. Här blir kvinnan förbannad av Jahve som 

menar att det var Evas fel att jorden blev förbannad och hon försvinner från berättelsen.23 

Sammanfattningsvis kan man säga att det Goldman kommer fram till är att kvinnan inte spelar 

någon positivt meningsfull roll genom skapelsen i Bibeln. Eva är den som lagt synden på 

människan och är som är den mest fallna av varelser enligt denna tolkning av kvinnosynen i 

Bibeln. Boken Våra Bibliska mödrar inspirerade till att vilja fortsätta skriva och bistod med 

uppslag till ytterligare tolkningssätt.  

 

4. Interpretation  

4.1 Texternas kontext  

 

I nedanstående kapitel kommer jag att tolka de två skapelseberättelser jag nämnt ovan. Det 

börjar med bakgrund till Genesis för att det lättare ska kunna gå att se vart min tolkning är 

tagen från. Sedan behandlas en bakgrund även till On the Origin of the world, också där för 

att ge en tydligare bild av vad det är jag tolkar. Efter skapelseberättelsernas bakgrund delas 
                                                 
20 Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson 2004 s. 29.  
21 ibid s. 30.  
22 Våra bibliska mödrar, Anita Goldman, 2002 s.30.  
23 ibid s. 41.  
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den jämförande tolkningsprocessen upp i diverse delar. Inom dessa resonerar jag bland annat 

kring världen och människans skapelse, då hur diverse text utmärker sig gällande dessa 

skeenden. Sedan kommer ett kapitel om Edens lustgård, denna del vill visa på att det finns en 

innebördsskillnad. Den vill visa på att berättelsen om edens lustgård här har två helt olika 

andemeningar. Sist tar jag upp ämnet fördömandet av kvinnan och jag diskuterar därefter 

varför det finns ett könsbaserat språk.  

 

4.1.1 Genesis  

 

Den del av Genesis som jag använder mig av är den där jorden och människan skapas, 

mannen och kvinnan. Det börjar med att Gud skapar himlen och jorden, ljus och mörker sedan 

följer skapelsen med mannen. Det blev dock ensamt för mannen på jorden så Gud skapar då 

alla djuren för att ge mannen stöd. Det var först när Gud såg att dessa inte var mannen till 

någon hjälp, som han, utan mannens revben, skapade kvinnan. I Bibeln står det:  

 

”Då försänkte Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde 

igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde herren Gud en 

kvinna och förde fram henne till mannen. Så sade mannen; `Den här gången är det ben av 

mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen` ” 24  

 

Sedan kommer vi till människans olydnad och straff som handlar om hur människan ur 

paradiset och ner på jorden. Olydnaden bestod av att människan åt av den förbjudna frukten, 

den frukten som Gud förbjudit människan att äta av. Eva, blir först övertalad av ormen att 

smaka på frukten och sedan övertalar Eva, Adam att smaka. Vilket då innebär att det alltså var 

på kvinnans initiativ som människan åt av den förbjudna frukten. För detta blir Gud förargad 

och slänger ut dem ur paradiset, men han lovar dem också att de ska få betala för vad de gjort, 

även på jorden. Kvinnan ska föda sina barn med smärta och hon ska åtrå sin man och låta 

honom råda över henne. Mannens straff blev att han ska få arbeta och slita hela sitt liv för att 

få mat och näring. Människan var nu dömd till att för evigt göra bot för sin synd i paradiset, 

hon blir utslängd från edens lustgård och nedsatt på jorden.   

 

                                                 
24 Första Mosebok 2:23. 
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4.1.2 On the Origin of the world 

 

On the origin of the world utgår från att det innan kaoset fanns ett ”kaosursprung” som kom 

från en skugga, även kallad mörker. Denna skugga kom från en produkt från alltings första 

början. The origin of the world beskriver det som att det är sannolikt att denna produkt fanns 

innan kaoset började existera. Man vill alltså inte tro att det innan kaoset inte fanns någonting. 

