
1 
 

UPPSALA UNIVERSITET 

Teologiska institutionen 

Bibelvetenskap C2GTs 

Handledare: Mikael Larsson 

Examinator: Göran Eidevall 

 

 
 

Välsignad förbannelse: en retorisk analys 
av bibliskt material i Black Metallyrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Jonsäll 

930602-5892 

hajo7020@student.uu.se 

  



2 
 

INNEHÅLL 

1 Inledning ............................................................................................................................................. 4 

1.1 Prolog .......................................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställning ............................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................. 5 

1.4 Forskningsöversikt ...................................................................................................................... 5 

2 Teori och metod .................................................................................................................................. 8 

2.1 Teori ............................................................................................................................................ 8 

2.1.1 Intertextualitet .................................................................................................................... 8 

2.1.2 Strukturalism ....................................................................................................................... 8 

2.1.3 Teoretiska verktyg ............................................................................................................... 9 

2.2 Metod ......................................................................................................................................... 9 

2.2.1 Retorisk kritik ...................................................................................................................... 9 

2.2.2 Metodologiska verktyg ........................................................................................................ 9 

3 Bakgrund och material ...................................................................................................................... 11 

3.1 Deuteronomium ........................................................................................................................ 11 

3.1.1 Den deuteronomistiska skolan och förbundet .................................................................. 11 

3.1.2 Vasallfördraget .................................................................................................................. 11 

3.2 Black Metal ............................................................................................................................... 12 

3.2.1 Black Metalscenen och dess sammanhang ....................................................................... 12 

3.2.2 Ideologi och religion inom Black Metal ............................................................................. 13 

3.2.3 Funeral Mist ...................................................................................................................... 14 

4 Analys................................................................................................................................................ 15 

4.1 (A) Tema och genre ................................................................................................................... 15 

4.1.1 Intertextuell analys – övergripande likheter och skillnader .............................................. 16 

4.1.2 Välsignelser och förbannelser ........................................................................................... 16 

4.1.3 Förintelse och undergång .................................................................................................. 19 

4.1.4 Domsord och domedagsprofetior ..................................................................................... 21 

4.2 (B) Komposition och struktur .................................................................................................... 23 

4.2.1 Centrum: övernaturliga fenomen ...................................................................................... 24 

4.2.2 Edskontrakt som förbund .................................................................................................. 26 

4.2.3 Inverterat edskontrakt ...................................................................................................... 28 



3 
 

4.3 (C) Litterär kontext .................................................................................................................... 29 

4.3.1 Teman och intertexter....................................................................................................... 29 

4.3.2 Profetisk diskurs ................................................................................................................ 31 

4.3.3 Apokalyps och undergång ................................................................................................. 33 

5 Slutsats och reflektion....................................................................................................................... 35 

5.1 Bibeltextens förändring i Blessed Curse .................................................................................... 35 

5.2 Polemik ..................................................................................................................................... 37 

5.3 Etiska implikationer ................................................................................................................... 37 

Bibliografi .................................................................................................................................................. 39 

Litteratur ............................................................................................................................................... 39 

Internet ................................................................................................................................................. 41 

Diskografi .............................................................................................................................................. 42 

 

  



4 
 

1 INLEDNING 

1.1 PROLOG 
I dagsläget finns en nästan outtömlig och ständigt växande flora av texter inom musikgenren hårdrock 

eller Heavy Metal. Ett textkorpus flödar fram i skymundan för både litteraturvetare och musikologer 

men konsumeras i allra högsta grand av en bred, engagerad och alltjämt livfull kommunitet av lyssnare, 

producenter, recensenter samt artisterna och banden själva.1 Att verksamheten inom vissa av de många 

subgenrerna till stor del är underjordisk och således föga känd för allmänheten gör också att både 

musiken och litteraturen inte studeras inom akademin – det finns helt enkelt ingen större kunskap om 

vare sig upphovsmän eller materialet självt och därför kommer det aldrig under lupp. Det räcker med att 

man slumpmässigt ögnar igenom några av de största bandens texter för att inse att innehållet till stor 

del antingen är färgat av eller direkt lånat från religionens värld, med allt ifrån citat ur heliga skrifter som 

Bibeln till mytologiska gestalter och rituellt symbolspråk. Särskilt inom genren Black Metal finns en stor 

mängd bibliskt material och judisk-kristen symbolik, vilket dock är bristfälligt utforskat inom den 

akademiska religionsvetenskapen. Detta blir, vad jag vet, den första studien av Black Metallyrik i det 

bibelvetenskapliga fältet, med målet att sporra andra till att ta vid och fortsätta utforska det 

översvallande havet av text som Black Metalscenen och övriga hårdrocksgenrer tillhandahåller. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
I denna uppsats har jag valt att göra en närstudie av den svenska Black Metalartisten Funeral Mist 

genom att analysera låten ”Blessed Curse” från albumet Maranatha. Anledningen till att jag valt just 

denna text är att materialet direkt citerar utdrag ur den Hebreiska Bibeln, närmare bestämt 

Deuteronomium 28, och därför lämpar sig väl som exempel på hur Black Metallyrik använder sig av 

bibliskt material. Jag vill i analysen undersöka vad som händer med bibeltexten då den förflyttas till sin 

nya miljö och vilken tolkningssituation som uppstår på grund av den nya formen och förändrade litterära 

kontexten. Syftet kommer alltså att vara att undersöka hur bibeltexten Deut 28 fungerar i sin nya 

kontext, det vill säga: låten ”Blessed Curse” och albumet Maranatha. 

Det grundläggande problemet jag väljer att undersöka är: vilka likheter och skillnader finns mellan 

låttexten och bibeltexten och vilka nya betydelser får bibelverserna i den nya kontexten?  

                                                             
1 Se exempelvis websidorna http://www.darklyrics.com/ (2015-11-04) och http://www.metal-archives.com/ (2015-

11-04), för en överblick av det tillgängliga textstoffet. 

http://www.darklyrics.com/
http://www.metal-archives.com/
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För att besvara frågeställningen kommer jag att utgå från följande analysfrågor: 

1. Vilka bibelverser har använts i låttexten och vad är annorlunda? 

2. Vilka centrala teman finns i respektive text? 

3. Vilken litterär genre beskriver bäst innehållet i texterna? 

4. Hur ser texternas respektive struktur ut? 

5. Hur relaterar texterna till albumets diskurs och den litterära kontexten? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
För att avgränsa uppsatsen gör jag följande restriktioner och förtydliganden. Jag kommer att studera 

mitt undersöksmaterial inom disciplinen Hebreiska Bibelns exegetik. Med andra ord kommer jag att 

undersöka innehållet i den masoretiska grundtexten, men inte gräva alltför djupt i språkliga och 

filologiska problem och alternativa läsarter. Dessutom innebär detta att jag inte lägger någon större vikt 

vid att analysera nytestamentligt material i mitt studieobjekt trots att det finns en stor mängd 

referenser till just Nya Testamentet i albumet.2 Av utrymmesskäl kommer jag inte att detaljstudera de 

många citat och intertextuella kopplingar som finns mellan Maranatha och den Hebreiska Bibeln, utan 

jag väljer att undersöka ett fåtal där det behövs för att förstå innehållet och temata i texterna. De 

intertexter jag väljer att ta upp kommer alltså inte att vara representativa för hela albumet men kan 

förhoppningsvis ändå bidra med att ge en överblick av Bibelns närvaro i materialet och musikgenren.3 

Studien tillhandahåller ett stickprov av bibliskt material och diskurs i Black Metal och menar inte att vara 

representativ för genren rent generellt. 

1.4 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Receptionshistoria är ett relativt nytt fält inom exegetiken. Trots att denna disciplin tidigare har 

förbisetts av akademin har det nu blivit vitt accepterat och välkomnat att studera Bibeln i kulturen.4 The 

Blackwell Companion to The Bible and Culture redigerad av John F.A. Sawyer ger en utförlig redogörelse 

över forskningsläget inom den kulturorienterade bibelvetenskapen med exempel från litteratur, musik, 

bildkonst, arkitektur, teater, och till och med cirkusvärlden och kroppskultur.5 Vad gäller musik är det 

                                                             
2 Det finns en stark koppling till Nya Testamentet genom citat från både evangelierna och Paulus brev, Jesus som 

gestalt samt direkta referenser till den apokalyptiska Uppenbarelseboken. 
3 Referenserna till Hebreiska Bibeln kommer från Pentateuken (främst Genesis och Deuteronomium), Psaltaren, Job, 

och profettext (exempelvis Jesaja och Jeremia) och apokalyptik (Daniel). 
4 Clines, D. J.A., The Bible in the Modern World, Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2005, 37-40. 
5 Sawyer, J. F.A. (red.), The Blackwell Companion to the Bible and Culture, Blackwell Publishing, Malaysia, 2012. 
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fortfarande framförallt klassiska konfessionellt färgade oratorier som analyserats,6 medan populärmusik 

i jämförelse är så gott som orörd mark.  Studiematerialet inom området rymmer kompositioner av 

Benjamin Britten, italiensk opera,7 varvat med oratorier av G.F. Händel, Joseph Haydn, Johan Sebastian 

Bach med flera andra klassiska kompositörer.8 Inom populärmusik har musikgenrer såsom Pop, Rock, 

Hiphop, Reggae och Country undersökts.9 William Goodman är en annan forskare som har utforskat 

bibliskt material i traditionell rockmusik, specifikt hur röster från Psaltaren och Höga Visan återfinns hos 

artister som Leonard Cohen.10 

Antologin Anthems of Apocalypse med religionsvetaren Christoffer Patridge i redaktörssätet lyfter också 

fram Bibelns närvaro i populärmusik, då med den bibliska genren apokalyps som förgrund.11 Här 

återfinns artiklar om diverse typer av musik men med tyngdpunkten på olika former av Heavy Metal. 

Dock ligger författarnas fokus på äldre musik och sällan riktas rampljuset mot de mindre kända och mer 

underjordiska artisterna.12 Forskningen om Heavy Metal i sig är ett brokigt område utan några klara 

referenspunkter. Merparten av böckerna i ämnet är i regel skrivna av journalister som söker ge en 

historisk överblick eller insikt i ”den verkliga sidan” av genren, artisterna och deras följare. Därför 

baseras materialet främst på mer eller mindre underhållande intervjuer med banden och artisterna 

varvat med ett icke-vetenskapligt fågelperspektiv av genrens utveckling.13 Ett fåtal forskare har 

undersökt Heavy Metal från sociologiskt håll från och med 90-talet, exempelvis Robert Walser med 

                                                             
6 Clines 2005, 43-45, ger intrycket av att klassisk musik ofta har kontakt med Bibeln och menar dessutom att musik 

är den mest bibelsprängda kulturyttringen i allmänhet, där influenserna är tydligast. 
7 Long, S. D., ”The Sacrifice of Isaac: Tales of Heroism and Murder in Two Compositions by Benjamin Britten”, 

155-185; Leneman, H, “Moses and the Exodus in Italian Opera”, 186-212, i D. J.A. Clines & Exum, C. J. (red.), 

Biblical Reception 1 (2012), Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012. 
8 Rogerson, J. W., “Music”, i J. F.A. Sawyer (red.), The Blackwell Companion to the Bible and Culture, Blackwell 

Publishing, Malaysia, 2012, 286-297. 
9 Exemplen utgår från kapitel ur antologin Culbertson, P & Wainwright, E.M., The Bible in/and Popular Culture: A 

Creative Encounter, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2010. 
10 Goodman, L, Yearning for You: Psalms and the Song of Songs in Conversation with Rock and Worship Songs, 

Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012. 
11 Patridge, C (red.), Anthems of Apocalypse: Popular Music and Apocalyptic Thought, Sheffield Phoenix Press, 

Sheffield, 2012. Ingår i förlagets serie Apocalypse and Popular Culture där olika populärkulturella uttryck 

analyseras inom ramen för apokalyps och apokalyptik. 
12 Se framförallt Till, R, “The Number of the Beast: The Adoption of Apocalyptic Imagery in Heavy Metal”, i C  

Patridge (red.), Anthems of Apocalypse: Popular Music and Apocalyptic Thought, Sheffield 

Phoenix Press, Sheffield, 2012, 90-108. Dock tittar exempelvis Granholm, K, Gilmour, M, och Moberg, M, i samma 

antologi på tongivande nutida band inom Hardcore-scenen och så kallad Christian Metal.  
13 Hittills har två speciellt framstående och ambitiösa reportageverk givits ut på svenska respektive engelska: I 

Johanneson & Klingberg, J. J., Blod, eld, död: En svensk metalhistoria, Alfabeta, Stockholm, 2011; samt Patterson, 

D, Black Metal: Evolution of the Cult, Feral House, Port Townsend, 2013. 
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boken Running with the devil.14 Från religionshistoriskt håll finns ett antal artiklar och antologier där 

genren beskrivs utifrån religionens närvaro i populärkultur.15 Inom det som brett kallas Extreme Metal, 

med avarter såsom Death Metal och Black Metal, har hittills bara en seriös monografi utgivits av 

forskaren Keith Kahn-Harris.16 I fråga om specifikt Black Metal ser det akademiska källäget svagare ut. 

