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ABSTRACT 
Borg, Annika: Kön och bibeltolkning. En undersökning av hur Nya testamentets 
brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer 
under 1900-talet. (Sex/gender issues and biblical interpretation. A study of the 
interpretations of women’s subordination in exegetical work during the twentieth 
century). Written in Swedish with an English Summary. x + 235 pp. Uppsala. 
 
In this thesis I study how the New testament texts about women’s subordination 
have been interpreted in exegetical literature during the twentieth century. The New 
testaments texts I refer to as the texts about women’s subordination are: 1 Cor. 11:2–
16, 1 Cor. 14:33–40, Eph. 5:21–6:9, Col. 3:18–4:1, 1 Tim. 2:8–3:15, Tit. 2:1–10 and 
1 Peter 2:11–3:9. The material I analyze is exegetical commentaries, but also other 
material that reflects the exegetical debate about the subordination texts. The 
material is both Swedish and international. The purpose of this study is threefold: 
First, to examine and analyze how the New testament texts about women’s 
subordination have been interpreted in exegetical literature during the last 60 years. 
Secondly, to discern whether women’s subordination function as a hermeneutical 
category in the interpretations of the texts. And thirdly, to – with the conclusions of 
the investigation pursued and my analytical tools and theoretical considerations as 
points of departure – discuss and propose criteria for interpretation of biblical texts. 

With the term women’s subordination as a hermeneutical category I mean that 
women’s subordination can be viewed as a structure, or a motive, that influences the 
texts as well as the interpretation. This hermeneutical category functions in a way 
that women become “the Others” in texts and interpretations. To theoretically dis-
cuss the meaning of woman/women as “the Other/Others” I, for example, examine 
the work of Simone de Beauvoir. In the material I find patterns for interpretation. 
One of these patterns is that subordination is interpreted as an expression of love and 
a response to love. I propose four criteria for the critical exegetical work and one 
criterion for biblical interpretation in a broader sense. United Nations declaration of 
the Human Rights from 1948 and the convention on women from 1979, expresses 
the equal value and freedom of every human being – woman or man. 

United Nations declaration of Human Rights may function as a criterion in bibli-
cal interpretation, a criterion that destabilize women’s subordination as a hermeneut-
ical category and avoids the reproduction and production of androcentrism. 
 
 
 
Keywords: women’s subordination, New testament, biblical interpretation, feminist 
exegesis, sex/gender, feminist biblical interpretation, dichotomy, power, historical-
critical method, exegesis, hermeneutics, human rights, modernity, women ministers, 
Anton Fridrichsen, Simone de Beauvoir, feminism, androcentrism, pluralism, 
universalism, 1 Cor., Eph., Col., 1 Tim., Tit., 1 Peter. 
 
 
Annika Borg, Department of Theology, Uppsala University, Box 511, SE-751 20 
Uppsala, Sweden. 
 
 
© Annika Borg 2004 
 
 
Typesetting: Helena Riihiaho, Department of Theology, Uppsala University. 
Editorial Office, Uppsala University 
Printed in Sweden by Uppsala University, University Printers, Uppsala 2004 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till min son Ernst 



  

 



 v

Innehåll 

Förord.............................................................................................................ix 

Inledning .........................................................................................................1 
Över- och underordning, patriarkat och androcentrism..............................3 
Kort om sammanhang och innehåll............................................................4 
Hustavla......................................................................................................8 
Disposition .................................................................................................9 

KAPITEL 1 Syfte, Material, Metod..............................................................11 
Syfte .........................................................................................................11 

Kvinnors underordning som hermeneutisk kategori............................13 
Material och avgränsningar ......................................................................16 

Kommentarerna ...................................................................................17 
Övrigt material.....................................................................................21 
Luthersk teologi ...................................................................................21 
Något om materialets kontexter...........................................................23 

Metod .......................................................................................................25 
Fem analyspunkter...............................................................................26 

Analyspunkt 1: Beskrivning av historien........................................27 
Analyspunkt 2: Jämförelsematerial.................................................27 
Analyspunkt 3: Förklaringar ...........................................................28 
Analyspunkt 4: Översättningar .......................................................29 
Analyspunkt 5: Perspektiv ..............................................................29 

Fyra underordningsmekanismer ..........................................................30 

KAPITEL 2 Teoretiska utgångspunkter .......................................................32 
Texter .......................................................................................................32 
Feministiska utgångspunkter ....................................................................38 

Kvinnan som den ”Andra”...................................................................38 
Kropp och essens .................................................................................40 
Kvinnan som ”den andre”....................................................................42 
Språk och kön ......................................................................................43 
Dikotomi och den filosofiska traditionen ............................................45 
Kön och genus .....................................................................................47 
Feminism som modernt projekt ...........................................................49 
Ett ställningstagande............................................................................51 



 vi

Könskonstituering och kön ..................................................................51 
Kön och essens ....................................................................................54 

Religionsvetenskapliga utgångspunkter ...................................................58 
Kriterier och distinktioner....................................................................58 
Historisk-kritisk metod, pluralism och bibeltolkningens etik..............62 
Paradigmatiska tolkningar ...................................................................65 
Misstankens teologiska hermeneutik ...................................................67 
Feministteologiska överväganden........................................................74 

KAPITEL 3 Kontexter ..................................................................................78 
Bibeltexternas historiska kontext, några nedslag.................................78 
Om underordning i Nya testamentet....................................................79 
Rent och orent......................................................................................81 
Slavinnor och slavar: att inte äga sin kropp.........................................83 
Kvinnor: döttrar, hustrur, mödrar, änkor, skökor.................................85 
Hälsa, utbildning och socialt liv ..........................................................86 
Hushållet som arena och bild av staten................................................86 
1900-talets exegetik, några nedslag .....................................................87 
Objektivitet och historisk-kritisk metod ..............................................87 
1900-talets exegetik ur svenskt perspektiv ..........................................89 
Anton Fridrichsen – förgrundsgestalt och inspiratör ...........................92 

KAPITEL 4 Tolkningar av hustavlor..........................................................100 
Efesierbrevet...........................................................................................100 

Efesierbrevet, The Anchor Bible, Marcus Barth ...............................102 
Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................102 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................104 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................105 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................107 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................108 

Kolosserbrevet........................................................................................112 
Kolosserbrevet, Hermeneia, Eduard Lohse .......................................114 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................114 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................115 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................115 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................117 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................117 

Kolosserbrevet, Kommentar till Nya testamentet, Lars Hartman......119 
Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................119 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................122 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................123 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................123 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................124 

 



 vii

Titusbrevet..............................................................................................126 
Titusbrevet, Tolkning av Nya testamentet, Olof Linton ....................128 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................128 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................129 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................129 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................131 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................132 

Titusbrevet, Hermeneia, Martin Dibelius och Hans Conzelmann .....133 
Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................133 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................135 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................135 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................136 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................137 

1 Petrusbrevet .........................................................................................137 
1 Petrusbrevet, Anton Fridrichsens tolkning .....................................138 
1 Petrusbrevet, Tolkning av Nya testamentet, Bo Reicke .................141 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................141 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................142 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................142 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................143 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................144 

1 Petrusbrevet, Kommentar till Nya testamentet, Birger Olsson.......146 
Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................146 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................149 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................151 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................151 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................153 

Sammanfattning......................................................................................159 

KAPITEL 5 Tolkningar av underordning som tema...................................161 
1 Korintierbrevet ....................................................................................161 

1 Korintierbrevet 11 och 14, Tolkning av Nya testamentet, Hugo 
Odeberg .............................................................................................162 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................162 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................166 
Analyspunkt 3: förklaringarna ......................................................167 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................168 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................169 

1 Kor 11 och 14, Hermeneia, Hans Conzelmann...............................170 
Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................170 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................172 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................172 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................174 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................175 



 viii

1 Timotheosbrevet..................................................................................178 
I Tim, Tolkning av Nya testamentet, Olof Linton .............................179 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................179 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................179 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................180 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................181 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................181 

1 Tim, Hermeneia, Martin Dibelius och /Hans Conzelmann.............183 
Analyspunkt 1: beskrivning av historien.......................................183 
Analyspunkt 2: jämförelsematerial ...............................................185 
Analyspunkt 3: förklaringar ..........................................................186 
Analyspunkt 4: översättningar ......................................................187 
Analyspunkt 5: perspektiv.............................................................188 

Jacob Jervells och Nils Johanssons tolkningar.......................................188 
Nils Johanssons inlägg.......................................................................188 
Jacob Jervell svarar............................................................................191 

Tryggve N.D. Mettingers tolkning .........................................................193 
Göran Bexells tolkning...........................................................................197 
Sammanfattning......................................................................................200 

KAPITEL 6 Resultat och kriteriediskussion...............................................202 
Kvinnors underordning som hermeneutisk kategori i funktion..............202 
Frågan om kön........................................................................................203 
Könsdikotomi .........................................................................................204 
Maktförhållanden ...................................................................................205 
Tilltal ......................................................................................................206 
Mannens ansvar......................................................................................207 
Brottningar .............................................................................................208 
Kvinnans natur .......................................................................................209 
Underordning och kärlek........................................................................210 
Äktenskapet ............................................................................................211 
Skönhet och skökor ................................................................................212 
Sammanfattning......................................................................................212 
Kriteriediskussion...................................................................................215 

1. Kön som markör ............................................................................216 
2. Perspektiv ......................................................................................217 
3. Historicitet .....................................................................................217 
4. Receptionshistorien........................................................................217 
Ett extern-teologiskt kriterium...........................................................218 

Summary Sex/gender issues and biblical interpretation .............................220 

Litteratur .....................................................................................................224 

Personförteckning .......................................................................................233 



 ix

Förord 

Jag vill rikta mitt varma tack till alla som gjort det möjligt för mig att 
genomföra mitt avhandlingsarbete. 

Min handledare professor Carl Reinhold Bråkenhielm har uppmuntrat 
mig och givit mig värdefulla synpunkter under arbetets gång, för det är jag 
mycket tacksam. Professor Anders Jeffner har funnits med från början och 
uppmuntrat, väglett och diskuterat med mig under alla år. Det har varit 
värdefullt. Tack till professor Cristina Grenholm som givit mig synpunkter 
och stöd under arbetet och till lektor Lone Fatum vid Köpenhamns universi-
tet, som generöst delat med sig av sina kunskaper och sin tid, även med kort 
varsel. Jag vill tacka TD Hanna Stenström för synpunkter och uppmuntran 
genom åren. TD Johanna Gustafsson Lundberg har delat med sig av sin kun-
skap och vänskap och gjort slutskedet av arbetet lättare och roligare än jag 
trodde. Tack! Docent Anne-Louise Eriksson vill jag tacka för synpunkter, 
vänskap och uppmuntran genom åren. Tack till professor Kari Syreeni för 
synpunkter i arbetets olika skeden. Professor och biskop Krister Stendahl, 
har uppmuntrat mig både till att bli präst och till att skriva en avhandling, för 
det känner jag stor tacksamhet. Tack till biskop Caroline Krook som 
uppmuntrat mitt arbete och givit mig stöd. Jag vill tacka adjunkt Lennart 
Andersson för diskussioner om slaveriet under antiken. 

Tack till Högre seminariet i tros- och livsåskådningsvetenskap i Uppsala 
för många diskussioner om mitt arbete och viktiga synpunkter. Ett särskilt 
tack till doktorand Maria Södling för kunskaper, synpunkter, vänskap och 
stor generositet. Tack också till TD Mattias Martinson och TD Thomas 
Ekstrand. Doktorand Helena Riihiaho har databearbetat texten och givit mig 
ovärderlig hjälp i slutskedet av arbetet, för det är jag mycket tacksam. Till 
den vänliga personalen på Kungliga biblioteket i Stockholm vill jag rikta 
mitt tack. Jag vill tacka mina kollegor inom studentprästverksamheten i 
Stockholm för glada tillrop. 

Det här arbetet hade inte kunnat genomföras utan ekonomiskt stöd. Tack 
till (dåvarande) Forskningsrådsnämnden (FRN) som finansierade projektet 
Underordning i teologin. Bärande princip eller tyngande barlast?. Jag vill 
tacka Olaus Petri-stiftelsen, Svenska kyrkans forskningsråd och Stockholms 
stift för ekonomiskt stöd. Till Carnegiestiftelsen och Helge Axelson 
Johnsons stiftelse vill jag också rikta mitt tack. 

Och så mina vänner. Mitt varma tack till er alla! Till Barbro Matzols och 
Jordi Arkö, som förstod att det var tystnaden i byn Garsås i Dalarna jag 



 x

behövde. Tack för omsorger och uppmuntran! Birgitta Winberg, Lars 
Christiansen och Hans Lindberg, vill jag tacka för vänskapen och de goda 
samtalen. Jag vill tacka Gisela Fridén för all uppmuntran och generositet. 
Tack till Johanna Almer för alla diskussioner, inte minst om Paulus, genom 
åren. Nadia Bouchelaghem Bjurling och Johan Bjurling vill jag tacka för 
vänskap och resor – gjorda och framtida. Gaga Bonnier och Jörgen Alfort, 
tack för goda samtal och goda middagar (jo, det är klart nu …)! Tack Mona 
och Lennart Adamsson, för hjälp och stöd genom åren. 

Mitt varmaste och djupaste tack till mina närmaste. Till Ernst Adamsson 
Borg, Peter Adamsson, Willy Borg och Ingalill Borg. Det stöd och den 
uppmuntran ni givit mig och den tilltro ni haft till min förmåga att ro det här 
i land kommer jag alltid att bära med mig. 
 
 Stockholm i november 2004 
 Annika Borg 



Inledning 1

Inledning 

Om man bläddrar i 1900-talets sista Time Magazine slås man av flera saker. 
De som utnämns till seklets huvudpersoner är i de flesta fall män – veten-
skapsmän, statsmän, författare. Kvinnorna som förekommer i tidskriften 
finns i reklamannonser för klockor, sprit eller flygbolag. Numret till ära har 
Time Magazine plockat fram reklamannonser som förekom på 1920-, 30- 
och 40-talen. Där finns också kvinnor. Den enda skillnaden är att de med 
våra mått mätt är mer påklädda, även om deras klädsel nog uppfattades som 
utmanande eller kittlande då annonserna ursprungligen publicerades. Detta 
är knappast en originell iakttagelse, men den kastar ljus över en grundläg-
gande fråga inom det feministiska forskningsfältet: hur kan det komma sig 
att konstruktioner av kvinnlighet (och manlighet) och utpekandet av kvinnan 
som ”den andra” och underordnad mannen, är något så konstant och likartat 
decennium efter decennium, sekel efter sekel, ja, årtusende efter årtusende?1 

I min avhandling undersöker jag hur de brevtexter i Nya testamentet som 
uppmanar kvinnor till underordning har tolkats i bibelvetenskapliga (exege-
tiska) kommentarer under de senaste 60 åren. 

Mitt intresse för de nytestamentliga texterna om kvinnans underordning 
har väckts eftersom frågor om kön och makt är centrala för mig. Under mina 
studier i exegetik i Uppsala på 1980-talet började jag reflektera över just 
dessa underordningstexter. Då funderade jag över hur texter som är så lika i 
sin form och sitt innehåll som dessa underordningstexter, kunde återfinnas i 
nytestamentliga brev som i andra avseenden var så olika när det gällde inne-
håll och syfte. Men framförallt ställde jag mig frågan varför inga liknande 
texter fanns i evangelierna. Att dessa underordningstexter hade spelat en 
större roll och varit viktigare än vad som lyfts fram i dag – både i kanonpro-
cessen och i teologihistorien – var en tanke som väcktes hos mig. I den upp-
fattningen har jag stärkts genom mitt arbete med avhandlingen. Underord-
ningstexterna är i vår egen tid texter som lever fastän de är döda. De används 
                               
1 Att konstruktioner av ”kvinna” och ”kvinnlighet” ter sig likartade genom historien och i 
skilda kulturer är en grundläggande iakttagelse inom feministisk forskning. Jfr Sarah B. 
Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives, & Slaves. Women in Classical Antiquity från 1975: 
”Even though scientific technology and religious outlook clearly distinguish ancient culture 
from modern, it is most significant to note the consistency with which some attitudes toward 
women and the roles women play in Western society have endured through the centuries”, 
Pomeroy (1975, 1994), sid. xii. Se också de Beauvoir (1949, 1986), sid. 369. Hirdman (2001) 
skriver: ”Kvinnounderordningen är en generell problematik, det kommer vi inte ifrån, trots 
väsentliga justeringar, trots variationer på temat”, Hirdman (2001), sid. 5. 
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inte i Svenska kyrkans officiella ritualer och återfinns inte heller i dess text-
urval i Den svenska evangelieboken. (Att jag här utgår från Svenska kyrkan 
beror på att det är den religiösa kontext – i vid mening – där de flesta männi-
skor i Sverige möter kristendomen, i samband med t.ex. dop, vigsel och 
andra förrättningar). På så sätt är texterna döda – och ändå lever de, såväl i 
kyrkans konstruktioner av kvinnligt och manligt som i samhällets.2 ”Kvinnan 
tige i församlingen”, ett uttryck som anspelar på underordningstexten i 1 Kor 
14 (14:34), är ett välkänt uttryck även för sekulariserade svenskar idag. 
”Mannen på gatan” känner igen det bibelordet! 

Det jag vill undersöka är i hur hög grad dessa bibelvetenskapliga tolk-
ningar, som skrivits och använts i ett akademiskt sammanhang, reproducerar 
och förstärker en viss könsförståelse. Att konstruera kvinnlighet/kvinna som 
den andra, den svagare, den avvikande, den negativa polen, är något kristet 
tänkande bidragit till i vår kultur. Inte minst genom bibeltexterna om kvin-
nors underordning. 

Dessa brevtexter i Nya testamentet, som avkräver kvinnor underordning 
eller har underordning för kvinnor som tema, benämner jag i avhandlingen 
”underordningstexter”. Brevtexterna med kraven på kvinnors, slavars och 
barns underordning är texter inför vilka ett flertal frågor om tolkning – frå-
gor om bibelns auktoritet, uttolkarens ansvar och förförståelse, bibeltolk-
ningens uppgifter och konsekvenser – ställs på sin spets. Vill man undersöka 
dessa frågor och bedriva det arbetet med hjälp av feministisk teori och bibel-
hermeneutik, är tolkningarna av dessa texter ett fruktbart val. Mitt intresse 
gäller särskilt svenska exegetiska bibelkommentarer, då Sverige har hunnit 
långt när det gäller jämställdhet och demokrati, och därmed blir kollisionen 
mellan text och läsare kraftig. Jag är intresserad av hur texter, som ur 
feministisk synvinkel är centrala då de explicit uttrycker och legitimerar 
kvinnors underordning och mäns överordning, tolkas i vetenskapliga kom-
mentarer som är skrivna i ett samhälle med demokrati och jämställdhet som 
tydliga ideal. Underordningstexterna och exegetiken har också spelat en roll 
i en av 1900-talets stora kyrkliga och samhälleliga debatter, den om kvin-
nans tillträde till prästämbetet. Bibelvetenskap ingår i den teologiska utbild-
ning blivande präster och pastorer får och de resultat och tolkningar som 
bibelvetenskapen förmedlar kan därför antas ha haft inflytande på prästers/ 
pastorers förkunnelse och därmed också på dem som lyssnade till denna 
förkunnelse.3 Jag undersöker också internationella kommentarserier, men det 
komparativa inslaget är inte det centrala i avhandlingen. Fokus är att under-
söka hur texterna om kvinnors underordning tolkats i det som kan benämnas 
samtiden. Jag gör således en tematisk undersökning av materialet. Materialet 
                               
2 Under 2004 fick dock texterna om kvinnors underordning förnyad aktualitet då de använts i 
en pingstförsamling i Knutby. Genom det i media mycket uppmärksammade ”Knutby-målet” 
blev det tydligt att underordningstexterna använts och utlagts i den pingstförsamlingens för-
kunnelse. 
3 Olsson i Eilert, Modern svensk teologi (1999), sid. 76, sid. 110. 
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förankras dock något i de kontexter där det tillkom. Kommentarerna är 
skrivna från 1940-talet till 1980-talet och speglar därför olika tider och olika 
skeden i samhällets utveckling och i den akademiska diskursen. 

Bibeltexter är en del av vårt kulturarv. De har genomsyrat vår kultur 
under lång tid och definierat och påverkat synen på kvinnlighet och manlig-
het. Underordning är ett centralt begrepp inom den feministiska forskningen 
och här undersöks det från en teologisk synpunkt. Avhandlingen behandlar 
ett centralt teologiskt tema – bibeltolkning – och ett centralt tema inom femi-
nistisk forskning – underordning. 

Avhandlingen skrivs inom ämnet tros- och livsåskådningsvetenskap, men 
har också beröringspunkter med ämnet Nya testamentets exegetik. 

Över- och underordning, patriarkat och androcentrism 
Underordning är ett begrepp som både beskriver en maktstruktur av kvinnlig 
(kvinnors) underordning och manlig (mäns) överordning på samhällelig nivå 
och dess växelverkan med och genomslag på det individuella planet. Detta är 
en komplicerad växelverkan, både ur historisk och feministisk synvinkel. 
Dels har det samhälleliga och individuella inte varit åtskilt på det sätt som vi 
förutsätter idag (och sedan upplysningstiden) och dels är åtskiljandet av sam-
hälleligt/offentligt och individuellt/privat en grundläggande dikotomi i den 
patriarkala ordningen. Därför är det redan här viktigt att påpeka denna 
växelverkans komplexitet såväl teoretiskt som praktiskt. Denna maktstruktur 
av över- och underordning uttrycks med begreppen ”patriarkal” eller ”patri-
arkat”.4 Patriarkal avser dels det hierarkiska system som fanns under antiken 
där fria män bestämde över kvinnor, barn och slavar/slavinnor och dels de 
maktförhållanden som funnits genom historien och som finns idag, där man-
nen är överordnad och kvinnan underordnad och de med detta maktförhål-
lande sammanhängande normerna och värderingarna. Patriarkat är det 
hierarkiska system som placerar könen på detta sätt. Vilka mekanismer som 
möjliggör och upprätthåller kvinnors underordning är således ett centralt 
område att utforska inom det feministiska fältet. Exempelvis undersöker 
statsvetaren Cecilia Åse kvinnounderordningens ”hur” genom att analysera 
utsagor om kvinnliga poliser inom det svenska polisväsendet.5 Hon finner 
                               
4 Inom feministteologin fäster man uppmärksamhet på den förstärkning av den patriarkala 
strukturen som sker genom att den ges gudomlig legitimitet. ”Patriarchy is the name 
commonly given to sexist social structures, /…/ patriarchy is a form of social organization in 
which power is always in the hand of the dominant man or men, with others ranked below in a 
graded series of subordinations reaching down to the least powerful who form a large base. 
/…/ Religious patriarchy is one of the strongest forms of this structure, for it understands 
itself to be divinely established. Consequently, the power of the ruling men is said by them to 
be delegated by God (invariably spoken about in male terms) and exercised by divine 
mandate”, skriver Elizabeth A. Johnson (1996), sid. 23. 
5 Åse (2000). 



Annika Borg: Kön och bibeltolkning 4

fyra mekanismer som beskriver kvinnounderordningens ”hur”: ”avskiljan-
de”, ”glappet”, ”formande” och ”sexualisering”.6 Jag återkommer till dessa 
underordningsmekanismer i mitt metodavsnitt i kapitel 1 och när jag diskute-
rar resultatet av min undersökning. I historikern Yvonne Hirdmans genus-
system är en av genussystemets två ”logiker” för kvinnors underordning 
”dikotomi”, ett isärhållande av manligt och kvinnligt.7 Dikotomi är det 
mönster där kvinnlighet står på det ena sidan och associeras med t.ex. känsla, 
svaghet, underordning, passivitet, natur och mannen finns i den andra polen 
och associeras med t.ex. förnuft, styrka, överordning, aktivitet och kultur. 
Hirdmans teori om genussystemets logiker eller lagar: a) dikotomi, 
isärhållandets tabu b) hierarki, över- och underordning, där mannen är norm 
för det normala och mänskliga, beskriver hur könsdikotomin och kon-
struktionerna av kön fungerar och hur stabil denna ordning är.8 Man kan säga 
att Åses fyra underordningsmekanismer visar hur detta isärhållande går till. 

”Androcentriska” värderingar eller ”androcentrism” är de synsätt som 
pekar ut mannen som norm med tillskrivna positiva värden och kvinnan som 
den andra eller avvikande med tillskrivna negativa värden. Androcentrismen 
upprätthåller och legitimerar ett patriarkalt system av över- och underord-
ning. Tolkning och historieskrivning är centrala redskap i överföringen av 
normer och värderingar kring kvinnlighet/kvinnan och manlighet/mannen. 
Inom feministisk forskning, inom litteraturvetenskap, historia och en rad 
andra ämnen är detta inget okänt. Men, vilka blir konsekvenserna för teolo-
gin om tolkningarna i vetenskapliga bibelkommentarer visar sig vara tydliga 
bärare, reproducenter och producenter av androcentriska värderingar? En 
analys och bearbetning av tolkningarna av dessa för kristendomen centrala 
texter om manligt och kvinnligt med hjälp av tydliga feministiska utgångs-
punkter, får konsekvenser för såväl bibeltolkning som för olika delar av den 
kristna troslärans systembygge. Underordningstexternas receptionshistoria är 
ett mörkt kapitel i teologihistorien. Dessa underordningstexter har t.ex. 
använts för att legitimera slaveriet, de har använts mot kvinnans rätt till 
högre utbildning och mot kvinnlig rösträtt. 

Kort om sammanhang och innehåll 
Vid den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet har tolkningsfrågor 
bearbetats inom olika discipliner. Inom tros- och livsåskådningsvetenskapen 
har Anders Jeffner undersökt kristna trosläror och analyserat vilka kriterier 
som styr utformningen av kristna trosläror.9 Cristina Grenholm har i flera år 
                               
6 Åse (2000), sid. 21–22, 32ff. 
7 Hirdman (1988), sid. 7–8. 
8 Ibid. 
9 Jeffner, Kriterien Christlicher Glaubenslehre. Eine prinzipielle Untersuchung heutiger 
protestanricher Dogmatik im deutschen Sprachbereich (1976). 
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arbetat med tolkningsproblematik. Hon har bl.a. undersökt exegetiska kom-
mentarer, och utarbetat bibeltolkningskriterier. Skriftserien Tro & Tanke, 
utgiven av Svenska kyrkans forskningsråd, utgav fem delar om bibeltolkning 
under 1990-talet där många av den teologiska institutionens professorer och 
docenter medverkade, exempelvis Eberhard Herrmann, René Kieffer, 
Anders Jeffner, Per Block och Inger Ljung.10 I de olika delarna togs frågor 
om bl.a. bibelns auktoritet, om myt och historia och om tolkningsperspektiv 
upp. Tolkningsfrågor har haft en central plats inom den svenska akademiska 
teologin.11 

I Sverige finns en avhandling inom feministisk nytestamentlig exegetik 
skriven av Hanna Stenström 1999, där tolkningar av Uppenbarelsebokens 
jungfru-tema studeras och där strategierna för tolkningar av texten i Upp 
14:1–5 analyseras.12 Inom ämnet Gamla testamentets exegetik har frågor 
kring kvinnor, kön och bibeltolkning bearbetats. Inger Ljung har studerat hur 
kvinnor beskrivs i Gamla testamentet med utgångspunkt i att texterna 
speglar ”male perception and understanding – or misunderstanding – of 
contemporary women”.13 Rut Törnkvist har undersökt hur kvinnor framställs 
i metaforer som sexualiserar och objektifierar kvinnor. Törnkvists material 
är Hos 1–3.14 Dessa arbeten har beröringspunkter med mitt arbete. 

Bibeltolkningsfrågor är ett centralt område inom den internationella 
feministteologiska forskningen, med föregångare som Elisabeth Schüssler 
Fiorenza. 

I Sverige uppmärksammade filosofiprofessorn och kristendomskritikern 
Ingemar Hedenius redan på 1950-talet kvinnosynen i exegetisk kommentar-
litteratur. Hedenius använde Hugo Odebergs kommentar till 1 Korinthier-
brevet som ett exempel på hur kyrkopolitik kamouflerats till vetenskap.15 
Den kyrkopolitiska frågan han avser är den om kvinnliga präster, men hans 
udd är riktad i första hand mot de anspråk teologin gör på att vara ett veten-
skapligt akademiskt ämne. Hedenius använder Odebergs exegetiska kom-
                               
10 ”Om tolkning”, del I –I V. 1990 (KISA-rapport 1990:3), 1992:1, 1994:5, 1995:3, 1998:1. 
11 Några exempel på arbeten är: Sven Ingebrand, Bibeltolkningens problematik. En historisk 
översikt (1965), Sten Hidal, Bibeltro och bibelkritik. Studier kring den historisk-kritiska 
bibelsynens genombrott i Sverige 1877–1910 med särskild hänsyn till Gamla testamentet 
(1979), Inger Ljung, Silence or Suppression? Attitudes towards women in the Old Testament 
(1989), Cristina Grenholm Romans Interpreted. A Comparative Analysis of the Commentaries 
of Barth, Nygren, Cranfield and Wilckens on Paul’s Epistle to the Romans (1990), Om 
Tolkning I–IV, Svenska kyrkans forskningsråd (Tro & Tanke), Cristina Grenholm, Old 
Testament, Christianity and Pluralism (1996), Ingemar Söderström, Predikans nycklar. En 
studie av predikoreception (1996), Erik Blennberger, Bibelsyn. Tillkomst, tolkning & giltighet 
(1997), Hanna Stenström, The Book of Revelation: A vision of the Ultimate Liberation or the 
Ultimate Backlash? (1999), Hans-Erik Nordin, Bibeln i kristen etik. En analys av olika upp-
fattningar om relationen mellan Bibeln och kristen etik (1999). 
12 Se vidare om Stenström i kap 2, Religionsvetenskapliga utgångspunkter. 
13 Ljung (1989), sid. 11, 26. Ljung lyfter också fram hur kvinnor idag tolkar Gamla testamen-
tets kvinnor, hon studerar Phyllis Tribles och Anita Goldmans arbeten med GT - texterna. 
14 Törnkvist (1998), sid. 9, 19, 26ff., 85. 
15 Hedenius (1958), sid. 191. 
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mentar som ett exempel på teologins ovetenskap. Jag vill redan här referera 
till Ingemar Hedenius, för att hans kritiska blick har varit – och är – en inspi-
rationskälla för mig. 