Det skapas sedan olika gudaväsen för att frambringa ljus och liv, ljuset är det största, det är dit 

man vill nå.  En av de väsen som skapades från denna oändlighet var Visdomen Sophia, hon 

skapades till evigheten och kom till från ljuset och fungerade som ett hjul som skulle separera 

mänskligheten från ovan.25 Det beskrivs hur hon skapar en härskande, märktig varelse utan 

kön, en androgyn lejonlik gestalt.26   

 

I denna skapelseberättelse skapades mannen och kvinnan i olika skepnader, Adam kommer att 

kallas ”Adam of Light” och sedan “the luminous man of blood” som betyder ungefär ”den 

lysande mannen av blod”. Han uppkommer från ljuset och blir den första mannen av blod 

men han är inte av själsligt slag och behöver någon som ger honom heligheten åter. Så skapar 

kärleksängels Eros Kvinnan och därav äktenskapet, födseln och med födseln kom 

upplösningen(dissolution). Hon var en livsinstruktör som senare skulle komma att hjälpa 

Adam att återfå liv. Då Adam inte hade någon själ föll han ner i paradiset sovandes. Då sände 

ljuset Sophia ner sin dotter Zoe eller Eva som hon även kallades, för att få Adam att bli ljusets 

bärare. Det beskrivs hur Eva ser in man ligga på marken och hur hon tycker synd om honom, 

får honom att vakna och får här en skapande roll. 27   

 

Sedan kommer vi till den delen av berättelsen som vi även finner i genesis, denna har dock en 

mycket annorlunda utformning, berättelsen där människan äter av ”den förbjudna frukten”.  

Här är berättelsen om Edens lustgård ganska lik den i Genesis men den har en helt nnorlunda 

vinkling och mål. Det är två röster texten genom, Bibelns gud och The Origins ”The Beast” 

eller ormen som vi kallar denna. Dessa röster försöker vinna människan över på sin sida och 

ormen vinner även här men detta bringar visdom och inte synd, det blir en helt annorlunda 

utformning av berättelsen.  Kvinnan var även här den som först åt av frukten och sedan 

                                                 
25 The Nag Hammadi Library, General Editor, James M. Robinson s. 172. 
26 ibid s. 173.  
27 ibid s. 178.   
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övertalade mannen och hon blir här någon form av hjälte med tanke på hur handlingen 

bringade visdom över människan. Det beskrivs hur ”Genesis gud” är en avundsam gud och 

hur han var rädd för att människan skulle få denna visdom, och att det var därför han slängde 

ut människan ur paradiset.28  

 

4.2 Världen och människan 

 

Mitt ovan nämnda citat från Genesis handlar om att Gud skapar världen, om hur han skiljer 

mörker från ljus osv. Med detta citat ville jag presentera hur Genesis redan i dess tredje vers 

uttrycker vem Gud är, en man. Det är redan här ofrånkomligt att kvinnan kommer att spela en 

mindre betydande roll i denna text.  

 

Både när det handlar om ordningen av skapandet och Guds fördömande av kvinnan att vara 

underlägsen mannen gör det klart vem som är den dominanta figuren i Genesis. En slående 

skillnad ser man när man läser On the origin of the world. Där kan ses att de traditionella 

mansdominerande texterna suddas ut en aning. Elaine Pagels skriver, ”De gnostiska källorna 

använder sig av en manlig-kvinnlig symbolik när de beskriver Gud”. Och detta håller jag 

verkligen med henne om. Det är väldigt vanligt att sådana texter visar på en manlig Gudom så 

det blir nästan chockerande att de har ett helt annat språk. Pagels skriver att man kanske 

kunde vänta sig att dessa texter även skulle visa på inflytande från de andra uråldriga 

traditionerna.29 Man kan säga att On the origin of the world har ett språk som i genusaspekt 

uppvisar på en mycket, för sin tid, utvecklat berättandespråk.   