Thomas Bossius avhandling Med framtiden i backspegeln ger en överblick av Black Metalkulturen och de 

ideologiska och religiösa föreställningarna som håller den samman.17  Vad gäller Black Metal finns i 

dagsläget ingen vetenskaplig studie som behandlar texterna i sig, och därmed inte heller någon 

undersökning inom exegetik. I det tomrummet kommer följande studie befinna sig och delvis försöka 

fylla igen.  

Även om den här uppsatsen inte har sitt huvudsyfte i att delta i forskningen om varken Deuteronomium 

som helhet eller Deut 28 i synnerhet kommer jag att använda mig av väletablerade och främst nya rön 

inom deuteronomiumforskningen.18 Klassiska kommentarer av exempelvis Gerard von Rad har lagt 

grunden till den historiska och formkritiska forskningen kring Femte Mosebok,19 medan senare verk som 

Walter Brueggemanns kommentar och Moshe Weinfelds bidrag till Anchor Bible-serien har belyst texten 

i ljuset av senare forskning.20 Jack R. Lundboms kommentar är den senaste i fältet och har utförligt gjort 

en retorisk analys av samtliga kapitel i Deuteronomium, vilket gör den extra aktuell för mitt projekt.21 

                                                             
14 Walser, R, Running with the Devil: power, gender, and madness in heavy metal music, Wesleyan Univ. Press, 

Hanover, N.H, 1993. 
15 Se exempelvis Partridge, C & Christianson, E (red.), The lure of the dark side : satan and western demonology in 

popular culture, Equinox Pub. Ltd., London, 2009. 
16 Kahn-Harris, K, Extreme Metal: Music and Culture on the Edge, Berg, Oxford, 2007. 
17 Bossius, T, Med framtiden i backspegeln: black metal- och transkulturen: ungdomar, musik och religion i en 

senmodern värld, Daidalos, Göteborg, 2003. 
18 För en översikt av äldre kommentarlitteratur, se Clements, R.E., Deuteronomy, Old Testament Guides, JSOT 

Press, Sheffield, 1989, 11-12. 
19 Rad, G. von, Deuteronomy: A Commentary, Old Testament Library, SCM Press, London, 1966. 
20 Brueggemann, W, Deuteronomy, Abingdon Old Testament Commentaries, Abingdon Press, Nashville, Tenn, 

2001; Weinfeld, M, Deuteronomy: 1-11: A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, 

5, Doubleday, New York, 1991. Anchor Bible-kommentaren är dock inkomplett och berör bara kapitel 1-11 av 

Deuteronomium. Den senare delen som berör Deut 12-33 har ännu inte tryckts. 
21 Lundbom, J. R., Deuteronomy: A Commentary, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 

Michigan, 2013. 
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2 TEORI OCH METOD 

2.1 TEORI 

2.1.1 Intertextualitet  

Trots att avsaknaden av enhetliga teoretiska ramverk är symptomatiskt för det brokiga fältet 

kulturorienterad bibelvetenskap, då det präglas av en väldig pluralism, menar Elaine Wainwright att 

begreppet intertextualitet kan ses som en minsta gemensam nämnare.22 Intertextualitet har sina rötter i 

litteraturvetenskapens och lingvistikens domän. Det myntades av strukturalisten Julia Kristeva 1966.23 

Kärnan i teorin består i att alla texter är relaterade till varandra och ingår i ett komplext nätverk – ingen 

text skapas ur intet utan uppkommer som ett resultat av en dialogisk process med omgivande 

textstoff.24 Ur detta perspektiv står all litteratur i förbindelse med varandra och alla texter ”livnär sig” 

således på andra texter.25 Intertextualitet som begrepp relaterar i sig till litteraturteoretikern Michail 

Bachtins term dialogicitet som har en närliggande innebörd. Vi förvaltar enligt honom över en slags 

gemensam språkbank och för varje kulturellt uttryck görs någon form av lån av redan användna och 

lagrade språkhandlingar.26 Alltså fungerar texter i egenskap av dialogiska processer snarare än fasta 

produkter. 

2.1.2 Strukturalism 

Den bakomliggande teorimatrisen för både intertextualitet och dialogicitet kommer från den 

språkfilosofiska strömningen strukturalism med Ferdinand de Saussure som förgrundsfigur. Enligt en 

strukturalistisk syn formas verkligheten av strukturer och kategorier i motsatsförhållanden till varandra, 

där detta tydligast uttrycks genom språket. Språk ses av Saussure som ett slutet system av skillnader på 

olika strukturella nivåer: den syntagmatiska nivån, som avser ordens grammatiska relation och; den 

paradigmatiska nivån, där ordens betydelsemässiga (semantiska) relation upprättas.27 Tydligare uttryckt 

kan man säga att språkliga tecken är helt beroende av sin kontext för att kunna förstås; sammanhanget 

skapar meningen. Ordens innebörd varierar efter omgivningen och bestäms utifrån närliggande uttryck 

på både syntagmatisk och paradigmatisk nivå.  

                                                             
22 Wainwright, E, ”Introduction”, i P Culbertson & Wainwright, E.M. (red.), The Bible in/and Popular Culture: A 

Creative Encounter, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2010, 1-9, här 2-4. 
23 Vikström, B, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens, Studentlitteratur, Malmö, 2011, 95. 
24 Vikström 2011, 38-39. 
25 Vikström 2011, 95-96. 
26 Sjöberg, L, ”Gamla testamentet i samtidens kultur”, i LO Eriksson & Viberg, Å (red.), Gud och det utvalda folket: 

inledning till Gamla testamentet, Verbum, Litauen, 2012, 229-237, här 229. 
27 Vikström 2011, 90-92 
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2.1.3 Teoretiska verktyg 

Jag har här behandlat intertextualitet respektive strukturalism som separata teorier men med insikten 

om sambandet mellan de båda. I min analys kommer jag att identifiera de intertexter och paralleller 

som finns mellan låttexten och bibeltexten. Jag kommer uppsatsen igenom att uppmärksamma hur de 

olika verserna i egenskap av språkliga enheter styrs och får sin betydelse av sin kontext. Med dessa 

teoretiska verktyg ämnar jag angripa mitt material i syfte att förstå och förklara bibeltextens förändrade 

betydelser i låttexten, albumet och deras inbördes relation. 

2.2 METOD 

2.2.1 Retorisk kritik 

För att besvara min frågeställning kommer jag att arbeta utifrån en retorisk metod, på engelska kallad 

rhetorical criticism och här översatt till retorisk kritik. Phyllis Trible har identifierat fyra olika 

komponenter som utgör bakgrunden för den bibelvetenskapliga retoriska kritiken och som den bygger 

på: 1) klassisk retorik; 2) litteraturvetenskap; 3) det litterära studiet av Bibeln samt; 4) formkritik.28   

Studiet går enligt metodens skolbildare James Muillenburg ut på att först och främst analysera 

lingvistiska mönster. Metoden för uppgiften är att göra en närläsning (close reading) av texten som i sig 

inbegriper en analys av innehåll (inventio), struktur (dispositio) och stil (elocutio), tre kategorier från den 

klassiska retoriken.29 På så vis utgör retorisk kritik en sammanstrålning av olika tekniker, teorier och 

metoder för att analysera texter, men utgör inget enhetligt sammanhängande system – istället får 

materialet i fråga bestämma medlen för studiet.30 

2.2.2 Metodologiska verktyg 

De retorisk-kritiska verktyg jag själv kommer att använda i min analys av texten baseras på mina 

analysfrågor ovan och kommer att vara följande: A) innehållsanalys (inventio), där jag kommer att 

undersöka språkligt och idémässigt innehåll och; B) strukturanalys (dispositio), där jag kommer att titta 

närmare på textens komposition och struktur. Låttexten kommer att analyseras utifrån dessa två 

moment med respektive metodiskt grepp för att sen relateras till sitt sammanhang i den litterära 

kontexten (C). 

 

                                                             
28 Trible, P, Rhetorical Criticism: Context, method and the Book of Jonah, Fortress Press, Minneapolis, 1994, 5-23. 
29 Trible 1994, 26-27. 
30 Trible 1994, 28-48. 
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I (A) innehållsanalysen inriktar jag mig på att avtäcka texternas innehåll genom att identifiera några 

nyckelord och centrala teman. Här kommer jag bland annat att utgå från en språklig analys av den 

hebreiska grundtexten för att tydligt visa på ett urval av dessa nyckelords betydelser. För att 

komplettera innehållsanalysen använder jag mig delvis av stilanalytiska grepp (elocutio). Därefter 

kommer jag att arbeta med formkritik för att diskutera vilken genre som bäst beskriver låttexten. 

I (B) strukturanalysen ligger tyngdpunkten på texternas disposition, det vill säga vilka enheter de kan 

delas in i på tematiska och strukturella grunder och hur enheterna förhåller sig till varandra. Syftet är att 

förstå hur texternas komposition ser ut och vilka likheter och skillnader som finns mellan de. Jag 

undersöker och jämför därför texternas respektive centrum och helhetens retoriska uppbyggnad. 

Slutligen kommer jag att vända mig till (C) den litterära kontexten och undersöka albumet och hur det 

relaterar till låttexten samt den Hebreiska Bibeln i stort. Metoden bygger på att identifiera övergripande 

teman, karaktärer och symboler, allusioner till andra kontexter samt stilen och språkbruket, diskursen, 

som låttexterna tillsammans uppvisar. Dessutom ska jag diskutera texternas intertextuella förhållande 

med den Hebreiska Bibeln. Analysmomentet ämnar till sist att relatera materialet till musikgenren Black 

Metal.    

Tillsammans kommer dessa tre moment (ABC) att försöka teckna en bild av texternas innehåll, 

komposition och stil liksom den litterära kontextens diskurs i syfte att klargöra de betydelser som finns i 

materialet och avslöja vad som har förändrats. Min tolkning kommer att styras av ovanstående 

kategorier och begrepp men det kommer att ske en växelverkan mellan dessa i det praktiska utförandet 

av analysen i uppsatsen. Det är i jämförelsen och samspelet mellan texterna som min analys kommer att 

befinna sig, liksom i en blandning av metodologiska verktyg.   
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3 BAKGRUND OCH MATERIAL 

3.1 DEUTERONOMIUM 

3.1.1 Den deuteronomistiska skolan och förbundet 

Exegeter inom deuteronomiumforskningen har tidigt kunnat urskilja en speciell teologisk stil och 

tradition som genomsyrar Deuteronomium. Därför talar man ofta om en speciell teologisk skola – vad 

Moshe Weinfeld kallar den deuteronomistiska skolan.31 Centralt i den deuteronomistiska skolan är 

förbundstanken. I Deuteronomium etableras ett förbund (ברת) mellan Israels folk och deras Gud, JHWH. 

Det deuteronomistiska förbundet baseras på den ömsesidiga lojaliteten (kärleken) mellan Israel och 

JHWH.32 Förbundet ges som en gåva av JHWH till sitt utvalda folk, med villkoret att Israel håller Mose lag 

såsom den uttrycks i tidigare delar av Pentateuken, men också den nya lagkoden som utgör kärnan av 

Deuteronomium.33 Om folket istället revolterar mot lagen så bryts förbundet och JHWH bestraffar det 

otrogna Israel, ett återkommande teologiskt tema i det deuteronomistiska historieverket liksom 

profetlitteraturen.34 Genom det filtret tolkar den deuteronomistiska skolan historien och lyckas 

teologiskt förklara varför den allsmäktige men barmhärtige JHWH låter krig, undergång och misär 

drabba sitt utvalda folk.35  

3.1.2 Vasallfördraget 

Nära relaterat till förbundet är också formen i Deuteronomium. Med formkritiska medel är det en lång 

rad exegeter som har identifierat utombibliska paralleller till Deuternonomiums struktur och retoriska 

komposition. Man har argumenterat för att Deuteronomium till formen liknar ett så kallat vasallfördrag 

mellan en kung och dess vasall. Följande element är utmärkande för sådana fördrag enligt Lundbom:36 

1. Introduktion av talaren (Deut 1:1-5)  

2. Historisk prolog (1-4) 

3. Stipulationer, villkor och lagar (5:12-26) 

4. Föreskrifter för deposition av fördraget i templet och periodisk läsning (31:9-13, 26) 

                                                             
31 Se Weinfeld, M, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Clarendon, Oxford, 1972, för en utförlig diskussion 

om den deuteronomistiska skolan 
32 Lundbom 2013, 64. 
33 Brueggemann 2001, 21-22; Sperling, S. D. & Weinfeld, M, “Deuteronomy”, Encyclopaedia Judaica, 2. Ed., vol. 