Att tolkningar inte är oskyldiga är inom forskningen i dag nästan ett 
självklart påstående. Jag vill genom det här arbetet visa att det finns stor 
anledning att ge akt på vilken roll tolkning och historiebeskrivning spelar 
som redskap för konstruktion av kön.16 Dessa underordningstexter utgör 
många länkar i den kedja som pekar ut kvinnan som underordnad och man-
nen som överordnad i vår kultursfär. Hur jag förstår kön kommer jag tydligt 
att redogöra för med hjälp av ett antal feministiska teorier. Jag kommer 
också att diskutera hur en rad inslag i den företeelse som kallas moderniteten 
kan vara till hjälp för såväl feministisk teori som bibeltolkning. 

I kriteriediskussionen kommer jag att föreslå fyra kriterier för bibeltolk-
ningens kritiska uppgift och ett extern-teologiskt kriterium för bibeltolkning 
baserat på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men, detta kräver en 
rad ställningstaganden, kvalificeranden och diskussioner, som jag gör och 
för i avhandlingen. 

Man kan se FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som ett av det 
moderna projektets – eller upplysningsprojektets – tydligaste emancipato-
riska uttryck. Förklaringen om mänskliga rättigheter från 1948 uttrycker i 
artikel 1 att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.17 
Människor bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Var och 
en är berättigad till de fri- och rättigheter som FN uttalar i förklaringen och 
ingen åtskillnad ska göras av något slag, p.g.a. ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 
egendom, börd eller ställning i övrigt.18 

Det är tydligt här att kvinnor inkluderas – samtidigt som de också osyn-
liggörs genom ett begrepp som ”broderskap”. 1979 kom en särskild konven-
tion om kvinnors mänskliga rättigheter, där det understryks att kvinnors rät-
tigheter är de rättigheter som uttrycks i förklaringen från 1948.19 Denna 

                               
16 Att jag ser kön som en konstruktion, är ett analysverktyg och inte ett uttryck för en ontolo-
gisk position. Jag diskuterar detta i kapitel 2, ”Teoretiska utgångspunkter” i avsnittet Feminis-
tiska utgångspunkter. 
17 Förklaringen om mänskliga rättigheter och de olika konventionerna kan man t.ex. finna på 
www.manskligarattigheter.gov.se eller www.fn.se. Se Wadstein (1990), Fischer (2003). 
18 Artikel 2 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, från den 10 december 1948. 
19 I konventionen kopplar man kvinnors rättigheter till minskad fattigdom och ökat välstånd. 
Jämställdheten mellan män och kvinnor är en nödvändighet för framtiden och står i mänsklig-
hetens tjänst. Konventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna andas 
modernitetens framtidstro. I artikel 1 i Kvinnokonventionen står det: ”I denna konvention 
avser uttrycket ’diskriminering av kvinnor’ varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på 
grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kultu-
rella eller medborgerliga området eller något annat område för kvinnor, oberoende av civil-
stånd och med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller åtnjutandet eller 
utövandet av dessa rättigheter och friheter.” 
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konvention följdes upp vid kvinnokonferensen i Peking 1995. I konventio-
nen från 1979 uttalas att diskriminering av kvinnor kränker principen om 
lika rättigheter och respekt för människans värdighet.20 1979 är det således 
påkallat att uttrycka oro för att kvinnors mänskliga rättigheter åsidosätts och 
genom det konstatera att kvinnor inte fått samma rättigheter som män. Jag 
kommer att pröva om de värderingar som tar sig uttryck i FN:s formule-
ringar om mänskliga rättigheter kan fungera som ett bibeltolkningskriterium, 
och i så fall hur. 

Den här avhandlingen är också en kritik mot en vetenskaplig genre: den 
exegetiska kommentaren. Jag vill visa hur texter som uppmanar till under-
ordning och lydnad och som förespråkar klara skillnader mellan människor 
och tydliga hierarkier, i kommentarerna kan förvandlas till texter om kärlek, 
ömsesidighet och kristen efterföljelse. En klassisk tolkning av underordning 
i kristen kontext är just att underordning handlar om kärlek och kristen efter-
följd. Det finns t.o.m. ett begrepp för denna kärlek, ”Liebespatriarkalismus”, 
ett begrepp som först formulerades av teologen Ernst Troeltsch.21 Makt och 
maktutövning skyls över genom denna strategi. Jag vill visa hur denna 
process går till, när det gäller tolkningarna av de bibeltexter som ligger till 
grund för de kristna tankarna om kvinnors underordning. Min avsikt är att 
kartlägga och synliggöra den processen. Mitt fokus är tolkningsprocessen 
och vad som händer om man utelämnar frågor om makt och kön i mötet med 
texter som så explicit handlar om detta. 

Man gör i kommentarerna ofta en klar åtskillnad mellan bibelkommentar 
och homiletik, även om den förra ses som en förutsättning för den andra. 
Kommentarerna gör inte anspråk på att svara på vad det är att vara kristen, 
utan deras anspråk är vetenskaplig analys av texter med hjälp av olika meto-
der. Jag kommer att problematisera detta anspråk och diskutera om kom-
mentarerna formulerat anspråk som stämmer överens med det arbete som 
sedan utförs. Jag vill visa vilka konsekvenser androcentriska tolkningar fått 
och får, både för tolkningen som sådan, för teologin och för historieskriv-
ningen och diskutera kriterier som bryter med androcentrismen och dess 
implicita – ibland explicita – utpekande av vad/vem som är centrum och 
vad/vem som är periferi. 

                               
20 Se Wadstein (1990). 
21 Se diskussion om detta i Schüssler Fiorenza (1999), sid. 119f. Se Kittredge (1996) sid. 35–
40. Kittredge tar i sitt arbete The Language of Obedience in the Pauline Tradition: Rhetorical 
Analysis and Historical Reconstruction of the Letters to the Philippians and to the Ephesians 
från 1996 upp hur lydnad blir kärlek och slaveri en metafor i teologisk litteratur, något som 
fjärmar från den historiska verkligheten. 
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Hustavla 
Så några ord om begreppet ”hustavla”, som är ett centralt begrepp i avhand-
lingen. Underordningstexterna återfinns bl.a. i de nytestamentliga hustav-
lorna. Uttrycket ”hustavla” kommer ursprungligen från Martin Luther. I hans 
lilla katekes ingick en samling bibelord som rörde olika kategorier av männi-
skor i samhället: biskopar, hustrur, föräldrar, t.ex. I dag används uttrycket för 
att beteckna etiskt material från antiken. Hustavlan är en genre i Nya testa-
mentets brevlitteratur. Hustavlan är en genomgång av olika gruppers makt-
förhållande till varandra (slavar, barn, kvinnor, män). I Nya testamentet räk-
nas följande texter som hustavlor (i den ordning vi möter dem i Nya 
testamentet): Ef 5:22–6:9, Kol 3:18–4:1, Tit 2:1–10 och 1 Pet 2:18–3:7. Av 
dessa är det bara texten i Ef som betraktas som en fullständig hustavla och 
hustavlan i Kol räknas som den äldsta. En vanlig uppfattning inom femi-
nistteologin är att hustavlorna är ett uttryck för den patriarkalisering som 
skedde i den tidiga kristendomen: 

… the household code trajectory sought to patriarchalize not only the early 
Christian ethos of ”fraternity”, or more precisely the discipleship of equals, 
but also the structures of the Christian community. However, the prescriptive 
character of these texts indicates that such a process of patriarchalization had 
not been accomplished by the beginning of the second century.22 

Hilding Pleijels arbete Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders 
Sverige från 1970 tar upp det stora inflytande Luthers hustavla – inspirerad 
av Nya testamentets texter – har haft i människors liv och i samhället från 
1500-talet till 1800-talet. Pleijel skriver: 

Det framgår av denna undersökning att hustavlans ideologiska schema spe-
lade så stor roll för och inom det svenska samhället i sin helhet att man har 
rätt att beteckna den dåtida epoken som hustavlans tid och kalla den kultur-
situation som då rådde för hustavlans värld.23 

Pleijel menar att lutherdomens roll är förbisedd inom forskningen, något som 
också nyligen lyfts fram av historikern Inger Hammar.24 

Luthers hustavla – som ingick i katekesen – är uppbyggd så att den inne-
håller bibelord för tre olika kategorier människor: biskopar, präster och åhö-
rare (kyrkoståndet), överhetspersoner och undersåtar (politiska ståndet) och 
föräldrar, barn, husbönder och tjänstefolk (hushållsståndet).25 Även om hus-
tavlan försvann ur det allmänna medvetandet successivt fr.o.m. 1800-talet 
                               
22 Schüssler Fiorenza (1984), sid. 77. 
23 Pleijel (1970), sid. 8. 
24 Hammar (1999), sid. 32–34. Hammar menar att kvinnoforskningen varit religionsblind. 
Hon lyfter fram den lutherska kallelselärans inflytande när hon undersöker kvinnorörelsens 
pionjärer 1860–1900. 
25 Pleijel (1970), sid. 34ff. 
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”har mycket av dess sociologiska schema levt kvar i det omedvetnas djup”, 
menar Pleijel.26 Att hustavlans värderingar av man/manligt och kvinna/ 
kvinnligt lever kvar inom teologin, blir tydligt i min undersökning. 

Disposition 
I avhandlingens första kapitel, ”Syfte, Material, Metod”, preciserar jag 
avhandlingens syfte, metod, val av material och urvalskriterierna för detta 
och de analyspunkter med hjälp av vilka jag strukturerar min läsning av 
kommentarerna. Dessa analyspunkter är de redskap jag använder för att 
kunna kartlägga tolkningsprocessen och synliggöra reproduktionen och pro-
duktionen av androcentriska värderingar. Här kommer jag också att
beskriva vad jag menar med kvinnors underordning som hermeneutisk 
kategori. 

I kapitel 2, ”Teoretiska utgångspunkter”, redovisar jag mina utgångs-
punkter; mina teoretiska överväganden och ställningstaganden. 

I kapitel 3, ”Kontexter”, görs en kort beskrivning av kvinnors situation 
under den tid då underordningstexterna tillkom och av de sammanhang där 
kommentarerna skrivs. 

Den historiska kunskapen om kvinnors liv under hela antiken är ett 
område som är stort (men också fragmentariskt), men jag gör ändå ett försök 
att lyfta fram sådant som kan vara viktigt att föra med sig in i läsningen av 
mina analyser av kommentarernas tolkningar. Kapitel 3 beskriver kortfattat 
bibeltexternas kontexter och exegetikens utveckling under 1900-talet. Jag 
ger en beskrivning av den vetenskapliga disciplinen exegetik. Något om 
disciplinens utveckling, roll och metoder diskuteras. I kapitlet görs några 
nedslag hos svensk exegetiks tongivande gestalter, främst hos professorn i 
Nya testamentets exegetik i Uppsala (1928–1953) Anton Fridrichsen. 

I kapitel 4 och 5 företas undersökningarna av tolkningarna av underord-
ningstexterna. 1–3 kommentarer till varje underordningstext undersöks. 

I kapitel 4 bearbetas tolkningar av de underordningstexter som är hustav-
lor eller har inslag av hustavla, dvs. där underordningen är tydligt och sche-
matiskt uttryckt. Det är kommentarernas tolkningar av Efesierbrevet, 
Kolosserbrevet, Titusbrevet och 1 Petrusbrevet. I kapitel 5 undersöks de texter 
som har underordningen som tema, men som inte har inslag av hustavla. De 
underordningstexterna återfinns i 1 Korintierbrevet och i 1 Timotheosbrevet. 
I kap 5 finns också det övriga materialet, dvs. de tolkningar av 
underordningstexterna som inte ingår i en kommentarserie. Uppdelningen av 
undersökningen i två kapitel motiveras av att den exegetiska 
genreindelningen av texterna (där således några av texterna anses vara 
hustavlor, andra inte). Denna uppdelning medför t.ex. att de två brev som 
                               
26 Ibid., sid. 51. 
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ingår i den samling man brukar kalla Pastoralbreven analyseras i olika 
kapitel, då det ena innehåller inslag av hustavla (Tit) medan det andra 
(1 Tim) inte gör det. 

Den inbördes ordningen i vilken breven kommer i framställningen i 
kapitel 4 och kapitel 5 är i den ordning de återfinns i Nya testamentet. De 
kommentarer till brevtexterna som undersöks är ordnade i kronologisk ord-
ning efter när de skrevs. I kapitel 6, ”Resultat och kriteriediskussion”, klar-
görs, diskuteras och sammanfattas tolkningsprocessen. Bibelsyn, könsupp-
fattning och konsekvenser av tolkningarna på troslärans område tas upp. Hur 
kvinnors underordning som hermeneutisk kategori fungerar i materialet och 
hur kommentarlitteraturen producerar och reproducerar androcentrism, 
artikuleras. 

Kapitlet avslutas med att jag diskuterar kriterier för tolkning av 
underordningstexter, och bibeltolkningen i vidare mening. Denna dis-
kussion sätter punkt för arbetet. 
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KAPITEL 1 
Syfte, Material, Metod 

Syfte 
I avhandlingen vill jag undersöka hur Nya testamentets brevtexter om kvin-
nors underordning har tolkats i exegetiska arbeten som utkommit under 
1900-talet. Syftet med denna undersökning är trefaldigt: 
1. Att kartlägga och analysera tolkningsprocessen och könsförståelsen i 

materialet. 
2. Att pröva huruvida kvinnors underordning fungerar som en hermeneu-

tisk kategori i materialet. 
3. Att med analyserna av tolkningarna av underordningstexterna och mina 

teoretiska redskap som bas, i korthet diskutera kriterier för bibeltolkning. 

Det jag avser att kunna dra slutsatser om är hur kvinnors underordning 
behandlas i exegetisk litteratur och vilka konsekvenser detta får för bibel-
tolkningen. Tonvikten ligger på syfte 1 och 2, dvs. på den kritiska uppgiften. 

I avhandlingen berörs även frågor om olika delar av den kristna trosläran. 
Att jag berör olika delar av den kristna trosläran innebär dock inte att jag 
avser att dra långtgående slutsatser om hur kvinnors underordning ska för-
stås i hela den kristna trosläran eller vilka konsekvenser för kristendomen 
som helhet kraven på kvinnors underordning får, även om frågor av de 
slagen naturligtvis reses genom avhandlingens problemområde. Men, detta 
är uppgifter som återstår att ta sig an och frågor som återstår att besvara. Det 
är som framgått ovan inte uppgiften i denna avhandling. 

Tolkningsprocessen och könsförståelsen i materialet undersöks och analy-
seras med hjälp av fem analyspunkter. Könsförståelsen i materialet och 
underordningstemat lyfts ytterligare fram med hjälp av att fyra underord-
ningsmekanismer prövas. Dessa analyspunkter och mekanismer är avhand-
lingens metod, som jag utförligare redogör för nedan under avsnittet Metod. 
Teoretiska överväganden och ställningstaganden görs med hjälp av – och 
redskap hämtas från – hermeneutik, feministisk teori, feministteologi, exege-
tik och den utformning av kriterier för kristen troslära och bibeltolkning som 
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utvecklats inom tros- och livsåskådningsvetenskapen.1 Ämnesvalet, de teore-
tiska utgångspunkterna och metoden gör att avhandlingen ska placeras in i 
det feministiska forskningsfältet.2 Med feministisk forskning avser jag det 
akademiska kompetensområde som försöker förstå könets betydelse i analy-
sen av olika områden och som utgår ifrån att makt och kön är förbundna med 
varandra i ett komplicerat samspel kulturellt, religiöst, historiskt och samhäl-
leligt.3 Forskningens objekt (här tolkningarna av underordningstexterna och 
exegetiken) studeras ”könat” och kön problematiseras utifrån ett maktper-
spektiv.4 Jag använder begreppet ”kön” och inte termen ”genus”. ”Kön” 
avser alla de aspekter som brukar innefattas i termerna kön (biologi) respek-
tive genus (sociala roller, normer, värderingar). Kön ger dessutom en 
”kroppslig” association, som jag medvetet väljer. Min förståelse av kön 
kommer jag utförligare att redogöra för och diskutera i avsnittet Feministiska 
utgångspunkter i kapitel 2. 

Den feministiska forskningen har oftast ett tvåfaldigt syfte: kvinnors 
underordning under män undersöks, avslöjas och analyseras – vilken bety-
delse kön har och hur kön konstrueras undersöks – men syftet är också att 
det kritiska arbetet ska ändra de förhållanden som möjliggör och upprätthål-
ler kvinnors underordning och mäns överordning.5 Denna över- och 
underordning tar sig inte bara uttryck i socialt, samhälleligt, kulturellt och 
religiöst konstruerade meningar av kön, utan manifesteras också i språkets 
struktur och symbolvärld.6 

Att genom analys skapa bättre kunskap inom ett område för att förändra, 
är i sig inget unikt för den feministiska forskningen. Det sker inom andra 

                               
1 Se Jeffner, Kriterien Christlicher Glaubenslehre. Eine prinzipielle Untersuchung heutiger 
protestantischer Dogmatik im deutschen Sprachbereich (1976), Vägar till teologi (1981), 
Cristina Grenholm, Romans Interpreted. A comparative Analysis of the Commentaries of 
Barth, Nygren, Cranfield and Wilckens on Paul’s Epistle to the Romans (1990). Cristina 
Grenholm har arbetat med fyra hela kommentarer, vilket fördjupar studiet av kommentarlitte-
raturen. Här är istället syftet att behandla kommentarlitteratur till brevtexterna om underord-
ning, för att på så sätt få en bild av tolkningarna av detta tema. Se också Grenholm, Old 
Testament, Christianity and Pluralism (1996). Se vidare avsnittet Religionsvetenskapliga 
utgångspunkter, avsnittet Kriterier och distinktioner i kapitel 2. 
2 Begreppen genus och kön och dess betydelse samt inbördes förhållande är en ständigt 
pågående diskussion inom feministisk teoribildning. Jag föredrar att tala om feministisk 
forskning, men min definition av feministisk forskning skulle göra det möjligt att tala om 
”genusforskning” eller ”kvinnoforskning” synonymt. En diskussion om begreppen genus och 
kön återkommer jag till i avsnittet Feministiska utgångspunkter i kapitel 2. 
3 Lundgren (1993), sid. 13–15. 
4 Ibid., sid. 14. 
5 Eriksson (1995), sid. 11, 18–19, Bóasdóttir (1998), sid. 16, Stenström (1999), sid. 20–22. 
Höglund (2001), sid. 31–32, Gustafsson (2001), sid. 26–27. 
6 Genevieve Lloyd (1984) visar hur dikotomiska föreställningar om kvinnlighet och manlighet 
präglar den västerländska filosofiska traditionen och dess grundläggande tankefigurer och hur 
”Förnuftet” har ett manligt kön. Se Lloyd (1984), sid. iix–x, 103–110. Raia Prokhovnik 
(2002) skriver ”Dichotomies such as reason/emotion and man/woman represent fundamental 
polarities, fixed within Western philosophy and reflected in the structures of our language”, 
sid. 1. 



Syfte, Material, Metod 13

forskningsområden.7 Jag vill också lyfta fram att jag inte ser kön enbart som 
ett ”perspektiv” som anläggs – som man kan välja eller inte – utan jag menar 
att medvetenheten om en ”könad” vetenskap och en ”könad” forskare är en 
nödvändighet inom forskningen, annars riskerar den att bli subjektiv och 
försnävad och försnävande. Min avhandling ryms i första hand inom det 
första av den feministiska forskningens syften: analys, kritik och dekon-
struktion. Även om den kriteriediskussion jag för kan ses som en konstruktiv 
ansats, så är den i första hand en fortsatt dekonstruktion av det teologiska 
bygge – där bibeltolkningen/exegetiken ingår – som pekar ut kvinnan som 
underordnad och den andra. Jag vill synliggöra rötterna – dikotomin man–
manligt – kvinna–kvinnligt – och dess konsekvenser inom det teologiska 
område jag valt. För att göra det behöver frågor om bibelns auktoritet, om 
uppenbarelse och om bibeln som källa för en icke-dikotomisk könsförståelse 
ställas öppet, kritiskt och utan hänsyn till olika kristna gruppers eller kyrkors 
intressen eller religiöst motiverade sanningsanspråk. 

Kvinnors underordning som hermeneutisk kategori 
I avhandlingen prövar jag om kvinnors underordning är ett strukturerande 
motiv och en hermeneutisk kategori. Dvs. om kvinnors underordning är det 
synliga – ibland osynliga och även osynliggjorda – fundament på vilket tex-
ten, uttolkarens förförståelse och tolkningen vilar. Hur kvinnors underord-
ning förstås i materialet och om – eller hur – kvinnors underordning produ-
ceras, återskapas och förstärks i mötet mellan text, uttolkare och tolkning 
kartläggs. Med hermeneutik förstår jag studiet av och teorier om tolkning 
och förståelse av texter.8 Bibelhermeneutikern J.S. Croatto påpekar att her-
meneutik inte bara handlar om förståelsens funktioner i deras förhållande till 
tolkning av texter, utan att texterna också återger tolkningar av skeenden.9 

Genom att formulera det så att jag vill pröva om kvinnors underordning är 
ett strukturerande motiv och en hermeneutisk kategori, ger jag associationer 
till såväl Anders Nygrens filosofiska program som till Immanuel Kant. Motiv 
– som jag använder termen med bakgrund hos Nygren, men utan att därmed 
acceptera Nygrens filosofiska utgångspunkter – är en drivande kraft eller en 
struktur i en religiös åskådning som binder samman åskådningens olika delar 
och ger den en särskild innebörd och färgton.10 Nygren underströk att ett 
grundmotiv – eller grundkonceptionen – inte nödvändigtvis behöver utgöras 
                               
7 Forskning kring t.ex. etnicitet och diskriminering. 
8 Se t.ex. Jeanrond (1991, 1994), sid. 1. 
9 Croatto (1987), sid. 1–2. 
10 Nygren (1947), sid. 16–22. Nygren menar att motivforskningen avgränsar sig mot den 
historiskt-genetiska forskningen men att den för den skull inte är subjektiv, utan kan – och ska 
– underkastas vetenskaplig prövning. Motivforskningen är intuitiv och orienterad mot det som 
åstadkommer sammanhanget mellan en rad företeelser. Hans diskussion om motivforskningen 
handlar om religionsforskningens uppgifter. Det jag tar fasta på är dock hans begrepp ”grund-
motiv” och hans definition av detsamma. 
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av en klart formulerad grundtanke, utan också kan vara en allmän grund-
stämning.11 Kvinnors underordning kan sägas vara både en klart uttalad 
grundtanke och ibland en allmän grundstämning, det som ovan uttrycktes 
som både ett synligt och ett osynligt eller osynliggjort fundament. Nygren 
söker grundmotiv i hela det nytestamentliga materialet. Jag är inte ute efter 
grundmotiv i kristendomen men vill uppmärksamma en viktig princip som är 
strukturerande för bibelmaterialet och tolkningarna av det. Valet av begrep-
pet kategori ger på motsvarande sätt en association till Kant. För Kant är 
kategorierna något som oundgängligt bestämmer vår kunskap. Kategorierna 
är aprioriska tankeformer med nödvändig giltighet. Jag ansluter mig inte till 
Kants kunskapsteori utan vidare, men menar att han uppmärksammat något 
viktigt när han antar att vi vid analys kan finna tankeformer som utan att vi 
vanligen är medvetna om dem bestämmer hur vår kunskap formas. Jag vill 
undersöka om kvinnors underordning fungerar som en sådan tankeform, som 
mer eller mindre medvetet format inte bara bibeltexterna utan också präglar 
tolkning och tillämpning. En kategori är alltså något som bestämmer en 
tolkning mer än det som brukar kallas förförståelse. 

Den association till stabilitet som begreppet kategori har i vår väster-
ländska tanketradition, lyfts som ovan sagts fram genom att jag valt att 
använda det. Att formulera det så att kvinnors underordning är en hermeneu-
tisk kategori ger associationer till att underordningen är något stabilt, 
självalstrande och självbespeglande och att detta blir synligt i analyserna av 
tolkningarna och tolkningsprocessen. 

Begreppet kategori ringar också in några för feministisk idétradition 
centrala punkter. Kategoribegreppet uttrycker det fundamentala och stabila i 
kvinnors underordning. Att kvinnors underordning är fundamental och stabil 
visar sig bl.a. om vi undersöker konstruktioner av ”kvinna” och ”kvinnlig-
het” över tid: konstruktionen att kvinnan betraktas som underordnad och 
avvikande och mannen som överordnad och norm skär rakt igenom tid och 
rum.12 En annan punkt är att kvinnors underordning kan fungera som ett 
osynligt – och osynliggjort – raster, och därmed styra värderingar, tolkningar 
och uttryck på ett för analys svårgenomträngligt sätt. Kvinnors underordning 
fungerar som fundament i ovan nämnda meningar. 

En kategori är fundamental och stabil. Detta väcker frågan om det oför-
änderliga i kvinnors underordning. En kategori är ju a priori oföränderlig och 
                               
11 Nygren (1947), sid. 19. 
12 Den franska filosofen Luce Irigaray ser kvinnors underordning ur ett psykoanalytiskt 
perspektiv. Hon menar att det kvinnligas underordning och det manligas överordning är 
inbyggt i själva ordningen. Det kvinnligas underordning är en förutsättning för mannens ”jag” 
och utveckling till man i den fallokratiska ordningen. Det kvinnligas underordning är en 
förutsättning för ordningen. Begreppen man/kvinna bildar strängt taget ett enda begrepp som 
är hierarkiskt dikotomiserat. Kvinnan är defektens pol, det negativa. Hierarkiska motsätt-
ningar uttrycks i och genom språket. Se Irigaray (1994), sid. 70–75, 80–85. Jag återkommer 
till de Beauvoir och Irigaray i avsnittet Feministiska utgångspunkter i kapitel 2 för en utförlig 
diskussion om deras teorier. 
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nödvändig. Här föreligger då en motsättning med ett av syftena för feminis-
tisk forskning, då kvinnors underordning ska kartläggas och analyseras, men 
också förändras. Det sistnämnda är som vi sett ovan en konstruktiv ansats 
som delas av de allra flesta feministiska forskare. Här finns således ett 
problem med att använda kategoribegreppet, men jag väljer ändå att göra det 
utifrån de resonemang om begreppet som ovan förts. Jag återkommer till en 
diskussion om stabiliteten i kategorin kön i avsnittet Feministiska utgångs-
punkter i kapitel 2. 

När jag skriver hermeneutisk kategori menar jag helt enkelt att den ligger 
till grund för tolkningsarbetet med bibeltexter och jag kommer att pröva i 
vilken utsträckning det gäller också tolkningar med vetenskapliga ambitio-
ner. 

I min avhandling arbetar jag generellt med ovanstående typ av begrepps-
liga associationer där begrepp lånas från ett filosofiskt system och får 
fungera belysande i min text, utan att hela det filosofiska bygge i vilket 
begreppet ingår därmed avses. Nygrens ”motiv” och Kants ”kategori” var 
två exempel på det. För att ytterligare belysa detta tar jag ett tredje exempel: 

En association man kan få när man läser min text, är till den poststruktu-
ralistiska strömningen. En strömning vars grundläggande idéer avvisar 
tanken på fundamentala begrepp. Begrepp som ”makt”, ”kontext” och 
”dekonstruktion” väcker denna association, och jag vill nedan kort formulera 
mig något om dessa begreppsliga associationer. 