 

Som sagt, att Genesis beskriver sin gud som en man är något som lyser genom tydligt och 

som det ligger stor vikt vid. Att det är ”Herren Gud” och att det är det manliga som är det 

gudomliga. Det blir som tydligast i skapandet av kvinnan, där mannen säger att kvinnan är 

tagen av mannen. Alltså skapad av mannen och konstruerad att vara underdådig honom.  

 

I tidigare forskning citerade jag en fråga från Anne-Louise Erikssons genusperspektiv på 

teologi. Frågan handlade om vad som är manligt respektive kvinnligt accepterat i teologiskt 

språk och teologiska texter. Hon besvarar frågan på olika ställen i boken Bland annat skriver 

                                                 
28 ibid s. 184. 
29 De gnostiska evangelierna, Elaine Pagels, 2005 s.112.  
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hon att det gudomliga liknas vid något maskulint medan det feminina i bästa fall är 

osynliggjort och i värsta fall framställd som det gudomligas motsats.30 Här menar hon att 

språket inom bibliska texter har en tendens att helt negligera kvinnan vilket texter ur de 

Abrahamitiska religionerna i regel gör. Då det i mitt fall handlar om Bibeln och i synnerhet 

om Genesis, tycker jag mig känna igen hennes förklaring av det maskulinas framhävande och 

femininas osynliggörande.  

 

Jag slås av, när jag läser On the origin of the world, att det hela tiden är två sidor som försöker 

övervinna varandra. Den ena sidan påminner om den som man kan se i Genesis och den andra 

tillhör den som verkar höra mest ihop med just denna berättelse.  

Elaine pagels har en liknande tanke, hon beskriver det som att dualismen präglar de Nag-

Hammitiska texterna. Hon citerar skapelseberättelsen på ett sätt som vill visa på Bibelns Gud 

som en avundsam gud som vill vinna människans förtroende Genom att flertal gånger yttra att 

han är den ende guden och att ingen annan gud finns vid sidan av honom.31 

 

Sophia, visdomen, uppfattar jag som en viktig pusselbit i hela On the origin of the worlds 

skapelse. Hon verkar vara en av de mest betydelsefulla gestalterna i texten. Att det här är en 

kvinnlig gudom som har en av de viktigaste rollerna sätter en vital prägel på On the origin of 

the world. Det får oss återigen att se kvinnan som den som ger liv precis som med Adam och 

Eva, där det är Eva som ger liv åt Adam. Ett tydligt exempel på hennes livgivande roll blir i 

avsnittet då hon ger liv åt ytterligare en skapare;  

 

 ”..Sophia desired to cause the thing that had no spirit to be formed.. there appeared for the first time a ruler, out 

of the waters, lionlike in appearance, androgynous, having great authority within him…Now when pistis Sophia 

saw him moving about in the waters she said to him; `child, pass through to here… ” 32   

 

Detta vill förmodligen inte säga att mannen är mindre värd för att det är en kvinnlig gestalt 

som skapar. Han känns fortfarande viktig så som i Bibeln men kvinnan får helt plötsligt vara 

med, hon får en betydande roll för hela skapelsen som hon inte verkar få i Genesis. Det är inte 

så att mannen och kvinnan byter roller helt från Genesis till On the origin och the world, det 

är bara fråga om en förändring. Det verkar inte som att författaren är ute efter att få upp 

                                                 
30 Genuspersktiv på teologi, Anne-Louise Eriksson, 2004 s. 29.  
31 De gnostiska evangelierna, Elaine Pagels 2005 s. 86-87.  
32 The Nag Hammadi Library, General Editor, James M. Robinson s. 173.  
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kvinnan över mannen och ge henne mannens, Genesis roll, utan endast upphöja henne och ge 

henne den roll som hon bör ha. Rollen som livgiverska. Det borde vara mer logiskt att det är 

kvinnan som har denna roll med tanke på hennes biologiska förutsättningar. Att föda är 

synonymt med att ge liv.  

