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Kapitel 1: Inledning
Hos profeterna i den hebreiska bibeln fungerar barnets situation som en värdemätare av folkets gudsnärhet. När Jesaja håller räfst och rättarting med
Israels ledare anklagar han dem inte bara för försummelse, utan för aktiv
krigföring mot samhällets mest utsatta: ”De förvägrar de svaga rättvisa…
faderlösa plundrar de” (Jes 10:2). Drygt 27 sekler senare (20 november
1
1989) antar Förenta Nationernas generalförsamling barnkonventionen.
Där betonas barnets status som just rättighetsbärare. Idag kan vi konstatera
att glappet mellan fördragstext och social verklighet är stort. Miljontals barn
dör varje år av krig, undernäring, tvångsarbete och sexuellt våld. Mycket
arbete återstår innan världens barn har tillgång till den fysiska, psykiska,
sociala och andliga utveckling som de enligt konventionen har rätt till.
Välfärdslandet Sverige kan glädja sig åt låg barnadödlighet, men har en
2
hög andel barn som lider av psykisk ohälsa. I det offentliga samtalet om
barnuppfostran och pedagogiska ideal möter vi inte sällan grova generali3
seringar av barn som oskuldsfulla änglar eller omättliga kravmaskiner.
I den judiska och kristna bibeln uttrycks en mängd olika uppfattningar
om barnets ställning i familj, samhälle och trosgemenskap. Barn representerar Guds välsignelse och folkets framtid. Metaforen barn-förälder strukturerar Israels självförståelse och gudsbild. Barnet framställs som en förebild
i lärjungaskap, men får också symbolisera bristande mognad i trosfrågor.
Uppmaningarna till sträng disciplin gentemot barn är legio. Men framför
allt visar sig berättelserna om enskilda barns (Mose, Jesu) öden ha en avgörande betydelse för idéutvecklingen inom judendom och kristendom.

Uppgiften
Uppdraget att undersöka barnen i bibeln kommer från Svenska kyrkans
forskningsenhet och ingår i en större nationell satsning på barn och unga
0–18 år. Det kan motiveras utifrån behovet av ny kunskap om barnens betydelse i den egna traditionen, men dess relevans är mycket vidare än så. Frågan har sitt ursprung i vår tids föreställningar om barnets rätt och barnets
särställning, såsom de kommer till uttryck i till exempel barnkonventionen
4
och kyrkoordningen. Det övergripande syftet med denna undersökning är
alltså tvådelat: att bidra till det nya forskningsfält om barn och barns rättigheter som växer fram inom human- och samhällsvetenskaperna samt att presentera ett exegetiskt underlag för Svenska kyrkans teologiska arbete med
barn. I förlängningen kan läsningar med fokus på barn ge verktyg att förstå
texterna i sin helhet på ett nytt sätt. Förhoppningsvis kan sådana läsningar
också ge perspektiv på vår tids sätt att tänka om och förhålla sig till barn.

5

Att genomföra en fullständig undersökning av ”barnet” i samtliga bibelböcker är inte möjligt i detta sammanhang. Jag har istället valt att översiktligt presentera ordfältet ”barn” i den hebreiska bibeln och därefter fördjupa
mig i två böcker, 1 och 2 Mosebok, för att identifiera hur ”barnet” där framträder som element i texten. Undersökningen gäller alltså inte barnet som
konkret person i det gamla Israel. Avsikten är inte heller att skapa en bibelteologisk syntes, läran om barn i dessa två böcker. Istället vill jag visa på
spännvidden, kontinuiteten och motsättningarna i bibelns texter om barn.
Det ligger i sakens natur att en läsning av två hela bibelböcker blir kortfattad. Jag lyfter enbart fram de aspekter av ”barnet” i berättelsen som jag
bedömer vara mest intressanta.
Urvalet av 1 och 2 Mos är pragmatiskt motiverat. Det är rimligt att börja
med texter där frekvensen av ”barn” är relativt hög och som uppfattats som
teologiskt centrala i kristen och judisk tolkningstradition. Urvalet innebar
med nödvändighet att vissa områden inte inkluderas, till exempel den metaforiska användningen av barnmotivet i profet- och vishetstext. Detta bör
dock inte uppfattas som ett ställningstagande att dessa texter är de viktigaste
ur ett barnperspektiv.
Jag använder tre analysfrågor i min läsning av 1 och 2 Mos:
5
• Hur gestaltas barn? I vilken utsträckning talar, ser och handlar barn?
• Vilka skyldigheter (plikter, förväntningar) tillskrivs barn?
• Vilka rättigheter tillskrivs barn?
Betoningen ligger på den första frågan och frågornas tillämpbarhet varierar
med genren.

Vad är ett barn?
Denna undersökning bygger på det kunskapsteoretiska antagandet att verkligheten konstrueras genom språket. Jag uppfattar här språket som avgörande för hur människan upplever den verklighet hon möter, inte bara för
hur hon tolkar den. Det motiverar i sin tur den inledande översikten över
6
ordfältet ”barn” i den hebreiska bibeln. De olika begreppen i fältet – som till
exempel foster, dibarn, spädbarn, pojke, flicka, son, dotter – sätter de yttre
ramarna för hur och vad man kan tänka om fenomenet ”barn”. De bibeltexter där dessa termer förkommer bildar i sin tur en diskurs om ”barn”, en
7
diskurs som konstituerar såväl vuxnas som barns syn på verkligheten.
”Barnet” framträder alltså på olika sätt i olika språk och kulturer. Övergången mellan barn och vuxen varierar över tid och barndomen som abstrakt
8
fenomen är troligtvis ett sent påfund. Det är dessutom möjligt att i samma tid
och kultur betraktas som barn på vissa sätt (juridiskt) och som vuxen på andra
sätt (ekonomiskt). Det här väcker ett grundläggande metodproblem: vem är
det som ska studeras? Att försöka tillämpa den nutida avgränsningen av barnet
6
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Barnet som mottagare av texten
Intresset för barnet som mottagare av de bibliska texterna tar sig huvudsakligen två olika uttryck: teoretiska diskussioner om tänkta barns förhållande
till bibeltexten samt, på senare tid, studier av hur bibeltexten gestaltas för
barn i kulturen.
Flera forskare har frågat sig hur man på ett etiskt ansvarigt sätt kan
läsa bibeln för och med barn. Ska barn skyddas från texterna eller är det
tvärtom nyttigt att höra texter om våld och ondska? Vilka möjligheter har
barn egentligen att aktivt förhålla sig till materialet? Danna Nolan Fewell
och David Gunn (1993) anser att bara vissa läsningar är godtagbara och att
det är vuxnas ansvar att visa barnen vägen dit, medan Francis Landy (1997)
35
kritiserar Fewell och Gunn för att begränsa barnets tolkningsfrihet. Petri
Merenlahti kommer fram till att hans dotter på vissa sätt kan fungera som
en ideal läsare av evangelierna (genom sin reservationslösa tillit till berättaren), men att hon på andra sätt har stora brister (framför allt vad gäller kun36
skap om historisk kontext). En svaghet med samtliga dessa positioner är
att de tenderar att ge en både abstrakt och polariserad bild av barnets möte
med texten. Den tänkta barnläsaren framträder som antingen kompetent
eller värnlös, som ohämmat fri eller kategoriskt utestängd. I den empiriska
verkligheten befinner vi oss alla, barn och vuxna, någonstans mittemellan.
Fewell (2005) har senare presenterat en modell där hon ger ett kvalificerat
jakande svar på hur och varför barn kan läsa dessa texter, som jag berör
under det avslutande stycket ”Inget främmande folk”.