5, 2007, 613-619, här 613. 
34 Weinfeld, M, ”Covenant”, i Encyclopaedia Judaica, 2. Ed., vol. 5, 2007, 249-253, här 252-253. 
35 Se Brueggemann 2001, 21-24 för en diskussion om Deuteronomiums roll i tolkningshistorien. 
36 Lundbom 2013, 20-21. 
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5. Åkallande av gudar som vittnen (Ej i Deut) 

6. Välsignelser och förbannelser (Deut 27-28) 

Alltså finns en klar koppling mellan Deuteronomiums innehåll och form och vasallfördragen i främre 

orienten. Dessa kan delas upp i två grova traditioner: hettitiska respektive assyriska vasallfördrag. Båda 

typerna centreras kring ett tal från en kung till sin vasall. De hettitiska fördragen talar om beskydd och 

belöning – välsignelse – mot lojalitet medan bestraffning – förbannelse – utlovas mot olydnad och 

uppror. Det finns en klar balans mellan välsignelser och förbannelser. De assyriska fördragen å andra 

sidan ställer enbart krav på lojalitet och hotar med hård bestraffning mot olydnad och uppror. I dessa 

finns ett klart överskott av förbannelser och i vissa fall har välsignelserna helt utelämnats.37 Deut 28 – 

med sina få välsignelser kontra många förbannelser – relaterar klart till just dessa assyriska vasallfördrag 

och möjligtvis har ett existerande fördrag använts som förlaga i redaktionsprocessen.38   

3.2 BLACK METAL 

3.2.1 Black Metalscenen och dess sammanhang 

Black Metal kan enklast beskrivas som en musikalisk genre och subkultur med rötterna i Heavy Metal 

och Hardcorepunk. Keith Kahn-Harris redogör ur ett sociologiskt perspektiv utförligt för utvecklingen av 

det han brett kallar för Extreme Metal där Black Metal är en av undergrupperna som växer fram under 

80- och 90-talet i främst USA och England men också Skandinavien. Vid sidan av Black Metal ingår bland 

annat subgenrerna Death Metal, Trash Metal, Doom Metal och Grindcore i Kahn-Harris beteckning 

Extreme Metal.39 Startskottet för Black Metalmusiken var det brittiska bandet Venom som 1982 

lanserade sitt album Black Metal och både gav namn till det som skulle bli en egen musikgenre och 

skapade en standard för vad som utmärkte den.40 Gemensamt för alla former av Extreme Metal är att de 

kännetecknas av att vara just extrema. Kahn-Harris benar ut förståelsen av extrem till att ytterst 

innebära att musiken och kulturen överskrider normer och konventioner såväl musikaliskt som socialt. 

Scenen utmärks av övertramp och provokation (transgression).41 Diskursiva övertramp inom just Black 

Metal tar sig oftast de mest radikala uttrycken. Ett ideologiskt och religiöst ramverk utmärker just Black 

Metal från andra former av Extreme Metal.42  

                                                             
37 Lundbom 2013, 20-21; 756. 
38 Se introduktionen i Weinfeld 1991, för detta resonemang. 
39 Kahn-Harris 2007, 2-5; Se också Bossius 2003, 85-106. 
40 Bossius 2003, 87-90; Se också Patterson 2013, 6-16.  
41 Kahn-Harris 2007, 29-30 
42 Kahn-Harris 2007, 37; 41-42.  
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3.2.2 Ideologi och religion inom Black Metal 

Inom metalundergrounden tycks det råda enighet om att det utmärkande draget för just Black Metal 

och det som skiljer genren från exempelvis Death Metal är budskapet i musiken: ”ett mörkt, sataniskt, 

destruktivt budskap.”43 Satanism och ockultism i någon form präglar Black Metal mer än något annat 

även om andra teman och religiösa traditioner återfinns inom scenen.44 Black Metalkulturen anses av 

vissa forskare vara den mest synliga formen av satanism idag med band såsom svenska Watain vilka 

rapporteras vara uttalade satanister.45 En distinkt ideologi framträder i relation till den typen av 

satanism som kännetecknar Black Metalkulturen. Misantropi är en del av detta tankekomplex och 

innebär att scenen ofta uttrycker ett allmänt hat mot mänskligheten och det omgivande samhället.46 De 

flesta ”vanliga människor” anses vara svaga och värdelösa medan scenens anhängare rent mentalt står 

över dessa individer; ett elitistiskt och egoistiskt tänkande hämtat ur Anton LaVeys filosofi i The Satanic 

Bible.47  

Starkt förenat med denna ideologi ligger föraktet mot och den fientliga inställningen till judisk-kristen 

kultur och religion inom Black Metalscenen. Framförallt kristendomen är en måltavla för hat och ses 

som en naturvidrig religion vars budskap är den totala antitesen till Black Metalidealet och människans 

sanna djuriska natur. Hyckleri och underkastelse associeras med den kristna läran vilken målas upp som 

vek, svag och patetisk.48 Detta gestaltas främst genom verbalt motstånd, men under 90-talet och tidigt 

2000-tal skakades både metalundergrounden liksom media av ett femtiotal kyrkobränder i främst Norge 

och Sverige liksom ett antal mord mot homosexuella och invandrare kopplade till musiker inom 

scenen.49 

 

                                                             
43 Bossius 2003, 75. 
44 Här förbiser jag bland annat den minoritet som Christian Black Metal utgör, vilken Bossius 2003, 77-78 diskuterar 

och kontrasterar mot den satanistiska huvudfåran i sin avhandling Med framtiden i backspegeln. Även likheter med 

extremhöger, fascism och nazism finns i Black Metalkulturen, vilket Bossius, T, “I Skuggan av nattens herre: Om 

musik, religion och rasism I den nordiska black metal-kulturen”, i G Larsson (red.), Talande tro: ungdomar, religion 

och identitet, Studentlitteratur, Lund, 2003, 179-193, specifikt diskuterar. 
45 P Faxneld & Petersen, J. Aa. (red.), The Devil’s Party: Satanism in Modernity, Oxford University Press, Oxford, 

2013, 7-8. Se också Johanneson & Klingberg, 2011, 335-356, för en ingående intervju med medlemmarna i Watain 

där de förklarar sin personliga tro. 
46 Kahn-Harris 2007, 39-40. 
47 Bossius 2010, 184. Jämför med framställningen av Anton LaVey och Church of Satan i Bossius 2003, 111-112.  
48 Kahn-Harris 2007, 38-40. 
49 Moynihan, M & Søderlind, D, Lords of chaos: the bloody rise of the satanic metal underground, 1. ed., Feral 

House, Venice, Calif., 1998. 
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3.2.3 Funeral Mist 

Under pseudonymen ”Arioch” är Daniel Rostén frontman och kärnan i bandet Funeral Mist. Det bildas 

samtidigt som det mer kända bandet Marduk i Stockholm under 90-talets början som ett underjordiskt 

och hemlighetsfullt projekt med ett fåtal livespelningar och långa mellanrum mellan albumsläppen. Den 

benämning som bäst stämmer överens med Funeral Mist i fråga om ideologi och religion är ortodox 

Black Metal,50 vilket relaterar till den tredje generationens Black Metal. Huvudsakligen karaktäriseras 

denna strömning och i synnerhet Funeral Mist av att Black Metal definieras som religiös musik, närmare 

bestämt som djupt religiös satanism eller rentav fundemantalistisk satanism.51 Det epitet Rostén själv 

väljer att identifiera sig med är ”religiös djävulsdyrkan”.52 

Rostén menar att han särskilt intresserar sig för kristen fanatism. Han vill belysa de mörka sidorna av 

kristendomen, de element som ”dömer och fördömer” samt ”Bibelns hämndlystne Gud.” Med en ironisk 

ton påstår han att det bästa sättet att förbanna folk är i Guds namn, helt klart ett uttryck för det hyckleri 

satanister associerar med kristen tro samt den egna våldsbejakande ideologin.53 På så sätt är blasfemi en 

huvudkomponent i Funeral Mists textstoff. Den stora mängden bibliskt material som återfinns genom 

hela diskografin, från Devilry (1998) och Salvation (2003) till Maranatha (2009) vittnar om intresset för 

judisk-kristen symbolik.54 Diskografin igenom utforskar Rostén de fanatiska sidorna av kristen tro i syfte 

att ironisera och utmana dessa. Även i bandet Marduk där Rostén numera är sångare utgår hans 

textskapande från en bibelsprängd och kristen symbolvärld.55 Som vi kommer att se i ”Blessed Curse” 

och Maranatha är det en våldsam bild av dom, straff och undergång som Rostén målar upp, laddad med 

satanistiska och kristendomsfientliga budskap.    

                                                             
50 Göransson, N, ”I väntan på herrens ankomst.”, Sweden Rock magazine, nr 58, 2009, 56-58, här 58. 
51 Patterson 2013, 337. 
52 Göransson 2009, 58. 
53 Göransson 2009, 57. 
54 Se Göransson 2009, 57, för tolkningen jag gjort här. För diskografi, se http://www.metal-

archives.com/bands/Funeral_Mist/2854 (2015-11-04) 
55 Patterson 2013, 339-340. Genom albumet Plague Angel (2004) debuterade Rostén som textförfattare i bandet och 

materialet genomsyrades av både bibliska allusioner och citat. Ännu mer uppenbara blev dessa element i albumet 

ROM 5:12 (vars titel såklart är tagen från en känd vers om döden och arvssynden i Paulus Romarbrev) från 2007 

med låtar såsom ”Vanity of Vanities” (Pred 1:1), ”Cold Mouth Prayer” och ”Imago Mortis” (en travesti på Imago 

Dei – ”[i] Guds avbild”). Uppföljaren Wormwood (2009), en referens till profettraditionens tal om malört som något 

ondskefullt, byggde vidare på samma universum. 

http://www.metal-archives.com/bands/Funeral_Mist/2854
http://www.metal-archives.com/bands/Funeral_Mist/2854
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4 ANALYS 

4.1 (A) TEMA OCH GENRE 
Funeral Mist – “Blessed Curse” (BC) ur Maranatha:56    Paralleller: 

1Cursed shall be the fruit of thy body,     Deut 28:18 

and cursed shall be the fruit of thy land, 
2Cursed shalt thou be when thou comest in,    v. 19 

and cursed shalt thou be when thou goest out. 

 
3aAnd thou shall grope at noonday,     v. 29 

as the blind gropeth in darkness, 
3band thou shalt not prosper in thy ways: 
4and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore,  v. 30 

and no man shall save thee. 

 
5The stranger that is within thee shall get up above thee very high; v. 43 

and thou shalt come down very low, 
6he shalt be the head,       v. 44 

and thou shalt be the tail. 

 
7And thy heaven that is over      v. 23 

thy head shall be brass, 

and the earth that is under thee shall be iron. 
8The LORD shall make the rain of thy land powder and dust:  v. 24 

from heaven shall it come down upon thee, 

until thou be destroyed. 

 
9The LORD shall make the pestilence cleave unto thee,   v. 21 

until he have consumed thee from off the land, 

whither thou goest to possess it. 
10aThe LORD shall smite thee with a consumption,   v. 22 

and with a fever, and with an inflammation, 
10band with an extreme burning, 

and with the sword, 

and with blasting, 

and with mildew; 
11and they shall pursue thee until thou perish,    v. 45 

because thou wouldest not obey the voice of the LORD thy God.57 

                                                             
56 Funeral Mist, Maranatha, Norma Evangelium Diaboli, Feb 23, 2009, CD. 
57 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#5 (2015-11-08). Versindelningen utgår från dels 

styckesindelningen på hemsidan dels bibelversernas placering. Vid referenser till texten utgår jag av analytiska skäl 

från min egen versindelning och hänvisar för tydlighetens skull också till bibelverserna där det behövs.   

http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#5
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4.1.1 Intertextuell analys – övergripande likheter och skillnader 

Som redovisat ovan bygger ”Blessed Curse” i sin helhet på direkta citat ur Deuteronomium 28 i engelsk 

översättning. Valda översättning verkar överensstämma med King James Version (KJV) från 1611 e.v.t, 

att döma av de ålderdomliga bruket av pronomen (”thou”; ”thee”; ”thy”), verbformer 

(”shalt”; ”wouldest”) liksom vokabuläret i stort (”cleave [unto]”; ”whither”; ”mildew”). Det enda 

undantaget från KJV är upprepningen av ”cursed” i Deut 28:18, som är inskjutet av textförfattaren själv. 

Den sista delen av versen i originaltexten, ”the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep” har 

också försvunnit. Båda dessa skillnader bidrar till att göra effekten av anaforen starkare. Det första 

stycket i låttexten avslöjar en väsentlig skillnad mot bibeltexten i sin helhet. ”Blessed Curse” innehåller 

enbart förbannelser i kontrast till Deut 28 där både välsignelser (Deut 28:1-14) och förbannelser (vv. 15-

68) återfinns. Dessutom innehåller låttexten enbart ett urval av de sex förbannelserna listade i 

ursprungstexten. Innan jag kan diskutera det övergripande temat i låttexten och klargöra innehållet 

krävs en redogörelse för hur välsignelser kontra förbannelser fungerar i den Hebreiska Bibeln och 

specifikt i Deut 28.  