Den poststrukturalistiska riktningen i fransk filosofi har sedan 1960–70-
talen formulerat en kritik av och belysning av makt. Inom den poststruktura-
listiska strömningen tar man – här mycket generellt beskrivet – sin utgångs-
punkt i kontextualitet och skillnader i analysen av människan och männi-
skans tankar. Detta, menar man, är ett sätt att dekonstruera de filosofiska 
traditionerna och våra tankemönster. Mina utgångspunkter och slutsatser kan 
inte fogas in i en poststrukturalistisk modell då jag exempelvis, som framgått 
ovan och i ovan stipulerade mening, bejakar tanken på fundamentala 
begrepp, något man inom denna strömning avvisar. Jag bejakar dock kon-
textens betydelse i analysen av människan och mänskliga aktiviteter, men 
lyfter fram likhet och det gemensamma som ett sätt att analysera och desta-
bilisera könsdikotomier och könskonstruktioner.13 Poststrukturalismen ser 
människan och tankens möjligheter som historiskt och kontextuellt betinga-
de. Jag menar att det finns strukturer som är mer stabila än den poststruktu-

                               
13 För en kort genomgång av centrala poststrukturalistiska begrepp och tankar, se Nomad-
filosofi. Aktuella tendenser i franskt tänkande. Esben Krause-Jensen (1985). Inom denna 
tradition vill man dekonstruera den traditionella filosofin och de traditionella västerländska 
tankefigurerna. Tankens möjligheter och människan är bestämd av historiska betingelser. Det 
finns således ingen Människa, eller Sanning. De strukturer som styr människors idéer och 
utsagor är också de historiskt betingade. Filosofer som Michel Foucault och Jacques Derrida 
är tongivande i denna strömning, men den har i hög grad påverkat och vidareutvecklats inom 
feministisk teoribildning. 
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ralistiska synen på kontextualitet ger utrymme för, strukturer som ligger dju-
pare, men som däremot aktiveras i och av kontexten och tar sig olika uttryck 
i skilda kontexter. 

Jag vill fästa läsarens uppmärksamhet på detta mitt sätt att arbeta och för-
hålla mig till filosofiska tankesystem: begrepp lånas och får fungera bely-
sande, utan att hela den filosofiska tankevärld där begreppen hör hemma 
avses. Jag menar att detta sätt att arbeta är ett sätt att dekonstruera och åter-
erövra begrepp. 

Material och avgränsningar 
De bibeltexter i Nya testamentet som uppmanar kvinnor till underordning är 
följande (i den ordning vi möter breven i Nya testamentet): 
 
1 Korinthierbrevet 11:2–16 om kvinnan som mannens avglans. I denna 

text finns inte verbet ”underordna sig” expli-
cit i texten, men temat är kvinnors underord-
ning, varför jag valt att inkludera texten i 
1 Kor 11 i den grupp jag benämner underord-
ningstexter. 

1 Korinthierbrevet 14:33–40 om kvinnors underordning under män, förbud 
för kvinnor att tala vid sammankomster. 

Efesierbrevet 5:21–6:9 om kvinnors, barns och slavars underordning. 
Kolosserbrevet 3:18–4:1 om kvinnors och slavars underordning. 
1 Timotheosbrevet 2:8–3:15 om kvinnors underordning och moderskap, 

om att kvinnan ska hålla sig tyst och stilla 
Titusbrevet 2:1–10 om kvinnors och slavars underordning. 
1 Petrusbrevet 2:11–3:9 om underordning under överhet, slavars och 

kvinnors underordning. 

Kommentarlitteraturen, vars tolkningar undersöks och analyseras, är vald 
utifrån följande kriterier: 
1. De ska vara exegetiskt inriktade, men inte nödvändigtvis ingå i en kom-

mentarserie. Det rör sig således om akademiska arbeten. 
2. De ska ha använts på svenska universitet, vara spridda och kända i 

Sverige och därmed kunna antas ha påverkat kunskapen om texterna och 
användningen av dem i akademi, kyrka och samhälle. I materialet ingår 
också kommentarer/tolkningar av underordningstexterna som ingått i en 
akademisk diskussion om texterna, men som inte nödvändigtvis varit 
kurslitteratur på svenska universitet. Dessa tolkningar är också en del av 
underordningstexternas receptionshistoria och kan antas ha haft påverkan 
på kunskapen om och användning av underordningstexterna i akademi, 
kyrka och samhälle. 
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3. De ska vara utgivna de senaste sextio åren. Det är sålunda moderna – i 
bemärkelsen nutida – kommentarer/tolkningar tillkomna i demokratiska 
samhällen.14 

Kommentarerna 
Kommentarer ur följande serier undersöks: Tolkning av Nya Testamentet, 
Kommentar till Nya Testamentet, Hermeneia och The Anchor Bible 
Series. Den internationella serie som i första hand undersöks är Herme-
neia. Vidare undersöks också några exegetiska diskussioner som kommen-
terar flera underordningstexter och som inte ingår i en kommentarserie. 

Tolkning av Nya Testamentet (TKN) tillkom under 40–80-talen. 
Avsikten med serien var att göra resultaten av de senaste decenniernas 
forskning kring Nya testamentet känd för en större allmänhet. Initiativtagare 
till serien var Anders Nygren och Anton Fridrichsen, så serien är ett sam-
arbeta mellan dogmatik och exegetik.15 Man strävade efter en totalvy av Nya 
testamentets innebörd, och ville fokusera den ”sak” som texten gav uttryck 
åt och textens sammanhang. En disposition av texten har gjorts. Utifrån 
denna åtföljs sedan varje textavsnitt av analys och kommentar. Författarna 
till seriens olika delar hör hemma i en svensk evangelisk-luthersk kontext. 
Anders Nygren var redaktör för verken och skrev också själv kommentaren 
till Romarbrevet. Kommentaren är strukturerad utifrån indelningen av bre-
ven i olika avsnitt, som är den vanliga strukturen i en kommentar. Avsnitten 
kommenteras sedan var för sig. Filologiska, historiska och teologiska frågor 
och teman tas upp i den löpande texten, och hålls ej åtskilda. En introduktion 
till breven, med diskussion om tillkomsthistoria, datering, inleder kommen-
tarerna. Seriens strävan efter ”totalvy” av Nya testamentets innebörd är 
enligt författarna själva något som skiljer den från den utländska kommen-

                               
14 Jfr Eriksson (1995), sid. 56. Anne-Louise Eriksson har valt att studera betydelsen av kön i 
gudstjänstordningen för Svenska kyrkans högmässa. Hon skriver (sid. 56): ”Although the 
agenda for the Sunday high mass draws on older traditions, it is an official document from 
1986 and must be looked upon as an expression of the theology of the Church of Sweden 
today. If the service subordinates the female and feminine compared to the male and 
masculine, it cannot be dismissed as an expression of an antiquated view of women.” Förvisso 
är de kommentarer som undersöks i denna avhandling inga av kyrkan officiellt antagna texter, 
till skillnad från den svenska högmässoordningen, men icke desto mindre är de texter som har 
ingått – och ingår – i den teologiska utbildning blivande präster i Svenska kyrkan får. Den 
svenska högmässoordningen talar i stort sett explicit enbart om män/manlighet, kvinnor 
/kvinnlighet är implicit. P.g.a. dikotomin man–kvinna, uttalas något om kvinnan även då hon 
inte nämns, menar Eriksson. Hon talar både om dikotomier och de associationer dessa ger 
upphov till. Nedan under avsnittet Feministiska utgångspunkter går jag igenom detta begrepp 
– dikotomier – och visar hur kraftfullt dikotomierna fungerar. De kommentarer jag arbetar 
med tolkar texter där kvinna/kvinnlighet är explicit. Men, om dikotomin man/kvinna skapar 
ett osynliggörande av kvinnan trots ordet ”kvinnor” nämns i texterna diskuteras också i 
avsnittet Feministiska utgångspunkter. 
15 Gerhardsson (1994) betecknar seriens grundläggande idé som en slags samarbete mellan 
motivforskning och realistisk bibelutläggning, sid. 69. 
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tarserien. Läsaren behöver inte ha kunskap om de bibliska språken – en del 
centrala ord återges dock transkriberade – utan hänvisningar sker till den 
svenska översättningen i 1917-års bibel. 

Kommentarerna är skrivna av ledande och tongivande svenska teologer. 
De utbildade och fostrade flera generationers studenter i exegetiska studier. 
De olika verken användes så sent som i mitten av 1980-talet som litteratur 
för studenter i Nya testamentets exegetik, och används fortfarande. 

Serien Kommentar till Nya Testamentet (KNT) är den andra svenska 
kommentarserien som utkommit. De olika delarna är skrivna av de ledande 
exegetiska forskarna i landet. Utgivningen påbörjades i början av 80-talet 
och pågår fortfarande när denna avhandling skrivs. Utifrån en disposition av 
texten följs sedan varje textavsnitt av noter, som innehåller detaljerad språk-
lig och historisk information, en analysdel där t.ex. frågor om genre diskute-
ras, samt ett avsnitt med utläggning av texten där den teologiska tematiken 
bearbetas: ”textens budskap”.16 Kommentarerna innehåller också särskilda 
avsnitt om ämnen, t.ex. hustavlor, som är relevanta för tolkningen. Seriens 
författare står i en svensk kyrklig kontext. Serien vänder sig till alla som vill 
arbeta med bibliska texter, såväl till den allmänt intresserade som till stu-
denten i bibelvetenskap. I kommentarerna finns en medvetenhet om och 
öppenhet för hermeneutiska frågeställningar. En ökad metodisk pluralism 
kan spåras i kommentarerna – det är också dess uttalade ambition. 

Man är i hög grad orienterad ”mot texten och dess budskap”.17 I förordet 
räknas en rad funktioner som en kommentar kan ha upp: 

Behoven är många: att få grepp om texterna som helhet i deras historiska 
sammanhang, att förstå enskilda detaljer, uppenbara inte minst vid jämförel-
sen mellan olika översättningar, att få en översikt över forskningens resultat 
när det gäller tolkningen av viktiga teman och enskilda ställen, att betrakta 
bibeltexternas innehåll och form i ljuset av vår egen tid och överbrygga 
avståndet mellan texternas då-situation och nuet att sätta in texterna i ett 
vidare teologiskt arbete, att tillämpa texten på oss och vår situation i dag osv. 
En enda kommentar kan inte tillgodose alla dessa behov, inte heller denna 
kommentarserie. Men den vill hjälpa läsaren ett gott stycke på väg.18 

Med texten i centrum ska läsaren hjälpas att förstå de nytestamentliga texter-
na. Språkliga egenskaper i den bibliska originaltexten diskuteras bara om 
detta bidrar till att klargöra textens innebörd och bakgrund. Detsamma gäller 
rekonstruktioner av textens historiska sammanhang.19 Det betyder således att 
endast det som är av vikt tagits med, vilket gör att vi då får anta att man 
menar att detta ger en tillförlitlig bild av historien eller bidrar till det på ett 

                               
16 Birger Olsson Kommentar till 1 Petrusbrevet (1982), sid. 10. 
17 Olsson (1982), sid. 10. 
18 Olsson (1982), sid. 9. 
19 Ibid., sid. 10. 
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särskilt belysande sätt. Vad man valt blir alltså särskilt viktigt för mig att 
undersöka. 

I kommentaren görs jämförelser med senare bruk av texten. Frågor om 
hur texten rimligen kan tolkas och förstås i en förändrad kulturell och social 
situation diskuteras. Läsaren behöver inte ha kunskap i de bibliska språken. 
En del ord i grundtexten (och andra texter) kan förekomma i transkriberad 
form, men hänvisningar sker till 1981-års översättning av Nya testamentet. 

Varje bibelbok ses som en helhet, men en indelning av texten enligt histo-
risk-kritisk metod är gjord. Uppläggningen är sådan att varje perikop kom-
menteras under tre olika rubriker: Noter, Analys, Utläggning. Noterna tar 
upp detaljfrågor om språk eller jämförelser med andra texter. Analysdelen 
lyfter fram viktiga frågor som bestämmer tolkningen, såsom begrepp och 
textens bakgrund och genre. Utläggningen för samman resultaten från Noter 
och Analys till en helhet. 

Bilden av hur man i KNT går tillväga kan sägas se ut så här: 
• Mål: klarlägga textens innebörd och bakgrund 
• Steg 1. Detaljkommentarer, t.ex. språkliga 
• Steg 2. Detaljanalyser, historiska och teologiska. 
• Steg 3. Helheten som växer fram ur 1 och 2 (samt relation till nutid, 

förståelse i nutiden) 
Steg 1 till 3 ger: textens innebörd och bakgrund. 
Den tredje delen (Utläggning) ska kunna läsas utan de första två (Noter 

och Analys). KNT har utgivits av EFS-förlaget, kontexten är såväl svensk-
kyrklig som ekumenisk. 

Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible pre-
senteras som en kritisk och historisk kommentar till Bibeln ”without 
arbitrary limits in size and scope”.20 Serien består av omfattande kommentar-
verk med stort inflytande inom det exegetiska området. Några av delarna 
började komma redan på 1950-talet. Kontinuerliga omarbetningar av 
kommentarerna har skett. I serien ingår kommentarer till såväl Gamla som 
Nya testamentet. Författarna är valda utifrån seriens ambition att vara inter-
nationell och interkonfessionell. Man vill blottlägga den ursprungliga 
(”ancient”) meningen med texten. I förordet skriver man att man inte har ett 
systematiskt-teologiskt perspektiv, utan arbetar exegetiskt historisk-kritiskt. 
Textens mänskliga relevans blir genom detta arbete transparent ”as is always 
the case in competent historical discourse”.21 Syftet med serien formuleras så 
här i förordet som finns i varje kommentar: 

The series is designed to be a critical and historical commentary to the Bible 
without arbitrary limits in size or scope. It will utilize the full range of 
philological and historical tools including textual criticism (often ignored In 

                               
20 Se förordet i någon av seriens delar. 
21 Ibid. 
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modern commentaries), the methods of the history of tradition (including 
genre and prosodic analysis), and the history of religion.22 

Kommentarerna är skrivna på tyska, men översatta till engelska och revide-
rade (tryckta i flera upplagor, därför anges de tryckår när de första gången 
kom ut på engelska). Syftet är också att ge läsaren en fullständig kritisk 
diskussion av varje tolkningsproblem och redovisa de fakta som diskussio-
nen baserar sig på. Läsaren får både en bred och djup överblick över discipli-
nens internationella forskningsresultat, olika tolkningar diskuteras utförligt. 
Noterna ger detaljerad information om språkliga frågor och jämförelsemate-
rial. Kommentarförfattarna är valda så att sammansättningen ska vara inter-
nationell och interkonfessionell. I förordet skiljs tydligt kreativa och kritiska 
syften åt: 

The editors of Hermeneia impose no systematic-theological perspective upon 
the series (directly, or indirectly by its selection of authors). It is expected 
that authors will struggle to lay bare ancient meaning of the biblical work or 
pericope. In this way the text’s human relevance should become transparent, 
as is always the case in competent historical discourse. However, the series 
eschews for itself homiletical translation of the Bible.23 

The Anchor Bible är en kommentarserie där författarna representerar olika 
kyrkliga och religiösa traditioner, såväl lutherska och romersk-katolska som 
judiska. Textavsnitten följs av noter och kommentarer. Noterna ger detalje-
rad information språkliga företeelser och jämförelser med andra texter från 
samma tid o.s.v., medan kommentarerna behandlar teologiska tankar och 
paralleller till andra texter. Kommentarerna innehåller också essäer som 
belyser olika teologiska teman. Serien är en – som det står i förordet – 
”fresch approach to the world’s greatest classic” och är således såväl inter-
nationell som interreligiös. Kommentarerna i serien är inte avsedda att 
reflektera någon särskild teologisk doktrin och markerar en ny era av sam-
arbete, som skapar en gemensam kunskapsbas som delas av alla, menar man. 
I seriens förord skriver man: 

Its object is to make the Bible accessible to the modern reader; its method is 
to arrive at the meaning of biblical literature through exact translation and 
extended exposition, and to reconstruct the ancient setting of the biblical 
story, as well as the circumstances of its transcription and the characteristics 
of its transcribers. 

Kommentarer är i första hand hämtade ur serierna TKN, KNT och 
Hermeneia. Serien Hermeneia ger en mycket god överblick över den inter-
nationella exegetiska forskningen. 

                               
22 Se förordet till någon av seriens delar. 
23 Ibid. 
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Endast en kommentar ur serien The Anchor Bible undersöks, det är 
seriens kommentar till Efesierbrevet.  

Övrigt material 
Några tolkningar av underordningstexterna som inte ingår i en kommen-
tarserie analyseras i avhandlingen. Dessa är följande: 

Anton Fridrichsens tolkning av underordningstexten i 1 Pet som publice-
rades i Svensk Exegetisk Årsbok 12 1947 analyseras i avhandlingen. Skälet är 
att Anton Fridrichsens tolkningsprogram och ställningstaganden haft stor 
betydelse i Sverige – men också internationellt – och påverkat exegetiken 
och diskussionerna om tolkning. Fridrichsens betydelse för svensk exegetik 
kommer att diskuteras i kapitel 3. 

Jag analyserar vidare en debatt i Svensk Teologisk Kvartalskrift från 1963 
mellan domprosten i Linköping Nils Johansson och professorn i Oslo Jacob 
Jervell om tolkningarna av underordningstexterna. 

Tryggve N.D. Mettingers uppsats i Religio från 1984 är en samlad tolk-
ning av flera Paulustexter om kvinnors underordning och denna uppsats 
undersöks också i avhandlingen. Mettingers syfte är att på allvar bearbeta 
texterna utifrån de nya frågor feministteologin ställt och de olika uppsatserna 
i denna del av Religio har haft både spridning och kan antas ha påverkat 
receptionen av underordningstexterna. Mettinger diskuterar också exegeti-
kens uppgift utifrån just problematiken kvinnligt–manligt, vilket gör uppsat-
sen intressant av flera skäl för undersökningen som företas och frågorna som 
bearbetas i denna avhandling. Göran Bexell gör likaledes en samlad tolkning 
av underordningstemat i Nya testamentet i sin bok Bibeln etiken och samlev-
naden. Utformningen av en nutida kristen etik, tillämpad på samlevnads-
etiska frågor. från 1988. Boken har använts som kurslitteratur på präst-
utbildningens sista år (Pastoralinstitutet) och även som kurslitteratur i det 
akademiska ämnet etik. Boken är därför ett självklart val utifrån de tre krite-
rier jag ovan uppställt.24 

Luthersk teologi 
Den evangelisk-lutherska kristendom som präglat och präglar den svenska 
kontexten – och även den utländska – har betydelse för den uppgift som här 
ska utföras och behöver därför kommenteras något. Jag pekar på detta över-
gripande teologiska sammanhang för att understryka den auktoritet och den 
påverkan bibeltexter och exegetikens tolkningar och slutsatser av desamma 

                               
24 Anton Fridrichsen var professor i Nya testamentets exegetik i Uppsala från 1928–1953. 
Tryggve N.D. Mettinger var professor i Gamla testamentets exegetik i Lund. Göran Bexell är 
professor i etik i Lund. 
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kan antas ha haft – och har – i en kontext präglad av Ordets teologi. I det 
följande görs därför en kort beskrivning av några punkter i luthersk teologi: 

I en luthersk kristendomsuppfattning är bibelordet det centrala. Luthersk 
teologi är en Ordets teologi. Skriftens auktoritet framhålls än tydligare och 
klarare än i annan teologi. Luther menade att skriften hade en ursprunglig 
mening – den grammatiska eller historiska, men avvisade för den skull inte 
exempelvis allegoriska tolkningar, även om dessa var av underordnad bety-
delse. Kristus är bibelns centrum – eller tolkningsprincip – för Luther.25 
Skriften ska tolkas i analogi med skriften, och den kan inte vara i konflikt 
med Kristus/evangeliet. En kristen människa har att underordna sig skriften, 
inte kyrkan. Det är skriften som ger kyrkan validitet och inte tvärtom. Angå-
ende skriftens klarhet menar Luther att vi behöver skilja på Gud och Guds 
ord. Dunkla ställen i skriften är dunkla för att vi är okunniga om ordens 
betydelse och grammatik.26 Själva den sak skriften handlar om – dvs. Kristus 
– befinner sig i ljuset. Det är inte skriften som är problemet, utan människan. 
För att komma till klarhet har vi två företeelser till vår hjälp, enligt Luther: 
Ordets ämbete och förkunnelse och hjärtats insikt.27 Traditioner som är 
baserade på skriften har sekundär auktoritet. För Luther har även erfarenhe-
ten auktoritet.28 När man läser Luthers skrifter får man många exempel på att 
han gör det vi idag skulle kalla kontextuella tolkningar av bibeltexter. 
Skriften och förkunnelsen är nödvändig för människans tro, och rättfärdiga 
blir vi genom tron allena, enligt Luther. Med denna lutherska teologi som 
sammanhang, kan vi förstå bibelns ställning och därmed också den vikt som 
har lagts vid exegetiken. Luther själv brottades med tolkningsproblematik. 
Det skulle inte vara överdrivet att säga att den historisk-kritiska bibelveten-
skapen har vuxit fram i kölvattnen av denna teologi just p.g.a. teologins 
innehåll och strävan efter Ordets klarhet, som faktiskt blev en fråga om liv 
och död för människan!29 Inom den romersk-katolska kyrkan dröjde det fram 
till Andra Vatikankonciliet på 1960-talet innan exegetiken fick starkt 
genomslag. Serien The Anchor Bible Series är den första exegetiska 
kommentarserie där romersk-katolska exegeter medverkar. Detta innebär 
naturligtvis inte att bibeltolkningen haft en undanskymd plats inom den 
romersk-katolska kyrkan, men visar att den varit och blivit långt viktigare i 

                               
25 Se t.ex. Hägglund (1956, 1978), sid. 195–198. 
26 Luther i Om den trälbundna viljan, som skrevs som en stridsskrift mot Erasmus av Rotter-
dam 1525, här i svensk översättning av Gunnar Hillerdal (1964), sid. 39. 
27 Ibid. 
28 Se Althaus (1966, 1996), sid. 15–20, 25. 
29 Althaus (1966, 1996), menar att man dock inte ska överdriva Luthers betydelse för utveck-
lingen av den historisk-kritiska bibelvetenskapen. Här är inte platsen att utreda detta ytterli-
gare, men jag – och många – menar att det finns ett samband mellan den lutherska teologins 
innehåll och utvecklingen av bibelvetenskapen. 
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en luthersk kontext och drivit fram en utveckling av metoder genom teolo-
gins fokus på bibelordet.30 

Något om materialets kontexter 
De valda materialet spänner över en tidsperiod från 1940-talet till 1980-talet. 
Jag benämner materialet från 1940-talet till 1960-talet som ”det tidiga” 
materialet. Materialet från 1970- och 1980-talet benämner jag ”det sena” 
materialet. Denna indelning av tidigt och sent material motiveras av att den 
exegetiska disciplinens metoder förändrats i brottet mellan 1960-tal och 
1970-talet samt att diskussionen inom samhälle och kyrka ser väsentligt 
annorlunda ut under 1950-talet jämfört med 1970-talet, t.ex. Materialet speg-
lar således hur man skrev kommentarer under en viss tidsperiod och vad som 
var möjligt att skriva/säga under en viss period.31 Det jag undersöker är om 
vi trots skillnader i metoder och tidsperiodernas klimat och diskussioner kan 
finna att kvinnors underordning fungerar som en hermeneutisk kategori. Då 
materialet är ett material med vetenskapliga anspråk, kan man förvänta att 
kontexten är mer osynlig än i material av annan karaktär, t.ex. teologiskt 
uppbyggelsematerial eller predikningar. Jag ska ge ett exempel på växel-
verkan mellan kontext och kommentarlitteratur: 

Diskussionen om underordningstexterna har varit en integrerad del i den 
s.k. ämbetsdebatten (debatten om kvinnliga präster och kvinnoprästmotstån-
det i Svenska kyrkan) som pågått under i stort sett hela1900-talet. Med mina 
urvalskriterier avgränsar jag mig och jag analyserar inte hur underordnings-
texterna har använts i ämbetsdebatten annat än då mitt syfte med avhandling-
en och materialet jag valt ger anledning därtill. Att undersöka underord-
ningstexternas användning i ämbetsdebatten är en akademisk uppgift som 
återstår att ta sig an, men som således inte utförs här.32 Men, däremot avser 

                               
30 Genom Andra Vatikankonciliet (1962 till 1965) fästes uppmärksamhet på bibeltolkningens 
problematik på ett nytt sätt, även om den kritiska reflektionen kring bibeltolkning och herme-
neutik ännu inte skett – eller sker – i någon större omfattning inom den romersk-katolska 
kyrkan. Se t.ex. Jeanrond som har haft för avsikt att belysa detta (2003), sid195. 
Dock bör här påpekas att framträdande feministteologer som arbetar med kritiska bibel-
tolkningsmodeller tillhör den romersk-katolska kyrkan. Ett exempel är Elisabeth Schüssler 
Fiorenza. Det man menar när man påstår att problematiken är litet bearbetad torde då vara att 
frågan inte är central från officiellt eller tongivande katolskt håll. 
31 Johanna Gustafsson (2001), som i sin avhandling Kyrka och kön, om könskonstruktioner i 
Svenska kyrkan 1945–1985, analyserat teologiskt etiskt material från samma tidsperioder som 
jag själv påpekar att det är viktigt att göra distinktionen mellan vad en text uttrycker och hur 
människor faktiskt levde sina liv. I analysen av texter kan man säga vad som var möjligt att 
”formulera och hävda under en viss period”, men inte dra slutsatser om hur människor levde 
sina liv. Gustafsson (2001), sid. 14–15. Gustafssons material har dock en annan karaktär än 
mitt, då jag arbetar med material som har uttalade vetenskapliga anspråk. 
32 Att denna debatt är litet utforskad påpekar Dag Sandahl i sitt arbete Kyrklig splittring. 
Studier kring debatten som kvinnliga präster i Svenska kyrkan samt bibliografi 1905 – juli 
1990, Borås (1993). Sandahl har här gjort en kartläggning av materialet om den s.k. ämbets-
frågan. Hans utgångspunkt i bokens första del är distinktionen mellan kyrklig splittring och 
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jag att visa hur ämbetsdebatten ingår i exegeternas förförståelse – präglar 
deras kontext – och hur denna förförståelse påverkar tolkningarna av texter-
na och diskussionerna om exegetiken. Detta blir synligt i det tidiga svenska 
materialet. 

I avhandlingen speglas således ämbetsdebatten vid ett antal tillfällen. 
Detta sker t.ex. när jag diskuterar receptionen av Hugo Odebergs 1 Korinti-
erbrevs kommentar. Anton Fridrichsens medverkan i den s.k. Exegetdekla-
rationen mot kvinnliga präster, som undertecknats av en rad akademiska 
teologer och som publicerades 1951, gav upphov till mycket debatt både 
inom kyrkan och i samhället. Denna debatt berörs också i avhandlingen. För 
att ge ytterligare ett exempel på hur diskussionen om användandet av under-
ordningstexterna i ämbetsdebatten ställer viktiga frågor om exegetikens upp-
gift och ansvar återger jag en debatt i Svensk Teologisk Kvartalskrift från 
1963 mellan domprosten i Linköping Nils Johansson och professorn i Oslo 
Jacob Jervell om tolkningarna av underordningstexterna. Att diskussionen 
om exegetikens uppgift och ansvar ställs på sin spets i mötet med underord-
ningstexterna är således ingen ny diskussion. 

Ovan kommenterade jag något om den lutherska teologin som bildar en 
bakgrund till materialet och jag har också kort nämnt hur jag ser på materia-
lets kontexter i övrigt, men det är inte kommentarernas och kommentatorer-
nas kontexter som kartläggs i denna avhandling, även om tolkningarna i 
någon mån kontextualiseras. Min poäng är istället att visa hur den hermeneu-
tiska kategorin kvinnors underordning fungerar och aktiveras. Jag menar att 
kategorin kan aktiveras av eller förstärkas av något i kontexten (exempelvis 
en kyrkopolitisk diskussion, den lutherska synen på Ordet, jämställdhets-
strävandena i 1900-talets Sverige) och därmed bli synlig för analys.33 
                                                                                                                             
kyrkosplittring och att undersöka hur man inom kyrkan hanterar kyrklig splittring så att denna 
inte blir kyrkosplittrande. Det är således inte en systematisk teologisk analys av argument som 
står i fokus och tonvikten ligger på utvecklingen efter 1950. Sandahl (1993), sid. 158, sid. 7. 
33 Ett belysande exempel på hur idén om kvinnors underordning – eller med min terminologi: 
kvinnors underordning som hermeneutisk kategori – aktiveras genom händelser i kontexten 
får vi i Inger Hammars avhandling Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens 
pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860–1900. från 1999. I avhandlingen har Hammar 
ett avsnitt om hur subordinationstanken revitaliseras när emancipationsprojektet växer sig 
starkare, Hammar (1999) sid. 141–152. Från kvinnofrigörelsens håll hade man argumenterat 
för att Nya testamentet var emancipatoriskt för kvinnor och även om Paulus uttryckt kvinno-
förtryckande tankar kunde man inte finna stöd för dessa hos Jesus själv. Frigörelseidén fanns 
immanent i kristendomen menade man inom den tidiga kvinnorörelsen och gjorde en kristen-
domstolkning med liberala förtecken. ”För att spränga den struktur som satte upp gränser för 
kvinnofrigörelsen gällde det att få gehör för en nytolkning av de bibeltexter som av tradition 
fått ge legitimitet åt kvinnlig underordning – utan att i grunden ifrågasätta Bibelns ställning 
som urkund”, skriver Hammar, Hammar (1999), sid. 22–23. För att få ihop emancipation och 
kristendom kunde man inte hämta argument från upplysningstidens idéer då kyrkan associe-
rade dessa med ateism och sekularisering. Att ifrågasätta tidigare normerande bibeltolkningar 
blev en framkomlig väg (och på den vägen har feministteologin fortsatt). Nya testamentet 
raserar subordinationstanken och Kristus ger inte sitt stöd till denna tanke, menade de som 
stödde emancipationen. Kyrkan mötte denna teologi genom att förstärka en paulinsk tolkning 
av mannens och kvinnans inbördes relationer, Hammar (1999), sid. 141. Ett exempel på detta 
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Metod 
I avhandlingen bearbetas centrala hermeneutiska frågeställningar. Vilken syn 
har man på text och läsare, på bibelns auktoritet och på uppenbarelsen? Hur 
ser man på sin egen roll och sitt eget ansvar som uttolkare? Vilka anspråk 
görs? 