Intresset för mottagaren har också gjort exegeter uppmärksamma på hur
bibeltexter faktiskt tolkas och omgestaltas i kulturen. När det gäller barn
sker det mötet oftast genom en barnbibel. En barnbibel kan uppfattas som
ett uttryck för tanken att den ”vanliga” bibeln är för svår (kognitivt eller
etiskt) för barn och att barn därför behöver skyddas från den. En tendens i
den pågående forskningen om barnbiblar är att problematisera den ideologi
37
som konstrueras genom urval, omskrivning och bildsättning.

Undersökningens upplägg
Undersökningen inleds med en genomgång av ordfältet ”barn” i den hebreiska bibeln. Syftet är att presentera en översikt över de begreppsliga ramarna
för hur man tänkte om barn i detta sammanhang. Därefter följer undersökningens huvuddel som består av en närläsning av de texter i 1 och 2 Mos som
behandlar ”barn” i kvalificerad mening. Här analyseras ”barnets” subjektivitet, dess rättigheter och skyldigheter. I avsnittet ”Det komplexa barnet”
presenterar jag undersökningens viktigaste slutsatser. Avslutningsvis gör jag
några utblickar mot Svenska kyrkans bibelanvändning i relation till barn
och mot möjliga förhållningssätt till dessa bibeltexter i en postmodern tid.
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Enligt detta perspektiv är hotet om våldtäkt ett försök att oskadliggöra de
potentiella inkräktarna och Lots förslag framstår som ett inadekvat sätt att
108
neutralisera en laddad situation.
Kontra majoriteten av kommentarer
menar Bechtel att situationen inte i första hand handlar om sexualitet. Hon
uppfattar istället Lots uppenbart ologiska erbjudande som en vädjan till
109
gruppen att avbryta sitt destruktiva beteende.
Lots goda eller onda intentioner är inte åtkomliga för en nutida läsare.
Det som går att konstatera är att Lot erbjuder sodomiterna det som han faktiskt förfogar över, nämligen de som står under honom i rang. I relation till
Sodoms invånare är invandraren Lot en marginalfigur som misslyckas med
sitt försök att mäkla fred mellan människor och gudomliga sändebud. Vad
är det då som ligger i vågskålen för Lot? Genom att erbjuda sina ”orörda”
döttrars sexuella tjänster skulle han göra dem omöjliga på äktenskapsmarknaden och grusa deras framtidsutsikter. Han skulle själv göra en ekonomisk
förlust genom att gå miste om brudpriset för döttrarna. Dessutom skulle
han göra avkall på sin egen heder, eftersom det räknades som ett brott mot
110
fadern att ligga med en ogift kvinna.
Änglarnas ingripande räddar inte ansiktet på Lot. Varken sodomiterna
eller de blivande svärsönerna tar honom på allvar i fortsättningen och han
lyssnar inte heller på änglarnas direkta uppmaning att fly undan förintelsen
med sina döttrar. Döttrarna själva varken ser, talar eller handlar. De förekommer endast som sexualobjekt i faderns förhandling och som skyddsobjekt i änglarnas instruktion till fadern . Man kan notera att barn i den här
berättelsen också figurerar som potentiella förövare. Den uppretade pöbeln
beskrivs med de två uttryck för totalitet, ”från den yngste till den äldste”
(v. 4) samt ”från den minste till den störste” (v. 11).
dina
Faderns bristande beskydd av sina döttrar utmärker också berättelsen om
111
Dinas våldtäkt (1 Mos 34).
Episoden har uppfattats som ett avsteg från
112
huvudspåret i Jakobscykeln.
Genom användningen av motiven konflikt
och svek framstår den dock som synnerligen integrerad i den större berät113
telsen.
Dina introduceras som ”den dotter som Leas hade fött åt Jakob”
(v. 1). Att modern anges på detta sätt är ovanligt och kan vara en markering
114
av distans mellan far och dotter.
Tidigare skildrades också Dinas födelse
115
utan de stora förhoppningar som modern knöt till hennes bröder (30:21).
Namnet Dina betyder dom, men berättaren ger inga ledtrådar om vem eller
116
vad som ska dömas.
Karaktären Dinas uppgift i berättelsen är att väcka
begär (som i sin tur väcker dom). Namnet kan alltså uppfattas som ett förebud av det som ska komma.
Dina är samtidigt den mest centrala och den mest marginaliserade gestal117
ten i berättelsen.
Hon är subjekt till en enda handling: att gå ut för att
träffa ”landets döttrar”. Flera kommentarer kritiserar henne för detta,
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På vägen mot offerplatsen får läsaren höra ”barnets” röst och se berättelsens verklighet med ”barnets” ögon: ”Här är eld och ved, men var är fåret
som ska offras?” (v.8) Isak efterfrågar det han inte ser och avslöjar därmed
att hans förståelse av skeendet är begränsad. ”Barnet” vet att det brukar
vara ett djur som offras. Läsaren vet att Abraham vet något som Isak inte
vet, men också att Gud vet något som Abraham inte vet. Abrahams undvikande svar lämnar Isaks fråga öppen, vilket kan uppfattas som ett svek mot
152
”barnets” tillit.
Förberedelserna av offret skildras med plågsam detaljskärpa. Abraham gör saker i fel ordning (för att vinna tid?), men visar ändå
153
med sina handlingar att det är sonen som är det tilltänkta offerobjektet.
Isak försvinner ut ur berättelsen vid tidpunkten för det gudomliga ingripandet. När Abraham lyfter blicken ser han det som Isak efterfrågade: en
bagge, som han offrar ”istället för sin son” (v.13). Ängeln lovordar Abraham för att han inte vägrat Gud sin ”ende son” (v. 12, 16), alltså för att han
faktiskt visat sig beredd att döda sitt barn. Abraham klarar prövningen och
154
belönas med ett förnyat löfte om att bli ett stort folk (v. 16–18).
Abraham
hyllas inte för att han satt stopp eller infört begränsningar av fenomenet
155
barnoffer, utan för att han inte höll någonting tillbaka.
Isaks frånvaro
156
i berättelsens avslutning framstår närmast som iögonfallande.
Ur ett
psykologiskt perspektiv kan man säga att texten i detta avseende speglar
157
”barnets” upplevelse av förintelse.
På ett känslomässigt plan spelar det
så att säga ingen roll om offret fullbordas eller inte. Isak lämnas i symbolisk
mening kvar på altaret.
Löftessonen Isak presenteras i den här berättelsen som särskilt älskad och
utvald. Det är paradoxalt nog just de egenskaperna som gör honom till ett
passande objekt för Guds prövning av Abrahams lojalitet. Isak beskrivs som
i hög grad delaktig i offerförberedelserna, samtidigt som han inte får veta
vilken roll som fadern och Gud tilldelat honom. Denne son bär veden till sitt
eget altare och är bokstavligen talat beredd att samarbeta till döds med sin
far. Berättelsen om Isaks bindande kan läsas som en berättelse om ett barns
absoluta tillit till sin förälder och om hur fadern sätter troheten mot Gud
före sitt eget barn.
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Gud att faraos son ska dö som straff för faderns ohörsamhet. I den hebreiska
bibelns textvärld representerar söner gudomlig välsignelse och möjligheten
att leva vidare efter sin död. Därför är ett slag mot sonen framför allt ett slag
mot fadern. Om Mose har väckt gudomens vrede så är det enligt berättelsens
186
logik konsekvent att sonen ligger illa till.
Många hypoteser har prövats för att förklara attacken mot Mose/
187
sonen.
En sak kan säkert konstateras: Sipporas omskärelse av sonen
188
avvärjer angreppet.
Än en gång är det en kvinna som räddar Mose och
denna gång gör hon det med hjälp av sonens blod. Därmed understryker texten omskärelsens oerhörda betydelse och förebådar dess konstituerande roll
189
för deltagarna i påskmåltiden (12:43–49).