 

Nu åter till dualismen som är ett återkommande fenomen i On the origin of the world och 

dualismen som först och främst dyker upp i och med kaoset. Kaos som dyker upp för att 

skapa ett kosmos, alltså världen. Gudaväsen som är både manliga och kvinnliga men även 

androgyna skapar en dualism. Den ständiga kampen mellan Genesis gud och de övriga 

gudaväsen skapar även de en dualism. Det slår mig alltså att dualismen är en ständigt 

återkommande företeelse i denna text.  

 

Vad är det då som är så fascinerande med denna dualism? Dualismen återspeglar hur det är att 

leva här på jorden. Den är realistisk. Dualismen ger en verklighetstrogen bild av hur skapelsen 

kan ha gått till. För mig är berättelser av begynnelsen berättelser som ska skildra världen och 

människan, vilket vi lättare kan associera till om alla delar finns med. Språket i On the origin 

of the world framhäver inte kvinnan genom att bara döpa gudarna efter henne utan även 

genom att nämna alla fenomen i kontakt med dess motsatsförhållande. Ett exempel på detta 

motsatsförhållande är mitt citat där Sophia skapar den androgyna härskaren.  

Författaren beskriver först denna skapelse som androgyn men ändå kallas denne för en han. 

Här upptäcker jag att könsbenämningen egentligen inte verkar vara väsentlig. Det verkar inte 

spela så stor roll huruvida dessa väsen är av manlig eller kvinnlig karaktär, detta ser jag för att 

det manliga och kvinnliga varierar så pass mycket. Detta är en variation som inte syns i 

Bibeln, för här skrivs främst utifrån manliga attribut.  

Huruvida karaktärerna är av manligt eller kvinnligt väsen kan komma att spela roll först när 

människor kommer till då de biologiska skillnaderna spelar in men rent generellt ser det ut 

som att varelserna vara av vilket slag som helst.  

 

”..she Sophia fuctioned as a veil dividing mankind from the things above…33 and when pistis Sophia desired to 

cause the thing that had no spirit to be formed into a likeness and to rule over matter and over all her forces, 

there appeared for the first time a ruler, out of the waters, lionlike in appearance, androgynous, having great 

                                                 
33 ibid s. 172. 
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authority within him, and ignorant of whence he had come into being. Now when pistis Sophia saw him moving 

about in the waters she said to him; child, pass through to here…” 34   

 

Att kvinnan spelar roll i Genesis på liknande sätt som mannen fortfarande spelar roll i The 

Origin är inget som jag tycker mig kunna se. Där har man ett konstant manligt språk förutom 

då kvinnan kanske nämns i samma mening som mannen. Längre fram i första mosebok under 

ett kapitel som kallas ”jättarna” står det ytterligare något som konstaterar detta. Det handlar 

om hur man såg på människornas döttrar som vackra och gjorde valet av hustru därefter. 

Språket här kan tolkas som att kvinnan endast var till för att se på och att ta sig som trofé. Hon 

var inget annat än ett objekt.35  

 

Ytterligare en faktor till kvinnans underlägsenhet finner man i att hon skapades av mannen 

och blev namngiven av honom. I Bibeln syns detta tydligt i och med att mannen ger namn åt 

allt skapat. Namngivandet ser ut att vara en statusritual som utmärker den som ger namn mer 

än den som får namn. Anita Goldman skriver att den som ger namn alltid är överlägsen den 

som blir namngiven. Ett tydligt exempel är när mannen ger namn åt alla djuren, vilket ger 

honom en obestridlig överlägsenhet.36  

 

 4.3  Edens lustgård  

 

Som tidigare nämnts verkar det vara olika former av gudaväsen som står på olika sidor och 

försöker vinna människans tillit. Det känns som att On the origin of the world är en fristående 

berättelse men ändå en tolkning av Bibelns skapelseberättelse.  