4.1.2 Välsignelser och förbannelser 

Välsignelser och förbannelser uttrycks i ett stiliserat format i rituella sammanhang där en länk mellan 

det mänskliga och gudomliga har upprättats. Fenomenet är inte knutet till Israels religion eller 

judendom och kristendom utan är universellt för världens religioner.58 I Deuteronomiums historiska och 

religiösa sammanhang innehar det talade och skrivna ordet en alldeles särskild makt och kraft att 

förändra världen. Genom att yttra en välsignelse respektive förbannelse enligt vissa formaliteter och 

efter invokationen av en gudomlig aktör verkar orden performativt och fungerar i egenskap av bindande 

dokument.59 Brueggemann talar om att det rentav är en slags förhäxning, alltså en magisk formell med 

omedelbar verkan.60 Så används med stor sannolikhet förbannelserna i Deut 27, som uttalas i en 

ceremoniell och rituell tillställning i syfte att besvärja och fördöma olika typer av synder som utförs i 

hemlighet.61 Deut 27:11-26 uppvisar en liturgisk uppräkning av förbannelser i en högst formell stil som 

föreslår att detta var ett återkommande inslag vid ceremonier.62  

                                                             
58 Scheper, G, “Cursing”, i Encyclopedia of Religion, 2. Ed, 2005, 2097-2108, här 2097. 
59 Clements 1989, 44-46. 
60 Brueggemann 2001, 255. 
61 Lundbom 2013, 87, 750-751. 
62 Brueggemann 2001, 252; Lundbom 2013, 737-738. 
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Kärna: sex välsignelser och förbannelser 

De sex välsignelserna (Deut 28:3-6) respektive förbannelserna (Deut 28:16-19) utgör kärnan av hela 

Deut 28 och är en symmetrisk komposition.63 På hebreiska kan trekonsonantroten ברך ha flera olika 

betydelser. Den allra vanligaste är just i form av att välsigna (eng. ”Bless”). I Deut 28 används förutom 

substantivformen den passiva participen ברוך som på svenska ungefär får en adjektivform, ”välsignad”. 

Förbannelsen utgör den direkta motpolen till välsignelsen.64 På hebreiska och i Deut 28 finns två olika 

rötter med denna betydelse: ארר respektive קלל. Roten ארר står i aktiv form i stamformen qal (Q) och 

betyder då otvetydigt ”förbanna” (eng. ”curse”). ארר förekommer enbart i den passiva participen ארור i 

Deut 28. Participen återfinns i hela den första serien av förbannelser (Deut 28:16-19) och speglar 

participformen ברוך i motsvarande verser om välsignelser (Deut 28:3-6).65 Den andra varianten för 

förbannelse är roten קלל .קלל som verb betyder i regel ”förbanna” (eng: ”curse”) eller ”förklara [som] 

avskyvärd” i piel (PI).66 Som antytt av den andra betydelsen kan verbet קלל samtidigt ha fler betydelser 

än bara ”förbanna” och fungerar semantiskt nedlåtande, pejorativt.67 I qal- (Q) och nifalformen (NI) kan 

det närmast översättas med ”att vara avskydd” eller ”ringaktad”. 

De passiva participerna ברוך (välsignad) och ארור (förbannad) bildar tillsammans anaforiska 

konstruktioner, där varje vers upprepande inleds med antingen ברוך eller ארור och således förstärker 

innebörden i orden och därmed verserna.68 Vardera particip upprepas ordagrannt totalt sex gånger. En 

uppställning av anaforerna (understruket) kan se ut som följer:69 

Välsignad (ברוך)/förbannad (ארור) ska du vara i staden och välsignad (ברוך)/förbannad 

 ska du vara på fältet (alt. på landet) (Deut 28:3; 28:16) (ארור)

                                                             
63 Lundbom 2013, 757 
64 Scheper 2005, 2097-2108. 
65 Andra sammanhang där ארור används i den hebreiska litteraturen är: om Belial (1QM 13:4); om Kain (Gen 4:11); 

om ormen (Gen 3:14); om jorden (Gen 3:17), alltså övervägande i Genesis texter. Clines, D. J.A. (red.), The Concise 

Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2009. 
66 Används exempelvis om barn, av förälder (Ords 20:20); om människa, av JHWH (Ex 22:27); om födelsedag; av 

sjuk person (Job 3:1); om mark, av JHWH (Gen 8:21). Clines (red.) 2009. 
67 I de positiva fallen betyder קלל (Q) ungefär ”att vara liten” eller ”lätt” och används därmed enbart förminskande, 

diminutivt. Clines (red.) 2009. 
68 Se den masoretiska texten i BHS samt Lundbom 2013, 757, för en tydlig engelsk uppställning av strukturen. 
69 Efter Lundbom 2013, 757. Översättningen är min egen av BHS med Bibel 2000 och Lundbom som förlaga. 
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Välsignad (ברוך)/förbannad (ארור) [ska] din livmoders frukt (= ättlingar) [vara] och 

[välsignad ska] din jords frukt (= gröda/skörd) [vara] och [välsignad ska] din boskaps 

frukt (= avkomma) [vara] och din fårflocks unga. (28:4; 28:18) 

Välsignad (ברוך)/förbannad (ארור) [ska] din korg och din brödskål (מׁשארתך, hapax 

legomenon) [vara] (28:5; 28:17) 

Välsignad (ברוך)/förbannad (ארור) [ska] du vara när du kommer in och välsignad 

 ska du vara när du går ut (28:6; 28:19) (ארור) förbannad/(ברוך)

”Alla dessa välsignelser” (Deut 28:2) och ”alla dessa förbannelser” (28:15) repeteras med variationer 

efter de gemensamma teman som berör hela samhällslivet. Intressant är också att hela verserna i Deut 

28:3-6 i princip upprepas ord för ord i 28:16-19 alltså utgör hela kärnan i Deut 28 en dubbel anafor.70 De 

välsignelser respektive förbannelser som återfinns i Deut 28 har en nära intertextuell förbindelse med 

det föregående kapitlet och bör behandlas snarlikt.71 Även Deut 27:15-26 upprepar i BHS ארור i början 

av varje vers, d.v.s. med samma mönster som Deut 28:16-19 vilket tyder på att perikoperna är språkligt 

(semantiskt) relaterade till varandra och fyller samma pragmatiska funktion: rituell och ceremoniell 

förbannelse med målet att förhäxa den adresserade. 

Teman för förbannelserna 

Deut 28 nämner inga specifika lagöverträdelser som i kapitel 27, utan istället ligger fokus på de 

konsekvenser som ett brott mot förbundet för med sig. Typen av förbannelser ingår både till innehåll 

och form i ett strikt stiliserat format gemensamt för vasallfördrag runt hela Främre Orienten.72 Teman 

som angår välsignelserna (28:3-13) kan tolkas som: välstånd inom jordbruk och ekonomi; avkomlingar, 

grödor, boskap; mat; militär verksamhet, krig.73 Motsvarande gäller den första gruppen förbannelser 

(28:16-19).74 Övriga förbannelser (28:20-68) berör: sjukdom, svält och nederlag i strid (28:20-26); 

obotliga åkommor, galenskap och utstötthet (vv. 27-37); missväxt, fattigdom, beroendestatus (vv. 38-

47); belägring av fiendemakter (vv. 47-57) och slutligen; hot om att återvända till slaveriet i Egypten (vv. 

58-68).75 

Förbannelser bildar en röd tråd igenom också låttexten och de är synliga i inledningen (BC vv. 1-2). 

Passagen med förbannelser i ”Blessed Curse” (vv. 1-2) använder sig av verserna i Deut 28:18-19 och 

                                                             
70 Jämför med uppställningen i Lundbom 2013, 757. 
71 Se också Lundbom 2013, 797 
72 Brueggemann 2001, 254-255. 
73 Lundbom 2013, 758. 
74 Se Lundbom 2013, 757 för en tydlig uppställning av Deut 28:3-6 och 28:16-19 där dessa reflekterar varandra. 
75 Delvis baserat på Lundbom 2013, 752-755. 
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berör alltså enbart två teman: avkomlingar och grödor (BC v. 1; Deut 28:18) samt; kommande och 

gående (BC v. 2; Deut 28:19). Därför undersöker jag dessa verser närmare. Först relaterar utsagorna till 

temat ekonomisk och social misär med förbannelser riktade till ”the fruit of thy body” d.v.s. den 

berördes avkomlingar och ”the fruit of thy land” d.v.s. landets skörd (BC v. 1; Deut 28:18).76 Sedan 

förbannas personen då hen ”går ut” respektive ”går in” (BC v. 2; Deut 28:19), enligt flera kommentarer 

förstått som en förbannelse mot livets alla skeden.77 Lundbom argumenterar samtidigt för att versen i 

fråga mer specifikt berör frågor om krig och utgången i krigsföring.78 I jämförelse med repertoairen av 

välsignelser och förbannelser i Deut 28 visar ”Blessed Curse” upp en fragmentiserad bild av 

konsekvenserna för samhällslivet. Dragna ur sin tidigare kontext blir dessa verser än mer kryptiska och 

hotfulla, inte minst eftersom urvalet av förbannelser framförallt berör personliga och alltigenom 

förödande motgångar snarare än ursprungstextens beskrivning av samhällets många problem.  

Förbannelserna relaterar till det genomgående temat i ”Blessed Curse” som jag nu vänder mig till.  

4.1.3 Förintelse och undergång 

Det är uppenbart att förbannelserna utgör merparten av Deut 28. Dessa tar upp nästan tre fjärdedelar 

av hela texten.79 Ett klart överskott av förbannelser finns i Deut 28 vilket innebär att redan 

ursprungstexten lägger tyngdpunkten på dom och straff för brott av förbundet snarare än belöning för 

att hålla och lyda avtalet.  

Det övergripande temat i ”Blessed Curse” berör förintelse och undergång. Här relaterar jag till samtliga 

verser i låttexten, men riktar särskild uppmärksamhet till de sista verserna (BC vv. 10-11). 

Nyckelorden ”destroy[ed]” och ”perish” uttrycker bokstavligen förstörelse och undergång. Även om 

adressatens tilltalas som ett ”du” i såväl hebreisk grundtext som översättning, finns en diskurs om 

allmän ödeläggelse i hela ”Blessed Curse” och Deut 28. I låttexten uttrycks detta extra tydligt i de 

avslutande verserna (BC vv. 9-11; Deut 28:21-22; 28:45) där de uppradade katastroferna kulminerar 

med att Herren ska förfölja personen i fråga (alternativt: alla som inte lyder Guds vilja) tills denne går 

under (”perish”). 

                                                             
76 Lundbom 2013, 762; 767. Ordagrant står det i MT פרי־בטנך vilket kan översättas ”livmoders/skötes frukt”, en 

metafor för avkomlingar, liksom  אדמתך פרי  som innebär ”jordens frukt”, även det en metafor men då för skörden 

och grödorna. 
77 Lundbom 2013, 767. Se även 762. 
78 Lundbom 2013, 758.  
79 Rad 1966. 
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Jag väljer här att beskriva och diskutera ett fall av klimaktisk parallellism som jag har hittat i min läsning 

av låttexten. Denna enhet kan beskrivas som en kedja av (mer eller mindre) synonyma parallellismer och 

citeras för översiktlighetens skull nedan: 

9The LORD shall make the pestilence cleave unto thee,   Deut 28:21 

until he have consumed thee from off the land, 

whither thou goest to possess it. 
10aThe LORD shall smite thee with a consumption,   v. 22 

and with a fever, and with an inflammation, 
10band with an extreme burning, 

and with the sword, 

and with blasting, 

and with mildew; 
11and they shall pursue thee until thou perish,    v. 45 

 

Jag tänker nu belysa hur enheterna förhåller sig till varandra och vilken effekt den stilistiska 

konstruktionen (elocutio) skapar. Verserna 10a-10b uppvisar en slags kombination av anafor och 

synonym parallellism, där synonymer eller ord som åtminstone är semantiskt relaterade i något led 

upprepas successivt. Grundbetydelsen av sjukdom (BC v. 10a) och brinnande hetta eller krig (v. 10b) 

hålls hela tiden intakt medan en transformation sker på både form- och betydelsenivå. Det sker en 

stegring i passagen, i dispositionen märkbar genom den synliga upprepningen av frasen ”and with 

[lexem]” och det ständigt omformande semantiska innehållet då lexemen länkas ihop. Med andra ord 

uppstår en intensifiering av innehållet. Trots att inte alla ord har samma innebörd och att några faller 

utanför det huvudsakliga semantiska fältet ”sjukdom” (mest avvikande i sammanhanget är ”sword” 

och ”mildew”) sammanfogas alla enskilda delar till en helhet större än sina komponenter. Till form och 

betydelse uppstår vad jag väljer att kalla en semantisk monolit, en språklig koloss bestående av 

sammanhängande ord och fraser som genomgått en typ av fusion.80 Istället för att bibehålla sina 

enskilda betydelser och funktioner smälter de språkliga uttrycken samman med resultatet att ett nytt 

språkligt uttryck bildas. I det specifika fallet ser jag det som att verserna 10a-10b tillsammans bildar en 

enhet vars funktion är att beskriva ett kaotiskt och progressivt förödande tillstånd hos den drabbade 

liksom textvärlden i sig.  