Jag ska nedan redogöra för min metod. Först ställer jag ett antal frågor av 
hermeneutisk karaktär. De fem analyspunkter jag använder för att kartlägga 
och undersöka materialet formuleras sedan, jag definierar därefter Cecilia Åses 
”underordningsmekanismer” samt återknyter kort till resonemanget om tolk-
ningarnas kontext som jag tog upp ovan i avsnittet Något om materialets 
kontexter. 

Kraven på underordning riktade till kvinnor och till andra grupper skiljer 
sig åt. Kraven på kvinnors underordning är absoluta och oföränderliga, då 
kön inte är något som förändras. Därmed skiljer de sig ifrån de krav som 
riktas till andra grupper. Slavar kan – åtminstone teoretiskt sett – friges och 
barn växer upp, men kvinnor förblir kvinnor (och män förblir män). Synlig-
görs detta i kommentarerna? Synliggörs att slavinnor och slavar hade skilda 
livsvillkor? Problematiseras kvinnors underordning mer än slavars i 
kommentarerna? Eller problematiseras slavars underordning mer än 
kvinnors? Sker en glidning i tolkningarna? Vad gäller slavar och kvinnor 
finns också en skillnad redan från början när vi idag möter texternas inne-
håll: slaveriet är idag (åtminstone helt i vår västerländska kontext) avskaffat, 
men kvinnors underordning existerar fortfarande (även i vår västerländska 

                                                                                                                             
är handbokskommittéens förslag 1855 att i vigselritualens löften återinföra formuleringen att 
kvinnan ska vara mannen underdånig. Genom genomslagskraften i upplysningstidens jämlik-
hetssträvanden hade nämligen formuleringen att kvinnan skulle vara undergiven/underdånig 
mannen som funnits i vigselritualets löften tagits bort 1811 och ersatts med ”tillgiven”. Senare 
kom också ett förslag från kyrkomötets prästerliga ledamöter att återinföra begreppet ”under-
given” i ritualet. En het debatt utbröt om frågan på kyrkomötet 1873. Förslaget att återinföra 
en formulering om kvinnans undergivenhet gick igenom. I den debatt Hammar återger 
används underordningstexterna och kvinnors underordning görs till ett positivt kvinnligt 
kristet ideal. Mannens underordning under Kristus lyfts fram av förespråkarna och mannens 
roll som uppoffrande i äktenskapet påpekas i debatten, på så sätt blir skillnaden i kraven på 
kvinnors underordning och på män mildrad och osynliggjord. Denna argumentation kommer 
vi också att möta i de tolkningar av underordningstexterna som undersöks i denna avhandling. 
I mötet med emancipationsprojektet och dess anspråk på kvinnofrigörelse – både det med 
kristna och det med sekulära förtecken – revitaliseras således underordningskraven för kvin-
nor inom kyrkan och teologin. En angelägen forskningsuppgift vore att närmare studera över 
tid i vilka samhälleliga, historiska och kyrkliga situationer underordningsteologin revitalise-
ras. Hammar visar hur subordinationstanken revitaliseras i mötet med upplysningens idéer 
och den av kristna tankar inspirerade kvinnoemancipationen. Här kommer vi att se hur under-
ordningsteologin revitaliseras och Paulustexterna blir norm i mötet med bl.a. kraven på kvin-
nors tillträde till prästämbetet. Se också Johanna Gustafssons (2001) undersökning av köns-
konstruktioner inom Svenska kyrkan i mötet med moderniteten. Gustafsson lyfter fram den 
diskussion om över – och underordning som förs inom kyrkan: ”Samtidigt som en explicit 
över- och underordningsstruktur förespråkas, hävdas att det inom denna inte finns någon 
rangordning. Denna paradox går inte att motivera rationellt”, Gustafsson (2001), sid. 171. 
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kontext).34 Denna skillnad vill jag påtala här, för jag tror att den har relevans 
för tolkningarna. Om uppmaningarna till kvinnors underordning får mer 
utrymme i kommentarerna, beror det då på att kraven på slavars lydnad/ 
underordning inte längre är en samhällsfråga, men att förhållandet mellan 
man och kvinna fortfarande är det? 

Dessa underordningstexter står i strid med vår tids ideal (demokrati, fri-
het, jämlikhet), som tidigare nämnts. Många skulle dessutom säga att demo-
krati frihet och jämlikhet är kristna ideal, förankrade i så väl bibel som tradi-
tion. Synliggörs denna konflikt mellan text och samtid i kommentarlitteratu-
ren, eller sker tolkningarna i ett vakuum ? Synliggörs texternas maktstruktu-
rer? Ser man kravet på kvinnors underordning som historiskt, som en spegel 
av dåtiden, eller som tillämpligt på samtiden? Vad får det i så fall för kon-
sekvenser på olika delar inom den kristna trosläran, t.ex. kristologi och 
antropologi? 

Cynthia Briggs Kittredge har genom sin avhandling The Language of 
Obedience in Pauline Tradition: Rhetorical Analysis and Historical Recon-
struction of the Letters to the Philippians and to the Ephesians från 1996 fäst 
min uppmärksamhet på hur central beskrivningen av historien är i exegetisk 
litteratur och i analysen av densamma. I sitt arbete beskriver hon den 
hermeneutiska ram som omgärdar tolkningarna av Paulus lydnads-retorik.35 

Den ram hon finner när hon undersöker hur bl.a. Rudolf Bultmann, Karl 
Barth och Ernst Käsemann har tolkat det paulinska lydnadstemat överens-
stämmer till stor del med de mönster för tolkningarna jag finner i mitt 
material: tolkningar där lydnad/underordning transformeras till kärlek och 
ömsesidighet.36 

Kittredges arbete är exegetiskt och hon genomför en retorisk analys av 
och en historisk rekonstruktion av sitt material, Fil och Ef. 

Fem analyspunkter 
För att analysera tolkningsprocessen och få svar på mina frågor använder jag 
fem analyspunkter. Genom dem avser jag att kunna klargöra om kvinnors 
underordning är att betrakta som en hermeneutisk kategori och undersöka 
hur en androcentriskt baserad exeges förstärks, produceras och reproduceras, 
eller hur den bryts och problematiseras. Analyspunkterna har vuxit fram ur 
arbetet med kommentarerna. 

                               
34 Här bör dock påpekas att det fortfarande i världen i dag inom ramen för religiösa system 
finns människor som lever under slavliknande förhållanden. Exempelvis finns inom hindu-
ismen s.k. ”devadasis”, dvs. tempelprostituerade som inte själva äger sina kroppar, se vidare 
om slavinnor i kapitel 3. Dessa tempelprostituerade – flickor i första hand, men även pojkar – 
hämtas från den kastlösa gruppen ”daliter”. 
35 Kittredge menar att ”lydnad” är paraplybegreppet där underordning ingår. Se vidare i 
avsnittet Misstankens teologiska hermeneutik i kapitel 2. 
36 Kittredge (1996), sid. 18–50. 
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De fem analyspunkter jag använder hänger samman och flyter bitvis in i 
varandra, men hålls analytiskt isär, något som också ökar tydligheten i fram-
ställningen. 

Analyspunkt 1: Beskrivning av historien 
Redan i ett tidigt skede av arbetet framstod kommentarernas beskrivning av 
historien som en central punkt för analys. Ett återkommande resonemang i 
kommentarlitteraturen är att patriarkala och hierarkiska samhällssystem var 
oproblematiska under antiken, möjligen med undantag för slavsystemet.37 
Att problematisera patriarkala system och konstruktioner ses i kommentar-
litteraturen som anakronistiskt. Hur beskrivs kvinnors liv och roller i 
kommentarerna? Vad i den historiska situationen lyfts fram i tolkningarna? 

Två begrepp som kan hjälpa till att tydliggöra kommentarernas beskriv-
ning av historien och syn på historien är distans och närhet. Dvs. om man 
väljer en ståndpunkt där historien och dess värderingar i första hand skiljer 
sig från samtidens (och då kritiken av patriarkala värderingar blir anakronis-
tiska), eller tvärtom, att historien och samtiden i högre grad överensstäm-
mer.38 

Analyspunkt 1 har till syfte att kartlägga hur kommentarerna beskriver 
historien med fokus på hur man beskriver konflikt och konsensus i det antika 
samhället och vad man betecknar som anakronistiskt – hur man ser på gapet 
mellan historia och nutid och i vilka sammanhang i kommentarerna det gapet 
ökar eller minskar. Vidare vilken roll (roller) kvinnor tilldelas i denna 
historiebeskrivning. Syftet är att också se i hur hög grad man fullföljer sin 
beskrivning av historien i tolkningarna och om denna beskrivning bryts eller 
motsägs och när den i så fall gör det. 

Analyspunkt 2: Jämförelsematerial 
I kommentarerna är det vanligt att olika typer av litteratur får tjäna som jäm-
förelse när man vill beskriva t.ex. antikens kvinnosyn eller samhälle. Detta 
arbetssätt hör till genren exegetiska kommentarer. Här återfinns rabbinsk, 

                               
37 Olsson (1982), sid. 126. Här sker dock en glidning i materialet, då slavars underordning 
kommenteras med ”Denna inställning var då, liksom nu, allt annat än självklar”, sid. 120. 
Dock kommenteras uppmaningarna till kvinnors underordning annorlunda: ”Den patriarkalis-
ka husordningen som sådan är inte författarens tema här. Den legitimeras inte, den kritiseras 
inte. Den bildar endast ram till ett mönster för rätt kristen livshållning”, sid. 126. Bratcher and 
Nida (1977): ”It should be noticed that in contrast with the instructions to wives, husbands, 
parents, children, and masters, each of the instructions to slaves takes four verses. This may 
be due to the fact that there were more problems arising from at Christian slave’s relationship 
to his master (Christian and non-Christian) than from any other social relationship of the 
time”, sid. 95 Kommentar till Kolosserbrevets hustavla, Hartman (1985), 164, 167. 
38 Vanligt inom exempelvis feministisk teologi är att det sker en stark identifikation mellan 
kvinnor i den första kristna tiden och kvinnor i dag. Gapet mellan historia och nutid över-
bryggas t.ex. genom diskussionen om kvinnors gemensamma erfarenheter. Detta överbryg-
gande av gapet mellan historia och nutid har feministteologin – och kristendomen överhuvud-
taget – kritiserats för av bl.a. Daphne Hampson (1996), sid. xx. 
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grekisk och romersk litteratur. Material från olika tidsepoker under antiken, 
från skilda religiösa och etniska grupper och från olika kulturella miljöer 
jämförs med varandra och med bibeltexterna i kommentarerna. En förklaring 
till detta är den begränsade tillgången på material. Men, det finns problem 
med att jämföra på det sätt som sker i kommentarerna. Problem som jag vill 
lyfta fram genom denna analyspunkt. Frågor som är centrala är vilka 
historiska texter som utgör jämförelsematerial i kommentarerna och vilka 
slutsatser man drar utifrån dessa texter. Feministteologen Bernadette Brooten 
sammanfattar detta så här: 

In essence, one is comparing statements about women found in a body of 
literature with statements about women found in the writings of a religious/ 
ethnic group and with those found in the writings of a particular cultural 
period.39 

Inom exegetiken rekonstrueras kvinnors liv ofta genom att en viss grupp 
mäns kvinnosyn jämförs med en annan grupp mäns kvinnosyn. På detta sätt 
har man dragit slutsatser om kvinnors liv och tolkat bibeltexten utifrån dessa 
slutsatser. Kvinnor ses som den sociala och kulturella bakgrunden till det 
teologiska centret.40 De behandlas som ett litterärt motiv.41 Det finns en spän-
ning mellan kvinnors faktiska existens och kvinnors marginalisering och 
underordning i texter. Tystnaden om kvinnor är en del av kvinnors historia.42 

Ross S. Kraemer skriver: 

… rabbinic sources still dominate many studies of early Judaism, including 
those on the study of Jewish women, and this literature is considered to 
portray the realities of Jewish social and religious life.43 

Det är viktigt att uppmärksamma att rabbinsk litteratur inte ger en tillförlitlig 
bild av vare sig judendomen eller kvinnors liv under antiken. 

Analyspunktens syfte är att kartlägga kommentarernas jämförelsematerial 
och diskutera urvalet av detsamma samt att undersöka vilka slutsatser om 
kvinnors liv man drar. 

Analyspunkt 3: Förklaringar 
Hur förklarar man underordningstexterna i tolkningarna? I kommentarerna 
förklaras texternas innehåll och kvinnosyn på olika sätt. Man kan förlägga 
förklaringarna till den hellenistiska kulturen eller mena att det är judiska 

                               
39 Brooten (1985), sid. 70. Se också Bal (1988) sid. 16ff. 
40 Jfr Ljung (1989), sid. 11. 
41 För en diskussion om kvinnor som litterära motiv och dessa motivs funktion i antika texter, 
se Kate Cooper, Virgin and The Bride, Journal of Roman Studies 1992/82. 
42 Brooten (1985), sid. 66. 
43 Kraemer i Baskin (red.) (1999), sid. 47. Hon skriver också att ”rabbinic Judaism is only one 
strand in the rich tapestry of diverse Judaisms in the Greco-Roman antiquity”, sid. 47. 
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influenser som utgör bakgrunden till textens innehåll.44 Men man kan också 
mena att texten uttrycker centrala och viktiga kristna värderingar. Men, ofta 
använder man en förklaringsmodell där kristendomen framställs som positiv 
och den omgivande kulturen som negativ. Genom denna analyspunkt fram-
träder kommentarernas syn på kristendomen och på bibeln. Analyspunktens 
syfte är att kartlägga vilka förklaringar som används och att visa hur de kon-
flikter som uppkommer mellan text och läsare delvis förklaras genom hän-
visningar till misogyna inflytanden från omgivande kulturer och religioner. 

Analyspunkt 4: Översättningar 
Hur översätts centrala ord i texterna om kvinnors underordning? Vilken dis-
kussion förs om översättningar och ords betydelser? Översättningar och 
teorier om översättningar har ideologiska och filosofiska implikationer. En 
översättning är inte värderingsfri, något bl.a. feministteologen Elisabeth A. 
Castelli diskuterat: 

Androcentric discourse is both form and content, and to the extent andro-
centrism is a coherent ideological stance (systematic, lacking in contradic-
tion, albeit politically distressing), it also presents a particularly tangled 
theoretical problem for a project such as the one pursued by feminist 
translators.45 

Hur språk och översättningar producerar och reproducerar androcentrism 
diskuterar Castelli här. Översättningar är inte fria från androcentrism och 
patriarkala mönster, de kan i stället bli synliggjorda genom analys och 
kritik. 

Analyspunktens syfte är att se i vilken grad val av översättningar bidrar 
till reproduktionen av androcentrism. 

Analyspunkt 5: Perspektiv 
Vilket eller vilka perspektiv präglar de olika tolkningarna? Analyspunkt 5 
ringar in kommentatorernas könsförståelse och hur kön konstrueras. I kom-
mentarlitteraturen finns tydliga exempel på hur kvinnor i tolkningarna blir 
”de andra”. Hur kvinnor diskuteras som passiva och mottagande könsvarel-
ser. Analyspunkt 5 ger möjlighet att lyfta fram konkreta exempel på andro-
centriska tolkningar, men analyspunkten visar också hur androcentriska 
                               
44 Glenna Jackson (1998) visar hur Jesus framställs som feminist genom att en mörk misogyn 
bild tecknas av den samtida judendomen, 85ff. En positiv kristen kvinnosyn kan skapas 
genom att misogyni förläggs utanför kristendomen. 
45 Elizabeth A. Castelli tar i sin artikel Les Belles Infidèles/Fidelity or Feminism? The Mean-
ing of Feminist Biblical Translation, i Schüssler Fiorenza (red.) (1994), upp synen på över-
sättning och de ideologiska och filosofiska antaganden som påverkat och påverkar denna syn. 
Hon tar upp frågan om vilka effekter översättningar fått i människors liv, och menar att detta 
är en viktig fråga för feministisk bibelöversättning. Castelli pekar bl.a. på att bibelöversätt-
ningar har varit färgade av evangelikala och också kolonialistiska intressen. Hon menar att 
kvinnor är de kolonialiserade i det västerländska samhället. 
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tolkningar bryts eller problematiseras. Här undersöks vad som problematise-
ras i kommentarernas tolkningar av underordningstexterna. Det som proble-
matiseras respektive inte problematiseras tydliggör vad som är centrum och 
vad som är periferi i de olika tolkningarna. Analyspunkt 5 lyfter fram det 
kommentatorerna beskriver som textens ärende. Punkten fungerar delvis 
sammanfattande för analyspunkterna 1–4. 

Undersökningen av kommentarmaterialet i kapitel 4 och 5 struktureras i 
framställningen av dessa punkter. I undersökningarna av Anton Fridrichsens 
tolkning av 1 Petrusbrevet, diskussionen om underordningstexterna mellan 
Jacob Jervell och Nils Johansson, Tryggve N.D. Mettingers tolkning av 
underordningstexterna samt i undersökningen av Göran Bexells användning 
av underordningstexterna sätts analyspunkterna inom parentes i min löpande 
text då materialet ger anledning därtill. 

Genom att kartlägga tolkningsprocessen blir det synligt hur reproduktio-
nen och produktionen av kvinnors underordning som hermeneutisk kategori 
sker och det blir möjligt att diskutera vilka kriterier som skulle kunna använ-
das för att undvika denna reproduktion och produktion. 

Fyra underordningsmekanismer 
Jag kommer att undersöka om de underordningsmekanismer Cecilia Åse 
utarbetat för att beskriva kvinnounderordningens ”hur” finns verksamma i 
tolkningsprocessen.46 Åse beskriver den första mekanismen som ”avskiljan-
de” och avser den mekanism som innebär att ”kvinnligheten” avskiljs och 
blir en avvikelse från det generella kollektivet. Kvinnan/kvinnor/kvinnlighet 
blir en könsspecifik del i ett i övrigt könsneutralt kollektiv. Helhetens osyn-
liggjorda kön blir norm. En oproblematiserad förståelse av kön, där forska-
ren/exegeten konstrueras som könsneutral och norm och kvinna/kvinnlighet 
blir bärare av kön och det avvikande, kan vara ett exempel på denna meka-
nism. Den andra mekanismen är ”glappet”. Att vara kvinna (kvinnligheten/ 
kvinnokroppen) görs till hinder för att vara något på ”riktigt”. I en teologisk 
kontext kan detta exemplifieras med en tanke som uttryckts genom teologi-
historien: att kvinnan inte är Guds avbild på ”riktigt”, hennes kvinnlighet är 
ett hinder.47 ”Formande” är den tredje mekanismen. Kvinnligheten/kvinnan/ 
kroppen formas och ges ett innehåll som blir en motsats och ett skäl till 
varför inte kvinnor kan vara något på ”riktigt” (polis, Guds avbild, präst). 
Den fjärde och sista mekanismen är ”sexualisering”. Här görs kvinnan/ 
kvinnligheten/kroppen till något som saknar subjektstatus och betraktas med 
manlig blick. ”Sexualisering” kan t.ex. vara att lyfta fram jämförelsematerial 

                               
46 Åse (2000), sid. 21–22. 
47 Åse studerar här synen på kropp och kvinnors underordning inom det svenska polisväsen-
det. Hur kvinnor/kvinnlighet/kvinnokropp görs till hinder för att vara något på ”riktigt”, riktig 
polis. Åse (2000). 
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som handlar om skökor eller prostituerade för att belysa en underordnings-
text som inte alls handlar om detta, kvinnan beskrivs genom att använda ett 
sådant jämförelsematerial enbart som könsvarelse. Mekanismerna kan när de 
räknas upp så här te sig svårgripbara och abstrakta, men genom exempel i 
materialet konkretiseras de och blir tydliga. 
 
Hur jag förhåller mig till materialets kontexter har jag berört ovan i avsnittet 
Något om materialets kontexter. Jag bejakar således vikten av kontexten och 
är medveten om den komplexa samverkan mellan text och kontext. Men jag 
har också redogjort för att jag avser att undersöka funktionen hos en kategori 
som är något mer och något annat än enbart en funktion i en specifik kontext 
och också föreslå ett extern-teologiskt kriterium som är något annat och 
något mer än enbart tillämpbart i en specifik kontext. 
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KAPITEL 2 
Teoretiska utgångspunkter 

Avhandlingens material utgörs av tolkningar av underordningstexterna i Nya 
testamentets brevlitteratur, tolkningar som genom närläsning, utifrån en teore-
tisk bas och givna frågeställningar och analyspunkter, analyseras. Analyserna 
är således en slags metaläsning av bibeltexterna om kvinnors underordning. 
Frågeställningarna, analyspunkterna och utgångspunkterna har vuxit ur 
arbetet med materialet. Resultatet är en växelverkan mellan teori och 
material: materialet har givit upphov till ett antal teoretiska grepp samtidigt 
som teorin fördjupas och konkretiseras genom materialet. Nedan kommer 
jag att redogöra för mina teoretiska överväganden och ställningstaganden. 

Jag börjar med att göra några teoretiska övervägandena och problemfor-
muleringar när det gäller arbetet med texter av det slag som utgör materialet 
i denna avhandling – kommentarlitteratur, för att sedan redogöra för mina fe-
ministiska utgångspunkter. Avsnittet Feministiska utgångspunkter är relativt 
omfattande och här bearbetas de feministiska teorier som präglar mitt arbete. 
Sedan följer ett avsnitt med religionsvetenskapliga ställningstaganden (Reli-
gionsvetenskapliga utgångspunkter) och diskussioner. Här redovisas också 
den feministteologiska diskussionen och arbetet med bibeltolkning inom 
detta fält. 

I kapitlet redogörs för såväl teoribildning som samtida forskning. 

Texter 
Jag ska inledningsvis i detta kapitel diskutera något kring kommentarlittera-
tur som texter och bibeltexten som text, jag berör också något det komplexa 
området hermeneutik och dess frågeställningar och relaterar dessa till bibel-
tolkningens område. 

Inom hermeneutikens område – såväl inom filosofi som teologi – förs 
diskussioner om dynamiken mellan text och läsare, mellan en texts helhet 
och dess delar, mellan texten, tolkarens värld och tolkarens jag.1 Var tyngd-
punkten i denna dynamik mellan text och läsare förläggs varierar. Synsätten 

                               
1 T.ex. Werner Jeanrond, Theological Hermeneutics. Development and Significance (1994), 
sid. 78, 5. 
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att texten är ett slutet system som ska dechiffreras och att läsaren är den som 
skapar mening, är två ytterlighetspositioner inom hermeneutiken. Paul 
Ricoeur (f. 1913) är en tänkare i hermeneutikens historia som förknippas 
med en läsarorienterad hållning. Jag refererar här till Paul Ricoeur för att 
hans genomslag inom delar av den teologiska hermeneutiken har varit – och 
är – stort och jag kommer längre fram att reflektera något kring han syn på 
uppenbarelse.2 Ricoeur menar, förenklat, att en bok fullkomnas först hos 
läsaren, men han menar också att betoningen av läsarens självförståelse inte 
får leda till att subjektet framstår som suveränt och autonomt inför texten.3 
Mötet mellan text och läsare resulterar (idealt) i en förändring av läsarens 
självförståelse. Författarens intentioner är således inte avgörande för hur en 
text ska tolkas hos Ricoeur.4 

Att texten är autonom, frikopplad från ursprungssituation och författare, 
och att läsaren är den meningsskapande är en ovanlig – om ens förekomman-
de – ståndpunkt inom bibeltolkningen, något som bl.a. Cristina Grenholm 
diskuterat.5 Istället är en vanlig ståndpunkt – dock med variationer – att 
bibeltexten har en objektiv mening, eller uttrycker Guds vilja, som målet är 
att komma fram till. Tonvikten kan här läggas på författaren, textens 
struktur, textens inre mening eller på kanon som helhet.6 

Inom exegetiken gör man en skarp åtskillnad mellan ett exegetiskt arbete 
med texterna och ett hermeneutiskt, mellan den historisk-kritiska undersök-
ningen av texten och tillämpningen/tolkningen: exegeten säger inte mer om 
texten än vad texten själv ger anledning till. Texten, textens författare och 
textens referens är förståelsens objekt.7 Man kan säga att idealet ofta har 
varit att det exegetiska arbetet, och det som blir resultatet av det. ska vara 
”totalt likgiltig för våra behov och frågor”, som Krister Stendahl skriver när 
han resonerar om bibelsyn och exegetik.8 Från 1970-talet och framåt har 
dock de hermeneutiska frågeställningarna blivit tydligare inom exegetiken, 

                               
2 Som exempel kan nämnas Paul Tillich, Sallie McFague och David Tracy. Ricoeurs betoning 
av symboler och metaforer samt förhållandet mellan text och kontext är det som inspirerat 
många teologer. 
3 Björn Vikström (2000), sid. 60–61. Björn Vikström lyfter i sin avhandling om Paul Ricoeurs 
bibelhermeneutik fram många aspekter av Paul Ricoeurs tänkande och nyanserar och 
fördjupar bilden av honom. Ricoeurs syn på bibeltolkningen är föga utredd och denna lucka i 
forskningen fyller bl.a. Vikströms avhandling. 
4 Vikström (2000), sid. 27. Vikström påpekar (sid. 15) att Ricoeurs tänkande har haft en mer 
omfattande reception inom teologin än inom filosofin. 
5 Cristina Grenholm visar i Old Testament, Christianity and Pluralism (1996) hur bibeltol-
kare, trots att de har olika perspektiv, på olika sätt förlägger meningen till texten, antingen till 
författarens intentioner, den historiska situationen, textens retorik eller kanon. Dock har 
genom hela teologihistorien förts en diskussion kring tolkning. Augustinus skriver t.ex. i sina 
Bekännelser om texttolkningsproblematik med utgångspunkt i sin tolkning av Genesis. För 
Augustinus kan en text ge utrymme för en mängd tolkningar, sid. 308ff. 
6 Grenholm (1995), sid. 20–23. 
7 Blennberger (1997), sid. 156–157. 
8 Stendahl (1958), sid. 140, 142. 
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även om tonvikten fortfarande ligger på historiska frågeställningar och text-
orienterade utläggningar (om språk, genre, textkritik exempelvis).9 

Att förhållandet mellan det exegetiska arbetet och textens tillämpning är 
komplext, är en pågående diskussion inom exegetiken idag, att en tredje part 
– exegeten själv – finns med i arbetet finns det också en ökad medvetenhet 
om idag. Detta speglar en grundläggande hermeneutisk frågeställning om 
dynamiken mellan text och läsare. 

En text är i högre eller mindre grad färgad av intressen. Text är inte verk-
lighet, men den speglar en verklighet: tydligt, otydligt eller glimtvis. Det 
betyder att vi behöver kritiskt analysera vilka slutsatser från text till verklig-
het och verkliga förhållanden vi drar, men det innebär inte att vi inte kan dra 
slutsatser utifrån texter. I denna avhandling kommer vi att få exempel på hur 
man i kommentarerna drar slutsatser från bibeltext till bibeltextens historiska 
kontext. Nedan resonerar jag något hur jag ser på att dra slutsatser från 
materialet. 

Materialet som undersöks i denna avhandling är texter skrivna under 
1900-talet med vetenskapliga anspråk. Dessa texter behandlar i sin tur 2000 
år gamla bibeltexter med ett helt annat ärende och med helt andra anspråk. 
Jag menar att kommentarerna i högre eller mindre grad säger något mer 
och något annat än det som de bibeltexter de tolkar innehåller eller refere-
rar till (t.ex. den historiska kontexten). Det finns dock tolkningsproblem, 
som jag ovan berörde, när det gäller arbetet med kommentarlitteratur – och 
bibeltolkningsmaterial överhuvudtaget – som aktualiseras genom att jag 
påstår detta, problem som behöver synliggöras. Krister Stendahl har formu-
lerat ett av dem så här: 

… vad åhöraren uppfattar som en klar och ordagrann trosbekännelse här och 
nu kan från exegetens sida ha ansetts som en beskrivning av vad evangeliet 
säger.10 

För att exemplifiera: Paulus säger att kvinnor ska underordna sig, och det är 
precis så exegeten också formulerar det. Exegeten uttrycker bara det som 
står i texten. Jag avser dock att visa att det i kommentarerna finns många 
exempel på att man i tolkningarna av underordningstexterna säger något mer 
än det som står i bibeltexten eller det som denna refererar till. 

Ett annat problem som uppkommer genom mitt påstående ovan, formule-
rades av Per Block 1975 i en artikel där han undersöker kvinnobilderna i 
predikan och resonerar kring kön, bibel och predikan. Artikeln skrevs i sam-
band med kvinnoåret 1975 och publicerades i den ekumeniska tidskriften 
Vår lösen. Block finner att de predikningar han studerat hanterar före-
komsten av kvinnor i bibeltexterna enligt stereotypa könsrollsmönster och 

                               
9 Kieffer och Olsson (1995), sid. 151–164. 
10 Stendahl (1958), sid. 145. 
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dikotomier (”kvinna” associeras med jord – människa – synd). Dock är det 
svårt att ringa in och få tag i hur det egentligen förhåller sig med synen på 
kvinnan, menar Block och skriver att den syn som uttrycks ju kan: 

… bero mindre på aktuella tankemönster än på vad som faktiskt står i 
texterna. Utläggningstraditionerna binder också.11 

Genom min undersökning visar jag hur mönster för tolkningar av underord-
ningstexter fortlever och förs vidare, men menar att dessa tolkningar också 
säger något mer och något annat än att endast vara uttryck för slentrian-
mässiga tolkningar i en tolkningstradition. Jag har nu ringat in två problem 
som uppkommer i arbetet med kommentarlitteratur och annat bibeltolknings-
material, och jag har resonerat kring dem. 