 

Det blir som tydligast i stycket där människan ska äta av den såkallade förbjudna frukten. Här 

får människan först veta av gudarna att de inte får äta av detta träd för då kommer de att dö, 

just precis som i Genesis. Därefter kommer en annan röst som kallas för den klokaste av alla 

varelser ”the beast”( Genesis, Ormen) och övertalar människan att äta av frukten.  Han säger 

att döden inte är att räds över för den innebär inte död. Att äta av frukten kommer att få 

människan att se sanningen och få dem att kunna se skillnad mellan gott och ont. När de 

sedan ätit av frukten kommer de till insikt med vilka de är, De blev alltså här medvetna och 

                                                 
34 ibid s. 173.  
35 Första Mosebok 6:2.  
36 Våra bibliska mödrar, Anita Goldman, 2002 s.33.  
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hade kommit till insikt. Elaine Pagels skriver ”den gnostiske författaren konstaterar att 

ormens löfte infriades och att deras ögon öppnades, men att Guds hotelse om en omedelbar 

död inte gick i uppfyllelse”.37 Denna version av edens lustgård var förmodligen, för de 

bibeltrogna, en av de mest kontroversiella delarna av On the origin of the world. Den är 

språkligt sett ganska lik Genesis men med andra inslag och med en betydligt annorlunda 

tolkning. Skillnaden är uppenbar, kvinnan hade i Genesis varit den som övertalat mannen till 

fördärv medan hon i On the origin of the world mer är lik den som återigen ger liv eller insikt 

åt människan. Att människan åt av frukten har motsatt effekt i Genesis, då hon genom detta 

misstag blir syndig och måste spendera sitt liv åt att botgöra detta felsteg. Genesis och On the 

origin of the world innehar samma berättelse om edens lustgård men meningen med 

händelserna i berättelsen har motsatt verkan.  

 

Edens lustgård känns som en klassisk berättelse om människans lynne. Den ger en bild av 

människan som karaktärslös och svag. Frågan är då om berättelsen gjorde både mannen och 

kvinnan till lika mycket syndare? Vad gjorde berättelsen för avtryck?  

Ett skriftligt exempel på hur edens lustgård senare utnyttjades och framställdes var Häxbibeln.  

Anita Goldman skriver om edens lustgård, där hon citerar något som hon kallar för 

”häxbibeln” som kom på 1400-talet. Detta var en text som hette Malleus Maleficarum och var 

skriven av Sprenger och Krämer och gick ut på att döma alla kvinnor pga. Evas felsteg i 

Edens lustgård gjorde henne till den syndigaste av varelser38; 

 ”…Eva och icke djävulen var anledningen till Adams fall, och därför är kvinnan bittrare än döden, enär denna 

endast förintar kroppen, medan synden, som kom in i världen genom kvinnan, dödar själen. Skapad av ett 

krokigt revben, har kvinnans hela själsinriktning blivit krokig och böjer sig hellre åt det onda än åt det goda.” 39 

Lägg även märke till att citatet inte bara förtalar kvinnan, utan även språket de använder 

lägger stor vikt vid att Adam är den fullkomliga människan. Allt är skapat åt 

honom;”..Eva..var anledningen till Adams fall..” denna användning av språket får kvinnan att 

liknas vid ett monster eller ett kaos.  

 

 

 

 

                                                 
37 De gnostiska evangelierna, Elaine Pagels 2005 s. 87. 
38 Våra bibliska mödrar, Anita Goldman, 2002 s. 30. 
39 ibid s. 30-31.  
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4.4 Fördömandet av kvinnan  

 

Fördömandet har hållit i sig och har genom årtusenden inneburit att kvinnan inte fått vara 

ifred. Fritänkande kvinnor har fördömts och hon har setts som syndigast av alla varelser. 

Påståendet att det skulle ha varit Eva som förledde Adam är också ett tydligt tecken på vem 

man såg som den högst stående människan. Det torde dock kunna tolkas som att de båda gick 

i ”djävulens fälla” och åt av den förbjudna frukten, men det tolkas ändå till mannens fördel. 