Detta stilgrepp bidrar ytterligare till känslan av förstörelse och undergång som jag menar genomsyrar 

texten. Den klimaktiska parallellismen mynnar ut och når sin kulmen i låttextens sista vers (BC v. 11; 

                                                             
80 Här lånar jag ett uttryck från fysikens värld som förklarar hur atompartiklar från olika grundämnen smälter ihop 

för att bilda nya ämnen, exempelvis då vätepartiklar kombineras för att forma helium.  
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Deut 28:45) där det uttryckligen står att hela harrangen av förbannelser, förtryck, naturkatastrofer, 

plågor, sjukdomar, brand och fiendeanfall ”shall pursue [thee] until thou perish, because thou wouldest 

not obey the voice of the LORD thy God”. Det vore till och med möjligt att se alla verser fram till den 

avslutande (BC vv. 1-10) som komponenter i en mindre väldefinierad klimaktisk parallellism av domsord 

som byggs upp mot finaldomen i vers 11 där den exploderar i full intensitet och aggression. På sätt och 

vis förstärker kompositionen i ”Blessed Curse” ursprungsversens (Deut 28:22) liksom hela bibeltextens 

budskap om förintelse och ödeläggelse.  

4.1.4 Domsord och domedagsprofetior 

Deuteronomium 28 är till sin genre en slutplädering av ett vasallfördrag. Med formkritiska medel har 

man kunnat visa att Deut 28 med stor sannolikhet komponerats med assyriska vasallfördrag som 

förlaga, med vissa direkta kopplingar och slående paralleller till den assyriske kungen Esarhaddons 

vasallfördrag (VTE) i fråga om de listade förbannelserna.81 I både VTE och Deut 28 upprätthålls en hård 

och domsmättad ton. Deuteronomium i stort predikar om ett tungt lojalitetskrav och brutal 

auktoritarianism baserat på det deuteronomistiska förbundet.82 Detta blir extra tydligt i 

förbannelsepassagerna i just kapitel 28. Överskottet av negativa sanktioner sätter agendan för 

Deuteronomium och reflekterar den oroliga perioden för dess tillkomst och Israels osäkra framtid.83 Den 

som bryter förbundet i vasallfördraget kommer att bestraffas med extrema former av lidande, något 

som tydligt lyser igenom i ”Blessed Curse.” 

Samtidigt finns tematiska, historiska och intertextuella kopplingar till profettexter i Deuteronomium. En 

anledning till detta borde vara förekomsten av redaktionella spår från den profetiska traditionen i 

boken, jämte vishetstraditioner och levitiska drag.84 Flera auktoritativa kommentarer erkänner 

profetboken Hosea som nära relaterad till Deuteronomium i frågor om etik och moral liksom historisk 

situation.85 Lundbom har identifierat ett stort antal profettraditioner och samband mellan ett antal 

profetböcker i Deuteronomium, men särskilt har han betonat Jeremiabokens samröre med Femte 

Mosebok.86 Avgörande för förståelsen av formen i min text är hans uppmärksammande av de lån och 

citat mellan flera verser i Jeremia och Deut 28.87 De sammanhang där dessa verser används i Jeremia 

                                                             
81 Lundbom 2013, 20-21. 
82 Brueggemann 2001, 21-22. 
83 Brueggemann 2001, 256. 
84 Brueggemann 2001, 20-21. 
85 Se exempelvis introduktionerna i Weinfeld 1991; Rad 1966. 
86 Lundbom 2013, 28-43. 
87 Lundbom 2013, 37-43. 
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kan utan svårigheter tolkas som domsord mot Israels folk.88 I de fallen handlar det inte om förbannelser 

som sanktioner för ett avtal utan där fungerar verserna som förmaningar till omvändelse och varningar 

mot att trotsa förbundet.  

”Blessed Curse” liknar till sin genre snarare domsord i profettexter än det ursprungliga vasallfördraget 

mellan JHWH och Israel som Deut 28 tecknar fram. Förbannelserna liksom övriga utsagor i låttexten 

relaterar formmässigt till den typiska profetdiskursen av dom och straff som återfinns inte bara i Jeremia 

utan andra profeter som Jesaja (särskilt protojesaja), Hesekiel, Amos, och Malaki.89 Visionen som träder 

fram i ”Blessed Curse” liksom i ett stort antal profettexter är en domedag där ekonomiskt, ekologiskt 

och socialt kaos kommer att råda; jordbruket blir dysfunktionellt, landet ska ödeläggas och pest och 

sjukdom ska härja fritt (BC vv. 7-10; Deut 28:23-24, 21-22). Herren ska låta fiender invadera och erövra 

landet (BC vv. 5-6; Deut 28:43-44) och attackera invånarna med svärd (BC v. 10b; Deut 28: 22), d.v.s 

vapen och våld. Sammantaget ska alla dessa förbannelser komma över mottagaren tills denne går under 

och förgörs (BC v. 8, 11; Deut 28:24, 28:45). Vad som beskrivs är enligt denna tolkning en våldsam och 

ödeläggande domedag, med beröringspunkter i andra profettexter i Hebreiska Bibeln.90 Marvin Sweeney 

menar att profettext med sina eskatologiska visioner på många plan också relaterar till genren 

apokalyps.91 ”Blessed Curse” skildrar en slags framtidsvision i framförallt verserna som berör 

naturkatastrofer, torka och missväxt (BC vv. 7-8; Deut 23-24), samt de avslutande verserna med utsagor 

om kommande sjukdomar (BC vv. 9-10; Deut 28:21-22). I det fallet talar texten om en stundande och 

eventuellt allmän katastrof utfärdad som en dom av Gud på grund av olydnad. Den nya kontexten 

omvandlar alltså bibelverserna tematiskt från lagtext i Pentateuken till apokalyptisk domedagsprofetia i 

profetlitteraturen. Det står klart att ”Blessed Curse” som en självständig komposition står närmare 

profettext med apokalyptiska domsord om förintelse och ödeläggelse snarare än ett slutgiltigt villkor i 

ett vasallfördrag.    

                                                             
88 Se specifikt Jer 5:17 (Deut 28:18); Jer 14:12, 15:2, 18:21 (Deut 28:21); Jer 3:3, 23-10 (Deut 28:23-24) som i 

inbördes ordning återger domsord om frukt; pest och; inget regn. Utifrån Lundbom, 2013, 41. 
89 Se exempelvis Lindblom, J, Israels religion i gammaltestamentlig tid, Svenska kyrkans diakonistyrelse, 

Stockholm, 1936, 161-189, för en översikt av domsprofetismen i det antika Israel. 
90 Se exempelvis Jes 6:11-12; 7:18-25; 8, 13-24; Mal 4; Jer 24:9. 
91 Sweeney, M, The Prophetic Literature, Abingdon Press, Nashville, 2005, 216-217. 



23 
 

4.2 (B) KOMPOSITION OCH STRUKTUR  
Med avstamp i innehållsanalysen (inventio) och de teman jag har identifierat har jag gjort följande 

analysschema av låttextens komposition och disposition (dispositio), vad Phyllis Trible kallar ”external 

design”:92 

1. Inledning: fyra förbannelser (BC vv. 1-2)     (apodosis) 

I. Avkomma och skörd (v. 1) 

II. Komma in/gå ut; livets alla skeden (v. 2) 

2. Blindhet (v. 3a) 

3. Sociala problem och motgångar (vv. 3b-6) 

I. Allmän olycka (v. 3b) 

II. Förföljelse och förtryck utan räddning (v. 4) 

III. Förödmjukelse inför fiende/främling (vv. 5-6) 

4. Katastrofer och undergång (vv. 7-10)      (centrum) 

I. Naturfenomen (vv. 7-8) 

i. Torka och missväxt (v. 7) 

ii. ”Förgörande” regn (v. 8) 

II. Medicinsk hälsa (vv. 9-10a) 

i. Pest (v. 9) 

ii. Inflammation/feber (v. 10a) 

III. Krig (v. 10b) 

i. Eld och brand 

ii. Svärd 

5. Avslutning (v. 11) 

I. Dom om undergång  

II. Anledning till förbannelse – olydnad     (protasis)   

  

                                                             
92 Trible 1994, 107-122. 
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Även om det finns direkta korrespondenser mellan Deut 28 och ”Blessed Curse” utgör kompositionen av 

verserna den huvudsakliga skillnaden. Låttexten består av ett hopplock av verser från kapitel 28 utan att 

följa den ursprungliga dispositionen (se ovan, där exempelvis Deut 28:29-30 följs av vv. 43-44 etc.). Med 

andra ord är den retoriska kompositionen ett medvetet kollage av bibeltext.  I Deut 28 ser strukturen 

väsentligt annorlunda ut. Kärnan och därför också centrat i kompositionen består som nämnt av sex 

välsignelser (28:1-6) vilka korresponderar mer eller mindre ordagrant med sex förbannelser (28:15-19). 

Denna kärna har alltså en symmetrisk struktur där välsignelser och förbannelser reflekterar varandra. Av 

denna anledning är det troligt att detta har varit en självständig enhet tidigare, varav övriga verser helt 

enkelt fungerar som tillägg (”supplement”) till kärnan.93 Lundboms analys visar att det klart finns 

knytpunkter i fråga om tema och struktur i kapitlet som helhet. Samtidigt understryker sambanden 

mellan enheterna ytterligare att hela kapitlet har modellerats efter kärnan i kompositionen. Därför bör 

den behandlas som textens självklara centrum som de andra styckena bygger vidare på, kompletterar 

och berikar.94 Eftersom jag redan har kommenterat på välsignelserna och förbannelserna som bildar 

centrat i Deut 28, vänder jag mig nu till låttextens eget centrum. 

4.2.1 Centrum: övernaturliga fenomen 

”Blessed Curse” har ett helt annat centrum (BC vv. 7-10) som i bibeltexten snarare är en marginell 

sektion för att fylla ut kärnans förbannelser. (4) Katastrofer av olika typer kännetecknar den fjärde 

sektionen av låttexten. Jag har delat in denna i tre huvuddelar: (4.I.) naturfenomen och; (4.II.) 

sjukdomstillstånd samt; (4.III.) krig, med dedicerade undergrupper: (4.I.i.) torka och missväxt och (4.I.ii.), 

förgörande regn; (4.II.i.) pest; (4.II.ii.) inflammation och feber och slutligen; (4.III.i.) eld och brand och 

(4.III.ii.) svärd. Det första stycket (4.I.) förstår jag som den mest betydelsetunga delen i texten och 

därför kommenterar jag särskilt på just det.  

Stycket inleds med (4.I.i) en profetia om torka och missväxt. Vad som följer är (4.I.ii.) där resultatet av 

dessa naturfenomen är undergång och förstörelse för den förbannade. Ordagrannt står det i Deut 28:23 

att ”himlen (ׁשמיך = din himmel)[som är över dig] ska bli mässing/koppar (נחׁשת)” och att ”jorden (ארץ) 

[som är under dig] ska bli järn (ברזל)”. Den symboliska betydelsen av den första metaforen (28:23) 

belyses av parallellen i VTE 528-31, där det står: ”May they [the gods] make your ground like iron so that 

no one can plough [cut] it. Just as rain does not fall from a brazen heaven, so may rain and dew not 

                                                             
93 Lundbom 2013, 757. 
94 Se Lundbom 2013, 757-760, för en extensiv genomgång av de retoriska strategierna i övriga texten. 
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come upon your fields and pastures.”95 Här är det inte fråga om en abstrakt metafor utan en mer eller 

mindre tydlig liknelse. VTE 528-31 förklarar att om gudarna förvandlar marken till järn kan ingen ploga 

(alt. skära) igenom den, liksom det är omöjligt för regnet att falla från en himmel av hård brons. 

Konsekvenserna av den metaforiska bilden blir i verkligheten torka (= inget regn) och därmed missväxt 

(= för torr [hård] mark för att kunna så frön och odla grödor).96   

Metaforen i versen kan på grund av sitt extrema bildspråk också tolkas som en hyperbol, alltså överdrift. 