En texts mening är alltid förmedlad i och genom det historiska förloppet. I 
texter finns ”spår” av samhälle, historia och ideologi, något litteraturvetaren 
Kurt Aspelin diskuterar i sitt arbete om hermeneutik.12 En förståelseprocess 
innebär att läsaren försöker klargöra de signaler författaren har lagt in som 
spår av sina intentioner, sin vilja att leda läsaren ”rätt”.13 Denna hållning är, 
menar jag, särskilt tillämpbart på religiösa texter, som per definition innehål-
ler detta imperativ. 

Det ger också en författarorienterad hållning, som exegetiken genom sina 
historisk-kritiska metoder är präglad av. 

Att i ett exegetiskt arbete förankra bibeltexten i sitt historiska samman-
hang – främmandegöra den från uttolkarens egen kontext – och se den som 
bärare av imperativ och tydliga ärenden till sina läsare, är två viktiga 
utgångspunkter för mig i min syn på bibeltexten. 

Jag menar att vi kan tala om en tolknings ”objektivitet”.14 Men det är då 
fråga om en ”objektivitet” som accepterar och självkritiskt granskar att all 
tolkning är förankrad i bestämda vetenskapliga och sociohistoriska kontexter 

                               
11 Block (1975), sid. 445. 
12 Aspelin (1975), sid 269-270. 
13 Ibid., sid. 255. 
14 Kurt Aspelin resonerar kring detta och menar att man kan konstruera en modell där en 
tolkning har skilda adekvans- och validitetskriterier på olika nivåer. De ”lägre” nivåerna 
(semantiska-filologiska bestämningsproblem t.ex.) kan uppnå en högre grad av tillförlitlighet. 
Tolkningar av verkets helhetsmening kräver långt större töjbarhet och långt bredare marginal 
för hypotetisk sannolikhet och djärva gissningar. Men också sådana tolkningar kan ges en 
tillfredsställande vetenskaplig grund. Alltså, objektiviteten gäller inte bara den semantiska 
dimensionen, utan även det som brukar kallas den subjektiva dimensionen (läsarens möte med 
texten). Aspelin (1975), sid. 266. Cristina Grenholm (1996) argumenterar för att även om en 
tolkning inte kan sägas vara sann eller falsk, så kan den vara mer eller mindre acceptabel 
utifrån språklig analys, historiska fakta, teologisk rimlighet och nutida erfarenhet. Denna 
avhandling visar att tolkningen påverkas av förförståelse inom alla dessa områden. En analys 
av de värderingar (t.ex. teologiska, politiska, ideologiska) som styr tolkningen och en ständigt 
pågående kritisk analys av desamma öppnar för möjligheten att tala om ”objektivitet” i ovan 
stipulerade mening. 
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där kön är en kategori.15 Att använda ordet ”objektivitet” istället för att tala 
om tolkningar som mer eller mindre ”acceptabla” eller ”rimliga”, kan genom 
sitt anspråk skärpa uttolkarens ansvar och granskningen av det som i det 
exegetiska arbetet lyfts in som ”fakta” (främst historiskt material och språk-
liga analyser). Att återerövra begrepp som ”objektivitet” eller ”sanning” i 
tolkande vetenskapliga sammanhang kan i dagens – ofta postmoderna dis-
kurs – synas som en motsägelse. Men, det är något jag vill pröva, då jag 
menar att dessa moderna begrepp, som ”sanning” eller ”objektivitet”, fortfa-
rande har något att säga.16 En feministisk bibelhermeneutik kan se som en av 
sina uppgifter att ringa in detta ”objektiva” område mellan anspråket på en 
definitiv tolkning och relativismen (där ingen tolkning kan sägas ha före-
träde framför en annan). 

Så avslutningsvis något om text, pluralism och uppenbarelse. Texter, 
myter och symboler är för Paul Ricoeur ett uttryck för en levande förmedling 
– förmedling av uppenbarelse – som hela tiden äger rum mellan varat som 
helhet och den enskilda individen.17 I sin roll som förmedlare av uppenbarel-
se är texten primär i förhållande till läsaren, men utan en aktiv och kreativ 
tolkning från läsarens sida kan hon eller han inte tillägna sig det som uppen-
baras.18 Som Björn Vikström visar i sin avhandling Verkligheten öppnar sig. 
Läsning och uppenbarelse i Paul Ricoeurs bibelhermeneutik (Åbo Akademis 
Förlag 2000) är Ricoeurs hermeneutik oskiljaktigt förenad med en uppenbar-
elseföreställning i vilken verklighetens och den mänskliga existensens dju-
paste skikt framförallt manifesteras i det poetiska och det religiösa språket.19 
Denna syn på uppenbarelse präglar också Ricoeurs bibelhermeneutik. 
Ricoeur finner fem bibliska ”former”: profetiska texter, berättelser, föreskrif-
ter (pareneser, således också underordningstexterna), vishetslitteratur och 
psalmer, och i dessa finns möjlighet till uppenbarelse.20 Att möta uppenbarel-

                               
15 Aspelin (1975), sid. 268. 
16 För en diskussion om och kritik av postmoderna uppfattningar om vetenskap som en social 
konstruktion, se Jeffner (2002), sid. 13ff. Med ”modern” avser jag beteckningen på den 
rörelse av idéer som tog sin början i och med 1700-talets franska upplysning. Diskussionerna 
om upplysningen är många och hur tidsperioden och idéerna egentligen ska definieras förs, 
men denna generella beskrivning av upplysningen är ändå befogad att göra. Individens frihet, 
myndighet och ansvar, tilltro till förnuftet och framtiden, till utvecklingen, tilltro till absoluter 
som sanning och objektivitet är ingredienser i denna rörelse. Det moderna projektet är ett 
emancipatoriskt projekt där människan frigör sig från dogmer och från politiskt och religiöst 
förmyndarskap. ”Upplysningsprojektet är således en strävan att förena den vetenskapligt-
teknologiska framstegsprocessen med människors frihet och lycka”, skriver Sven-Eric 
Liedman, Liedman (1997), sid. 42. Se också Gustafsson (2001), sid. 71–74. Hon skriver 
”Gud, traditionen och naturen betraktas inte längre som de mest pålitliga kunskapskällorna. 
Istället står det fria, genom förnuftet kalkylerande valen, empiri och vetenskaplig exakthet i 
centrum. /…/ Moderniteten kan beskrivas som den historiska epok, under vilken människan 
så att säga tog världen i sina egna händer”, Gustafsson (2001), sid. 72. 
17 Viksröm (2000), sid. 18. 
18 Ibid., sid. 18. 
19 Ibid., sid. 19. 
20 Jeanrond (2003), sid. 192. 
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sen i en text kräver att läsaren är öppen för förändring, att anta den inbjudan 
texten erbjuder. Uppenbarelse i Ricoeurs förståelse är något polyfont och 
pluralistiskt. Här infinner sig dock några frågor. Vilken uppenbarelse? På 
vilket sätt skulle t.ex. en underordningstext förmedla uppenbarelse? 

Björn Vikström ställer i en diskussion mellan honom själv och Werner G. 
Jeanrond om Ricoeur i Svensk Teologisk Kvartalskrift, frågan om inte 
Ricoeurs kritiska texthermeneutik försvagas eller t.o.m. slukas upp genom 
idén (Ricoeurs) om en universell manifestation genom texter. Vikströms eget 
svar på frågan är att det går att behålla en kritisk hermeneutik med Ricoeurs 
uppenbarelsebegrepp, ett uppenbarelsebegrepp som lyfter fram det polyfona 
och pluralistiska.21 Jeanrond, som är inspirerad av Ricoeurs hermeneutiska 
tänkande och syn på uppenbarelse, besvarar frågan på samma sätt som 
Vikström. Min invändning mot Ricoeur gäller just denna syn på uppenba-
relse och jag menar att man inte självklart kan svara nej på Vikströms fråga, 
utan vill ställa frågan en gång till: om det inte är svårt att förena en kritisk 
hermeneutik med ett uppenbarelsebegrepp som Ricoeurs – eller ett uppenba-
relsebegrepp överhuvudtaget – om man vill undvika apologetik och dolda 
dikotomier? Uppenbarelsebegreppet kan, som jag ser, skyla över maktför-
hållanden och könskonstruktioner. Likaså kan tanken på att lösningen på 
tolkningsproblem finns i det polyfona och pluralistiska förhållningssättet vad 
gäller tolkningar och metoder skyla över maktförhållanden och könsdikoto-
mier. Jag menar att pluralism i dessa två avseenden inte med nödvändighet 
leder till lösningar på tolkningsproblem.22 Bibelhermeneutik står i ett dialek-
tiskt förhållande till annan hermeneutik menar Ricoeur, och kan inte göra 
anspråk på någon särskild ”helighet” då alla människor delar samma herme-
neutiska villkor.23 Detta är en integrationslinje i fråga om kommunicerbarhet 
hos Ricoeur som jag anser är viktig att lyfta fram.24 

Jag har ovan berört såväl exegetiska som hermeneutiska frågeställningar 
och resonerat kring några av de problemområden som är relevanta för min 
uppgift. Jag har reflekterat kring hur jag ser på att dra slutsatser från texter, 
hur exegetikens syn på förhållandet mellan text och läsare kan beskrivas och 

                               
21 Om Ricoeurs polyfona uppenbarelsebegrepp och om att teologins innehåll är att söka i de 
skilda uttrycken och kontrasterna, se Kristensson Uggla (1994), sid. 331–336. Ricoeurs 
uppenbarelsebegrepp är anti-auktoritärt, menar Kristensson Uggla, sid. 332. 
22 När Werner G. Jeanrond (2003) räknar upp olika erfarenheter ”particular and contextual 
experiences” som gör anspråk på att tolka blandar han neo-barthianer, ekologisk teologi, 
korrelationsteologi, befrielseteologi, feministteologi, vatikanteologi. Kön, klass och etnicitet 
kan inte jämföras med exempelvis ett neo-barthianskt perspektiv utan att det innebär ett osyn-
liggörande av dessa grupper. Detta blir ett exempel på hur de goda intentionernas pluralism 
skapar ett osynliggörande av de grupper som man egentligen vill lyfta fram. 
23 Jeanrond, (2003) sid. 194. 
24 Jfr nedan om Anders Jeffners syn på teologins metoder och uppgifter, där han argumenterar 
för en s.k. integrationslinje. Att teologin är underställd samma metodiska och vetenskapliga 
krav som andra akademiska områden och att undersökningar och resultat ska vara kommuni-
cerbara uttrycks av Ingemar Hedenius genom det språkteoretiska postulatet, Hedenius (1949), 
sid. 68–75. 
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också lyft fram en diskussion om uppenbarelse och text utifrån Paul 
Ricoeurs tänkande. 

Nedan följer det ganska omfattande avsnitt där jag redogör för feministisk 
teoribildning och diskussion. 

Feministiska utgångspunkter 
Det finns en rad feministiska teoretiker som givit ramar och innehåll åt min 
egen förståelse och användning av begreppet ”kön”, min förståelse av för-
hållandet mellan könen och min bearbetning av relaterade teoretiska fråge-
ställningar. Nedan kommer jag att redogöra för och diskutera de punkter i 
deras teorier och arbeten som jag funnit särskilt fruktbara i mitt eget arbete. 

Kvinnan som den ”Andra” 
När Simone de Beauvoir 1949 utkommer med sitt arbete Det andra könet 
ställer hon i inledningen frågan: Vad är en kvinna?25 Frågan är lika aktuell idag. 

Simone de Beauvoirs svar på frågan är, att kvinnan är ”den Andra”. Det 
svaret äger giltighet än idag, och är utgångspunkten i min förståelse av kön. 
”Det Andras” kategori är lika ursprunglig som själva medvetandet, menar de 
Beauvoir.26 ”Det Andras” kategori blir den negativa polen, bristen, det som 
förkastas. Hon visar hur olika grupper genom historien pekats ut som ”de 
andra” – t.ex. svarta eller judar – men lyfter fram de som särskiljer utpekandet 
av kvinnan som ”den Andra” i förhållande till dessa andra grupper. de 
Beauvoir pekar på det jag ovan i avsnittet ”Inledning” och i kapitel 1 i avsnit-
tet Kvinnors underordning som hermeneutisk kategori benämnde som stabi-
liteten i kvinnors underordning genom människans historia. Det har funnits 
ett ”innan” för andra förtryckta grupper, menar de Beauvoir, men inte för 
kvinnan.27 Hon är ”den Andra” i kraft av sin fysiologiska struktur, menar de 
Beauvoir. Mannen är biologiskt privilegierad, något som haft betydelse i 
begynnelsen av mänsklighetens historia.28 Patriarkatets triumf beror inte på 
en slump och är heller inte resultatet av någon revolution. Männens biologis-
ka privilegium har alltid gjort det möjligt för dem att hävda sig som suveräna 

                               
25 de Beauvoir (1949, 1986), sid. 9. Diskussionerna om ”kvinnan” och ”kvinnligheten” fanns 
på flera håll under 1930-och 40-talen. I Sverige ställde Alva Myrdal frågan om ”äkta quinn-
lighet” i tidskriften Idun 1934, femton år innan Det andra könet kommer ut. Myrdals tema är 
hur vi fostras till en ”quinnlighet” som sedan förslavar och förminskar oss. Varifrån kommer 
Quinnligheten, frågar Alva Myrdal och menar att könsmedvetandet vållar flickor vetskapen 
att vara ”bara en flicka”, Myrdal (1934) i Hirdman (2002), sid. 27–32. 
26 de Beauvoir, sid. 13, 43. 
27 Ibid., sid. 14. 
28 Ibid., sid. 36, för hela diskussionen se sid. 28–37. Se också Lundgren-Gothlin (1991), 
sid. 246. 
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individer.29 För kvinnan har konflikten art–individ varit ständigt närvarande i 
och genom hennes biologiska funktioner.30 Mannens och kvinnans ”anatomis-
ka öde” eller ”situation” är i grunden olika, likaså deras moraliska och socia-
la ställning.31 Hon kritiserar den materialistiska historieuppfattningen och 
socialismen för att ha förbisett detta faktum och den grundläggande orättvisa 
mellan könen som denna underordning skapat.32 de Beauvoir kan se en 
parallellitet med klass (proletariatet) som kategori, men hävdar ändå könets 
särställning som kategori, utifrån det faktum att kvinnor alltid funnits och 
alltid varit underordnade män.33 En könsanalys utan hänsyn till klass, ten-
derar visserligen att osynliggöra det faktum att människor tillhör mer än en 
grupp.34 Men samtidigt är könstillhörighet, enligt min mening, det som 
konstruerar människan djupare än klass och etnicitet. Könstillhörighet är en 
mer djupgående eller grundläggande kategorisering och konstruktion av män-
niskan – och mer statisk – än klass och etnicitet.35 Mitt eget ställningstagande 
är – som de Beauvoirs – att kön är en mer genomgripande, stabil, och 
komplex kategori än klass och etnicitet. Utpekandet av kvinnan som ”den 
Andra” fyller grundläggande och avgörande funktioner i förhållandet mellan 
könen såväl strukturellt som individuellt. Kvinnors och mäns könsidentiteter 
utvecklas och formuleras genom utpekandet av kvinnan som ”den Andra”. 

Jag vill här återknyta till historikern Yvonne Hirdmans teori om genus-
systemet, en teori vi kortfattat mötte i min inledning. Detta system, med de 
två bärande lagarna – eller logikerna – dikotomi och hierarki, beskriver sta-
biliteten och det genomgripande i utpekandet av kvinnan som underordnad 
och mannen som överordnad.36 Genussystemet är en grundläggande ordning 
och en förutsättning för andra sociala ordningar.37 Hirdman understryker 
dikotomins funktion, ”dess enastående strukturerande förmåga”.38 

                               
29 de Beauvoir (1949, 1986), sid. 60. 
30 Ibid., sid. 34. 
31 de Beauvoir (1949, 1986), sid. 227–228. 
32 Ibid., sid. 14, 37–45. 
33 Ibid., sid. 14. 
34 Omvänt blir när det gäller synen på slaveriet i teologisk litteratur, där utgångspunkten ofta 
är slavar, inte slavinnor. Fokus på klass kan vara könsblind. 
35 ”The oppression of women is the most universal form of exploitation which supports and 
perpetuates the other forms of exploitation in both church and society", skriver teologen Letty 
M. Russell (1974), sid. 29 samt not 11 sid. 189. Under 1980-talet, men kanske främst under 
1990-talet har en sådan position diskuterats och ifrågasatts och etnicitet har lyfts fram. Männi-
skor tillhör fler än en grupp. Att se kön som en grundläggande värdering av människor behö-
ver dock inte innebära att annat förtryck inte erkänns eller avslöjas, tvärtom har, precis som 
citatet visar, detta synsätt gjort människor uppmärksamma på förtryckets mekanismer i alla 
dess former. Se också Hirdman (1988), sid. 7, 13–14. För en annan position, där klass och 
etnicitet lyfts fram, se Sporre (1999), sid. 71–75. 
36 Hirdman (1988), sid. 7–8. 
37 Ibid., sid. 7. 
38 Ibid., sid. 13. 
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Kropp och essens 
Kvinnans biologiska möjligheter till reproduktion, kvinnans kropp och dess 
funktioner, har genom historien använts mot henne och förslavat henne, 
menar de Beauvoir. Vår biologi är vårt ”öde”, att man inte föds till kvinna, 
utan blir det – som de Beauvoir uttrycker det39 – ska inte tolkas som en långt 
driven konstruktivistisk uppfattning av kön sådan vi möter den i dag inom 
feministisk diskurs och som tar sig sina radikalaste uttryck i ett postmodernt 
tänkande.40 de Beauvoir tar sin utgångspunkt i kroppen, men också i att män-
niskan inte har någon given natur, någon essens.41 Det finns en spänning i de 
Beauvoirs tänkande vad gäller är och blir. Denna spänning kan användas för att riva 
ned dikotomin mellan givet och konstruerat, varvid de Beauvoir här visar en 
lösning på ett problem den feministiska forskningen fortfarande brottas med: 
förhållandet mellan essens och konstruktion.42 Tolkningarna av kvinnokrop-
pens funktioner har gjort den till ett fängelse, men trots detta är kroppens 
                               
39 Ibid., sid. 162. 
40 Att de Beauvoir inte ska läsas som en radikal konstruktivist påpekas också i två nya 
avhandlingar som arbetar med könsteoretiska frågor. Se Åsa Carlson (2001), sid. 17, 68–69 
och Kirsten Grönlien Zetterqvist (2002), sid. 83–85. 

”Postmodern” är en term som används för att ringa in drag i ett teoretiskt förhållningssätt (ej 
en ”teori”) som finns inom många ämnesområden. Gemensamma drag i ett postmodernt – 
eller poststrukturalistiskt (se ovan, kapitel 1, Syfte) – synsätt eller ställningstagande är att det 
är en kritik av den från upplysningstiden och framåt accentuerade föreställningen om Absolu-
ter (Sanning och Förnuft, t.ex.) och objektivitet. Man avvisar tanken på att det finns en absolut 
sanning och lyfter istället fram det kontextbundna (historiskt, socialt) och det subjektiva. 
Människans identitet och subjekt görs också till något kontextbundet och föränderligt. Man 
talar om detroniseringen av ”självet”. Dessa synsätt får konsekvenser för förståelsen av kön 
och har både anammats och kritiserats av feministiska teoretiker. Ett exempel på det som 
många menar vara en radikal konstruktivistisk könsuppfattning tillskrivs den amerikanska 
filosofen Judith Butler. Butler undersöker frågorna om kropp och kön filosofiskt och är intres-
serad av dess ursprung och konstitution. Butlers syfte är att riva ned dikotomin mellan givet 
och konstruerat i poststrukturalistisk tradition. Eftersom kroppen/materien ingår i dikotomin 
som är könshierarkisk, där givet-konstruerat associeras med kvinna–man, natur–kultur o.s.v., 
bör vi upphöra med att betrakta materien som given, menar Butler. Materialiseringen av kropp 
och kön är historiska och därmed föränderliga. Kön, genus och kropp skapas tillsammans och 
kön och genus formas diskursivt och är diskursivt beroende och omöjliga att skilja åt. Det 
finns således inget specifikt kön som genus kan konstrueras av. Så tolkar många Butler. En 
del uttolkare av Butler menar att hon tappat bort den materiella kroppen och att hon påstår att 
man fritt kan välja sitt kön. Detta är då ett uttryck för den radikala konstruktivism som till-
skrivs Butler. Om denna tolkning av henne stämmer överens med Butlers intention och arbete 
råder det delade meningar. Klart är dock att hon inspirerat till sådana tolkningar och synsätt. 
Se Åsa Carlsons Kön, kropp och konstruktion: en undersökning av den filosofiska grunden för 
distinktionen mellan kön och genus (2001), sid. 82, 97, 138–143, 176, 185–186. Se Martina 
Reuters recension av Carlsons avhandling i Filosofisk tidskrift 1/2003. Diskussionen om kön, 
feminism, konstruktion och den postmoderna kritiken av ”subjektet” är tongivande inom i 
feministteologin, där är Judith Butler har blivit en självklar referens, se t.ex. Sheila Greeve 
Davaney (1997), sid. 198–214 och Mary McClintock Fulkerson (1997), sid. 99–115. 
41 de Beauvoir (1949, 1986), sid. 162, 437, 440, 445, 447, 452. Lundgren-Gothlin (1991), sid. 
253. 
42 Se Moi (1997): ”Ingen feminist har frambringat en bättre teori om den förkroppsligade, 
könsligt differentierade människan än Simone de Beauvoir i Det andra könet”, Moi (1997), 
sid. 71–72. 
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funktioner fakta för de Beauvoir och en central del i hennes förståelse av 
kön. Ett förbiseende av kroppen i den feministiska diskursen – eller en ovilja 
att diskutera den och relaterade frågeställningar av rädsla för att hamna i ett 
essentialistiskt dike – gör, enligt min mening, en djupare analys av ”kvinna” 
och ”kvinnlighet” samt maktförhållandena mellan könen svår att genomföra. 
En feministisk analys som värjer sig mot frågor kring den biologiska 
kroppens funktioner blir i slutänden ointressant och ofarlig.43 

Kvinnans kropp och dess funktioner som arena för förtryck, men också 
som förståelse och tolkning av kön, är en hörnsten i min förståelse av kön. 
Kroppen (menstruation, reproduktion, menopaus, sexualitet) och dess kom-
plexitet och symbolvärde bör vara central i en förståelse av kön.44 Kroppen 
förenar kvinnor över klassgränser och etnisk tillhörighet. Kroppen kan våld-
tas, säljas, det är den som omgärdas med religiöst motiverade och legitime-
rade renlighetsföreskrifter i samband med barnafödslar och menstruation och 
när den upphör att vara fertil. En teori om kön får enligt min mening inte 
fjärma sig från kroppen på ett sådant sätt att den osynliggörs som det funda-
ment för patriarkal maktutövning som den varit – och är. 

I teologiskt sammanhang är kvinnokroppen central som utgångspunkt för 
synen på kvinnan. Jungfru, moder, fresterska, synderska är termer som defi-
nierar kvinnan utifrån hennes kroppsliga funktioner och hennes sexualitet – 
och i hennes relation till män. Termerna visar också tydligt de värderingar 
och normer som kvinnans kropp förknippas med.45 Sexuell status är i fokus i 
beskrivningen av kvinnan: hon är fertil eller infertil, sköka eller jungfru, 
hustru eller änka. 

de Beauvoirs analys av kroppen, sexualiteten och moderskapet visar hur 
kroppens möjligheter blir begränsningar när de samverkar med kategorin 
”den Andra”.46 Kroppen (med dess funktioner som är) blir kvinnans ”öde” 
genom en rad faktorer – historiska och sociala såväl som ekonomiska – men 
kategorin ”den Andra” utgör grunden och stabiliteten i de förhållanden och 
                               
43 Förbindelsen mellan socialt och biologiskt kön är nödvändigt att se och lyfta fram i feminis-
tisk analys. Annars sker analyserna med utgångspunkt i något helt annat än vi gör i det dag-
liga livet. Lundgren (1993), sid. 86. 
44 de Beauvoir tar sin utgångspunkt i och återkommer till kvinnokroppens utveckling från 
flicka till kvinna, i sexualakten och i moderskapet när hon beskriver och analyserar kvinnans 
situation och möjligheterna till förändringar av denna situation. Kopplingen mellan det 
kroppsliga och de filosofiska teorierna löper som en röd tråd i hennes arbete Det andra könet. 
45 Se t.ex. 1 Timotheosbrevet 2:15, där kvinnan sägs bli räddad genom sitt moderskap. Det finns 
en mängd litteratur när det gäller synen på kvinnan, kvinnans kropp och sexualitet och hur 
just detta har ansetts stå i vägen för hennes frälsning från Nya testamentet och fram genom 
teologihistorien. Se Aspegren, K. (1991), The Male Women. A Feminine Ideal in The Early 
Church, Börresen, K.E. (red. 1991), Image of God and Gender Models, Börresen, K.E. 
(1968), Subordination et Equivalence. Nature et rôle de la femme d’après Augustin et Thomas 
d’Aquin. 
46 Genom sin reproduktiva förmåga kan kvinnan aldrig enbart betraktas som en produktiv 
kraft, menar de Beauvoir. Hon skriver: ”För mannen är hon (kvinnan, min anm.) en sexual-
partner, en reproducerande varelse, ett erotiskt objekt, en Annan genom vilken han söker 
finna sig själv”, de Beauvoir (1949, 1984), sid. 44. 
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synsätt som råder. Det skulle således kunna vara annorlunda. Kvinnans 
underordning är inte essentiell.47 

När Yvonne Hirdman diskuterar isärhållandets tabu pekar hon på att detta 
kan brytas genom att ”den fundamentala gemensamheten” hos könen; att vi 
förstår, tänker, känner, lyfts fram.48 Ju svagare eller mindre isärhållandet 
fungerar, ju mer illegitim blir den manliga normen.49 

Det jag här vill fästa uppmärksamhet på är hur feministiska teorier for-
mulerar hur könshierarki och könsdikotomi kan destabiliseras. 

Kvinnan som ”den andre” 
Om Simone de Beauvoir i sina teorier om kön och makt kritiserar den rörelse 
som starkt påverkat samhället sedan 1800-talet: socialismen och visar upp de 
brister dessa politiska och filosofiska teorier har när det gäller att analysera 
kön och makt, kritiserar och använder den franska filosofen Luce Irigaray 
psykoanalytisk teori – som också den haft ett stort inflytande – för att förstå kön. 

Luce Irigaray utgår i sin analys och kritik av språk och patriarkat från en 
kritik av psykoanalytisk teori. Psykoanalytisk teori säger ingenting alls om 
det ”kvinnliga” menar Irigaray, men kan användas för att avslöja den patri-
arkala (fallokratiska/falloscentriska) ordningen eller koden. Med det menar 
hon att ”det kvinnliga” ännu inte trätt fram eftersom det aldrig bestäms annat 
än av och för det manliga i den fallokratiska ordning som råder, det motsatta 
är inte ”sant”.50 Allt det som sägs om ”kvinna” och ”kvinnlighet” är bara en 
gigantisk projektion, en manlig självbespegling av ”den Ena” (mannen) i 
”den andre” (kvinnan). Hur ska den andre kunna uttryckas, utan att på nytt 
underordnas den Ena, är en central fråga för Irigaray.51 Det jag undersöker, 
kvinnors underordning som hermeneutisk kategori, anknyter till den frågan, 
då Irigaray pekar på hur kvinnans underordning är ett grundantagande, den 
fallokratiska grunden. Psykoanalytisk teori visar mannens kärlek till det som 
är detsamma och förkastande av kvinnan, menar Irigaray.52 Utpekandet av 
kvinnan som ”den andre” är en nödvändighet för mannens existens och 
överlevnad som ”jag”. Kärleken till det som är detsamma och förkastandet 
av skillnaden präglar mannen.53 Samma tanke om förkastandet av ”Det 
Andra” mötte vi ovan hos de Beauvoir. Dessa tankar kommer jag nedan att 
knyta till Eva Lundgrens teori om könskonstituering. Kvinnans underordning 
som en nödvändighet för att mannen ska kunna vara man, är en tanke som 

                               
47 Moi (1997), sid. 112–114, 122. 
48 Hirdman (1988), sid. 30. 
49 Ibid. 
50 Irigaray (1994), sid. 75. 
51 Ibid., sid. 79. 
52 Ibid., sid. 81. 
53 Ibid., sid. 81. 
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uttryckts genom teologihistorien och som på olika sätt tar sig uttryck i mitt 
material. Irigarays – och ovan de Beauvoirs – och nedan Lundgrens teorier 
ger förklaringar till komplicerade drivkrafter vad gäller kön, språk och makt. 
Luce Irigaray menar vidare att kvinnan kan ta på sig rollen som underord-
nad, göra sig till ”den andre” och på så sätt avslöja och underminera den 
fallokratiska strukturen.54 Hon kan göra sig till subjekt genom att vara objekt. 
Liknande tankegångar finns hos de Beauvoir. de Beauvoir menar att kvinnan 
underkastar sig ordningen, gör sig till objekt för att förbli ett subjekt.55 För de 
Beauvoir är dock detta snarare något kvinnan ”tvingas” till för att uthärda sin 
position som ”den Andra”, medan det för Irigaray ger möjlighet till föränd-
ring och underminering av den fallokratiska ordningen. Irigaray kopplar 
vidare samman ordning och underordning på ett sätt som fungerar belysande 
i undersökningen av kommentarerna, då brevtexterna om kvinnors under-
ordning också kopplar samman (skapelse)ordning och underordning. 
Irigaray ger bilden av komplext och i det närmaste ogenomträngligt system 
där fallocentrismen är inbyggd i själva systemet, ÄR ordningen.56 Med det 
som utgångspunkt och i kombination med att bibeltexter också ges gudomlig 
auktoritet, kan vi bättre förstå den genomgripande påverkan texterna om 
kvinnors underordning haft – och har. Kvinnans underordning är för Irigaray 
en grund – en kategori – i ett fallokratiskt/fallocentriskt system, ett ställ-
ningstagande som underbygger min tanke att kvinnors underordning kan 
fungera som hermeneutisk kategori. 