Kan det kanske vara så att mannen såg sin chans att upprätthålla sin makt på jorden genom att 

få folk att tro på denna tolkning av Bibelns skapelseberättelse. Anita Goldman skriver att 

myterna om mannens makt över kvinnan och hennes större benägenhet för synd alltid varit 

förankrad i första mosebok.40   

 

Att tolka texter är som nämnt tidigare en komplex process eftersom det går att tolka på så 

många olika sätt utifrån vad man vill får ut av texten. Ibland får man känslan av att det saknas 

text på vissa ställen men annars är det en relativt tydlig text och författarna av 

skapelseberättelsen hade förmodligen ett motiv till varför de använde det språk de gjorde. 

Tolkningen ligger i huruvida man ska ta varenda mening på allvar eller om man ska försöka 

se en symbolisk helhet. Det går att som troende tolka texten bokstavligt och det går att tolka 

bildligt. Det går att profetera hur mycket som helst i ämnet men det är alltid upp till den 

troende att lägga värdering i huruvida det sedan stämmer eller inte. Tolkningen att mannen är 

norm måste däremot vara ganska uppenbart för alla som läst Genesis.  

  

4.5 Varför könsbaserat språk?  

 

Varför måste då religiösa texter beskriva Gud utifrån ett manligt eller kvinnligt perspektiv? 

Det kan tyckas bättre om det gick att ha ett språk som kunde gå bortom könet och bara 

fokusera på Gud som just Gud men språket har en uppbyggnad som består av ”hon och han”. 

Det blir svårt att beskriva en gud utan att blanda in manligt och kvinnligt. Om vi skulle 

använda oss av ett könsneutralt språk blev Gud avpersonifierad skriver Anne-Louise och vi 

skulle då avskriva Gud sin roll.41  

 

                                                 
40 ibid s. 31 
41 Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson, 2004 s. 29-30. 
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I the origin of the world har författaren ett manligt respektive kvinnligt språk och med tanke 

på dess uppenbara polyteistiska gudabild känns det rätt naturligt att gudarna varierar i kön. 

Elaine Pagels skriver att vissa forskare anser att de gnostiska texterna, som de Nag 

Hammitiska texterna anses vara, är både dualistiska och även ibland polyteistiska. Forskare är 

dock inte eniga då gnosticismen som religionsströmning är för bred och vid för att 

kategoriseras så.42 Skapelseberättelsen verkar vara av en polyteistisk gudssyn då den ena 

guden efter den andra skapar och/eller emanerar från den ena till den andra. Ibland känns det 

dock som att de inte är gudar utan någon form av väsen som emanerar från ljuset. De tycks 

kunna tolkas som gudaväsen då de är av den karaktären och har de egenskaperna som vi 

tillskriver en gud.  

 

Eriksson skriver om ett såkallat könsbalanserat språk vilket innebär att vi bör ha både manligt 

och kvinnligt genus representerat i språket.43Då människorna är man och kvinna bör även det 

gudomliga vara av samma slag då människan är till avbild av Gud. Att kvinnor är 

osynliggjorda eller underordnade i det religiösa språket är därför inte bara orättvist utan något 

som legitimerar och förstärker den patriarkala ordningen, skriver Anne-Louise.44 Hon skulle 

förmodligen hålla med mig om att On the origin of the worlds skapelseberättelse använder ett 

könsbalanserat språk.  

 

Eriksson skriver även om ett könsneutralt och ett emancipatorist språk. Det förstnämnda 

handlar om att man så mycket som möjligt ska undvika att beteckna det gudomliga i könade 

termer. Att man ska undvika ord som herre, fader osv.45 Det emancipatoriska språket handlar 

om att synliggöra kvinnors liv för att stärka och skapa en kollektiv identitet för kvinnor.46  

 

Jag vill nu se någon av dessa språk syns i mina skapelseberättelser. Jag tänker mig först att 

försöka få in ett språk som helt avsäger sig att identifiera kön i Genesis, vilket inte går. Alltså 

passar inte det könsneutrala språket in på Genesis. Det emancipatoriska språket passar inte 

bättre det heller, synliggörandet av kvinnan har som nämnts ingen särskilt stor roll i den delen 

av Genesis som jag arbetat med.  