Detsamma gäller även nästa vers (Deut 28:24) som översatt från BHS lyder: ”JHWH ska sätta (= göra) 

regnet som [är] över ditt land [till] damm/pulver (אבק) och jord/lera (עפר),97 från himlen ska det 

komma ner (alt. falla) över dig tills du [har] förintats” (28:24). Ingen parallell finns i just VTE, men med 

bakgrund mot föregående vers kan den symboliska innebörden tolkas liknande. Om regnet inte består 

av vatten utan av torrt damm och lika torr jord kommer det inte att göra någon nytta om det faller över 

markerna – de kommer inte att bevattnas utan bara bli torrare. I princip kan man säga att substansen 

som vattnas, jorden, har bytt roller med det som bevattnar, regnet och vattnet. Alltså bör också Deut 

28:24 tolkas som ett hot om extrem och extensiv torka som i slutändan förgör den drabbade. På så sätt 

förstärker v. 24 den initiala förbannelsen om torka i den föregående versen.98  

Båda verserna bygger på ett bildspråk med övernaturliga dimensioner där Gud altererar miljön och 

ekologin i syfte att ödelägga jorden och därmed förinta (ׁשמד) dess invånare. Bilden som målas upp är 

dramatisk och fylld av symbolik. Denna syn på texten kontrasterar något med stilanalysen av Deut 28 

ovan där jag behandlar dessa som metaforer, men den faktiska ordalydelsen är också en nivå av texten 

som möjliggör alternativa tolkningsmöjligheter, särskilt intressant eftersom det visar att den nya 

kontexten inte behöver behålla grundbetydelsen i den Hebreiska Bibeln. Den engelska översättningen 

från KJV lägger snarare emfasen på symboliken och det paranormala som verserna nu ger sken av. 

Låttextens centrum (4.I) kretsar alltså kring det övernaturliga och destruktiva, men kräver inte 

nödvändigtvis någon hänsyn till grundtextens hebreiska tradition eller parallellen i VTE trots att det finns 

en klar intertextuell spänning mellan de tre texterna. Det går att tolka utsagorna om en himmel av brons 

och en mark av järn (BC v. 7; Deut 28:23) liksom ett förgörande regn av jord och damm som kommer ner 

                                                             
95 Weinfeld 1972, 117. 
96 Se också Lundbom 2013, 772, för ytterligare förklaring av metaforen och liknande bildspråk i Jeremia, Kung 

Hammurabis Lag, VTE 528-32 m.fl. 
97 Se Clines (red.) 2009, för betydelserna jag valt här. 
98 Se Lundbom 2013, 773, för ett annat resonemang om hur man kan relatera metaforen till östanvinden, som 

innehåller finkornig sand, då den blåser bort jordmyllan vilket också leder till missväxt och torka. 
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från skyn (BC v. 8; Deut 28:24) bokstavligt i den aktuella textvärlden: med tanke på att textens genre 

relaterar till apokalyptiska domsord om undergång är det rentav den mer troliga tolkningen jämfört med 

att hänvisa till jordiska problem såsom torka och missväxt. ”Blessed Curse” använder det bibliska 

symbolspråket som ett verktyg för att uttrycka det bombastiska och extrema. Straffet som målas upp är 

överväldigande på ett nästintill ironiskt sätt, och en läsare som saknar kunskaper om metaforer i den 

Hebreiska Bibeln kommer antagligen inte tolka bibelverserna i form av överdrifter kring problem i 

Främre Orientens samhällsliv utan som skräckinjagande och kosmiska hot från en annan värld.          

4.2.2 Edskontrakt som förbund 

Lundbom delar i sin retoriska analys in Deut 28 i följande enheter:99 

1. If you do obey the covenant (28:1-14)       (protasis) 

a) The Six Blessings (28:1-6)       (apodosis) 

b) Victory in Battle, Prosperity, World Respect (28.7-14) 

2. If you do not obey the covenant (28:15-68)      (protasis) 

a) The Six Curses (28:15-19)       (apodosis) 

b) Disease, Famine, Defeat in Battle (28:20-26) 

c) Incurable Disease, Madness, Displacement (28:27-37) 

d) Crop Failure, Impoverishment, Dependent Status (28:38-46) 

e) Curses of the Siege (28:47-57) 

f) Egypt Revisited! (28:58-68) 

Som jag har markerat delar texten till sin form den retoriska och grammatiska struktur som finns i 

hebreiska edskontrakt. Ett edskontrakt (ׁשבועה) är en konditional grammatisk konstruktion som består 

av två led: ett villkorsled (protasis) och ett konsekvensled (apodosis). Dessa uttalas mellan två parter i en 

förhandling och har bindande karaktär. Eder i den Hebreiska Bibeln fungerar på samma sätt som skrivna 

kontrakt och stipulerar ett villkor och vilka konsekvenser blir om respektive part följer eller bryter 

kontraktet.100 Den grammatiska konstruktionen bygger i bibelhebreiska oftast på ett ”om” (אם) i någon 

                                                             
99 Lundbom 2013, 752-755. Markörerna (protasis/apodosis) är mina egna. 
100 Lundbom 2013, 405. 
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form, vilket utgör protasis, följt av ett ”så” (ו), vilket utgör apodosis, och bildar tillsammans vad som i en 

svensk konditional sats skulle konstrueras ”om […] så”.101 

I Deut 28 uppkommer två sådana edsformuleringar för samma kontrakt. Den första delen av 

edskontraktet återfinns i verserna 28:1-14 medan den andra består av verserna 28:15-68. Protasis hittar 

vi framförallt i de introducerande verserna i respektive del (Deut 28:1; 28:15), markerat med fetstil. Där 

står: 

Om (אם) du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud, som jag i dag ger 

dig (protasis), [så] (ו) (apodosis) skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk 

på jorden […] (Deut 28:1) 

Men om du inte (אם־לא) lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud 

och stadgar, som jag i dag ger dig (protasis), då (ו) (apodosis) skall alla dessa 

förbannelser nå dig och komma över dig (28:15)102 

De respektive stycken som följer (Deut 28:2-14; 28:16-68) är utbyggnader av konsekvensledet (apodosis) 

och vidarutvecklar de initiala löftet om välsignelser och förbannelser beroende på om (אם) eller om inte 

 kontraktsskrivaren håller det löfte, att ”lyssna till Herren, din Gud”, som eden upprättar.103 Eden (אם־לא)

baseras på det deuteronomistiska förbundet och protasis innehåller med andra ord hela lagkoden. 

Att ”[inte] lyssna till Herren JHWH:s röst” får alltså en mycket större innebörd än att [inte] lyssna och 

lyda (ׁשמע) Herrens röst i något specifikt fall; det berör istället samhällslivet i stort, såsom det har 

utformats i enlighet med de gudomligt sanktionerade lagarna i Pentateuken.104 Således behandlas 

förbundet (ברת) som en ed (ׁשבועה) mellan Israel och JHWH, medan struktur och delvis innehåll i Deut 28 

baseras på det assyriska vasallfördragen och rituella former av välsignelser respektive 

förbannelser. ”Blessed Curse” däremot ger en väldigt annorlunda bild av detta edskontrakt på grund av 

textens annorlunda disposition. 

 

                                                             
101 Se Nyberg, H.S., Hebreisk Grammatik, 2. Ed., Almqvist & Wiksell, Uppsala, 2006, 313-324 , för ytterligare 

varianter och diskussion av eder som konditionala satser. 
102 Översättning från Bibel 2000. 
103 Se Lundbom 2013, 761 för ett liknande resonemang. 
104 Se Clements 1989, 23-31, för en översikt av de lagar som ingår i den centrala lagkoden. 
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4.2.3 Inverterat edskontrakt 

Genom att närmare undersöka det avslutande stycket (5.) i låttexten rent språkligt upptäcker man 

konditionala undertoner i både domen, som utfärdats i hela texten, och anledningen till den. Domen 

beror på (”because […]”, hebr: ּכי) att den fördömde inte har lydit Gud. Underförstått ligger förbundet, 

en lagkod som den berörde har revolterat mot och brutit. I Deuteronomium är detta förbund (ברת) 

mellan Israel och JHWH huvudfrågan och Deut 28 är slutet av det fördrag som tecknats mellan parterna 

där sanktionerna, både i form av belöningar och straff, stipuleras (se ovan). I ”Blessed Curse” har enbart 

straffen, förbannelserna, ryckts ur sitt sammanhang och i den nya kontexten finns ingen form av villkor; 

här är det bara frågan om rått fördömande utan återkallellse. Brottet har redan skett, men det finns 

ingen förklaring till vad den förbannade har brutit emot mer än att hen inte har lytt Guds röst (d.v.s. 

lagkoden). Istället för att ange en anledning till varför straffen ska drabba den olydige får läsaren enbart 

möta konsekvenserna i form av förbannelser som leder till förintelse och undergång. Till sin form liknar 

strukturen i ”Blessed Curse” ett omöjligt avtal eller med bibliskt språkbruk, ett edskontrakt (ׁשבועה) som 

vänts upp och ner. Här framkallas en väldigt annorlunda och till synes omvänd bild av det ursprungliga 

förbundet. Den stora kroppen av text i låten (BC vv. 1-10) bildar en form av apodosis, alltså 

konsekvenserna till brottet mot edskontraktet, medan den sista versen (BC v. 11) plötsligt och abrupt 

ger en rak och enkel förklaring, ett protasis, till de brutala förbannelserna som fyller texten i sin helhet. 

Alltså är ordningen för eden inverterad: apodosis följs av protasis: 

BC vv. 1-10b – Apodosis 

BC v. 11 – Protasis 

Intressant är hur den bibliska retoriken i edskontraktet används i förvrängd eller åtminstone logiskt 

omkastad form i låttexten, för att skapa en effekt av omotiverad bestraffning. Att den sista versen (BC v. 

11) med sin protasis dessutom är oerhört kortfattad i relation till den övriga textmassan (apodosis) och 

delvis missvisande (eftersom inga stipulationer förutom att lyda Gud nämns) skapas en ny och till synes 

än mer kompromisslös dynamik i textens struktur jämfört med hur verserna fungerar i Deut 28. Detta 

speglar tydligt budskapet om förbannelse i Deut 28 och de assyriska vasallfördragen och förstärker 

samtidigt den hårda gudsbilden som redan finns i Deuteronomium liksom hela Hebreiska Bibeln.105 Både 

budskapet och gudsbilden i ”Blessed Curse” smälter väl ihop med den litterära kontexten vilket jag 

kommer att diskutera nedan.  

                                                             
105 Se exempelvis Clements 1989, 8-9. 
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4.3 (C) LITTERÄR KONTEXT 

4.3.1 Teman och intertexter 

Albumet Maranatha rymmer en stor samling teman, karaktärer liksom symboler med kopplingar till 

både religion i stort men specifikt till den Hebreiska Bibeln och Nya Testamentet. Här väljer jag att 

enbart diskutera de allra mest centrala temat: dom och straff. Utifrån min diskussion kommer jag senare 

landa i vilken stil och genre inom Hebreiska Bibelns idévärld som bäst beskriver innehållet och fungerar 

som den allmänna diskursen.  

Dom och straff 

Dom och straff kan ses som det genomgående och mest centrala temat för hela albumet. Jag tolkar det 

som att samtliga låttexter på albumet i någon mån använder sig av dom och straff som ram för 

innehållet. I vissa fall är detta ett explicit tema, som i ”Blessed Curse” vilket jag grundligt har redogjort 

för tidigare. ”Anathema Maranatha” använder detta tema tydligare än något annat spår på albumet. 

Följande utdrag tolkar jag som låtens (och hela albumets) klimax: 

ANATHEMA MARANATHA! 

ANATHEMA MARANATHA! 

The Anathema is in the midst of thee 

Let him be had in execration Maranatha 

The Anathema is in the midst of thee, 

Let him be Anathema Maranatha!106     1 Kor 16:22  

”Maranatha” (aram. אתא מרן ) är ett arameiskt uttryck bestående av två ord som kan översättas 

med ”vår herre [har] kommit”, ”vår herre [ska] komma” eller ”kom, vår herre!” beroende på 

sammanhanget och hur man delar upp orden. Rostén reflekterar själv över albumtiteln och därmed 

ordets betydelse med dessa alternativ i mitt intervjumaterial.107 Ordet finns belagt en gång i Nya 

Testamentet (1 Kor 16:22) och även i Didaché.108  I Första Korintierbrevet förekommer uttrycket i 

versen ”Om någon inte älskar Herren, förbannelse över honom. Marana ta.” (1 Kor 16:22). 

Notapparaten i Bibel 2000 förklarar ”Marána ta” som ett arameiskt ord med betydelsen ”vår herre, 

kom.” vilket ska ha ingått som ett anrop i den tidiga kristna gudstjänsten.109  

                                                             
106 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#7 (2015-11-04). 
107 Göransson 2009, 57. 
108 http://en.wikipedia.org/wiki/Maranatha (2015-05-22). 
109 Bibel 2000, not till 1 Kor 16:22. 

http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#7
http://en.wikipedia.org/wiki/Maranatha
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I KJV översätts ovanstående vers med ”If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema 

Maranatha” (1 Kor 16:22) där förbannelsen (grek. ἀνάθεμα) hänger ihop med det arameiska 

uttrycket.110 Det grekiska ἀνάθεμα betyder ungefär ”något [som är] hängivet (dedicerat)”.111 I Nya 

Testamentet förekommer ordet med betydelsen ”[något som] hänger sig åt onda [ting] [och därför] 

förbannas” och användes i sammanhang i den tidiga kyrkan för exkommunikation, alltså banlysning.112 

King James översättning behandlar versen i Korintierbrevet på det sistnämnda sättet, och där 

är ”maranatha” inte ett utrop såsom ”amen” utan fungerar närmast som en förstärkning av den 

föregående förbannelsen. Allt som allt förmedlar albumets paratext och uttrycket anathema maranatha 

tillsammans religiös exklusivism på ett väldigt otvetydigt sätt. Både i ”Anathema Maranatha” 

och ”Blessed Curse” står förbannelsen och Guds vrede i centrum, en kompromisslös diskurs av 

auktoritarianism där olydnad fördöms och bestraffas. 