Irigaray påpekar att det skulle vara naivt att anta att det skulle räcka med 
att vara kvinna för att stå utanför den falliska makten.57 Genom detta 
påstående visar Irigaray ytterligare på det genomgripande i den ordning som 
råder. Det kan hjälpa oss att förstå det försvar för eller osynliggörande av 
androcentriska texter och androcentrisk teologi som man kan möta även i 
feministteologiska arbeten. 

Språk och kön 
Irigaray menar att språket i sig bär och uttrycker dikotomier och en binär 
struktur.58 Den fundamentala motsatsen (”opposition”) är man–kvinna. Den 
ena termen (man) ses som (är, betyder) överordnad, normativ och positiv och 
den andra (kvinna) ses som (är, betyder) negativ, avvikande och underord-
nad. Man–kvinna representerar två poler i språket och de båda polerna förut-
sätter varandra, den ena kan inte tänkas och förstås utan den andra. Inom 
feministisk språkteori talar man därför om språkets tyranni.59 

                               
54 Irigaray (1994), sid. 67–68. 
55 de Beauvoir (1949, 1991), sid. 243. 
56 Irigaray (1994), sid. 75, 77, 84–85. 
57 Ibid., sid. 72. 
58 Ibid., sid. 81–83. Aspelin (1975), sid. 37ff. 
59 Se Jacobus i Eagleton, red. (1991), sid. 190. 
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I sin essä Is There A Woman in This Text? pekar den brittiska litteratur-
professorn Mary Jacobus på kvinnors funktioner i texter.60 Hon menar att när 
kvinnor explicit finns i texter finns de där som en narcissistisk manlig själv-
bespegling. Kvinnan är tillägnad/till för mannen, hon finns där för att peka 
på något eller förtydliga något. Hon finns inte som en självständig person, ett 
subjekt i egentlig mening. Kvinnan kan också tystas, eller elimineras helt 
och hållet.61 Frågan blir då om kvinnor överhuvudtaget existerar i texter, då 
representationen prioriteras framför det den representerar (statyn framför 
kvinnan av kött och blod).62 Detta kallar Mary Jacobus ”textual harassment”. 
Kvinnan är tillägnad/till för mannen eller också är hon eliminerad. Hon 
diskuterar också ”gender harassment”, aggression mot kvinnor som klass 
och ”sexual harassment”, aggression mot kvinnors kroppar.63 Begreppet 
”textual harassment” och synen på relationen mellan begreppen man–kvinna 
i en text som den grundläggande motsättningen, kastar ljus över en rad 
exegetiska frågeställningar. 

Vilka funktioner har kvinnor i bibeltexter? Är kvinnan, trots att hon 
språkligt sett är den som tilltalas i texten, verkligen den som tilltalas? Vem 
är egentligen den implicite läsaren och höraren? Om orden ”man” och 
”kvinna” redan på en språklig nivå utgör en grundläggande, hierarkisk mot-
sättning, där mannen är överordnad och kvinna underordnad, hur ska vi då 
tolka t.ex. Nya testamentets hustavlor, som innehållsligt uppmanar till över – 
och underordning?64 Eller annorlunda uttryckt: vad händer när ordet 
”kvinna” (som i enlighet med tanken om språkets hierarkiska motsättningar, 
i sig pekar mot underordning) kombineras med ordet ”underordna” i en sats? 
Termen ”textual harassment” kan fungera klargörande och belysande i 
arbetet med tolkningarna av underordningstexter. 

Tystnaden om kvinnor i texter uttrycker författarens syn på ”den andra”.65 
”Den andra” är en konstruktion som bara kan lära kännas genom avvikelser i 
det dominerande språket, genom tystnad och luckor, skriver den holländska 
forskaren Isabel Hoving.66 Men, tystnaden kan också fungera positivt, inte 
som brist eller frånvaro, utan som möjlighet – tystnaden kan tala. 

                               
60 Mary Eagleton (red.), Feminist Literary Criticism (New York 1991), sid. 171–193. Se Borg 
i Bergmann, red. (2001), sid. 62–68. 
61 En sådan diskussion förs också om t.ex. kvinnors roller i filmer. Där blir de kvinnliga 
karaktärerna symboler och tecken i ett manligt undermedvetet drama. Den manliga blicken 
sexualiserar och objektifierar kvinnan, hennes roll som subjekt tillintetgörs. Se en utförlig 
diskussion om den manliga blicken och om hur denna sexualisering och objektifiering sker 
hos Åse (2000), sid. 96ff. 
62 Ibid., sid. 177. 
63 Ibid., sid. 174. 
64 T.ex. 1 Petrusbrevet 2:11–3:12; Kolosserbrevet 3:18–4:1. 
65 Isabel Hoving, The Castration of Livingstone and Other Stories. Reading African and 
Caribbean Migrant Women’s Writing, (1995), sid. 43. 
66 Ibid., sid. 44. 
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Dikotomi och den filosofiska traditionen 
Att på djupet nå ned i språket och att nå in i tanken, är enligt många inom 
feministisk teoribildning en nödvändighet för en kritisk feministisk analys. 
Både språket och vår filosofiska tradition vilar på ”binary oppositions”, 
dikotomier. Hur ”man/manligt” och ”kvinna/kvinnligt” har fungerat som 
hierarkiska dikotomier i vår filosofiska tradition har filosofen Genevieve 
Lloyd undersökt. Lloyd visar att förnuftet i västerländsk filosofisk tradition 
har ett kön – ”man/manlighet”. Hon skriver: 

To bring to surface the implicit maleness of our ideals of Reason is not 
necessarily to adopt a ’sexual relativism’ about rational belief and truth; but it 
does have important implications for our contemporary understanding of 
gender difference. It means, for example, that there are not only practical 
reasons, but also conceptual ones, for the conflicts many women experience 
between Reason and femininity. The obstacles to female cultivation of 
Reason spring to a large extent from the fact that our ideals of Reason have 
historically incorporated an exclusion of the feminine, and that femininity 
itself has been partly constituted through such processes of exclusion.67 

Lloyd menar således att associationen ”man/manlighet” – Förnuft inte bara 
sker i språket, utan också ligger djupt rotad i vår filosofiska tradition – i vår 

konstruktion, och avslutar hos Simone de Beauvoir. Med några exempel, 
som är relevanta ur teologiskt perspektiv och för denna avhandlings teo-
retiska utgångspunkter, ska jag belysa hennes tes om Förnuftet som ”könat”. 

… her ’natural’ subordination to man represents rational control, the subjec-
tion of flesh to spirit in the right ordering of things.68 

Kvinnans underordning under mannen blir hos Augustinus symbolen för 
förnuftets två aspekter. Man och kvinna är ett kött, men två aspekter, precis 
som förnuftet innefattar både intellekt och handling.69 Kvinnan blir symbolen 
för förnuftets praktiska funktion. Hon är Guds avbild, men underordnad 
mannen eftersom det är den naturliga ordningen. Man associeras med det 
högre (förnuft, intellekt, själ) och kvinnan med det lägre (kropp, natur, kött/ 
sexualitet). 

Thomas av Aquino erkänner, enligt Lloyd, kvinnan som skapad till Guds 
avbild och som full arvtagerska till Guds rike och frälsningen, men tar i sin 
syn på manligt och kvinnligt avstamp i en av Genesis skapelseberättelser i 
vilken mannen skapas före kvinnan och kvinnan skapas för mannen. Mannen 
är den mänskliga rasens princip, kvinnan är fullföljandet av detta. Det är hos 
                               
67 Lloyd (1984), sid. x. 
68 Lloyd, sid. 33. 
69 Ibid., sid. 30. 

Hos Augustinus ser Lloyd ett försök att kombinera tanken på kvinnan som 
Guds avbild med en syn där kvinnan är underordnad.

tanke. Hon tar sin början hos Platon när hon undersöker denna djupt rotade 
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mannen människans natur avspeglas.70 Kvinnan symboliserar inte ett lägre 
slags medvetande eller saknar något vad gäller förnuftet, men hennes mening 
är helt sammanlänkad med reproduktionen, och inte till den intellektuella 
aktivitet och funktion som definierar vad en människa är. Kvinnan blir 
således ”symbolically located outside the actual manifestations of Reason 
within human life”, skriver Lloyd.71 

Lloyd menar att dessa tidiga teorier om och synsätt på kvinnans och det 
kvinnligas relation till Förnuftet definierar kvinnan som avledd av eller 
tillägg till en i grunden ”manlig” mänsklighet och ett ”manligt” Förnuft.72 
Lloyd visar att detta inte är en fråga om enbart bibeltolkning eller om en 
allmän misogyn attityd, utan att de filosofiska reflektionerna om Förnuftet 
har mycket djupare rötter än så. Hon skriver: 

It is not a question simply of the applicability to women of neutrally specified 
ideals of rationality, but rather of the genderization of the ideas themselves. 
An exclusion or transcending of the feminine is built into past ideals of 
Reason as the sovereign human character trait.73 

Innehållet i ”kvinna” och ”kvinnlighet” har delvis formats genom dessa ute-
slutningsmekanismer. 

Lloyd undersöker de Beauvoirs syn på konflikten mellan transcendens 
(frihet, individ) och immanens (”öde”, art/kropp). Som vi såg ovan beskriver 
de Beauvoir kvinnokroppens funktioner som ett fängelse och menar att kon-
flikten mellan art och individ är mer djupgående för kvinnan än för mannen 
p.g.a. kvinnokroppens funktioner. Denna dualism mellan transcendens och 
immanens får Lloyd att ställa frågan varför det skulle vara så att kvinnans 
erfarenhet av den egna kroppen skulle innebära en brist på transcendens. 
Lloyd menar att de Beauvoir här använder dualismen mellan transcendens 
och immanens på ett sätt som denna (hierarkiska) dualism utvecklats i en 
’male biased’ filosofisk tradition.74 Dock, menar Lloyd, kan man läsa de 
Beauvoir som om hon beskriver den (kvinno)kropp som objektifierats och 
konstruerats genom mannens blick. Jag läser de Beauvoir på det sättet. de 
Beauvoir menar att det ”öde” kvinnans biologi inneburit för henne inte är en 
nödvändighet och hon räknar inte heller med någon kvinnlig ”essens”. Jag 
uppfattar henne som att hon i likhet med Luce Irigaray beskriver en patriar-
kal (hos Irigaray fallokratisk) ordning och en androcentrisk (hos Irigaray 
fallocentrisk) blick. 

                               
70 Lloyd (1984), sid. 35. 
71 Lloyd (1984), sid. 36. 
72 Ibid., sid. 37. 
73 Ibid., sid. 37. 
74 Ibid., sid. 99, 101–102. 
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Lloyds resonemang och kritiken av de Beauvoir är av intresse, då den 
pekar på att ingen av oss helt står utanför den patriarkala matrisen, en matris 
som präglar såväl språk som tanke. 

Lloyd exemplifierar genom Augustinus och Thomas av Aquino hur teolo-
ger försökt att kombinera tanken/kraven på kvinnors underordning med den 
kristna förståelsen av kvinnan som Guds avbild och som delaktig på samma 
villkor som mannen i Kristi försonings- och frälsningsverk. Hur dessa till 
synes motstridiga uppfattningar görs kompatibla kommer vi också att möta i 
den kommentarlitteratur som undersöks i avhandlingen. Den teologiska 
bearbetningen av att förena tanken/kraven på kvinnors underordning med 
den kristna tanken på kvinnans fulla mänsklighet pågår således fortfarande. 

Kön och genus 
Den brittiska statsvetaren Raia Prokhovnik – som även arbetat inom femi-
nistteoretiska och filosofiska/idéhistoriska områden – tar i sin bok Rational 
Woman. A feminist critique of dichotomy sin utgångspunkt i Genevieve Lloyds 
undersökningar av den västerländska filosofiska traditionen. Prokhovnik 
menar att dikotomier såsom förnuft–känsla och man–kvinna vilar på 
uppdelningen i själ–kropp och representerar fundamentala poler som är djupt 
rotade i västerländsk filosofi och i språkets struktur. De två polerna är också 
uttryck för hierarkiska maktrelationer, maktrelationer som manifesteras i hur 
det patriarkala samhället organiseras socialt. Prokhovnik påpekar att det är 
viktigt att ha klart för sig att dessa båda poler verkar såväl politiskt som 
filosofiskt.75 Prokhovnik vill utmana dikotomierna och det polära tänkandet 
genom sitt arbete. Hon skriver: 

… dichotomous thinking in which woman is seen as a subordinate term can be 
identified historically and is not a necessary feature of the logic of concepts.76 

Att söka en modell där begreppen ”kvinna” och ”förnuft” (”rational 
woman”) inte blir en ’contradiction in terms’, är därför hennes syfte.77 Ett 
annat tema i boken är att Prokhovnik vill komma åt de dikotomier som både 
essentialistiska och socialt kontruktivistiska förklaringar vilar på. Den 
determinism dessa förklaringar avspeglar – vare sig de är biologiska/essen-
tialistiska eller konstruktivistiska – vänder sig Prokhovnik emot.78 Hon 
menar att uppdelningen sex/gender vilar på dikotomierna man/kvinna och 

                               
75 Prokhovnik (2002), sid. 1. 
76 Ibid., sid. 2. 
77 Ibid., sid. 3. 
78 Sociologen Eva Lundgren avvisar även hon både essentialistiska och socialt konstruktivis-
tiska teorier, eftersom båda visar sig leda till en determinism som inte går att förena med det 
feministiska projektet. Se Lundgren (1993), sid. 82–91. Se vidare kring detta nedan i avsnittet 
Könskonstituering och kön. 
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förnuft/känsla. Dessa par (kategorier) ’has been mapped on to the underlying 
and fundamental source of meaning in the mind/body dichotomy’.79 Slutsat-
sen av detta är att: 

… under the influence of the dominant dichotomous outlook, the manner in 
which we achieve coherent cultural understandings of reason, emotion, sex, 
gender, man and woman has been through the mediation of the social 
meanings of the mind/body split.80 

Prokhovnik menar att social konstruktion med nödvändighet är relationell 
och interaktiv. Med det synsättet kan essentialism och determinism (såväl 
biologisk som social) undvikas.81 Att på djupet upphäva dikotomierna, i tan-
ke, språk, begrepp och i det sociala/politiska livet finns således som poten-
tial, något som anknyter till det konstruktiva draget i feministisk forskning. 

Att nödvändigheten inte är nödvändig – och insikten om detta – utgör 
grunden för förändring och vidareutveckling av feministisk teori. 
Prokhovnik pekar på hur uppdelningen i sex/gender (kön/genus) har fullföljt 
och förstärkt dikotomin man–kvinna (förnuft–känsla, själ–kropp), detta är en 
viktig punkt för mig.82 Konsekvensen av att upprätthålla sex–gender (kön–
genus) dikotomin blir att kvinnors kroppar ses som ”könade” och mäns krop-
par som neutrala. ”Man” motsvarar ”genus” som associeras med själ och val, 
icke-kroppslighet, autonomi och offentlighet medan ”kvinna” motsvarar, 
kön, associeras med kropp, reproduktion, natur och den privata sfären.83 
Prokhovnik skriver: 

The sex/gender distinction, as well as being designed to distinguish 
(mistakenly) between the natural and constructed aspects of identity, operates 
socially to map on to the binary pair between anatomical sexes, and on the 
mind/body split.84 

Att bryta ned dikotomierna till förmån för en relationell syn på begreppen, 
och konstatera att vi alla har kroppar – blir därför en central uppgift för femi-
nistisk forskning och teori. Betydelsen av att vi har kroppar sträcker sig långt 
utöver vårt anatomiska kön.85 Kroppen är en arena, en levd och upplevd 
arena. Prokhovnik menar att om man dekonstruerar dikotomierna, finns det 
ingen anledning att ha problem med ’kroppsligheten’ i feministisk teori. 
Prokhovnik efterlyser mer diskussion och utredning kring ’sexual difference 
                               
79 Prokhovnik (2002), sid. 5. Jfr Moi (1997), sid. 120–122. 
80 Ibid., sid. 4. 
81 Ibid., sid. 5–6. 
82 Prokhovnik använder som vi sett ordet ”mind” när hon beskriver ”the mind/body 
dichotomy”. Jag översätter det med ”själ”, för att motsatsparen på svenska återges som 
själ/kropp. 
83 Ibid., sid. 112. 
84 Ibid., sid. 112. 
85 Ibid., sid. 113–114. 
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and specificity’ i en feministisk diskurs och mindre av osynliggörande av 
dessa frågeställningar.86 Hon skriver: 

The mind/body split encourages us to deny the diversity of our bodies, and to 
overlook the manifold significance of our bodies in affecting both theorising 
and social practices.87 

Prokhovnik menar som vi sett att man kan vidga rationalitetsbegreppet och 
lyfta fram erfarenheten av ’the recognition of gendered subjectivity and 
corporeality’.88 Prokhovnik reder noga ut dessa begrepp i dialog med samtida 
teoretiker som t.ex. Butler. Här ger jag en mycket kortfattad beskrivning 
av innehållet: 

Prokhovnik pekar på vikten av att kroppen inte blir en ”metafor” eller 
”symbol” i en diskussion, utan hela tiden kopplas till det konkreta, levda och 
upplevda.89 Idén om ”corporeal subjectivity” lyfter fram och bygger på 
insikten om ”dynamic interdependence constituted by and constituting all the 
elements of our lived, inscribed, felt and reflected identity”.90 ”Corporeal 
subjectivity” omfattar individers ”recognition of their subjectivity as not 
only embodied but gendered, as an undetachable part of subjectivity”, menar 
hon.91 Detta upphäver även tanken på en könsneutral personlighet, som ju 
också den varit en följd av uppdelningen i dikotomier. ”Corporeal 
subjecivity” skapar en medvetenhet om ”gender which is free of gender dis-
crimination, gender hierarchy and gender dichotomy”, menar Prokhovnik.92 

Feminism som modernt projekt 
En annan för mig viktig punkt hos Prokhovnik är hennes argumentation för 
att feminism i första hand är ett modernt projekt. Hon erkänner dock de 
insikter som kommit från den postmoderna diskussionen framför allt vad 
gäller kontextualiseringen av det absoluta och sanningen, men hon menar 
ändå att upplysningsprojektet är ett i grunden emancipatoriskt och demokra-
                               
86 Ibid., sid. 11. 
87 Ibid., sid. 13. 
88 Ibid., sid. 19. 
89 Ibid., sid. 155–156. 
90 Ibid., sid. 167. 
91 Ibid., sid. 161. 
92 Ibid., sid 162. I Sverige har Anne-Louise Eriksson utvecklat termen ”physical gender”. 
Eriksson (1997) diskuterar förhållandet mellan kön som socialt och kulturellt konstruerat och 
det anatomiska faktum att kvinnors och mäns kroppar är olika. Hon skriver att barnafödande 
är odiskutabelt något som endast är möjligt för kvinnor, men hur barnafödande uppfattas och 
vilka värderingar som omgärdar detta konstrueras. Eriksson utvecklar termen ”physical 
gender” (engelskan skiljer i språket på gender och sex. Sex betecknar biologiskt kön). Hon 
påpekar vikten av att se hur normer och värderingar knyts till kvinnans kropp och att detta 
inte får tappas bort i den feministiska diskursen. Eriksson skriver: ”The term ”physical 
gender” takes the relationship between sex and gender into account without viewing gender as 
inherent in sex”, Eriksson (1997), sid. 115. 
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tiskt projekt – och att det trots kritik kan fortsätta att vara det.93 Hon menar 
att modernitetens mål och antaganden – såväl filosofiska som politiska – inte 
ska underkännas eller förminskas. Trots att fel har begåtts och oberättigade 
anspråk hävdats vad gäller universell sanning och tidlöst och könsneutralt 
förnuft, så har den västerländska filosofiska traditionen varit – och kan fort-
sätta att vara – en emancipatorisk filosofi.94 Prokhovnik menar att de femi-
nistiska grundvalarna vilar på det moderna projektets grunder. För det första 
söker feminismen finna en lösning på problemen med ojämlikhet och brist 
på frihet. För det andra finns tron på att vi genom förnuftet kan finna 
lösningar som gagnar mänskligheten.95 Jag ansluter mig till synsättet att 
feminism är ett modernt projekt, och jag menar att det finns universella 
värden.96 Den kritik av absoluter, dikotomier och den misstänksamhet mot 
sanning och objektivitet som finns inom postmoderna/poststrukturalistiska 
strömningar kan erkännas som viktig, med detta behöver inte leda till ett 
postmodernt/ poststrukturalistiskt ställningstagande i fråga om sanning, 
förnuft eller etik, något jag berörde i kapitel 1 i avsnittet Kvinnors 
underordning som hermeneutisk kategori. Värden som sanning, frihet eller 
jämlikhet riskerar att relativiseras genom ett postmodernt synsätt. Problemen 
med en postmodern förståelse blir särskilt brännande på en etisk nivå.97 

Kvinnan som ”den Andra” har fungerat som – och fungerar som – en 
absolut. Att dekonstruera och förändra denna absolut kräver, enligt min 
mening, ett sanningsbegrepp och en etik som inte fungerar relativiserande.98 
Möjligheterna till förändring ligger inte, enligt min mening, i synen på kön, 
sanning eller frihet som kontextbundna företeelser (trots att jag erkänner his-
toriciteten), utan i en återerövring av det moderna projektets nyckelbegrepp 
som frihet, sanning och förnuft, begrepp som har universalistiska anspråk.99 
Man kan framhäva vikten av kontexten, men samtidigt försvara universella 
värden och begrepp.100 

Jag återkommer till detta nedan i avsnittet ”Religionsvetenskapliga 
utgångspunkter”. 

                               
93 Prokhovnik (2002), sid. 18. Se också min diskussion om poststrukturalism i kapitel 1, 
avsnittet Kvinnors underordning som hermeneutisk kategori. 
94 Prokhovnik (2002), sid. 18. 
95 Ibid., sid. 19. 
96 Jfr Jeffner (2002), sid. 13–16. 
97 Att vara öppen för kontextualitet och pluralism, men samtidigt förespråka en universalism i 
etiken diskuteras av Bexell och Grenholm, C.-H. (1997), sid. 236–237. 
98 Om normativ relativism, se Bergström (1992), sid. 115f. Se Nussbaum (2002), sid. 74–75. 
99 Nussbaum (2002) formulerar ”ett försvar för universella värden” i sin bok Kvinnors liv och 
social rättvisa, ett försvar för universella värden. Hon diskuterar universalism, pluralism, 
tolerans och relativism med utgångspunkt i indiska feministers diskussion och indiska 
kvinnors generella livsvillkor och menar bl.a. att respekten för människans värde som en 
individ som fattar egna beslut fordrar att vi på ett universellt plan försvarar en lång rad fri- 
och rättigheter, Nussbaum (2002), sid. 86, sid. 57–106. 
100 Nussbaum (2002) ger i sitt arbete ett tydligt exempel på denna hållning. 
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Ett ställningstagande 
Det är viktigt att skilja på frågan om vad kön är – den ontologiska frågan – 
och synen på kön som en konstruktion i syfte att använda detta som ett 
verktyg för analys. Det senare (som skulle kunna kallas en epistemologisk 
fråga) behöver varken ta sin utgångspunkt i ett ställningstagande i den onto-
logiska frågan, och leder inte heller med nödvändighet till ett ställningstag-
ande i frågan om vad kön är. I den feministiska diskussionen blandas dessa 
båda frågor – den ontologiska och den epistemologiska – ibland samman. 
”Kön som konstruktion” betyder för mig att jag ser kön som konstruktion 
som ett verktyg för analys av könets betydelse och könsförståelsen. 

Historikern Yvonne Hirdman beskiver det som att detta är ”varför-frågan 
som ställer till så mycket elände i kvinnoforskningen”.101 Hon menar att man 
bör vrida ”varför”-frågorna till att istället handla om hur isärhållandets logi-
ker ser ut inom olika områden och hur isärhållandets logiker legitimeras.102 
Detta synsätt ansluter jag mig således till. 

Jag har med de Beauvoir, Hirdman, Irigaray, Jacobus, Lloyd och 
Prokhovnik visat hur grundläggande och genomgripande – språkligt, 
begreppsligt, socialt, politiskt – dikotomin man–kvinna fungerar. Därmed 
har jag givit teoretiska grunder för det jag vill undersöka: om kvinnors 
underordning är en hermeneutisk kategori i materialet. 

Men, jag har också pekat på att dessa teoretiker inte ser denna underord-
ning – eller utpekandet av kvinnan som ”den Andra” – som en nödvändighet, 
utan att de förutsätter möjligheter till förändring. Deras ställningstaganden 
avvisar såväl essentialism som determinism. Vidare har jag lyft fram vikten 
av en förståelse av kön där kroppsligheten och dess betydelse och funktion 
får utrymme. Jag har med hjälp av Prokhovnik visat hur uppdelningen i kön/ 
genus vilar på den dikotomi det är feminismens uppgift att rasera. Att göra 
en uppdelning i biologiskt och socialt kön – kön/genus – avvisar jag därför 
och återkommer nedan till Eva Lundgrens definition av kön. Vidare har jag 
lyft fram argument för att det feministiska projektet i första hand är ett 
modernt projekt. Jag har också gjort en distinktion mellan den ontologiska 
frågan och den epistemologiska frågan och beskrivit vad jag menar med kön 
som konstruktion. 

Könskonstituering och kön 
Sociologen Eva Lundgrens teori kring det hon beskriver som en köns-
konstitueringsprocess, är ytterligare ett sätt att förstå kön och kvinnan som 
”den andre”/”den Andra”. Enligt Lundgren är könskonstitueringsprocessen 
(hur kön ”skapas”) livslång och den sker på alla möjliga individuella och 

                               
101 Hirdman (1988), sid. 8. 
102 Hirdman (1988), sid. 9. 
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kollektiva arenor.103 Lundgren påpekar att hon analyserar denna process utan 
att förutsätta att kön är en statisk eller permanent företeelse och utan att 
använda en innehållsbestämd könsteori.104 Detta är ett viktigt påpekande då 
begreppet ”konstitution” kan leda tankarna till en essentialistisk uppfattning 
om kön, vilket således inte är fallet här. 

Genom att kontrollera kvinnan blir mannen MAN, han skapar sitt kön, 
menar Lundgren.105 Översatt till det material jag arbetar med skulle vi säga 
att mannen genom att underordna kvinnan blir MAN.106 Ett viktigt led i den-
na könskonstituering är att den förutsätter att mannen är könsneutral – denna 
förutsättning finns i ”skapandet” av en manlig könsidentitet. Vi såg ovan hur 
utpekandet av kvinnan som ”den Andra” fungerade på samma sätt. Kvinnan 
är kropp/kön och mannen förnuft (själ)/neutral. Lundgren menar också att 
mannens ”könsneutralitet” spelar roll i synen på vetenskapen som neutral. 
Hon pekar på att det finns grund att tro att det sker en slags parallellkoppling 
mellan könsneutralitet och vetenskaplig neutralitet, där båda förstärker 
varandra.107 

Det existerar inom vetenskapssamhället både en blindhet för kvinnor, 
men också en blindhet för den egna (manliga) könsneutraliteten. Lundgren 
lyfter fram det faktum att forskaren automatiskt är en deltagare i den verklig-
het som ska utforskas, men att detta särskilt gäller om det har med kön att 
göra.108 

Kommentarerna till underordningstexterna arbetar i högsta grad med 
material som handlar om kön och relationer. Jag menar att texterna om kvin-
nors underordning – och även andra texter som berör förhållandet mellan 
män och kvinnor – aktiverar för tolkaren personliga frågor och erfarenheter 
på ett mer genomgripande sätt än andra texter. Därför blir teorierna om 
dikotomierna som grundläggande för vår förståelse av verkligheten, om 
kvinnan som ”den Andra” och diskussionerna om texters funktion som 
”textual harassment” redskap för att frilägga djupt dold förförståelse och 
konstruktion av kön. Underordningstexterna kan sägas vara det lackmus-

                               
103 Lundgren (1993), sid. 192. 
104 Ibid., sid. 191. 
105 Ibid., sid. 201. 
106 Lundgren arbetar med empiriskt material. Hon har intervjuat både misshandlade kvinnor 
och män som misshandlar. De religiösa män som misshandlar sina kvinnor hämtar stöd för sin 
syn på män och kvinnor i bl.a. bibeltexterna om kvinnors underordning. Se Lundgren (1992), 
t.ex. sid. 75, 79, 195, 218. 
107 Lundgren (1993), sid. 271. 
108 Detta lyfts också fram av etikern Göran Bexell (1988) när han diskuterar bibeltolkning, 
etik och samlevnad. Han skriver: ”På samlevnadens område, som berör även för tolkaren 
personliga frågor, är det viktigt att erinra sig den biografiskt-personliga förutsättningen. 
Redan ett så elementärt faktum som tolkarens könstillhörighet påverkar tolkningen”, sid. 54. 
Göran Bexells tolkning av underordningstexterna och hans bibeltolkningsmodell analyseras i 
kapitel 5. Se också Olsson (2004), sid. 149, där han ställer frågan om hur man ska handskas 
med det faktum att bibeltexterna tar upp frågor som handlar om människans sätt att leva, vilka 
konsekvenser det får för tolkningen. 
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papper – eller de katalysatorer – som synliggör uttolkarens förståelse av och 
konstruktion av kön. 