                                                 
42 De gnostiska evangelierna, Elaine Pagels, 2005 s. 89.  
43 Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson, 2004 s. 30.  
44 ibid s. 31. 
45 ibid s. 29.  
46 ibid s. 33.  
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Går det möjligen få in det könsneutrala språket i On the origin of the world, förmodligen inte 

då texterna är kännetecknade av både manligt och kvinnligt. Kan då det emancipatoriska 

språket möjligtvis finnas i On the origin of the world? Det emancipatoriska språket syns men 

inte tillräckligt för att sätta denna språkliga etikett på texten. Detta eftersom det 

emancipatoriska språket delvis handlar om att analysera och synliggöra kvinnors situation, 

och detta är inte textens syfte. Det emancipatoriska språket kan tänkas synas i On the origin of 

the world när kvinnan upphöjs i och med edens lustgård istället för att sänkas ner som hon gör 

i genesis berättelse om edens lustgård. On the origin of the world är en relativt jämlik 

skapelseberättelse men inte så pass att den berättar om kvinnors situation. Det skulle dock 

kunna ligga en liknelse i att författaren åtminstone synliggör kvinnan och ger henne en roll. 

De första språken går lättare att få in i texterna. Mannen som norm går att tillskriva Genesis 

och det könsbalanserade språket passade att applicera på On the origin of the world.  

 

5. Slutsats  

 

Mitt syfte var att jämföra skapelseberättelserna Bibeln och The Nag-Hammadi Library. Jag 

trodde mig kunna se skillnad i hur texterna framhävde kvinnan. Hur hon beskrivs i respektive 

berättelse och om man kunde tolka in någon statusskillnad. Jag frågar mig även varför jag kan 

se dessa skillnader.   

 

Det finns en skillnad mellan respektive text. Deras kvinnosyn skiljer sig väldigt, bland annat 

då jag uppfattar on the origin of the world som synliggörande av kvinnan men inte genesis. 

Genusspråket varierar mindre i Genesis än i On the origin of the world. Jag med hjälp av 

Erikssons Genusperspektiv på teologi kommer fram till att Genesis språk har en maskulint 

könad gudsbild. Detta får kvinnans roll att verka mindre viktig. Hon dämpas av att det är 

mannen som är norm.  

 

Världen är skapad av en herre i Genesis, endast en manlig gudom skapade jorden, himlen och 

allt levande. Så är inte fallet i On the origin of the world. Här finns fler gudomar som är både 

manliga och kvinnliga och även androgyna. Det verkar inte viktigt att upprätthålla en manlig 

Gud som Genesis beskriver. Att statusen för kvinnan i Genesis är låg framgår tydligt i texten 



 22

där hon är av låg rang och bör följa sin makes vilja. I Genesis gestaltas kvinnan Eva endast 

som en tjänarinna år mannen och som mannens ägodel.  

 

I On the origin of the world gestaltas kvinnan som en del av världen tillsammans med mannen 

där de beskrivs som ganska likställda gestalter. Kvinnan är av relativt högre rang i denna 

berättelse då hon får dela mannens roll som gud och får en större roll i skapelsen.  

 

Anledningen till att man ser dessa skillnader är för att man är inställd på att det ska finnas 

skillnader. Förförståelsen påverkar förmodligen en hel del i en jämförande textanalys. Den 

inverkar på vad man letar efter och vad man sedan får fram. När det handlar om en 

jämförande tolkningsprocess är det svårt att själv inte påverka sitt resultat. Du använder det du 

kan och vet samt det du ser och tolkar därefter. De faktiskt skillnaderna jag fick fram i detta 

arbete är dock inte gripna ur luften. De bygger på många timmars läsning, skrivning och 

bearbetning. Jag tycker mig ha en god grund för mina tolkningar. Varför jag ser just dessa 

skillnader kan helt enkelt vara för att mitt syfte och problemformuleringar ser ut som de gör. 