Inga undantag kan göras från
föräldrarnas skyldighet att omskära sina söner, även om till synes hela fräls190
ningshistorien står på spel.
Episoden förebådar också med kuslig precision den tionde plågan, där dödsängeln om natten förgör Egyptens förstfödda söner (och boskap) men går förbi israeliternas blodsbestrukna dörrposter (12:12). Avsnittet är med andra ord väl integrerat med det centrala
temat, kampen om den förstfödde sonen. Osäkerheten kring offrets identitet
bidrar enligt min mening till att ytterligare förstärka sonens utsatthet.

Kampen om sonen
Striden mellan Gud och farao når sin klimax i och med den tionde plågan.
Denna del av berättelsen interfolieras dock med texter om den rituella praxis
191
som gör händelsen konstituerande för Israels kollektiva minne.
I det följande står ”barnets” roll i berättelse och rit i fokus.
Barn som kollektiv är involverade i förberedelserna till uttåget på två
olika sätt. Den första uppgiften är att bära byte. I Guds instruktion till Mose
uppmanas kvinnorna att be om guld, silver och kläder av sina grannar för
att sedan sätta bytet på sina söner och döttrar (3:22). Att barnen på detta vis
skulle paradera med värdesakerna kan uppfattas som en indikation på goda
192
relationer mellan israeliterna och egyptierna.
Enligt min mening fungerar
det i detta sammanhang mer sannolikt som en maktdemonstration. Israel är
slavfolket som inte kunde beskydda sina egna barn. Nu lovar Gud dem att
barnen ska få marschera iväg med fiendens tillgångar.
Den andra uppgiften är att fira gudstjänst. Efter den åttonde plågan är
farao beredd att låta folket gå (10:8–11). Men när Mose preciserar att det
gäller ”unga och gamla”, ”söner och döttrar”, liksom boskap, slår farao
bakut. Enligt farao vore det ett tecken på Guds seger, om farao lät ”kvinnor
och barn” följa med. Dialogen väcker frågan om vem som tillhör den gudstjänstfirande församlingen. Inkluderar den enbart de omskurna männen eller
193
även kvinnor och barn?
Faraos resonemang ligger helt i linje med agerandet i första kapitlet, där ”barnet” förvisso representerar Guds välsignelse,
men där det är sönerna som är bärare av folkets religiösa identitet. I Faraos
28
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sonen att upprätthålla detta bruk.
Den andra instruktionen är förlagd till
en visionär framtid i kananéernas land (13:14–16). Fadern besvarar sonens
fråga – ”Vad är detta?” – med en berättelse om hur ett kollektivt vi fördes
ut ur Egypten av Gud. Dödandet av de förstfödda presenteras här som en
201
konsekvens av faraos okloka ledarskap.
Ansvaret för dådet förläggs hos
Israels ärkefiende. Den händelsen används i sin tur som förklaring till bruket
att offra förstfödda djur respektive återlösa förstfödda söner.
Dödandet av de förstfödda fyller alltså ett antal olika funktioner i berättelsen. För det första skiljer det ut Israel från Egypten. Döden blir här en
negativ identitetsmarkör så att de vars barn dör inte tillhör det utvalda folket. För det andra fungerar dödandet som en demonstration av Guds suveränitet över Egyptens gudar. Människobarnens död speglar så att säga ett
skeende i gudavärlden. För det tredje används dödandet av de förstfödda för
att framställa fienden i dålig dager. Gemensamt för dessa olika funktioner
är att dödandet av barnen utgör medel för att åstadkomma andra saker.
Berättelsen om påsken och uttåget ger uttryck för tanken att ”barnet”, eller
202
mer precist den förstfödde sonen, ovillkorligen tillhör Gud.
Det är i den
egenskapen Israel räddas från slaveriet.
I högtidsfirandet förändras ”barnets” status från objekt till subjekt. Dess
uppgift är att ställa den klassiska frågan, ”varför då?” I sitt rituella sammanhang bidrar ”barnets” fråga till att iscensätta den grundläggande exodushändelsen i nuet. Genom ”barnets” frågor blir varje enskild familj delaktig i
203
Israels pågående frälsningshistoria.
Den hebreiska sonens aktiva rituella funktion står i skarp kontrast till
de dödade egyptiska barnens bristande subjektivitet. Medvetenheten om att
uttåget inte bara handlar om seger utan även om terror har satt spår i det
204
judiska påskfirandet.
Ett återkommande förhållningssätt i kommentarlitteraturen är att framhäva materialets bristande historicitet, i syfte att mildra
205
vad som kan uppfattas som gudomlig orättvisa.
Enligt min mening har
206
det ingen betydelse för förståelsen av textens ideologiska dimension.
Fretheim har en viktig poäng när han visar att de hebreiska och egyptiska bar207
nens öden hör ihop.
Israel ska vara uppmärksam på sina förstfödda på
grund av vad de egyptiska förstfödda har lidit, så att man aldrig glömmer
befrielsens pris.
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slaveri
218

De nyligen frigivna slavarnas första lagar handlar om slaveri (21:2–6).
Uttåget har alltså inte upphävt den stratifierade sociala ordningen, utan bara
förändrat dess villkor. Det nya är att den hebreiske slaven ska friges utan
219
betalning efter sex år (21:2).
Principen är att hushållets överhuvud äger all
avkomma som föds under hans tak. Därmed får den frigivna slaven bara ta
med sig det han förde in i hushållet. Det betyder att om slaven gift sig och fått
220
”söner och döttrar” under sin slavtid så tillhör dessa hans herre (21:4).
Om slaven inte vill skiljas från sin familj, kan han välja att bli slav på
livstid. Lagtexten beskriver situationen i närmast poetiska kategorier ”Men
om slaven säger ’jag älskar min herre, min hustru och mina söner, jag vill
inte bli fri’, då skall hans herre föra fram honom inför Gud […] hans herre
skall genomborra hans öra med en syl och så skall slaven tillhöra honom för
alltid” (21:5–6). Slavens vilja uttrycks här som en känslomässig bindning till
hans herre, hans hustru och (sist) hans barn. Det bidrar enligt min mening
221
till att förskjuta fokus från ägarförhållande till emotioner.
Det understryker också att det är relationen mellan slavägare och slav som är den primära, inte den mellan slaven och hans barn. Att det nya kontraktet ska ingås
”inför Gud”, vilket kan referera till närmaste helgedom, innebär en religiös
sanktion av detsamma. Märkningen av slavens kropp med en syl genom örat
222
gör förändringen oåterkallelig.
Det är lätt att konstatera att slavägarens
rätt att förfoga över sin egendom går före slavbarnens rätt till sina föräldrar.
Några garantier för att slavägaren inte säljer barnen vidare ges inte.
Försäljningen av en dotter som slavinna är ett specialfall (21:7–11), där
rätten till frigivning efter sex år inskränkts. Det som komplicerar saken är
223
den ogifta kvinnas sexualitet, som utgör ett särskilt ekonomiskt värde.
En
hypotes är att de olika villkoren för män och kvinnor kan förklaras med att
endast mannen betraktades som en person, medan kvinnan betraktades som
224
en ägodel.
Lagen postulerar tre olika scenarier. Det första fallet gäller om
ägaren är missnöjd med dottern (v. 8). Ägaren är då skyldig att låta henne
bli friköpt, men han har inte rätt att sälja henne till en främling, eftersom
han handlat trolöst mot henne. Lagen förutsätter ägarens rätt till slavinnans
sexuella tjänster, liksom hans rätt att ångra sig. Dock benämner den ägarens
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handlande som ett brott mot köpekontraktet.