Lundgren utgår i sin förståelse av kön ifrån att biologiskt och socialt kön 
är förbundna med varandra och bara är intressanta om de tolkas utifrån de 
inre förbindelselänkarna. Primära könstecken (här syftar Lundgren på genita-
lierna) är inte relevanta i den vanliga sociala samvaron oavhängiga från 
sekundära (mörk/ljus röst, bredare höfter, skäggväxt osv.) och tertiära (t.ex. 
kläder, smycken) karaktäristika.109 ”Kvinnligt” och ”manligt” betecknar i 
dagligt tal de värderingar, normer och egenskaper (konstruktioner) vi i en 
bestämd kultur, delkultur eller subkultur anser hör till – eller önskar hör till – 
kvinnor och män, menar Lundgren.110 ”Kvinnligt” och ”manligt” refererar 
alltså inte utan vidare i sig till könsbestämda individer, utan orden fungerar 
som gränsmarkörer. Men ”man” och ”kvinna” är också normativa begrepp, 
som i sig innefattar de värderingar, normer och egenskaper vi tillskriver 
”manligt” och ”kvinnligt”.111 Denna slutsats förtydligar ytterligare diskus-
sionen ovan om man–kvinna (manligt–kvinnligt) som relationella, hierarkis-
ka och dikotoma begrepp. Denna syn på begreppen man–kvinna som norma-
tiva begrepp med direkta associationer till ”manligt” och ”kvinnligt”, har 
konkret relevans för den bibeltolkningsproblematik som här skall bearbetas. 
En av de bibeltexter som ofta använts som ett för kvinnor (men även för skil-
da etniska och religiösa tillhörigheter) emancipatoriskt bibelställe, och som 
man både inom feministteologi och annan teologisk forskning grundar argu-
ment för jämställdhet och likställdhet på, är Gal 3:28. I Gal 3:28 står det att 
det nu inte längre finns slav eller fri, jude eller grek, man eller kvinna. De 
grekiska orden är dock ”manligt” och ”kvinnligt”. Inom teologin har man i 
emancipatoriska syften argumenterat för att det är just uppdelningen i man-
ligt och kvinnligt som avvisas i Gal 3:28, det är könsrollerna, men inte könen 
som är upphävda (likaledes har argument om kvinnans och mannens olikhet 
också grundats på detta bibelställe. Gal 3:28 är, som vi kommer att se, flitigt 
använt). Det som ovan har redovisats om komplexiteten i begreppen man–
kvinna/manligt–kvinnligt och dessa begrepps grundläggande dikotomiska 
och hierarkiska förhållanden försvårar en sådan tolkning av Gal 3:28. Jag tar 
detta som exempel redan här – Gal 3:28 är en text som återkommer vid ett 
flertal tillfällen i avhandlingens analysdel – för att visa hur de teorier jag 
använder komplicerar exegetiska problem och ställningstaganden ytterligare 
just för att kvinnans underordning kan fungera som en hermeneutisk kategori 
och att denna kategori måste avslöjas och behandlas innan teologiskt/exege-
tiskt arbete kan ta sin början. 

                               
109 Lundgren (1993), sid. 93. 
110 Ibid., sid. 88. 
111 Ibid., sid. 84, 87–88, 90, 94. 
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Som sociolog har Lundgren en modell att förklara kvinnan som den 
”Andra” med hjälp av begreppen konstitutiv och regulativ nivå.112 Att 
beskriva vad hon menar med det har relevans här just för att de tolkningar vi 
arbetar med är moderna – i bemärkelsen nutida – och tillkomna i demokra-
tiska samhällen, samtidigt som kvinnans underordning i dessa tolkningar av 
mig antas kunna fungera som en hermeneutisk kategori. Den regulativa 
nivån handlar om de regler och tydliga – explicita – normer ett samhälle har, 
medan den konstitutiva kan sägas handla om de normer och värderingar som 
ligger under ytan, men som ändå formar individer och samhällen. På denna 
nivå finns föreställningar om kvinnlighet och manlighet som kan kollidera 
med det regler och normer som finns i samhället på den regulativa nivån. På 
den regulativa nivån har vi således i kommentarernas kontext, ett 
demokratiskt samhälle med tydliga jämställdhetsideal och mål. Utifrån 
denna nivå vore då konflikten mellan läsaren och texternas värderingar och 
synsätt i det närmaste total. Men, den regulativa nivån samspelar med den 
konstitutiva nivån. På denna konstitutiva nivå finns implicita regler och 
förutsättningar. På den konstitutiva nivån finns det vi inte diskuterar, för det 
är en del av oss själva. Här finns det som är så självklart att det inte kan 
tematiseras och bli explicit, synligt. Det är således på denna nivå vi genom 
analys får söka den könsförståelse som förutsätter, möjliggör, reproducerar 
och upprätthåller kvinnors underordning och mäns överordning. 

Kön och essens 
Jag ska efter denna genomgång av ett antal feministiska positioner och teo-
rier ytterligare lyfta fram och resonera kring kön. 

Den uppdelning i socialt och biologiskt kön – kön och genus – som varit 
vanlig i feministisk diskussion är idag, som vi ovan sett, ifrågasatt.113 Denna 
uppdelning skymmer, menar man, de hierarkiska dikotomier som tvingar 
fram en sådan uppdelning av socialt och biologiskt, och har medfört en 
ovilja inom det feministiska fältet att diskutera kroppen. Frågeställningar 
kring kropp, reproduktion, (hetero)sexualitet har associerats med essentia-
lism och den ontologiska frågan på ett för diskussionen försnävande och för 
den feministiska utvecklingen icke-trovärdigt sätt, då viktiga erfarenheter 
inte kunnat fångas in av teorierna.114 

Filosofen Åsa Carlson går i sin avhandling från 2001 Kön, kropp och kon-
struktion. En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen 
mellan kön och genus. igenom och diskuterar de olika synsätt på kön som 
konstruktion som feministisk teoribildning givit uttryck för. Hennes iaktta-

                               
112 Ibid., sid. 171ff. Regulativ och konstitutiv är begrepp hämtade från politisk och juridisk 
teori. 
113 Jfr Moi (1997), sid. 71–73. 
114 Ulla M Holm (2000), sid. 107, Grönlien Zetterqvist (2002), sid. 16ff. 



Teoretiska utgångspunkter 55

gelser och slutsatser är mycket uppfriskande att ta del av och de drabbar en 
feminism som teoretiserat bort kroppen, och Carlson bringar reda i begrep-
pen. Carlson menar att sociala och kulturella aspekter på kön kan se olika ut 
på olika håll i världen, men att alla nu kända genus-könssystem är förtryck-
ande för kvinnor.115 Carlson menar vidare att det finns en oupplöslighet mel-
lan biologiskt, socialt och psykologiskt. Hon menar att diskussionen om vad 
en kvinna är på ett sätt är en pseudodiskussion. Vi vet tillräckligt väl vilka 
som är kvinnor utan att kunna definiera vad en kvinna är.116 Biologin (i strikt 
mening könskromosomer, könsorgan, könshormoner) är ett tillräckligt bra 
generellt kriterium, om det nu behövs ett sådant, menar Carlson. Detta inne-
bär inte att hon avvisar de genusegenskaper117 som finns (sociala, psyko-
logiska förväntningar, roller, värderingar och normer), men Carlson skriver: 

… det måste vara annorlunda att vara kvinna i en honkropp än i en 
hankropp.118 

En kvinnas kvinnlighet (genusegenskaper) är kvalitativt annorlunda än en 
mans, en mans manlighet (genusegenskaper) är kvalitativt annorlunda än en 
kvinnas manlighet.119 Hon menar att det argument som använts av radikal-
konstruktivistiska feminister för att även biologin är instabil – dvs. de barn 
som föds med oklar biologisk könstillhörighet – är för svagt och inte kan 
utgöra en grund för argumentet om en instabil biologi. Distinktionen mellan 
biologiskt och socialt kön är så oklar att det inte är motiverat att dra den, 
menar Carlson.120 Carlson vänder sig inte mot att använda genus som 
beskrivning av våra sociala roller, normer och värderingar, men menar att 
distinktionen kön–genus är alltför problematisk för att göras. Carlson frågar 
sig vilken kropp det i så fall är som skulle ha betydelse för genus: den 
objektiva biologiska, eller den subjektiva upplevda och tolkade. Carlson 
lyfter fram att kvinnors sociala underordning är en genusegenskap, men att 
underordningen inte är essentiell.121 Samma tanke har jag lyft fram ovan, 
bl.a. med hjälp av Simone de Beauvoir. 

När Carlson undersökt Judith Butlers sätt att försöka bryta upp dikotomin 
kön–genus genom att betrakta även det biologiska som konstruerat, konstate-
rar Carlson att detta sätt att bryta upp dikotomin inte fungerar för att en 
kropp faktiskt inte låter sig formas/konstrueras hur som helst.122 

                               
115 Carlson (2001), sid. 23. 
116 Ibid., sid. 44–45. 
117 Carlson använder begreppet ”genusegenskap/er”. Själv associerade jag till en början 
”egenskap” med en essentialistisk förståelse, men så ska inte Carlsons begrepp ”genusegen-
skap/er” uppfattas. 
118 Ibid., sid. 57. 
119 Ibid., sid. 59. 
120 Ibid., sid. 80. 
121 Ibid., sid. 68, 96. 
122 Ibid., sid. 245. Se också diskussionen i avsnittet Kön och essens ovan. 
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I sin avhandling går Carlson igenom ett antal olika varianter av feminis-
tisk förståelse av kön123, där Butler representerar den radikalkonstruktivism 
som förstår både genusegenskaper och kön som kulturella tolkningar som 
varierar från kultur till kultur. En helt annan förståelse av kön är vad Carlson 
kallar biologisk fundamentalism. Man kan rygga för formuleringen, men här 
finns föreställningar på en glidande skala vad gäller hur mycket av våra 
genusegenskaper som är determinerade av vår biologi. Man skulle t.ex. kun-
na tänka sig att någon del av de sätt vi är män och kvinnor på, skulle kunna 
vara determinerad av vår biologi. Men, detta område behöver inte vara stort. 

Carlson ringar också in vad hon kallat ett fenomenologiskt perspektiv på 
kön. Grunden är här att man inte kan dela upp i biologiskt och socialt kön, 
att man egentligen inte kan säga något om hur dessa komplicerade faktorer 
förhåller sig till varandra. Vi kan inte ha kunskap om verkliga kausala sam-
band. Vi kan bara studera fenomenet kön i alla de bemärkelser kön existerar. 
Den ontologiska frågan kan vi inte lösa. Det Carlson här pekar på, stämmer 
väl överens med det jag formulerade ovan i avsnittet Ett ställningstagande. 

Att studera kön utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och att riva upp 
dikotomier i förståelsen av kön genom att undersöka en kvinnlig kroppslig 
erfarenhet som fruktsamheten, gör religionsfilosofen Kirsten Grönlien 
Zetterqvist i sin avhandling Att vara kroppssubjekt. Ett fenomenologiskt 
bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi. från 2002.124 Då kvinnans 

                               
123 Carlson (2001), sid. 81–83. 
124 Jag finner Grönlien Zetterqvists arbete teoretiskt intressant. Hon kretsar kring fenomenet 
kön och födelse utifrån tre källor: en antik myt, en roman av Sara Lidman (Lifsens rot) och 
konkreta erfarenheter av att vistas i födelsens rum återgivna av en barnmorska. Det sistnämn-
da uppfattar jag som avhandlingens svaga länk. Den förståelse av kön och födelse som barn-
morskan ger uttryck för kan tolkas som både dikotomt och essentialistiskt, alltså en tolkning 
motsatt Grönlien Zetterqvists. Att kvinnokroppen ”vet” är ett problematiskt antagande inför 
otvetydiga empiriska fakta som att den största dödsorsaken bland kvinnor i fertil ålder i värl-
den står att finna i samband med graviditeter och förlossningar. Likaså det faktum att mödra- 
och spädbarnsdödligheten minskade dramatiskt när kvinnor började föda barn på sjukhus 
under medicinsk övervakning. Att den västerländska medicinen ”stulit” kvinnans ”naturliga” 
kunskap är därför en problematisk uppfattning. Empirin är besvärande för en sådan tanke-
gång. Detta hindrar dock inte att jag finner Grönlien Zetterqvists teoretiska slutsatser – med 
hjälp av fenomenologiskt tänkande och existential filosofi – att det går att hitta ett icke-diko-
tomiskt förhållningssätt till kön och att födandets process kan vara en hjälp att finna redskap 
för en funktionell ontologi intressanta och fruktbara. I sin genomgång av ”födelsen” av kvin-
nan och kvinnligheten som överflödig och avvikande bygger Grönlien Zetterqvist på Vigdis 
Songe-Möller och dennas analys av antikens filosofi, poesi och myter. Songe-Möllers 
utgångspunkt, eller ”upptäckarkontext” är hennes egen graviditet. Ulla M. Holm menar i 
recensionen av Songe-Möllers arbete med att skapa en mötesplats mellan filosofisk argumen-
tation och en personlig erfarenhet lyckas, trots att många feministteoretiker de senaste två 
decennierna nästan slitit ut stämpeln ”essentialism” ”mot snart sagt varje positiv referens till 
kvinnlig könadhet i teoretiska sammanhang”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 3 2000, sid. 107. 
Songe-Möllers arbete är en ”genealogi av hur mannen kom att konstitueras som den norm för 
människan vi fortfarande brottas med”, menar Holm. Därför hotas varje positivt hävdande av 
något kvinnligt att fångas i androcentriska tankekategorier. 

Songe-Möller och Grönlien Zetterqvist analyserar och föreslår vägar att lösa upp dessa 
tankekategorier. Androcentrisk normativitet exkluderar kroppar, kvinnor och icke-metaforisk 
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kroppslighet blivit osynliggjord i feministisk teoribildning, är Grönlien 
Zetterqvist en av dem som prövar att återerövra kroppsligheten och föra den 
tillbaka in i det feministiska projektet utan att hamna i ett dikotomt tänkan-
de.125 Grönlien Zetterqvist diskuterar och visar hur vi saknar begrepp för att 
uttrycka centrala och universella kvinnliga erfarenheter av fruktsamhet p.g.a. 
att ett dikotomiskt tänkande genomsyrar begrepp och tanke, men att vi också 
saknar ett teoretiserande kring dessa erfarenheter av samma skäl.126 Med 
födandet som utgångspunkt – fenomen – finner hon en möjlighet att komma 
bort från dikotomier som kropp/själ (förnuft, medvetande), aktiv/ passiv, 
konstruktion/essens. Subjektet blir en plats där skilda processer ryms, 
snarare än ett centrum som processer ensidigt utgår från.127 Grönlien 
Zetterqvist söker en funktionell ontologi, som fungerar både icke-dikoto-
miskt och som hjälp att förstå kvinnors konkreta erfarenheter av födande och 
fruktsamhet. Födandet är inte något annat än kvinnans eget agerande, men 
det är också mer än det. Individen ingår i ett livssammanhang där ett person-
ligt perspektiv inte behöver utesluta ett allmängiltigt. Här blir det således 
ytterligare en dikotomi som upphävs: personligt–allmängiltigt. Grönlien 
Zetterqvist hämtar inspiration från Martin Heideggers existentialfilosofi om 
varandet. Varandet är både ett specifikt varande och ett varande som visar 
sig i det specifika. Det varande (fenomen) vi undersöker är vi själva alltid 
involverade i. Denna fenomenologiska hållning är fruktbar i en feministisk 
undersökning, vi såg ovan hur sociologen Eva Lundgren lyfte fram hur fors-
karen alltid är deltagare i den verklighet han eller hon studerar men att detta 
särskilt gäller när det handlar om kön. 

Jag har nu med hjälp av Åsa Carlsons indelningar av könsuppfattningar 
ytterligare resonerat kring kön och förtydligat min position. Genom genom-
gången av Kirsten Grönlien Zetterqvists avhandling om kroppssubjekt, har 
jag givit ett svenskt exempel på hur kroppsligheten är på väg tillbaka in i 
feministisk forskning och att det går att pröva vägar för en icke-dikotomisk 
grund för förståelsen av kön. 

Med detta avslutar jag min genomgång av de teorier och positioner inom 
allmän feministisk teoribildning som påverkat mig och övergår nu till att 
redovisa och diskutera mina religionsvetenskapliga – teologiska – utgångs-
punkter. 

                                                                                                                             
heterosexuell reproduktion, påpekar Ulla M. Holm. Dessa centrala inslag av exkludering i den 
androcentriska normativiteten behöver ständigt lyftas fram och användas som verktyg för 
analys. 
125 Grönlien Zetterqvist (2002), Se också Grenholm (2001), sid. 79–87. 
126 Grönlien Zetterqvist (2002), sid. 16, 21, 30, 32, 42–43. 
127 Ibid., sid. 141, 147f., 149, 151. 
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Religionsvetenskapliga utgångspunkter 
Nedan diskuteras de religionsvetenskapliga – teologiska – ställningstagan-
den, diskussioner och sammanhang som väglett mitt arbete. Inledningsvis 
redogör jag för de kriteriediskussioner och distinktioner som är av vikt för 
mitt arbete. Sedan belyser jag metoder och diskussioner inom exegetiken. 
Huvuddragen i den feministiska bibelhermeneutiken skisseras sedan. Femi-
nistteologiska frågeställningar och ställningstaganden i vidare mening redo-
visas avslutningsvis. 

Kriterier och distinktioner 
I Theology and Integration. Four Essays. argumenterar Anders Jeffner för 
att det måste finnas en grundläggande intellektuell mötesplats där en diskus-
sion kan ske om de kriterier och de metoder som används. Samma empiriska 
sanningskriterium får accepteras av teologin som av andra discipliner.128 
Teologin är ingen skyddad plats, utan bör relatera till övriga områden och 
också underkastas kraven på rationalitet, kunskap och prövning av 
arguments hållbarhet.129 

Att något står i bibeln är inget sanningskriterium. Bibeltexten är inte ett 
skyddat område där metoder inte får användas eller till vilken frågor inte får 
ställas. Däremot är det sant att många människor på olika sätt tillskriver 
bibeln betydelse och sanning i sina liv. Bibeln är genom att vara en grund-
text i två av världsreligionerna en särskild text, som har särskild innebörd för 
en stor del av världens befolkning. Den är invävd i vårt kulturarv. Men, 
bibeltexter är också texter i samma mening som andra texter. De kan stude-
ras och analyseras med samma metoder som andra texter studeras. 

I mitt arbete med text och tolkningar beaktar jag att bibeln är en religiös 
text i ett avseende: religiösa texter har stor genomslagskraft i och påverkan i 
människors liv – och i världen i stort. Det som står i en religiös text har 
givits – och ges fortfarande – en gudomlig legitimitet. Det är en viktig aspekt 
när det gäller underordningstexterna och deras receptionshistoria. Kraven på 
kvinnors underordning ges gudomlig legitimitet i Nya testamentets brevtex-
ter och de kraven formuleras inom ramen för ett teologiskt system eller 
bygge. 

Anders Jeffner finner genom sin analys i arbetet Kriterien Christlicher 
Glaubenslehre. Eine prinzipielle Untersuchung heutiger protestantischer 
Dogmatik im deutschen Sprachbereich från 1976 en rad kriterier och argu-
mentationsmodeller som används för att i trosläran avvisa eller acceptera 
enskilda läror.130 Av särskilt intresse för uppgiften i denna avhandling är 
                               
128 Essä III, Sanningskriterier i teologin (min övers.). 
129 Ibid., Inledningen. 
130 Anders Jeffner, Kriterien Christlicher Glaubenslehre. Eine prinzipielle Untersuchung 
heutiger protestantischer Dogmatik im deutschen Sprachbereich (1976), sid. 8. 
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Jeffners diskussion om autenticitetskriterium och rimlighetskriterium. En 
uppfattning kan, enligt Jeffner, sägas vara autentisk kristen eftersom den är 
biblisk, överensstämmer med kristen tradition eller religiös erfarenhet. 
Autenticitet och rimlighet sammanblandas dock i kristen troslära, visar 
Jeffner: det som är autentiskt kristet betraktas också, a priori, som rimligt.131 
Denna sammanblandning för dock med sig en rad problem och gör att kritis-
ka frågor och etiska överväganden kommer i skymundan. 

Att utgå ifrån att den företeelse man studerar, vara sig det är kristen tros-
lära eller bibeln, a priori är något gott och uppbyggligt är en apologetisk 
hållning som svårligen låter sig förenas med vetenskapligt arbete, visar 
Jeffner. Överfört på det område som här undersöks handlar det således om 
att se hur uttolkarna av underordningstexterna ser på bibeln och bibelns 
auktoritet. En apologetisk hållning till kristendomen är vanlig i exegetisk 
litteratur. Att använda autenticitets- och rimlighetskriterium som redskap i 
analyserna av kommentarerna är därför av vikt för undersökningen, eftersom 
dessa kriterier synliggör kommentarernas syn på bibeln och på bibelns 
auktoritet samt de konsekvenser synsätten får för tolkningarna av under-
ordningstexterna. 

Distinktionen mellan trosavhängiga och trosoberoende argument är också 
av vikt för mitt arbete.132 Det är inte ett giltigt argument för en tolkning att 
den kräver en religiös kvalifikation för att förstås – eller kritiseras. Eller 
annorlunda uttryckt: tro kan inte vara förutsättningen för att förstå eller ta 
ställning till en tolkning eller en text, en sådan argumentation är trosav-
hängig. 

Distinktion mellan trosavhängighet och trosoberoende argument är 
fruktbar vid t.ex. undersökningen av synen på bibelns auktoritet. 

I avsnittet Texter i kapitel 1 resonerade jag kring att man i exegetiskt 
arbete gör en åtskillnad mellan det historisk-kritiska arbetet med texterna 
och det hermeneutiska eller tillämpningen. Jag problematiserade också 
denna åtskillnad något. 

I sin bok Old Testament, Christianity and Pluralism från 1996 uttrycker 
Cristina Grenholm denna distinktion mellan olika syften (historisk-kritiskt 
arbete och tillämpning) med bibelkommentarer på följande sätt: 

By critical purposes I mean the purposes of describing, analysing and 
explaining biblical texts. By creative purposes I mean the purposes of relating 
biblical texts to religious faith.133 

Kritiska syften är deskriptiva och de historiska och språkliga frågeställning-
arna är i centrum, exegetiska kommentarer har oftast ett sådant syfte. Krea-
tiva syften relaterar, enligt denna distinktion, bibeltexter till religiös tro och 
                               
131 Ibid., sid. 58ff. 
132 Ibid., sid. 21. 
133 Grenholm, Old Testament, Christianity and Pluralism (1996), sid. 5–6. 
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samtiden. Här handlar det om teologiska tolkningar och tillämpningar av 
texterna. 

När man undersöker exegetiska kommentarer finner man att exegeter 
arbetar på båda sätt – både kritiskt och kreativt, för att använda Grenholms 
terminologi – men syftet är oftast att arbeta kritiskt (såsom detta arbete ovan 
beskrivits). Men man gör således teologiska tolkningar och relaterar texten 
till kristen tro i kommentarlitteratur – kritiska och kreativa tolkningar och 
arbetssätt flätas samman. 

I ett arbete med kommentarer kan man analytiskt hålla isär dessa syften, 
och undersöka hur tolkningarna och arbetssätten i kommentaren stämmer 
överens med det syfte kommentaren har. Hålls dessa syften isär blir således 
de glidningar i arbetssätt som finns i bibelvetenskapliga kommentarer syn-
liga. Dessa glidningar kan dölja ställningstaganden och värderingar. 

Grenholm lyfter fram vikten av att skilja på dessa båda tolkningar, för att 
få en klarare bild av tolkningsprocessen och vad som påverkar den.134. 

Det är en rad frågeställningar, bl.a. kring bibelns auktoritet och uppenba-
relse som inte utvecklas i exegetiska kommentarer och som därför fungerar 
som implicita påverkansfaktorer. Grenholm skriver 1990: 

Since the kind of interpretations pursued, the combination of critical and 
creative purposes, the views of the content of faith and the fundamental 
questions concerning revelation, the view of the Bible and the problem of 
application are usually not developed explicitly, the interpretations of the 
biblical text become blurred.135 

Distinktionen mellan kritiska och kreativa syften är ett av de sex kriterier för 
bibeltolkning som Grenholm föreslår i sitt arbete från 1996. Flera av 
Grenholms kriterier för tolkning är av intresse för arbetet i denna avhand-
lingen, eftersom de diskuterar värdepluralism, erkännande av alternativ och 
perspektiv samt synen på auktoritet.136 När det gäller perspektiv skriver 
Grenholm: 

Perspectivism can imply both more and less than awareness of religious 
pluralism. Basically it is a wider concept since perspectivism does not only 
refer to the pluralism of religions but also of other worldviews.137 

Jag använder i mitt arbete ”perspektiv” som en analyspunkt där andro-
centrism och könskonstruktioner synliggörs, och som ett kriterium för att 
synliggöra och destabilisera androcentrism och könskonstruktioner. 

                               
134 Grenholm (1996), sid. 265–268. 
135 Grenholm (1990), sid. 140. Grenholm har här undersökt och förklarat skillnaderna i fyra 
kommentarer till Romarbrevet. 
136 Grenholm (1996), 256–262. 
137 Grenholm (1996), sid. 261–262. 
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Grenholm diskuterar vikten av medvetenhet kring mångfalden av möjliga 
tolkningar och menar att etiska konflikter inte ska skylas över, utan göras 
tydliga. Ett av Grenholms kriterier formulerar frågan, om kritik av kristen 
teologi blir synlig i tolkningarna – och att sådan kritik bör blir synlig i tolk-
ningarna. 

I mitt arbete artikulerar jag de apologetiska förhållningssätt som präglar 
en del av kommentarlitteraturen, och anknyter därmed till Grenholms krite-
rium att en tolkning bör ”allow for a critique of Christian theology in its 
different forms”.138 Men, i mitt arbete  uppfattar jag en apologetiska hållning 
till kristendomen, eller Paulus, som ett möjligt uttryck för den hermeneutiska 
kategorin kvinnors underordning. 

De kriterier jag diskuterar i avhandlingens avslutande kapitel anknyter 
alla till att kön är den grundläggande kategorin. 

I sin avhandling Bibeln i kristen etik. En analys av olika uppfattningar om 
relationen mellan Bibeln och kristen etik. från 1999 bearbetar Hans-Erik 
Nordin ett flertal centrala hermeneutiska frågeställningar. Nordin menar att 
bibeltolkningen utgör en del av arbetet med att utforma en nutida kristen 
etik.139 I en tolkningsprocess ingår synen på tolkningens mål, tolkningens 
metod och tolkningsresultatet, förståelsen samt etisk värdering, samman-
fattar Nordin.140 Men, hela arbetsprocessen behöver etiskt genomlysas, 
menar Nordin. Den etiska arbetsprocessen innehåller tolkningsprocessen, 
men är också mer än den. I den etiska arbetsprocessen sker en etisk fördjup-
ning av värderingar och i den bearbetas etisk teori.141 När Nordin utformar 
sitt etiska kriterium för bibelanvändning i kristen etik betonar han att en etisk 
värdering ska göras av bibeltexterna, tolkningsprocessen samt den etiska 
arbetsprocessen. Nordin skriver: 

Bibeltexternas innehåll skall värderas utifrån Bibelns centrum, centrala upp-
fattningar i biblisk etik, moralisk intuition och det vi kan ge goda skäl för att 
anse vara gott och rätt.142 

Att man etiskt bör genomlysa hela bibeltolkningsprocessen är, som jag ser 
det, en fruktbar position. 