Jag tänker mig att man ser skillnader mellan dessa texter för att de först och främst, 

antagligen, är skrivna av olika personer, från olika tider och olika platser. Författarna hade 

förmodligen även helt olika uppsåt, olika förutsättningar och olika livsåskådningar som gjorde 

att texterna skiljer sig åt. Det finns många tänkbara svar på frågan varför det går att se en 

skillnad. Det är även troligt att vissa delar från Nag Hammadi Library uppkommit som en 

reaktion på Bibelns skapelseberättelse och vice versa. Jag menar då en reaktion i form av 

textmotsättning. Sammanfattningsvis måste sägas att frågan kring varför man då ser 

skillnaderna mellan skapelseberättelserna kan vara många och jag har inte funnit något 

konkret svar på frågan förutom mina spekulationer ovan.  

 

6. Sammanfattning  

 

 I kapitlet om könsbaserat språk har jag tagit stöd av Anne-Louise Eriksson gällande tolkandet 

av kvinnans roll.  Kapitlet som hon kallar för språk vävdes in i arbetet., Där tar hon upp att det 

finns olika sätt att förhålla sig rent språkligt när man skriver texter. Det fungerade att sätta in 

båda texterna i dessa olika språkbruk. Genesis kan kopplas till språket där mannen är norm. 
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Hon tar upp att kristendomen tenderar åt det hållet.47 One the origin of the world kan kopplas 

till något som hon kallar för ett könsbalanserat språk eftersom denna text har ett manligt 

respektive kvinnligt språk.48   

 

Under avsnittet, ”Världen och människan”, skriver jag bland annat om hur On the origin of 

the world präglas av dualism och att den verkar ha en polyteistisk gudssyn.  

  

Kring Edens lustgård har jag många olika vinklar att förhålla mig till då båda texterna har 

samma skapelseberättelse men med annorlunda vinkling. Utifrån Genesis perspektiv tar jag 

upp hur edens lustgård blev den slutgiltiga domen för kvinnan. Hur alla världens kvinnor fick, 

i många århundraden och kanske även fortfarande, ta ansvar för vad Eva gjorde sig skyldig till 

i skapelseberättelsen.  

 

I rubriceringen ”Fördömandet av kvinnan”, togs upp vilket starkt inflytande Genesis har haft 

genom historien. Denna handlar om hur en text som är skriven för så länge sedan fortfarande 

på 1400-talet hade så stort inflytande över människan. Att man under 1400-talet utnyttjade 

berättelsen om Edens lustgård för att förtrycka kvinnan.  

 

Jag har i inledningen påstått att vår värld förmodligen skulle se aningen annorlunda ut om 

Bibeln hade haft en annan skapelseberättelse. Den analysen står jag fast vid. Återkommer 

dock hela tiden till ”hönan och ägget”, vad som kom först. Att genus har sett ut som det gjort 

och ser ut som det gör idag har att göra med vår historia. Våra könsroller är förmodligen äldre 

än våra texter och har troligtvis alltid markant skiljts åt från kultur till kultur. Det handlar om 

att vi mer bestämt fastlade genus genom det vi skrev. Alltså formades genus långt innan 

människan började skriva ner saker, med tanke på att skrivkonsten är relativt ung är detta då 

antagligen helt naturligt. När vi sedan kunde börja bruka skrivkonsten hade vi ingen 

anledning att inte skriva så som det faktiskt såg ut just då.  Det måste varit sättet att tänka på 

just då när texter skrevs ner som satte sin prägel på dagens genus och inte själva tvärtom.   

 

                                                 
47 Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson 2004 s. 28. 
48 ibid s. 30.  
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Hur hade det då varit om Nag Hammadis skapelseberättelse hade varit ett alternativ till första 

Mosebok. Jag frågar mig om det hade påverkat kristendomens utformning något. Hade 

mannen kanske inte haft rollen som familjeförsörjare, arbetstagare och chefsöverhuvud? 

Jag tycker det är en mycket intressant fråga men då detta inte är min huvudsakliga 

frågeställning låter jag det vara osagt huruvida världen skulle se annorlunda ut eller inte 

beroende på vilken skapelseberättelse som skulle präglat vår historia.   
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