Konsekvensen av detta är
att ägaren är skyldig att låta dottern friköpas. Sannolikt avses här dotterns
tidigare familj som presumtiv köpare, men det preciseras inte. Ägaren står
fri att sälja dottern vidare också till andra, så länge det sker inom den egna
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gruppen.
Men det handlar alltså inte om att låta dottern gå utan betalning, vilket är fallet för den manlige slaven efter sex år (v.2).
Det andra fallet avser en situation där ägaren har utsett slavinnan åt sin
son (v. 9). Då ska han handla med henne i enlighet med ”döttrars rätt”. Den
specifika innebörden av uttrycket är dock inte känd. Tolkningsförslagen går
från omfattande rättigheter (i analogi med förstfödslorätten för söner) till
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Kapitel 5: Det komplexa barnet
Det är svårt att tala övergripande om ”barnet” i de bibliska texterna. De
framträder på synnerligen olikartade sätt och varje sammanfattning innebär
en risk för förenkling av det mångtydiga. Följande presentation av resultatet
är ett försök att både se mönster och förtydliga skillnader.
Det är i konflikter mellan syskon som de mest komplexa barnkaraktärerna i 1 Mos utvecklas. Jakob tecknas konsekvent i motsägelsefulla kategorier. Svekfull och gynnad från födseln, trixar han sig fram i enlighet med
Guds utstakade plan. Josef genomgår en lång utveckling från drömmare till
härskare. Länge ett objekt för omgivningens kärlek och hat, kommer han
till slut ut som Guds redskap för att rädda människorna (det egna folket
i vardande liksom den kommande fienden). De båda patriarkerna ingår i
ett komplext släktsammanhang, där även de rivaliserande bifigurerna bär
sympatiska drag.
Att vara son innebär utsatthet, också om man är förstfödd eller utvald.
Allra tydligast framträder utsattheten för Abrahams två söner Ismael och
Isak. För Ismaels del blir leken paradoxalt nog den utlösande faktorn till
bortdrivandet. Det lekande barnet uppfattas som den rivaliserande arvtagaren och i den positionen utgör han ett hot (mot Guds löften och människors
planer) som måste undanröjas. Att vara den noggrant planerade förstfödde
sonen innebär inget skydd för Ismael. Men det visar sig att positionen som
utvald löftesson inte heller är trygg. Isak presenteras som den älskade, den
som får sin mor att le, den gudagivne genom vilken löftet ska förverkligas.
Ändå (eller just därför) blir han ett medel för Guds prövning av sin tjänare
Abraham. Isak ser, men förstår inte. Han frågar men får inga förklaringar. Så
fort han har fyllt sin funktion försvinner han ut ur berättelsen. Berättelserna
om Ismael och Isak visar att relationen mellan barn och förälder är underordnad relationen mellan Gud och människa samt att barnen får betala priset för de vuxnas intrigmakeri.
Skildringen av Ismaels och Isaks utsatthet i 1 Mos bildar relief åt framställningen av den ständigt dödshotade sonen i 2 Mos. Farao befaller att alla
hebreiska gossebarn ska dödas. Gud söker att döda sin utvalde tjänare Mose
när han försummat plikten att omskära sin förstfödde son. Gud och farao
strider om vem som har rätt till den förstfödde sonens (Israels) tjänst och
Gud avgår med seger efter att ha dödat allt förstfött i Egypten. Dödandet av
det förstfödda utgör den händelse som konstituerar Israels religiösa identitet.
Händelsen levandegörs rituellt genom sonens aktiva deltagande i påskmåltiden. I vildmarken fruktar folket att deras söner ska dö av svält och törst. När
folket avfaller till guldkalven skiljer leviterna ut sig bland folket genom sin
beredskap att döda också sina egna söner. Inte heller den metaforiska positionen son innebär någon trygghet, varken före eller efter uttåget från Egypten.
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Om det är farligt att vara son är det inte mindre utsatt att vara dotter,
även om det tar sig andra uttryck. Dotterns sexualitet utgör nämligen en
särskild ekonomisk tillgång för fadern, som han kan välja att skydda eller
exploatera. Lot är beredd att låta sina döttrars utnyttjas sexuellt av den skriande pöbeln. Man kan säga att principen om gästfrihet mot främlingar går
före beskyddandet av döttrar, eller om man vill, att lojaliteten mellan män är
starkare än lojaliteten inom familjen. Lot behandlar sina döttrar som handelsvaror utan rättigheter, vilket strider mot vår tids internationella fördrag
(barnkonventionen), men inte mot vår tids praktiker (trafficking). I relation
till lagstiftningen i Förbundsboken ter sig Lots agerande dock inte som uppseendeväckande. Enligt denna har en far rätt att sälja sin dotter som slavinna
och det är bara i ett av tre fall, som hon åtnjuter en dotters rättigheter.
Leas dotter Dina är subjekt till en enda handling. Därefter blir hon utsatt
för våldtäkt och förvandlas till en bricka i ett spel mellan män av olika generationer och folkslag. Våldtäktsmannens erbjudande om ett högt brudpris
för Dina ligger helt i linje med Förbundsbokens exempel. Enligt samma lag
har fadern rätt att bifalla eller neka äktenskap, men Jakob sidosteppas av
sina söner.
I vilka andra sammanhang framträder unga flickor i 1 och 2 Mosebok?
Matriarkerna Rebecka och Rakel presenteras strax innan de gifter sig. Deras
handlingar syftar just till att förverkliga äktenskapet. Rebecka visar prov på
stor företagsamhet, hon väljer aktivt att följa med till det nya landet och hon
blir mottagare av väninnornas välsignelse om fruktsamhet. Rakel har inte
samma breda repertoar som Rebecka: hon vallar får och springer till fadern
med budet om sin blivande makes ankomst. I 2 Mos möter läsaren aktiva döttrar endast i Mose födelseberättelse, där Mose syster spelar en avgörande roll
genom att vakta pojken och sätta faraos dotter i förbindelse med Mose moder.
De aktiva unga flickorna i 1 och 2 Mosebok är mycket få och inte särskilt
små. Deras handlingar har till största delen med sexualitet eller äktenskap
att göra. Rebecka är den enda som ser, talar och handlar. Mose syster är den
enda unga flicka som inte skildras som ett potentiellt eller faktiskt sexuellt
objekt/subjekt. Det betyder också att hon kan vara den enda prepubertala
flickan i det berättande textmaterialet. Den omständigheten är konsekvent
med Förbundsbokens beskrivning av den unga flickans status som faderns
egendom samt av skildringen av förbundsgemenskapen som exklusivt manlig (via omskärelsen). Den starka betoningen av fruktsamhet som tecken på
Guds välsignelse innebär dock att flickors mer begränsade handlingsrepertoar också har religiös betydelse.
Pojkarna är fler och tecknas som mer sammansatta karaktärer än flickorna. Både huvudpersoner och bifigurer bär sympatiska och osympatiska
drag. Jakob och Josef har kontakt med Gud genom drömmar. Isak och
Ismael får uppleva utvaldhetens utsatthet, men räddas båda av Guds ingripande. Det är i egenskap av den förstfödde sonen som Israels folk räddas
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utgör därmed ett undantagsfall. I brist på beskydd av ett manligt överhuvud
lovar Gud att straffa den som kränker någon ur dessa grupper med döden.
Lagen är dock ett tveeggat svärd då straffet för överträdelse innebär att fler
barn blir föräldralösa. Till syvende och sist är det ”barnet” som får betala
priset för mannens missgärning.
”Barnen” i 1 och 2 Mosebok framställs som moraliskt komplexa subjekt.