Andra gånger då temat dom och straff dyker upp handlar det snarare om allusioner till skam, skuld och 

synd vilket ”White Stone”113 ger exempel på:  

…But that stone is a lump of coal, 

for thou hadst a whore’s forehead, 

thou refusedst to be ashamed114 

Passagen från “White Stone” ovan förmedlar flera tydliga tecken på domsord. Här liksom på andra 

ställen i Maranatha förekommer en form av utdömande, nedlåtande och sexuellt våldsam symbolik.115 

Att utmåla en syndare genom att likna denne vid en prostituerad återfinns i stora delar av 

profetlitteraturen, särskilt i Hesekiel och Hosea.116 Här liksom i Bibeln förknippas den prostituerade med 

skam, orenhet och ohelighet och det är svårt att missa den dömande tonen i både profettext och 

albumet.117 Utöver explicita referenser till nedlåtande och sexualiserade kvinnobilder som den ovan 

                                                             
110 För övriga engelska översättningar som överensstämmer med de svenska jag har angivit ovan, se exempelvis: 

http://www.kingjamesbibleonline.org/1-Corinthians-16-22/ (2015-05-22). 
111 http://en.wikipedia.org/wiki/Anathema/ (2015-05-22). 
112 Scheper 2005, 2105. 
113 Titeln liksom texten i ”White Stone” alluderar i sin tur till Upp 2:17: ”[…] jag skall ge honom en vit sten, och på 

stenen skall det stå ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det”, en mystisk symbol vilket kan tolkas som 

Kristi namn eller den nya kristna identiteten (Bibel 2000).  
114 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#2 (2015-11-04).  
115 Se också ”A New Light” samt ”Living Temples” för tydliga exempel på sexuellt våld.  
116 Hes 16:15ff; 23:3-11; Hos 2:5; 4:14. 
117 Se exempelvis Törnqvist, R, The use and abuse of female sexual imagery in the Book of Hosea: a feminist 

critical approach to Hos 1-3, Acta Universitatis Upsaliensis, Univ.-bibl., Uppsala, 1998, för en diskussion om 

sexuellt våld i profetlitteraturen och verserna Jes 23:17f; 57:3; Hes 16:15ff; 23:3-11; Hos 2:5; 4:14; Am 7;17, för 

några konkreta exempel i den Hebreiska Bibeln. Detta relaterar till ämnet profetisk pornografi.  

http://www.kingjamesbibleonline.org/1-Corinthians-16-22/
http://en.wikipedia.org/wiki/Anathema/
http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#2
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finns flera delar på albumet som uttrycker stark misogyni. I exempelvis ”Jesus Saves!” förekommer 

frasen ”a velvet kiss and a thousand knives of salt in thy cunt” med både mycket våldsamma och 

förnedrande konnotationer.118 

Ett ytterligare och än mer aggressivt exempel på domsord och sexuellt våld finns i slutet av ”Anathema 

Maranatha” där nedanstående citat upprepas med förvrängda vrål: 

…and yes, he shall burn in the fires of rejection, 

For he hath gone a whoring from the LORD our GOD!119 

Det är svårt att missa den våldsamma och grymma attityden som versen är laddad med. Straffet för att 

den tilltalade har ”horat ut sig” på Herren Guds bekostnad är att denne ska brinna i ”the fires of 

rejection”, någon form av helvete eller skärseld, och uttrycker ett starkt och hänsynslöst förakt.120 

Tilläggas bör att just våld är ett centralt och genomgående element i Funeral Mists diskografi som löper 

igenom även Maranatha till både musikalisk stil och lyriskt innehåll.121 Detta reflekterar den aggressiva 

och föraktfulla tonen på albumet och genomsyrar särskilt temat om dom och straff.  

4.3.2 Profetisk diskurs 

I diskussionen ovan har jag klargjort hur det genomgående temat i Maranatha är dom och straff. Även 

om det inte finns några direkta referenser till någon specifik profetbok, relaterar albumet som helhet till 

ett språkbruk och en symbolik som återfinns i profetlitteraturen. Albumet genomsyras alltså av en 

profetisk diskurs. Tidigare har jag dessutom klargjort kopplingarna som Deuteronomium och särskilt 

Deut 28 och därmed ”Blessed Curse” har till profettext. För att ge en bild av den symbolik som bidrar till 

den profetiska diskursen kommer jag belysa ett axplock av de många allusioner till profettext som finns i 

Maranatha.  

Tempelsymbolik återfinns tidigt på albumet, tydligast uttryckt i ”Living Temples” där metaforerna bygger 

på tempelbegreppet.122 Just tempelsymbolik med avseende på Jerusalems Tempel är centralt för den 

Hebreiska Bibeln och profeterna, i synnerhet Hesekiel som genomsyras av bildspråk från templet och 

liturgin.123  ”Living Temples” innehåller både symboler och nyckelord för tempel, tronar och framförallt 

                                                             
118 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#3 (2015-11-04). 
119 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#7 (2015-11-04). 
120 Inga direkta paralleller med utdraget ur låttexten och Bibeln verkar existera, samtidigt som stilen påminner om 

den sällsamma bibelengelska som annars används albumet igenom – en slags King James-engelska som direkt för 

tankarna till den västerländska judisk-kristna traditionen. 
121 Göransson 2009, 58. 
122 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#6 (2015-11-04). 
123 Sweeney 2005, 132-137. 

http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#3
http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#7
http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#6
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kungadömet och det sistnämnda återkommer i flera av texterna på albumet. I låten “Anathema 

Maranatha” finns verser där serafer figurerar. Serafer är en typ av änglaväsen speciellt associerade med 

Jerusalems tempel. Jes 6, alltså Jesajas kallelse, beskriver dessa väsen utförligt, där de med sina sex 

vingar flyger runt i templet runt den tron där JHWH sitter och basunerar ut: ”Helig (קדׁש), helig, helig, är 

Herren Sebaot” (Jes 6:3). Ordet seraf (ׂשרף) kommer från ett hebreiskt verb med betydelsen ”att brinna” 

vilket kännetecknar inte bara de bibliska seraferna124 utan även parallella väsen i framförallt egyptisk 

mytologi och ikonografi. I Egyptiska sammanhang ser dessa varelser ut som flygande brinnande 

ormar.125 Symbolen ”angelic serpent” i låten ”Sword of Faith” alluderar således också till just seraferna 

eller snarlika väsen. 

Olika typer av övernaturliga plågor sanktionerade av Gud utgör stående inslag i Maranatha. Tydligast 

blir det i ”Anathema Maranatha” som predikar: ”Lo! A new angel has come […] a great swarm of plagues 

to collect our sins […].”126 Domedagsprofetior av den sorten känns väl igen i profetiska 

sammanhang. ”Locusts” som en fientlig och nedbrytande makt förekommer på flera ställen i albumet.127 

Gräshoppor återfinns över stora delar av Hebreiska Bibeln med referens till exempelvis de tio plågorna 

över Egypten i Exodus (Ex 10:1-20), men förekommer symboliskt specifikt i profetböckerna. Där talas det 

om gräshoppssvärmar som ödelägger landet, en naturkatastrof som i det antika Israel vore förenat med 

svält och således undergång.128 Även symbolen ”wormwood”, malört, som figurerar i ”Jesus Saves”129 är 

en vanlig profetisk symbol med betydelsen bitterhet på grund av missväxt.130 Torka, missväxt och 

ödeläggelse är som jag har visat centrala teman även i ”Blessed Curse” och Deut 28. 

  

                                                             
124 Se Sweeney 2005, 59. 
125 Clements, R. E., Isaiah 1-39, Eerdmans, Grand Rapids, 1980, 72-74.    
126 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#7 (2015-11-04) 
127 Se ”Sword of Faith” och “White Stone”. 
128 Feliks, J, "Locust.", Encyclopaedia Judaica, 2nd ed., Vol. 13, Detroit: Macmillan Reference USA, 2007, 154. 
129 Dock är den specifika frasen ”The wormwood and the gall” från Klagovisorna 3:19. 
130 Se exempelvis Jer 23:15; 19:15. 

http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#7
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4.3.3 Apokalyps och undergång 

Ett annat element som är nära förknippat med denna diskurs är ytterligare ett centralt tema i 

Maranatha liksom ”Blessed Curse”, nämligen undergång. Albumet är fyllt av inte bara domsord utan 

också domedagsprofetior, där dom och förbannelse kombineras med extatiska framtidsvisioner om 

världens ände. Förfall, ödeläggelse och kaos präglar den diskurs som både Maranatha och 

profetlitteraturen ger prov på.131 Nedan spinner jag vidare på den tråden och klargör hur hela 

Maranatha kan tolkas som en apokalyptisk textsamling vars huvudmotiv är undergång och domedag. 

Särskilt ”Jesus Saves” och “A New Light” har tydliga apokalyptiska budskap och referenser. I den första 

texten finns flera kortare men kärnfulla verser som uttrycker framtida ödeläggelse. Där förekommer 

frasen “the day will come” liksom versen ”let us pray and prepare our snares on the promised day” som 

otvetydigt hänvisar till en stundande domedag. Albumets tydligaste referens till apokalyps kommer med 

ett trefaldigt “Armageddon” följt av ”a thousand angel jubilation” som är indirekta referenser till den 

nytestamentliga Uppenbarelseboken.132 En mindre framstående intertext som underbygger kopplingen 

till undergång och domedag är omnämnandet i samma text av Sodom och Gomorra (Gen 18-19), två 

städer som förintas av JHWH på grund av folkets synd. 

Den andra låten, ”A New Light”, har en ännu mer utpräglad apokalyptisk diskurs och använder sig av 

både nytestamentliga paralleller i Johannesevangeliet och Genesistext med referenser till både Gen 3 

med vad som i kristen tradition kallas syndafall och Gen 4 där Kain som dödar sin bror Abel figurerar. 

Följande utdrag vittnar om att dramatiska händelser i himlarna kommer att ske och hur Abel ska hämnas 

sin bror och mynnar ut i död och ödeläggelse: 

And there will be strange events in the skies, in the skies 

“REVENGE!” 

The blood of Abel cries        (Gen 4) 

I swallow the dust of a thousand deaths 

In search for the word that can lay waste to the world133 

 

                                                             
131 Domsprofetismen genomsyras dessutom av just extas och trans, vilket också Maranatha gestaltar väl verket 

igenom. Se Lindblom 1936, 164-168. 
132 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#3 (2015-11-08). ”Armageddon” är en engelsk 

översättning av hebreiskans ”Har Megiddo”, Megiddos berg, där den kosmiska slutstriden mellan gott och ont, Gud 

och Satan, tänks äga rum i Uppenbarelseboken. 
133 http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#4 (2015-11-08).  

http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#3
http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#4
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Apokalyps och Black Metal 

Christoffer Patridge har föreslagit termen occulture för att förklara den gemensamma symbolbank som 

ockulta och övriga religiösa symboler ingår i och hur dessa återanvänds inom populärkulturen.134 Här 

ingår tveklöst den judisk-kristna symboliken och därmed den profetiska diskursen.135 Genren apokalyps 

utgör ett betydelsefullt element i occulture och har en särskild plats i Heavy Metal och framförallt 

extrema former såsom Black Metal.136 Apokalypsen som uttrycks kontrasterar starkt med Nya 

Testamentets eskatologiska framtidshopp om en ny värld, en utopi, och presenterar istället den 

fullständiga undergången och dekadensen, en dystopi.137 Denna bild klingar desto bättre med de 

domsord och undergångsprofetior som fyller ”Blessed Curse” och hela Maranatha liksom stora delar av 

profetlitteraturen. Funeral Mist talar otvivelaktigt med en profetisk och apokalyptisk röst till läsaren, 

med hjälp av den judisk-kristna symbolbank som sammantaget skapar den profetiska diskursen.138 Dessa 

bibliska röster talar i materialet genom Black Metalkulturens religiösa och ideologiska ramverk, 

genomsyrat av satanism, misantropi och paradoxalt nog kristendomsförakt. Död, våld och förstörelse 

hyllas och får en nära på helig status,139 vilket lyser igenom i albumets apokalyptiska visioner fullastade 

med destruktiva och brutala symboler. Den dystopiska apokalypsen i Maranatha varnar således inte för 

domedagen utan välkomnar den med öppna armar, extatiskt predikande om världens undergång.140   

      