De definieras utifrån det större släktsammanhang som de är en del av och de
gestaltas också som objekt för sina föräldrars eller för Guds handlande. Som
kollektiv utgör barn ett tecken på Guds välsignelse och en ekonomisk resurs
för fadern. Skillnaden mellan barn och föräldrar handlar först och främst
om att de innehar olika positioner i hierarkin, inte om att barn besitter några
särskilda inneboende egenskaper. ”Barn” utgör alltså inte en tydligt urskiljbar kategori i essentiell mening i den hebreiska bibeln. Skillnaden mellan
könen är däremot mycket påtaglig. Det är sönerna som står i förbindelse
med Gud och som aktivt bidrar till frälsningshistorien. Med undantag av
Mose syster, ligger döttrarnas betydelse främst i att de är sexuella varelser.
Ytterligare ett resultat av undersökningen är att det i första hand är stora
barn som framträder i texterna, det vill säga döttrar på väg in i äktenskapet eller
söner som står i begrepp att lämna fadershuset. Isak och Mose är de enda små
barn som fyller en roll i berättelsen. Detta förhållande kan uppfattas som en
indikation på de små barnens marginaliserade ställning i detta sammanhang.

Bibelns barn och vår tid
Bonnie Miller-McLemore har identifierat tre huvudlinjer i kristenhetens tän241
kande om barn.
Enligt den förmoderna synen föds barn ofullkomliga till
en fallen värld. De vuxnas uppgift är att med sin fostran knäcka ”barnets”
onda vilja och att lära ”barnet” godhet. Den moderna synen innebär att barn
föds fullkomliga till en ofullkomlig värld. Vuxenvärlden har då till uppgift att
skydda ”barnet” från den omgivande ondskan och stimulera ”barnets” inneboende godhet. Slutligen är det enligt Miller-McLemore kännetecknande för
en postmodern barnsyn att barn föds ofullkomliga och potentiellt labila till
en ofullkomlig, labil värld. ”Barnet” varken demoniseras eller idealiseras och
kan inte heller skyddas från den omgivande världen. Som historieskrivning
är Miller-McLemores framställning alltför schematisk och förenklad. Bunge
(2001) visar att teologin om ”barnet” var mångfacetterad i antiken, under
reformationen liksom i vår egen tid. Hon demonstrerar också att man inte
kan dra enkla slutsatser mellan exempelvis arvsyndslära och fysisk bestraff242
ning.
Men om man inte betraktar de olika barnsynerna som historiskt
distinkta faser utan som pedagogiska modeller kan de vara användbara.
”Barnet” i 1 och 2 Mosebok framträder på ett sätt som har störst likheter
med det som Miller-McLemore kallar den postmoderna barnsynen, även om
det är ett påstående som behöver kvalificeras. Dikotomin ont – gott är svår
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Från 1 Mos har evangelieboken endast en text om ett konkret barn, det är
berättelsen om Isaks bindande. Texten läses under rubriken ”Försonaren” i
femte söndagen i fastan, men läsningen slutar med Abrahams namngivande
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av platsen (22:14).
Man har inte tagit med Guds ängels förnyade löfte till
Abraham, alltså den teologiska tolkningen av händelseförloppet. Rubriksättningen och de andra texterna inbjuder istället till en typologisk tolkning
av det inställda barnoffret. Här föreligger intressanta spänningar mellan å
ena sidan den gammaltestamentliga texten och å den andra sidan episteln
och evangeliet. I den förra framställs de som hotar sonens liv som Guds tjänare och i de senare som Guds fiender.
2 mos
Barntexterna från 2 Mos koncentreras framför allt kring två områden: Mose
födelse och påsken. Söndagen efter jul har temat ”Guds barn”. För ovanlig250
hetens skull knyter här samtliga texter an till konkreta barn.
Den andra
årgångens gammaltestamentliga läsning skildrar hur Israels söner räddas av
barnmorskorna Shifra och Pua (2 Mos 1:15–21) och hur Gud i en situation
av förtryck iscensätter en andra skapelse. Läsningen slutar dock innan farao
upprepar sin befallning att döda de nyfödda pojkarna, vilket gör att barnens
utsatthet inte framstår lika tydligt. Evangelietexten denna söndag är den text
som också läses i dopgudstjänsten, Mark 10:13–16. Här handlar det inte om
utsatta barn, men likväl om marginaliserade barn som lärjungarna försöker
visa bort. Under den söndag som tydligast berör barnaskapets innebörd,
”Guds barn”, för evangelieboken alltså samman texter om barnen som
Guds skapelse (GT) och barnen som förebilder i lärjungaskap (evangeliet).
Fortsättningen av berättelsen i 2 Mos (1:22–2:10) läses på den söndag
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som har temat ”Jesu dop”.
Anknytningspunkten mellan den gammaltestamentliga texten och de övriga doptexterna ligger i 2 Mos 2:10, närmare
bestämt i ordleken mellan namnet Mose och det hebreiska verb som betyder
”dra upp”. Ingen av de andra texterna handlar om barn eller barnaskap.
Sammanhanget inbjuder därför inte till att beröra exempelvis Mose systers
frälsningshistoriskt mycket signifikanta roll som beskyddare av den blivande
befriaren.
Texterna om den judiska påsken och det osyrade brödets högtid före252
kommer i evangelieboken som väntat i anslutning till den kristna påsken.
Evangelieboken inkluderar två av de fem tillfällen i 2 Mos 12 och 13 där
Guds dödande av Egyptens förstfödde (12:12 respektive 12:23) omnämns.
Men man har inte tagit med själva händelsen. Bland påskens texter behandlar också två texter ”barnets” delaktighet i firandet av högtiden, alltså vad
253
fadern ska svara när sonen frågar om orsaken till detta bruk.
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barnet som utsätts för dödshot
I evangeliebokens urval av texter från 1 och 2 Mosebok framträder framför allt en aspekt av det komplexa ”barnet”: det till döds hotade – Isak,
Mose och Egyptens förstfödda. Evangeliebokens nya kontext inbjuder till
typologisk tolkning av texterna ur den hebreiska bibeln. Bindandet av Isak
förstås i ljuset av försoningen, Mose räddning i ljuset av Jesu dop och Guds
dödande av egyptierna i ljuset av Jesu seger över döden. ”Barnet” fungerar
här framför allt som ett tecken mot något som pekar bortom sig självt. I
evangeliebokens urval från 1 och 2 Mosebok saknas berättelser om rivaliserande syskon, där ”barn” blir synliga som flerdimensionella karaktärer, liksom berättelser om sexuell utsatthet. Evangelieboken inkluderar materialets
enda text om en flicka (Mose syster), vars agentskap inte har med sexualitet
eller äktenskap att göra. I sammanhanget är det dock den vuxna kvinnans
(faraos dotter) aktivitet som lyfts fram. Under påsktiden förekommer två
texter om ”barnets” aktiva roll i traditionsförmedlingen.
barnet som förebild
Dopgudstjänsten är den av Svenska kyrkans förrättningar där barnet står i
centrum och där man också möter ett stort antal barn varje år. Den bibeltext
som alltid läses är Mark 10:13–16, där Jesus tillrättavisar lärjungarna, välsignar barnen och säger att ”Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen,
den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”. Den
konkreta innebörden av att vara ”som ett barn” är omtvistad. Klart är att
Jesus lyfter fram ”barnet” som en förebild i lärjungaskap. Jesu utväljande av
”barnet” kan uppfattas som ett eko av Guds utväljande av Israel i 2 Mos.
Genom att välsigna barnen gör den barnlöse Jesus barnen till sina arvingar
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på vägen till korset.
Han vänder alltså på den rådande maktordningen
med både ord och handling. Genom urvalet av bibeltexter i evangeliebok
och dopgudstjänst lyfter Svenska kyrkan framför allt fram det förebildliga
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och det till döds hotade ”barnet”.
Det är viktiga aspekter, men urvalet
motsvarar inte den komplexa bild av ”barnet” som kommer till uttryck i
böckerna som helhet.

Inget främmande folk!
”Barnets” situation i 1 och 2 Mos kan beskrivas som både exceptionell och
vardaglig. Barnen i texterna upplever dödshot, sexuell utsatthet och slaveri,
men också lek, skratt och fest. Huruvida det ska räknas som extremt eller
normalt beror på läsarens referensramar. Som jag nämnde tidigare påminner
skildringen av de bibliska barnen om den postmoderna barnsynen, det vill
säga att ”barnet” föds ofullkomligt in i en ofullkomlig värld. Det är alltså
inte omöjligt att göra analogier mellan vår verklighet och texternas verklighet. Låt mig ge några exempel.
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Isak är det efterlängtade lydiga barnet som får bära sina föräldrars skyhöga (gudomliga) förväntningar. Han samarbetar bokstavligen till döds för
den goda sakens skull. Ismael skulle kunna beskrivas som det obekväma
bonusbarnet, eller barnet till surrogatmamman, som med sin blotta existens
hotar de vuxnas världsbild. Konflikten mellan Jakob och Esau visar att även
tvillingar i samma familj kan få helt olika uppväxter. Moderns favorit Jakob
framstår som den streetsmarte fixaren som kommer undan med allt han
företar sig, medan pappas pojke Esau också ärver Isaks begränsade perspektiv. Dina blir inte bara utsatt för förövarens växling mellan våld och värme
utan förvandlas också till en bricka i brödernas våldsamma intrigspel om
familjens heder. Josef presenteras som en minst sagt okänslig tonåring med
vad vi idag skulle kalla samspelssvårigheter. I Mose syster känner vi igen den
duktiga storasystern som i mammans ställe säkrar broderns överlevnad.
Barnen i texterna är, som alla barn, båda vanliga och ovanliga. Jag skulle
vilja påstå att skillnaderna mellan bibelns ”barn” och det postmoderna samhällets ”barn” främst ligger i omfattningen av det som drabbar dem, att
det fråga om gradskillnad snarare än artskillnad. Våldtäkt förekommer i de
tryggaste av medelklassförorter och i sammanhang präglade av hederskultur
kan det leda till allvarliga våldsspiraler. Men att det, som i Dinas fall, resulterar i massaker av en hel by är ovanligt. Syskon i alla samhällsklasser upplever orättvisa och handel med barn förekommer också i vår tid. Men det
är sällsynt att som Josefs förfördelade bröder sälja den favoriserade brodern
som slav. Många barn får betala ett högt pris för sina föräldrars ideologiska
eller trosmässiga ställningstaganden. Men det är få barn som, liksom Isak,
får bära frälsningshistorien på sina axlar.
De barn som möter i bibeltexterna är inte några entydiga förebilder.
Däremot kan det bibliska persongalleriet aktualisera moraliska dilemman
och allmänmänskliga konflikter som vi idag brottas med. Det gäller också de
texter som berör utsatta barn och barn som gör andra illa, texter som tende256
rar att gallras bort och hyfsas till i exempelvis vår tids barnbiblar.
Här är
förhållningssättet direkt avgörande för användbarheten.
Danna Nolan Fewell, som skriver utifrån en amerikansk, metodistisk
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kontext, har föreslagit en läsart modellerad efter den judiska midrashen.
Den innebär att man kan stanna upp och ifrågasätta texten, föreställa sig att
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den berättas på andra sätt, eller till och med skriva om den.
Berättelser
som den om Isaks bindande eller våldtäkten av Dina läser vi för att visa
att lidande och mörker är en del av att vara människa, men också för att
om möjligt bryta den onda spiralen. Fewell befarar att om kyrkan skyddar
barnen från det svåra finns det risk att barn tror att religiös tradition inte
har något med det verkliga livet att göra och att de inte kommer att kunna
lita på att kyrkan är en säker plats där tankar, erfarenheter och oro kan
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uttryckas och frågor ställas.
Det är starka ord, men liksom Fewell tror
jag att försöken att skydda barn mot allt ont kan göra mer skada än nytta.
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Jag menar också att det gäller vuxna i lika hög utsträckning som barn.
Men framför allt anser jag att biblisk tradition (i en nutida svensk folkkyrklig medelsekulariserad kontext) är en underskattad bank av mänskliga
erfarenheter. Redan denna läsning av den hebreiska bibelns två första böcker
uppvisar en tämligen komplex bild av ”barnets” subjektivitet, bortom enkla
dikotomier av oskuld och arvssynd. Min bedömning är att här finns mer att
hämta för kyrkan, både i bearbetningen av den egna självförståelsen och i
uppgiften att vara en röst i samhällsdebatten.
Bibelns barn är inte det gåtfulla folk i ett främmande land som Olle
Adolfsson sjunger om. På gott och ont skildras de som en del av det kollektiv
som storfamiljen, stammen eller folket utgör. Den metaforiska användningen
av ”barnet” som Guds förstfödde son pekar i samma riktning. Att Israels folk
identifieras med ett slavbarn i exil rymmer kanske den största utmaningen
för nutida läsare. Att värna barnet är inte något som en välbärgad kyrka gör
i relation till några svaga andra. Det utsatta barnet är också vi.
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Samtliga av Förenta Nationernas medlemsstater förutom Somalia och USA har undertecknat
barnkonventionen.
Sverige har även kritiserats av människorättsorganisationer för att inte säkra de så kallade
gömda flyktingbarnens fysiska och psykiska behov. Enligt en enkätundersökning till Sveriges
kommuner som barnombudsmannen lät göra 2008, hade 22 procent av Sveriges kommuner
ännu inte fattat något beslut om att arbeta utifrån FN:s barnkonvention och 33 procent
av kommunerna saknade uppföljning av arbetet med barnkonventionen. Dagens Nyheter
2008-10-01.
Se t ex Johansson 2007.
Kyrkoordningens första avdelning, ”Svenska kyrkan som evangeliskt–lutherskt trossamfund” avslutas med följande skrivning om barnens betydelse: ”I kristen tro intar barnen en
särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”
Bal 1997.
Ett ordfält utgörs av en grupp ord med gemensamma betydelsekomponenter. Orden tillhör
samma ordklass, men kan stå i olika relationer (hierarki, kontrast) till varandra. Ett grundläggande drag i ordfältsteorin är att ett ords betydelse måste förstås i relation till de andra
orden i fältet. Bussmann 1996, s. 275–276.
Bakke (2005, s. 11–13) anser att barns ”verklighet” är svårare att komma åt än de vuxnas,
eftersom den formulerats och därmed filtrerats av vuxna. Jag menar att det är problematiskt
att skilja på barns och vuxnas verklighet eftersom det förutsätter att barn har tillgång till
andra språk och sociala miljöer än vuxna. Feministiska exegeter har mött en liknande
problematik i sökandet efter kvinnors historia. Men åtskillnaden mellan män och kvinnor
har varit tydligare än den mellan barn och vuxna. Dessutom finns det åtminstone spår av
kvinnligt författarskap i bibeltexterna (Brenner och Van Dijk-Hemmes 1993), men knappast
något motsvarande för barn.
Den franska mentalitetshistorikern Philippe Ariès (1960) argumenterade för att barndomen
som idé ”upptäcktes” på 1200-talet och fick fäste först under slutet av 1500-talet. Även om
hans tes har kritiserats, bidrog Ariès i hög grad till att sätta barnet på den akademiska agendan. För kritiken mot Ariès, se Dalevi 2007, s. 21–23.
Meyers (1988, s. 171) argumenterar för att listan är ett uttryck för en jämlik värdering av
mäns och kvinnors arbete. Milgrom (2001, s. 2368) ställer sig bakom Filons (Laws 2.32–34)
positiva värdering av lagen: ”all are assessed equally, the sole distinctions made being between men and women and between children and adults.”