                                                             
134 Patridge, C, “Introduction”, i C Patridge (red.), Anthems of Apocalypse: Popular Music and Apocalyptic Thought, 

Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012.   
135 Patridge, “Introduction”, 2012, vv-xxiii. 
136 Till, R, ”The Number of the Beast: The Adoption of Apocalyptic Imagery in Heavy Metal”,i C Patridge (red.), 

Anthems of Apocalypse: Popular Music and Apocalyptic Thought, Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012, 90-108. 
137 Till 2012, 93-97. 
138 Åtminstone en referens finns till den alltigenom apokalyptiska Danielsboken i ”White Stone”: ”Mene mene tekel, 

upharsin”, http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#2 (2015-11-08). Se exempelvis 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10678-mene-mene-tekel-upharsin (2015-11-04) för en möjlig tolkning. 
139 Daniel Rostén, liksom övriga anhängare av Black Metal, uttrycker en stark fascination och idolatri för döden som 

den mest fullkomliga nedbrytande makten. Göransson 2009, 56. 
140 Till 2012, 96, presenterar däremot att apokalyps i Heavy Metal generellt fungerar som en varning och inte som en 

hyllning av världens ände. Visionen man presenterar har ingen positiv upplösning men man uttalar sig heller inte om 

huruvida domedagen kommer att innebära det definitiva slutet utan slutet är snarare öppet.   

http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#2
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10678-mene-mene-tekel-upharsin
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5 SLUTSATS OCH REFLEKTION 

5.1 BIBELTEXTENS FÖRÄNDRING I BLESSED CURSE 
Som nämnt och redovisat ligger den väsentliga skillnaden mellan ”Blessed Curse” och Deut 28 i 

strukturen av verserna. Medan bibeltexten uppvisar en symmetrisk form i särskilt kärnan av välsignelser 

och förbannelser saknas samma klara retoriska komposition i ”Blessed Curse” – den kännetecknas 

närmast av assymetri i jämförelse. Då verserna har extraherats från sitt ursprungliga sammanhang 

upplöses retoriken men också innebörden de tidigare uttryckte tillsammans. När helheten i Deut 28 

destabiliseras förloras inte bara den yttre formen och stildragen i texten utan rentav grundbudskapet. 

De lösryckta fraserna och nyckelorden får i det nya sammanhanget andra associationer men även helt 

nya betydelser. Genom att bygga upp en ny text av bibliska fragment skapar ”Blessed Curse” ett kollage 

utan någon klar koppling till materialets ursprung. En förändring av både temata, struktur och stil sker 

då verserna från Deut 28 används i ”Blessed Curse” och således byter skepnad. Låttexten skiljer sig alltså 

inte främst till sitt innehåll från Deut 28 utan snarare till sin struktur och därmed sitt budskap.  

Häri ligger också den avgörande innehållsmässiga avvikelsen i låttexten som varken nämner Israels folk 

och relationen till JHWH eller förbundet. Det ursprungliga vasallfördraget är knappast den form som 

låttexten adopterat. Det nya sammanhanget rymmer varken några stipulationer eller positiva sanktioner 

för att hålla dessa; verserna fungerar tillsammans som en massiv förbannelse utan explicita motiv. Även 

om det finns en generellt negativ och domsmättad ton i både VTE och Deut 27-28 med ett klart 

överskott av förbannelser, drar ”Blessed Curse” detta in absurdum med enbart förbannelser utan 

återkallelse. Istället tar ”Blessed Curse” formen av ett inverterat edskontrakt, där de brutala 

konsekvenserna (apodosis) i egenskap av förintande förbannelser föregår det essentiella villkoret som 

lakoniskt och abrupt sprängts in i den avslutande versen (protasis). Den nya formen är rentav absurd, 

eftersom den skapar en kompromisslös dom mot den som gått emot Guds vilja – en vilja som ingenstans 

i låttexten formulerats!   

I sin nya kontext fungerar förbannelserna snarare som domsord. Domen och undergången som följer av 

förbannelserna är det centrala temat som både struktur och stil förstärker. Redan i Deuteronomium och 

särskilt Deut 28 finns paralleller till profettext liksom teorier om en profetisk redaktörsgrupp eller 

tradition, men ”Blessed Curse” använder verserna i Deut 28 än tydligare som en domedagsprofetia i linje 

med domsprofetismen inom den Hebreiska Bibeln. På sätt och vis byter Pentateukens text plats i kanon 
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och placeras i stället rent tematiskt bland profetböckerna. Förbundets sanktioner konverterar till 

profeternas domsord.  

Resonemanget blir än tydligare när man tar låttextens egen litterära kontext i beaktande. Både 

paratexten och övriga texter relaterar kraftigt till både den Hebreiska Bibeln och Nya Testamentet. 

Intertexterna däremellan skapar för den uppmärksamme och bibelsprängde läsaren en portal in till 

Bibelns värld, med allt från citat till symboler och allusioner. De mest framträdande i relation till den 

Hebreiska Bibeln är de profetiska symbolerna vilka tillsammans bildar en profetisk diskurs. Det är med 

en sådan profetisk röst fylld av teman, bilder och språkbruk från profetböckerna som texterna talar om 

dom och undergång. Därför är det rimligt att tolka ”Blessed Curse” liksom hela Maranatha som inte bara 

en form av profettext utan rentav som en apokalyptisk text. Sammanhanget som det bibliska materialet 

nu ingår i, Black Metalscenen, har en nära förbindelse med apokalyptik och det är genom den linsen 

mottagaren förväntas tolka texter som talar om just undergång och domedag. Samtidigt möjliggör den 

nya kontexten i Black Metalscenen att bibelverserna också tolkas ur ett alltigenom satanistiskt 

perspektiv, där våld, död och misantropi utgör den röda tråden. Tillsammans med de många 

nytestamentliga inslagen i Maranatha tvingas fragmenten från Deut 28 i ”Blessed Curse” in i en 

apokalyptisk, eskatologisk liksom dystopisk ram. Detta kastar ett väldigt annorlunda ljus över de 

ursprungliga verserna i Deuteronomium och vidgar betydelsedimensionerna avsevärt. Det visar 

dessutom på närheten mellan olika bibliska genrer mellan både den Hebreiska Bibeln och Nya 

Testamentet, särskilt domsprofetism och apokalyps vilket redan har konstaterats av somliga exegeter. 

Att genren är avgörande för tolkningen i såväl bibeltexter som alla andra texter understryks klart av min 

studie. Utan en kontext finns drastiskt talat ingen mening; de språkliga uttrycken får sin betydelse i 

relation till omgivningen. Deut 28 tolkas som en del av ett förbundskontrakt eftersom den litterära 

kontexten, Deuteronomium, utgörs av ett vasallfördrag medan ”Blessed Curse” däremot tolkas inom 

ramen för domsord eller apokalyptiska domedagsprofetior då den litterära kontexten, Maranatha och 

Black Metalscenen, genomsyras av en dystopisk profetisk diskurs.  
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5.2 POLEMIK 
Som Funeral Mist använder alltså Daniel Rostén bibliskt material i stor utsträckning. Man skulle närmast 

kunna säga att det är det utmärkande draget för hela projektet i fråga eller åtminstone för Maranatha 

som verk. Samtidigt är Rostén uttalat djupt troende satanist. Genom att använda ironi och förlöjliga 

dessa sidor av kristen tro och praktik försöker han att ”angripa oppositioner i deras egna skepnader”,141 

alltså att polemisera mot kristendomen genom att paradoxalt nog använda densammes symbolvärld.  

Därför förstår jag det som att ”Blessed Curse” och hela Maranatha går i polemik mot den judisk-kristna 

kulturen och traditionen med ironi och sarkasm som vapen – de övergripande retoriska strategierna i 

mitt undersöksmaterial. Genom att lyfta fram problematiska och våldsamma delar av Bibeln såsom just 

Deut 28 söker Rostén påvisa det hyckleri som Skriften och framförallt kristendomen enligt honom gör sig 

skyldig till. Dessutom förlöjligas gudsbilden som jag diskuterar ovan – hur kan Gud vara god och 

förlåtande när Han samtidigt kan bestraffa de som sviker honom med sin skräckinjagande allsmakt? Det 

är snarare en ”hämndlysten Gud” som Bibeln talar om enligt Rostén.142 Framförallt drag av fanatism i 

texterna lyfts fram i Funeral Mists produktion och ger en mycket negativ och föraktfull bild av 

materialet. Rostén visar i sin lyrik gärna upp det stoff från Bibeln som han betraktar som extremt 

våldsamt och sjukligt. Om man läser hela Bibeln, menar han, hittar man material som är åtminstone ”tio 

gånger så sjukt som Black Metal texter.”143  

5.3 ETISKA IMPLIKATIONER   
Bibeltextens förändrade betydelse och kontext bör slutligen problematiseras. En rad etiska implikationer 

kan lyftas fram. Som jag har visat sker en förvrängning av det bibliska materialet då det förflyttas till sin 

nya kontext. Det finns en medveten och genomgående agenda som styr den ändamålsenliga 

komponeringen av verserna. Tillsammans skapas en otvetydig bild av religiös exklusivism och fanatism. 

Istället för att ifrågasätta och problematisera dessa element väljer författaren till ”Blessed Curse” och 

Maranatha att reproducera och till och med förstärka de fientliga och brutala bilder som redan målats 

upp i grundtexten. Eftersom albumet övertar exempelvis misogynt språkbruk liksom andra för vår tid 

både främmande och skrämmande metaforer och symboler från profetlitteraturen fungerar hela 

Maranatha som en kraftfull pik mot genren profettext och den Hebreiska Bibeln som helhet. Att lyfta 

fram endast dessa aspekter från bibeltexterna bidrar inte bara till att återskapa den nedlåtande och 

förtryckande diskursen så djupt rotade i dem utan parodiserar även den historiska kontexten de är 

                                                             
141 Göransson 2009, 57. 
142 Göransson 2009, 57. 
143 Patterson 2013, 340. 
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sprungna ur samt dagens utövare av de religioner som bygger på skriftsamlingen i fråga. En syrlig 

religionskritik och särskilt kristendomskritik framtonas i albumet Maranatha, där tron är ett oändligt 

tungt ok som kräver orimliga uppoffringar.144 Som det sista spåret på albumet lyder: ”I crush my eyes to 

gain the sight of a god […] I choke the human within to gain the will of a god…”145  

Men samtidigt för den ironiska och polemiserande agendan med sig också positiva aspekter i fråga om 

just Bibelns reception. Deuteronomium är en textsamling som är problematisk ur många hänseenden. 

Här finns några av de mest våldsamma gudsbilderna och exklusivistiska anspråken i fråga om det utvalda 

folket Israel.146 Detsamma gäller profetlitteraturen i stort. Då texterna har förflyttats till sitt nya 

sammanhang förstoras de aggressiva och patriarkala aspekterna. Detta synliggör de destruktiva 

strukturerna än mera och gör det enklare att ifrågasätta deras giltighet – något som Rostén själv utger 

sig för att göra om än på ett fientligt snarare än konstruktivt sätt. Agendan till trots, bidrar ”Blessed 

Curse” och Maranatha till att kritisera den fanatism som tar sig uttryck i många av de bibliska texterna. 

Därmed uppstår i princip motsatt effekt: den nedlåtande kritiken blir snarare ett led i det akademisk-

kritiska arbetet med dessa texter. Genom att ”välsigna förbannelserna” i Deut 28 blir det än tydligare att 

dessa bör kritiseras och sättas in i sitt historisk-kulturella sammanhang för att förstås. På så sätt 

gör ”Blessed Curse” snarare exegetiken och den judisk-kristna traditionen en tjänst som belyser dessa 

problematiska passager och därmed eggar till debatt. 

Faktumet att ett musikstycke från nordliga Sverige inom en modern, obskyr och extrem genre såsom 

Black Metal använder sig av fragment ur en för judar, kristna och muslimer helig skriftsamling vars 

närmiljö och referensram är Främre Orienten under den tidiga antiken kan te sig uppseendeväckande 

eller rentav paradoxalt. Hur som helst förvaltar ”Blessed Curse” liksom hela Maranatha det nästan 

tretusenåriga kulturarvet som kallas Bibeln vidare i en totalt annorlunda och ny kontext som bjuder in 

dagens läsare till att upptäcka detta på Black Metalscenens villkor (protasis) – oavsett agenda. 

  

                                                             
144 Rostén och kollegan Morgan Håkansson i bandet Marduk menar gemensamt att Bibeln utgör en stor 

inspirationskälla, men det finns absolut ingen ideologisk sympati med Bibelns innehåll och budskap. En tydlig 

antikristen udd framträder i både Marduks och Funeral Mists verk. Med Håkanssons egna ord är det nödvändigt att 

”know your enemy” med tydlig syftning på kristendomen och de kontrasterande ideal som Black Metalanhängarna 

knyter samman med religionen i fråga. Patterson 2013, 340. 
145 ”Anti-Flesh Nimbus”, http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#8 (2015-11-04). 
146 Se exempelvis Clements 1989, 8-9. 

http://www.darklyrics.com/lyrics/funeralmist/maranatha.html#8
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