Fewell and Gunn 1993, s. 10.
Tanken på barnet som Guds avbild har inte slagit igenom här. Under antiken utmärkte sig
judarna genom att inte praktisera expositio av oönskade barn (Bakke 2005, s. 110–114.)
Miller McLemore (2009) har påpekat att medan barn i de bibliska texterna uppfattas som en
ekonomisk resurs, uppfattas de idag (i en amerikansk kontext) som en ekonomisk belastning.
Mönstring förutsätts gälla män som är 20 år och uppåt enligt 4 Mos 14: 29 och 2 Krön 25:5.
Folkräkning sker bara av dem som är 20 år och uppåt enligt 4 Mos 26:2 och 1 Krön 27:23.
Hidal (1996, s. 92) uppfattar 20 år som israelitens myndighetsålder.
När det gäller Davids tvekamp mot Goliat (1 Sam 17), består berättelsens poäng just i att
det är ett barn och inte en man som vinner seger. Utifrån vad vi idag vet om barnsoldater,
blir dessa berättelser allt annat än idylliska, vilket David Bosworth visade i föredraget
”Too Young to Kill: Jether, David and Child Soldiers”, vid Society of Biblical Literature’s
Annual Meeting i New Orleans, november 2009.
1 Sam 22:3–5 är exempel på det förra, Dom 8:20 på det andra.
Typexemplet är 1 Mos 24:67 där Isak tar Rebecka till hustru genom att föra in henne i sitt
tält.
Detta gäller två berättelser om sexuellt umgänge mellan barn och förälder, 1 Mos 9:20–28;
19:30–38.
”Childhood studies” har egna konferenser, tidskrifter och numera också institutioner.
Översikter över fältet ges av bl a Kehily (2004). Att avgränsa fältets kärna är vanskligt.
Wall (2006, s. 524) räknar kulturstudier dit, medan Bunge (2006, s. 549) också inkluderar
filosofi och litteraturvetenskap.
Endast en av 45 avhandlingar mellan 1994 och 2009 berör religion (Aretun 2007).
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21. Bunge (2006, s. 555–559) ger en god överblick över framväxten av det teologiska fältet barnforskning, med avhandlingar, tidskrifter, konferenspaneler mm.
22. Dalevi 2007.
23. Jag är tacksam för värdefulla synpunkter på denna text från Inger Ljung, Hanna Stenström
och Göran Eidevall samt från det gemensamma exegetiska seminariet för teologiska institutionen i Uppsala, teologiska högskolan i Stockholm samt Johannelunds teologiska högskola,
där texten presenterades 2010-02-18.
24. Se t ex Levenson 1993 för en översikt. Till undantagen hör Andreas Michels (2003) ambitiösa
studie om våld mot barn, som bland annat omfattar Gen 22. Michels gör också en lexikografisk genomgång av texter där Gud står som subjekt för våldsutövningen (s.74–106).
Det öppnar för en viktig bibelteologisk diskussion om gudsbild i relation till barn, som dock
går utöver ramarna för denna studie.  
25. Se t ex Cooper 1996 eller Feldman 1917.
26. Perdue (1997) presenterar en systematisk genomgång av familjen under olika epoker av
Israels historia, där också barnens roll uppmärksammas. I konferensrapporten Families and
Family Relations (van Henten och Brenner 2000) är barnet, med undantag av Dina, närmast
helt frånvarande. I van der Toorns stora arbete om familjekulten nämns barn vid ett enda
tillfälle (1996, s. 130).
27. Meyers 1998, s. 6.
28. Bakke (2005, s. 257–259) hävdar att barn medverkade i den kristna gudstjänsten med sång,
förbön (kyrie) och textläsning och att de ansågs särskilt lämpade på grundval av sin sexuella
renhet. Bakke finner det troligt att abort, barnamord, sedvänjan att ”sätta ut” barn (expositio)
samt sexuella relationer mellan barn och vuxna var mindre vanliga bland kristna, medan förekomsten av fysisk aga av barn sannolikt var vanligare bland kristna.
29. Carroll 2001.
30. Brenner 2004.
31. Fewell och Gunn 1993.
32. Fewell och Gunn 1993, s. 13–14.
33. Som exempel kan nämnas att A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy (Brenner
1994) ägnar första delen åt ”döttrar” (varav fyra artiklar om 2 Mos 1–2) och sista delen åt
”systern” (Miriam).
34. Se framför allt Nästan till en gud (Hidal, 1996). Stordalen (1994) nämner barn vid några
enstaka tillfällen i sin Støv og Livspust.
35. Fewell och Gunn 1993, s. 20 samt Landy 1997, s. 157–160.
36. Merenlahti (2004) använder begreppet ”model reader” för den ideala läsare som texten
förutsätter (Eco 1979).
37. Det gäller exempelvis bidragen till panelerna om barnbiblar vid Society of Biblical Literature’s
Annual Meeting i New Orleans, november 2009, framför allt Laurel Koepf , ”Inside Out:
The Othered Child in the Bible for Children”, Jeremy Punt, “The Other in South African
Children’s Bibles” och Julie Faith Parker, “Characters of Color: Players or Props”.
Flera av bidragen kommer att publiceras i Semeia Studies (Brill).
38. Van Gemeren 1997, s. 672.
39. 1 Sam 3:6 är exempel på det förra, Jos 7:19 på det senare.
40. Botterweck och Ringgren 1974 (vol 2), s. 145–159.
41. Botterweck och Ringgren 1974 (vol 2), s. 336.
42. T ex 1 Mos 29:4 (Jakob till herdarna) och 1 Sam 30:23 (David till trupperna).
43. 2 Mos 2:6, 1 Mos 41:12; 46.
44. 1 Sam 21:2–10.
45. T ex 1 Mos 19:4, Jos 6:21; 3:13.
46. T ex Dom 19:11–12, 1 Sam 25:14; 17; 42.
47. 5 Mos 22:15, Rut 2:5, Ords 9:3.
48. Botterweck och Ringgren 1998, vol 9, s. 484.
49. Van Gemeren 1997, s. 781.
50. Koehler Baumgartner (1994, s. 166–167) och Brown Driver Briggs (1996, s. 143) översätter
”jungfru”.
51. 3 Mos 21:13, 5 Mos 22:19, Hes 44:22 enligt Botterweck och Ringgren 1974 (vol 2), s. 341.
52. Van Gemeren 1997, s. 782.
53. Van Gemeren 1997, s. 638.
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195. Sjöberg 2006, s. 38 och Fretheim 1991, s. 135.
196. Noth 1962, s. 88.
197. En återblick ger vid handen att den förstföddes död förebådats vid tre tillfällen: Faraos
befallning (1:22), Guds förutsägelse (4:23) och Guds attack (4:24–26). När den sista plågan
slutligen verkställs sker det genom ytterligare tre förutsägelser (11:5; 12:12; 23), själva
händelsen (12:29) samt en tillbakablickande förklaring av händelsen (13:15). Därtill tillkommer en framtida tillbakablick i 12:27.
198. Fretheim 1991, s. 139.
199. Stadgan om att helga det förstfödda preciseras i 13:12–13 till att enbart gälla manlig
avkomma, vilket skapar dissonans mellan dödandet av de förstfödda och helgandet av
desamma. Betydelsen av att återlösa eller friköpa (13:13) förmodas här vara känd,
men preciseras i 5 Mos 18:15–16 till ett fastlagt pris: fem siklar silver efter tempelvikt.
200. Fadern säger i v. 8 att ”detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut”
och senare i v. 9 till sonen att märket på handen och tecknet på pannan ”ska påminna dig
om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina
läppar.” (min kursivering)
201. Att texten ger farao skulden för barnens död kan möjligen förklaras med att redaktören
uppfattade texten som problematisk (Meyers 2005, s. 103). Pixley (1987, s. 66) tillhör de
kommentarer som till synes oreflekterat övertar textens ideologiska position.
202. Mathews McGinnis 2008, s. 35.
203. Fretheim 1991, s. 147. Barnets roll i påskfirandet har sedan vidareutvecklats i judisk tradition.
Det yngsta barnet ska ställa fyra frågor om olika delar av den måltid som firas i hemmet
under påskens första kväll – Seder. Frågorna gäller det osyrade brödet, de bittra örterna,
det dubbla doppandet och bruket att ligga till bords och bidrar till att knyta upp berättelsen
till något som har konkret form, färg och smak (Larsson 2007, s. 109). I vissa utformningar
av påskmåltiden föreskrivs också rituell kurragömma! Måltiden kan nämligen inte avslutas
förrän barnet hittar den bit osyrat bröd som någon av de vuxna gömt. Mathews McGinnis
2008, s. 39.
204. Det kan gestaltas under Sedermåltiden genom att man spiller ut tio droppar av vinet, en för
varje plåga, samtidigt som man erkänner egyptiernas lidande, t ex i Bronsteins (1975, s. 46)
version: ”Yet our triumph is diminished/by the slaughter of our foe/As the wine within the
cup of joy is lessened/when we pour ten drops for the plagues upon Egypt”.
205. Meyers 2005, s. 93. Fretheim 1991, s. 141.
206. Verkningshistorien visar också att 2 Mos 11–13 använts av såväl judar som kristna
för att avgränsa den egna identiteten som trosgemenskap i konflikt med andra grupper.
Langston 2006, s. 120.
207. Fretheim 1991, s. 149.
208. Fretheim 1991, s. 202–203.
209. Fretheim 1991, s. 201.
210. Fretheim 1991, s. 203.
211. Fretheim 1991, s. 206.
212. Fretheim 1991, s. 205.
213. Kronholm 1992, s. 174.
214. Fretheim 1991, s. 231 och Meyers 2005, s. 174.
215. Fretheim 1991, s. 232.
216. Fewell och Gunn 1993, s. 101.
217. Meyers 2005, s. 179.
218. Fewell och Gunn (1993, s. 96) ställer sig kritiska till detta faktum.
219. Några kommentarer menar att det är missvisande att tala om slaveri. Meyers (2005, s. 190)
hävdar att det tidsbegränsade slaveriet fyllde en nödvändig social och ekonomisk funktion
och menar att man hellre borde tala om ”livegenskap”. Jacob (1992, s. 611) anser beteckningen ”slav” vara direkt felaktig eftersom det rör sig om tidsbegränsad tjänst. Larsson
(2007, s. 187) uppfattar regleringen av slaveriet som ett uttryck för ”omsorg”.
220. Childs (1974, s. 468) påpekar grymheten i att skilja makar samt att lagen står i ett spänningsförhållande till 1 Mos 2:24. Men han uppmärksammar inte att lagen innebär att föräldrar
kan skiljas från sina barn.
221. Childs (1974, s. 468) sträcker sig så långt som att säga att termen ”älska” inte bör romantiseras, men han menar att lagen erkänner ett subjektivt element i lagstiftningen.
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252. 2 Mos 12:1–14 läses under skärtorsdagen (”Det nya förbundet”), 2 Mos 12:21–28 under
påsknatten (”Från död till liv”) och 13:6–10 under palmsöndagen (”Vägen till korset”).
På skärtorsdagen läses i Matteusserien 2 Mos 12:1–14, 1 Kor 11:20–25 samt Matt 26:17–30
och I Lukasserien läses 2 Mos 12:15–20; 5:6–8 samt Luk 22:7–23. På palmsöndagen läses i
Markusserien 2 Mos 13:6–10, Hebr 2:14–18, Mark 11:1–11.
253. Slutligen innehåller evangelieboken också två exodustexter om folkets avfall där barnen
figurerar som kollektiv. Ingenting i rubrik eller övriga texter knyter dock an till barnmotivet
i den gammaltestamentliga läsningen. På annandag pingst, första årgången, under rubriken
”Andens vind över världen” läses texten om folkets rädsla att de och deras barn ska dö av
törst i öknen (2 Mos 17:1–7). Episteltexten handlar om hur anden utgjuts över hedningarna
(Apg 10:42–48) och evangeliet (Joh 6:44–47) om att alla ska bli Guds lärjungar.
Under rubriken ”Rik inför Gud” på sjuttonde söndagen efter trefaldighet, första årgången,
läses berättelsen om guldkalven (2 Mos 32:1–4, 30–35), som stöptes av barns och hustrurs
guldringar. Både epistel (1 Joh 2:15–17) och evangelium (Matt 6:19–24) handlar om vådan
av att samla skatter på jorden.
254. Gundry 2008, s. 143–167.
255. Närmast efter läsningen av Mark 10:13–16 i dopgudstjänsten följer befrielsebönen, som på
något sätt ger uttryck för att barnet är delaktig i en ond verklighet. Hur Svenska kyrkan idag
ska tolka befrielsebönen i relation till läran om arvssynd har debatterats i kyrklig press under
vintern 2009–2010, bland annat med anledning av Anna Karin Hammars avhandling (2009).
256. Dalevi 2007, s. 51–53.
257. Fewell 2005, s. 32–40.
258. I integrationssprojektet ”Abrahams barn”, utvecklad vid Rinkebyskolan sker just det, att
barnet får skriva om en berättelse från bibeln och koranen ur sitt eget perspektiv.
259. Fewell 2005, s. 108. Hon hänvisar i sin tur till Bettelheims (1976, s. 8) försvar av mörka
sagor: ”that a struggle against severe difficulties in life is unavoidable, is an intrinsic part of
human existence – but that if one does not shy away, but steadfast meets unexpected and
often unjust hardships, one masters all obstacles and at the end emerges victorious”.
260. Jag har behandlat frågan om etiskt problematiska bibeltexter i ett antal olika sammanhang,
t ex Sjöberg 1999, Sjöberg 2006 och Larsson 2009.
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Under lång tid har den teologiska forskningen om och kring
barn varit märkligt eftersatt. Men detta faktum ska nog inte enbart skyllas på den teologiska forskningen utan måste ses som ett
mer allmänt fenomen. Barn har sällan en framträdande roll inom
politik, samhällsliv och forskning. Under senare tid har dock en
ändring kunnat skönjas såväl nationellt som internationellt. Inte
minst är det synligt inom kyrka och teologi. I Svenska kyrkans
kyrkoordning som började gälla vid millennieskiftet står det
i första avdelningens inledning: ”I kristen tro intar barnen en
särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas
i Svenska kyrkans verksamhet”. För att dessa ord också ska
kunna få bäring i verkligheten har Svenska kyrkan sedan
några år tillbaka satsat stort och brett på att arbeta med, och
reflektera kring, barn och barnens roll i teologi och kyrkoliv.
Som ett led i detta har Forskningsenheten vid kyrkokansliet
på olika sätt arbetat med frågorna. Ett av resultaten är föreliggande bok av TD Mikael Larsson.

I begynnelsen var barnet
en läsning av 1 och 2 mosebok
Mikael Larsson har gjort en exegetisk undersökning av 1 och
2 Mosebok vad gäller barn. Studien visar att bilden som ges
av barnet inte är entydig utan mycket komplex. Texterna visar
på en stor erfarenhetsbank som skulle kunna reflekteras vidare
kring och också användas idag på ett tydligare sätt än det kanske
görs i teologin men också i kyrka och gudstjänst.