Den modell Nordin utarbetat för hur Bibeln bör användas i kristen etik 
kallar han ”agapemodell”. Utgångspunkten är att Bibelns etik är centrerad 
kring kärleken och att kärleken är ett grundläggande tema i Bibelns texter.143 
Vikten av att värdera bibeltexternas innehåll understryks av Nordin och han 
lyfter fram hustavlorna som exempel på att Bibeln innehåller problematiska 

                               
138 Ibid., sid. 263. 
139 Nordin (1999), sid. 58. 
140 Ibid., sid. 48. 
141 Ibid., sid. 48–49. 
142 Ibid., sid. 59. 
143 Ibid., sid. 216. 
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element.144 Han undersöker också hur feministteologer som Elisabeth 
Schüssler Fiorenza och Linda Cahill har förstått hustavlorna och samman-
fattar: 

Hustavlorna ska förstås utifrån de nytestamentliga värdena medkänsla och 
solidaritet, som får fungera som prototyper, och inte tolkas som uttryck för en 
fastställd hierarki, som skulle fungera som arketyp.145 

Genom undersökningen i min avhandling kommer svårigheterna med att 
använda intern-teologiska kriterier, som ”kärlek”, som tolkningskriterier i 
bibeltolkningen och i synnerhet i mötet med underordningstexterna att 
artikuleras. Feministteologiska tolkningar destabiliserar inte alltid texternas 
androcentrism och könskonstruktioner, citatet ovan är ett exempel på det. 

Nu har jag pekat på kriteriediskussioner och distinktioner och därmed 
ringat in några för mig centrala punkter: rimlighets- och autenticitetskrite-
rium för att exempelvis göra kommentarernas bibelsyn tydlig, distinktionen 
mellan olika syften: kritiska och kreativa och avslutningsvis har jag kort 
resonerat om bibeltolkning, etik och intern-teologiska bibeltolkningskrite-
rier. 

Nedan kommer jag att fortsätta att resonera om exegetik och metoder. 

Historisk-kritisk metod, pluralism och bibeltolkningens etik 
Jag formulerade tidigare att metodisk pluralism och pluralism i tolkningarna 
inte med nödvändighet löser alla tolkningsproblem, i synnerhet inte de tolk-
ningsproblem som aktualiseras i denna avhandling.146 Nedan ska jag redogö-
ra för delar av den diskussion om pluralism som förs inom teologins område. 

De centrala frågorna i samtida teologisk debatt om tolkning är just frågor 
om mångfald och pluralism och om bibeltolkningens etik. I såväl feminist-
teologisk diskussion som annan teologisk diskussion är dessa frågeställning-
ar centrala. De senaste decennierna har en diskussion om pluralismen vad 
gäller metoder i bibeltolkningen pågått. Pluralismen har setts som ett sätt att 
lösa flera stora hermeneutiska problem, inte minst vad gäller de etiska aspek-
terna av tolkningsarbetet. Ibland har pluralismen i tolkningarna setts som en 
garant mot oetiska eller ovetenskapliga tolkningar. Min undersökning visar 
dock att bristen på olika tolkningsmetoder eller bristen på en mångfald av 
tolkningar i sig inte med nödvändighet leder till att kvinnors underordning 
fungerar som hermeneutisk kategori. Det är inte den historisk-kritiska meto-
den i sig som är problemet, utan den bibelsyn och den könsförståelse som 

                               
144 Ibid., sid. 220. 
145 Ibid., sid. 99. 
146 Se kapitel 1, avsnittet Texter. 
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präglar författarens förförståelse.147 I vår tids bibelhermeneutiska diskussion 
är frågan om ”the Bible as Scripture” central.148 En konsekvens av min 
grundläggande syn på texten som främmande blir att jag förhåller mig kritisk 
till detta synsätt. Många av de tolkningsproblem jag identifierat genom min 
undersökning uppstår just genom att bibeln erkänns som ”Scripture” i veten-
skapligt arbete och därmed a priori som rimlig och god. 

Allt mer fokus har riktats mot exegetikens och exegetens ansvar i dagens 
exegetiska diskussion.149 Frågor om bibeltolkarens ansvar, objektivitet och 
anspråk har lyfts fram. Den etiska aspekten av bibeltolkningen som process 
har betonats och diskuterats.150 Exegeten Daniel Patte skriver i sin bok Ethics 
of Biblical Interpretation. A Reevalauation. från 1995: 

To put it bluntly, by systematically rejecting any interpretation that does not 
conform to our (male European-American) critical readings, we are sexist, 
racist, classist, colonialist – proponents of oppression in all its forms.151 

I boken gör han upp med sin egen blindhet som manlig, vit, västerländsk 
teolog och exeget. Pattes arbete riktar sig i första hand till män som varit och 
är i hans position: vita västerländska bibeluttolkare. I narrativ form beskriver 
han den process som har fått honom att se.152 

Daniel Patte menar att exegeter måste börja ta ansvar för sina tolkningar – 
låta etiken följa med genom hela tolkningsprocessen – och inse att de bidra-
git till förtryck av en rad grupper av människor. Han skriver om nödvändig-
heten av en tolkningsetik. Den metod han söker för att komma till rätta med 
de etiska problemen ska ge utrymme för vad han kallar ”multidimensionella 
tolkningar”. Han talar om en multidimensionell kritisk exeges, bibeltolkning, 
där exegeten görs ansvarig också för bibeltolkningens konsekvenser för 
människor. Patte menar att det inte räcker med att den kritiska exegesen ska 
prövas mot flera dimensioner, utan att den kritiska exegesen både ska ha som 
utgångspunkt och ram en flerdimensionell metod, där kön, ras, klass blir 
tydliga kategorier. Detta måste vara den kunskapsteoretiska förutsättningen 
för bibeltolkning och teologiskt arbete, menar Patte. 

Before we can acknowledge and respect the otherness of others, we European-
American males must acknowledge and respect our own otherness.153 

                               
147 Jfr Grenholm (1990), sid. 103. Stenström (1999), sid. 133, 142. Stenström skriver: 
”Furthermore, feminist research has shown that the calls to responsibility and accountability 
necessitates more and more qualified historical work, not less.” Stenström (1999), sid. 307. 
148 Frågan diskuteras av t.ex. Grenholm/Patte (eds) (2000). 
149 Detta diskuteras bl.a. av den fransk-amerikanske exegeten Daniel Patte i Ethics of Biblical 
Interpretation. A Reevaluation (1996). 
150 Grenholm (1996) sid. 258–259, Jeanrond (1994), sid. 114. 
151 Patte (1996), sid. 6. 
152 För en diskussion och tillämpning av Pattes bibeltolkningsmodell, se t.ex. Stenström 
(1999), sid. 291–318. 
153 Patte (1996), sid. 25. 
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Patte ringar här in den könsblindhet och normativitet som präglat – och 
präglar – exegetiken, samtidigt kan man diskutera hur mycket man löser ”det 
Andras” problem genom att göra alla grupper till ”de andra”. Att göra alla 
till ”de andra” kan istället skyla över fortsatt verkande och djupa maktstruk-
turer och obalanser. Kategorierna låter sig inte destabiliseras lätt.154 

En etik som följer med genom hela tolkningsprocessen och som inte bara 
blir en slags ”kontroll” när arbetet väl är avklarat och att låta kön, etnicitet 
och klass träda fram som tydliga och genomgripande kategorier, ser jag dock 
som två viktiga och användbara punkter i Pattes tolkningsteori. Däremot 
finns det problem i Pattes syn på pluralism och etik. Hur ska vi argumentera  
när vi ska avvisa exempelvis en anti-semitisk eller sexistisk tolkning, om vi 
har satt pluralismen som norm? I mötet med texter som är sexistiska eller 
anti-judiska t.ex. ställs bibeltolkningsproblematiken på sin spets. Jag menar 
att en pluralistisk, heterogen och kontextbunden syn på bibeltolknings-
problematik och etik inte är fruktbar när det gäller ”det Andras” kategori. 

Exegeten Anders Gerdmar diskuterar pluralism och multidimensionella 
tolkningar i sin artikel ”Exegesis, Postmodernism, and Auschwitz – On 
Human Dignity and the Ethics of Interpretation” från 1997 och vill, liksom 
jag, lyfta fram – eller återerövra – några centrala moderna begrepp. Är etiska 
val som inte i någon mening baserar sig på absoluter, utan på kontext, verk-
ligen användbara? Den kritiska exegetiken har varit hierarkisk på flera sätt: 
dels har den strävat efter den ”sanna” eller ”bästa” tolkningen och avvisat 
andra tolkningar, dels har den varit androcentrisk och patriarkal. Men om 
man ersätter denna modell med en multidimensionell modell där alla erkän-
ner sin ”annorlundahet”, sin kontext, sitt intresse och där så många olika 
tolkningar som möjligt är eftersträvansvärt innebär detta då inte att ”this 
non-hierarchical, in principle value-indeterminate model, allows – at least 
theoretically – oppressive readings?”, frågar Anders Gerdmar.155 Hans svar 
på frågan ger han genom en analys av anti-judiska och anti-semitiska tolk-
ningar. På vilket sätt kan egentligen en post-modern eller multidimensionell 
tolkningsmodell argumentera emot sådana tolkningar, frågar han sig. 
Gerdmar menar att exegetik och bibeltolkning bör innehålla ett imperativ – 
eller en absolut. För Gerdmar blir det han menar är en central kristen tanke – 
människans värdighet – ett korrektiv och ett imperativ som ger tolkningen 
ramar.156 Jag finner hans analys och argumentation fruktbar och den bearbe-
tar samma problematik som lyfts fram i denna avhandling: mötet med för-
tryckande texter och tolkningar och den bibeltolkningsproblematik dessa 
olika texter ställer på sin spets. Gerdmar visar hur både Anton Fridrichsen 
och Gerhard Kittel ”tappar” (mitt uttryck) sin exegetiska kunskap i mötet 

                               
154 Detta är en position jag kommer att utveckla och återkomma till i kapitel 6, Resultat och 
kriteriediskussion. 
155 Gerdmar (1997), sid. 121. 
156 Ibid., sid. 134–136. 
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med de anti-judiska texterna och istället styrs av förförståelse och ideologi i 
sin tolkning av dessa texter. Vi kommer att se exempel på just detta i några 
av exegeternas möten med underordningstexterna. 

Paradigmatiska tolkningar 
I sin avhandling Rethinking the Judaism – Hellenism Dichotomy. A historio-
graphical case study of Second Peter and Jude. från 2001 undersöker 
Gerdmar vad som inom exegetiken ansetts vara ”judiskt” eller ”hellenistiskt” 
och visar hur dikotomin mellan judiskt och hellenistiskt i det närmaste varit 
axiomatisk inom den exegetiska forskningen. Han menar – och visar i sin 
avhandling – att ”thus evaluating historical work, not only the representation 
of ’facts’ needs to be examined, but also the ideological and ethical choices 
on which the representation is founded”.157 Gerdmar undersöker de historiska 
data igen, vänder och vrider på dem och lämnar sina resultat vidare för fort-
satt diskussion. Han arbetar i enlighet med den historisk-kritiska metoden 
och ger ett exempel på hur denna metod kan användas för att upphäva diko-
tomier och ifrågasätta axiom och paradigm inom exegetiken. Metoden blir i 
ordets skarpaste mening kritisk. Gerdmar granskar tolkningarnas svaga 
historiska bas och visar den blindhet för det judiska som präglat forsk-
ningen.158 Här finns paralleller till de tolkningar som jag arbetar med och vad 
jag finner i dessa tolkningar. En annan viktig slutsats hos Gerdmar är att när 
en företeelse inte passar in i paradigmet, så justeras inte paradigmet, utan det 
som inte passar in blir en anomali, en avvikelse (”den Andra”).159 Exegeti-
kens uppgift är att specificera och inte generalisera, menar Gerdmar.160 Gene-
raliseringarna om judar och judendom han finner inom exegetiken, liknar de 
generaliseringar jag finner om kvinnor i mitt material. Jag finner också 
generaliseringar av judar och judendomen. 

Exegeten Anders Eriksson undersöker, dock genom att använda en reto-
risk analys, på liknande sätt de tolkningar av texter som blivit paradigma-
tiska och normerande. I avhandlingen Traditions as rethorical proof: 
Pauline Argumentation in 1 Corinthians. från 1998 undersöker Eriksson hur 
den tidigare forskningen studerat förhistorien till traditionerna (bekännelser, 
liturgiska formler, acklamationer) i Paulus brev. Eriksson skriver: 

… I want to study the ”power” of Paul’s rhetoric for the original audience of 
Corinthians Christians two thousands years ago.161 

                               
157 Gerdmar (2001), sid. 20. 
158 Ibid., sid. 330. 
159 Ibid., sid. 335. 
160 Ibid., sid. 341. 
161 Eriksson (1998), sid. 23. 
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Anders Eriksson gör en historisk analys med hjälp av den roll retoriken spe-
lade under antiken. Hans undersökning är intressant för uppgiften i denna 
avhandling, både vad gäller slutsatser och iakttagelser och vad gäller hans 
val av material – 1 Kor, som i kap 11 och 14 innehåller underordningstexter. 
Eriksson visar hur exegeter alltför ofta okritiskt accepterat Paulus beskriv-
ning av en företeelse eller händelse. När det gäller profetior och tungo-
målstal, som diskuteras av Paulus i 1 Kor, så har forskarna i stor utsträckning 
utgått ifrån att Paulus beskrivning av dessa fenomen är både opartisk och 
korrekt. Denna utgångspunkt utgör en svag länk i deras försök att rekonstru-
era den historiska situationen.162 Det är viktigt för exegetiken att inte förlita 
sig på paradigmatiska sanningar, utan att undersöka på nytt. Eriksson identi-
fierar ett hermeneutiskt problem i bibelinterpretationen: 

… when the situation behind the text differs from the interpreters situation, 
the application of the text to a new situation often results in a conflation of 
hermeneutical horizons, so that the contemporary situation is read into the 
original situation.163 

Detta problem går också åt motsatt håll: situationen bakom texten läses in i 
den samtida situationen. Spänningen/konflikten mellan text och läsare är 
således inte enbart något som gör dessa texter intressanta ur hermeneutisk 
synvinkel, utan också ett medel för att avslöja underliggande värderingar, 
ställningstaganden och synsätt. Ett medel att avslöja den exegetiska koden. 

Eriksson synliggör i sin avhandling ett könsdikotomt tänkande när han 
visar hur tungomålstal av konstrueras av Paulus. Tungomålstal associeras 
med känsla/ande omognad och kvinnlighet, medan profetia associeras med 
förnuft, mognad och manlighet. Den logiska förklaring till detta är, enligt 
Eriksson, att Paulus vill förminska sina motståndare: de pneumatiska kvin-
nor som uppträtt i församlingen och gjort anspråk på religiös delaktighet/ 
fullvärdighet, kanske t.o.m. ledarskap.164 Anders Erikssons analys av 1 Kor 
14:34, där kvinnor förbjuds att tala sammanfattas så här: 

Paul’s prohibition for public speaking is thus not directed to all women, but 
to a specific group who have been implicit in the argumentation all along and 
who are the motivation for Paul’s writing.165 

Relationen manligt–kvinnligt spelar stor roll i Paulus argumentation i brevet, 
enligt Eriksson, och avvisar teorierna om att underordningstexten i kap 14 
skulle vara en senare interpolation som forskningen föreslagit. De korintiska 
karismatikerna hade förmodligen en egalitär förståelse av den kristna gemen-
skapen som en gemenskap där alla var bärare av anden och en del av Kristi 
                               
162 Ibid., sid. 199. 
163 Ibid., sid. 198. 
164 Ibid., sid. 204–205. 
165 Ibid., 205–206. 
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kropp. Paulus inför genom sin argumentation i brevet en ordning och hier-
arki, både i synen på tungomålstal och profetior och ”inom” Kristi kropp.166 I 
avhandlingen visar Eriksson hur dikotomierna manligt–kvinnligt förstärks 
genom religiösa associationer och ges gudomlig legitimitet. 

Genom att ifrågasätta paradigmatiska sanningar inom forskningen och 
genom användandet av en noggrann historisk-kritisk metod genom vilken 
tidigare slutsatser prövas igen och med en udd riktad mot post-modernt plu-
ralistiskt tänkande, är Erikssons och Gerdmars arbeten två svenska exempel 
på hur den historisk-kritiska metoden kan synliggöra förförståelse och diko-
tomier och komma till nya exegetiska slutsatser. 

I Gerdmars arbete synliggörs kategorin etnicitet och i Eriksson kategori-
erna etnicitet och kön. 

Misstankens teologiska hermeneutik 
Den feministiska bibelhermeneutiken har lämnat viktiga bidrag till dagens 
diskussion om bibeltolkning. Feministisk bibelhermeneutik är en teori för 
förståelse och tolkning, där bibelns förtryckande och befriande intentioner 
och funktioner blir urskiljbara och erkända. Inom feministteologin under-
stryks att bibeltexter har patriarkal intention och funktion, och att exegesen 
varit – och är – androcentrisk, dvs. den androcentriska intentionen och funk-
tionen har reproducerats genom tolkning och tradition.167 Exegeten Inger 
Ljung diskuterar på vilket sätt och om, det har betydelse om det är en kvinna 
eller en man som läser bibeltexten. Hon pekar på att androcentriska texter 
struktureras annorlunda för kvinnor och för män. De fungerar stärkande för 
män, de blir en mötesplats mellan det personliga och det allmängiltiga, medan 
kvinnor får försöka läsa ”som en man” för att kunna uppnå ett sådant möte.168 

En exegetisk princip säger att det med svårighet går eller ens är veten-
skapligt att försöka tolka tystnaden i bibeltexterna.169 Det som inte sägs, det 
som inte nämns, går inte att dra slutsatser om. Ändå dras en stor mängd 
slutsatser från text till verklighet i exegetisk litteratur. Den feministiska 
bibelhermeneutiken handlar till viss del om tystnad, eftersom det ofta är tyst 
om kvinnor och kvinnors liv i texterna, och i tolkningarna. Att dra slutsatser 
av denna tystnad och att reflektera kring tystnadens betydelse är områden 
som feministiska bibelforskare tagit sig an. En annan viktig uppgift för den 
feministiska exgetiska forskningen har varit att rekonstruera kvinnors liv, 
bortom Paulus eller andra mäns syn på kvinnor170. Misstankens hermeneutik 

                               
166 Ibid., sid. 223–225, 229. 
167 Schüssler Fiorenza (1984), sid. xii, Fatum (1991), sid. 59. 
168 Ljung i Tro & Tanke 1998:1, sid. 123. Se också diskussion hos Stenström (1999), sid. 55–58. 
169 Se t.ex. Lars Hartman (1985), sid. 167. 
170 Bernadette J. Brooten, Early Christian Women and their Cultural Context: Issues of 
Method in Historical Reconstruction, i Feminist Perspectives on Biblical Scholarship, Adela 
Yarbro Collins (red.), (1985). 
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är en idag vanlig utgångspunkt för hermeneutisk diskussion.171 Denna herme-
neutik handlar om att avslöja underliggande koder eller förutsättningar i 
såväl text som tolkning, undersöka perspektiv och värderingar.172 Vidare att 
en text eller en läsning inte är oskyldig. Den är alltid färgad av intressen. 
Texter och läsningar, eller annorlunda uttryckt: kommunikation, kan vara 
manipulativa, auktoritära och destruktiva. Feministisk teologi och bibelher-
meneutik har fungerat som en misstankens hermeneutik inom teologin. Ett 
korrektiv till ”huvudfåran” (mainstream eller malestream) inom kristen teo-
logi. Misstankens hermeneutik ställer inom detta fält frågor som: Hur, på 
vilket sätt, har kvinnor uteslutits ur texter och tolkningar? Är kvinnors erfa-
renheter representerade i den ”vanliga” mänskliga erfarenheten? Är bibel-
textens intention och funktion intervenerande eller kommunicerande? 

Svaren på frågor av detta slag har visat att kristendomen innehåller ett 
könssystem där hierarkin sett ut så här: Gud–man–kvinna–natur.173 

Elisabeth Schüssler Fiorenza har utvecklat en misstankens hermeneutik 
inom den feministiska bibelhermeneutiken: 

In short, a hermeneutics of suspicion, as I have developed it investigates how 
the andro-kyriocentric text constructs silences, eradicates, positions, and 
elaborates not only gender, woman, and the feminine but also other socio-
political and cultural marginalization or dehumanizing codes in the interest of 
maintaining kyriarchal oppressions. The hermeneutics of suspicion is an 
interpretive activity through which thinking ”escapes the power of the 
linguistic even while it is itself linguistically constituted”. Hence a 
hermeneutics of suspicion interrogates not only the text but also the reader as 
to how each is linguistically constituted. It does not reduce text or reader to 
an ahistorical core – the ”truth” or ”human nature” – but seeks to understand 
both as produced in the context of kyriarchal relations of domination.174 

Schüssler Fiorenza menar att misstankens hermeneutik insisterar på att alla 
de sätt på vilka vi försöker förstå världen – talet, texten, läsningen, tänkandet 
– aldrig finns till utanför språket eller utanför tid och historia. Vi befinner 
oss aldrig utanför ”världen”. Schüssler Fiorenza förstår språket som ett öppet 
system, möjligt att förändra, inte som en sluten struktur. Likaså är texter inte 

                               
171 ”Misstankens hermeneutik” är ett begrepp som utvecklats av bl.a. Paul Ricoeur (1970). Jag 
tar dock inte i mitt arbete avstamp i Ricoeurs begreppsvärld. Misstankens hermeneutik är 
något som inom feministteologins område utvecklats av Schüssler Fiorenza (1984), (1998), 
sid. 76–77, 89–90, 95–96. 
172 Fiorenza (1984), sid. xiiff. 
173 Chopp (1992), sid. 17. Chopp för där ett resonemang om att hermeneutiken egentligen bör 
benämnas de marginaliserades hermeneutik. ”Feminist theology, at least in some recent 
works, can be best construed as discourses from the margin that free women’s voices to trans-
form, rather than merely correct, the symbolic order”, sid. 18. Hon påpekar också att det är 
viktigt för vita västerländska välutbildade kvinnor att se sina dubbla positioner: både i 
centrum och marginaliserade. 
174 Schüssler Fiorenza (1998), sid. 95. Citatet i Schüssler Fiorenzas text är från B.R. 
Wacherhauser Hermeneutics and Modern Philosophy (1986). 
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stängda, förslutna, utan tolkningarna påverkas i hög grad av läsarens ”choice 
of intertext, reading paradigms, and frames of meaning”.175 Jag tar fasta på 
den grundläggande aspekten av denna misstankens hermeneutik: 
undersökningen av hur text och läsare konstruerar ”världen”, och hur man 
väljer vad och vilka som får finnas i den. 

Inom feministisk bibelhermeneutik diskuteras vikten av kvinnors erfaren-
heter som kriterium för bibeltolkning. Tre huvudståndpunkter kan man finna 
inom detta område. 1) Erfarenhet av förtryck och kamp för befrielse är erfa-
renheter som tillskrivs auktoritet när det gäller bibeltolkningen.176 2) 
Bibeltexter som är förtryckande tillskrivs ingen auktoritet.177 3) Bibeltexter 
kan ha både androcentrisk funktion och intention.178 

När det gäller just dessa tre punkter är många inom den feministiskt 
orienterade bibelhermeneutiken överens. Men sedan finns skillnader i synsätt 
på hur befriande en bibeltext egentligen kan vara, vad som är kvinnlig erfa-
renhet och i uppfattning om hur kvinnofrigörande kristendomen från början 
var eller om man alls kan säga att den var – är – det. Det är således inom tre 
stora områden man debatterar: om historieuppfattningen (det deskriptiva 
arbetet), om den feministiska teologins uppgift (den konstruktiva diskussio-
nen) och om feministisk metod (kriterier för teologin och tolkningen). En 
text som ofta lyfts fram i feministteologiska sammanhang är Gal 3:28 f, där 
Paulus skriver att det inte längre finns jude eller grek, slav eller fri, man eller 
kvinna (eg. ”manligt”, ”kvinnligt”). Den används ofta som ett emancipato-
riskt raster inom bibeltolkningen, såväl inom den feministiska bibeltolkning-
en som inom bibeltolkningen i vidare mening. Lone Fatum är en forskare 
som varnar för att feministteologin kan bli apologetisk och därmed hamna i 
samma fälla som den androcentriskt baserade exeges man kritiserar.179 Lone 
Fatum menar att det finns en risk att feministteologer blir apologetiska i sina 
egna tolkningar och förstorar eller romantisera det frigörande i bibeltexter-
na.180 Feministisk analys och kritik kan inte göra apologetiska kompromisser, 
utan ska klarlägga och avslöja.181 Fatum är orienterad mot historien och hur 
historien beskrivs, hon menar att exegetisk forskning behöver ha en stor 
noggrannhet vad gäller just historien. Hon argumenterar för att bibeltolk-
ningen riskerar att drunkna i metoder som inte självklart är tillämpbara på de 
texter man arbetar med eller de teologiska problemkomplexen och där vi 

                               
175 Ibid., sid. 96. 
176 Så t.ex. Elisabeth Schüssler Fiorenza. 
177 Så t.ex. Phyllis Trible. 
178 Så t.ex. Lone Fatum. 
179 Här finns en pågående debatt mellan Elisabeth Schüssler Fiorenza och Lone Fatum, se 
Fiorenza (1999), sid. 160ff. där hon benämner Fatums syn på historien som ”essentialism”. 
Möjligen bygger Fiorenzas anklagelse på att Fatum hävdar att Paulus könsuppfattning inte ger 
utrymme för en konstruktivistisk eller befriande kvinnoroll. 
180 Fatum (1992). 
181 Fatum i Börresen (red.) (1991), sid. 60. 
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som teologer riskerar att vara ständiga amatörer.182 Lone Fatum menar vidare 
att det måste vara tydligt varför man väljer en viss metod och hon föresprå-
kar en metodisk genomskinlighet. Exegetiken kan inte klara sig utan histo-
risk kritik eller historiskt reflekterande metoder, menar Fatum.183 I mitt 
arbete är jag tydligt influerad av Lone Fatums program. Mitt val av metod 
speglar det inflytande historiska frågeställningar har inom såväl den exegetik 
som blivit huvudfåran och den feministiskt orienterade exegetiken. Fatums 
krav på metodisk genomskinlighet och framlyftande av risken för apologetik 
som ständigt korrektiv inom feministisk teologi, är särskilt viktiga punkter 
för mig. Fatum menar att uppgiften för feministisk exegetisk forskning är 
kritisk: att kartlägga och avslöja androcentriska värderingar i texterna och i 
tolkningarna av texterna.184 Fatum drar andra än emancipatoriska slutsatser 
av texten i Gal 3:28: 

It should not be overlooked that a deconstruction of Gal 3:28c leaves us with 
the ideal of virginity and ascetism according to an androcentric standard of 
gender annulment, and this is the possibility of Christian women to negate 
their femaleness, thus eschatologically transcending their a-normality of 
gender and sexuality.185 

Inom feministteologin har kritiken och analysen av androcentriska och patri-
arkala bibeltexter och tolkningar en lång historia.186 Att text och författare 
uppfattas som ”goda” eller ”oskyldiga” är uttryck för en apologetisk läs-
ning och diskurs som är vanlig inom teologin, och ur en feministisk synvinkel 
är detta en grundläggande punkt för kritik. Problemen med denna typ av 
läsning blir synliga på olika nivåer: författaren ifrågasätts inte, det som sker 
är sant för att författaren säger det och också den normativa nivån där för-
fattarens intentioner och texten uppfattas som a priori ”goda”. Teologin, 
Paulus – eller Gud – räddas från ideologin.187 
                               
182 Fatum (1996), sid. 90, 94–97, 101, 102. 
183 Jfr Ljung (1989). Ljung menar att det kan vara önskvärt med många metoder och sätt att 
tolka, men att det bara finns en metod som är omistlig i bibeltolkningen: den historisk-kritis-
ka, där författarens intention efterfrågas och där den historiska kontexten är i fokus. 
184 Elisabeth Schüssler Fiorenza lyfter också fram den kritiska uppgiften, men menar att det i 
kristendomens kärna finns befrielse. Fatum menar att forskningsuppgiften är kritisk, inte 
konstruktiv och benämner Fiorenzas position som revisionistisk. För en diskussion se 
Stenström (1999) sid. 226–263, 292–315. Schüssler Fiorenza (1999), sid. 160–173. Fatum 
(1992), sid. 15–22. 
185 Fatum i Stenström (1992), sid. 271. 
186 Det arbetet började redan med Elisabeth Cady Stantons The Womans Bible, som utgavs 
1895 och 1898. För en genomgång av några olika feministiska strategier i tolkningarna av 
förtryckande bibeltexter, se Stenström (1999), sid. 174–225. Den tyska exegeten Luise 
Schotroff, t.ex., talar om texternas ”death context”. Stenström skriver att Schotroff ”criticizes 
texts and imagery by reference to knowledge of the actual life contexts, and death contexts, of 
women”, Stenström (1999), sid. 216. 
187 Denna diskussion för Mieke Bal bl.a. när hon analyserar Phyllis Tribles arbete med kvinno-
förtyckande texter: ”although she is critical toward the characters who abuse women in the 
four impressive ’texts of terror’ she selected, Yahweh is somehow redeemed from the critique. 
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Elisabeth Schüssler Fiorenza uppmanar i sitt arbete Bread not Stone. The 
Challenge of Feminist Biblical Interpretation från 1984 feministteologer att 
se och analysera hur patriarkala tolkningar fortsätter att förtrycka och be-
gränsa kvinnor. Tolkningar av androcentriska texter har undersökts av bl.a. 
Elisabeth Schüssler Fiorenza. Under 1980-talet kom feministteologiska 
arbeten, som på olika sätt behandlade bibeltolkningen.188 

Flera feministteologer såg att exegeternas tolkningar, av t.ex. hustavlorna i 
Nya testamentet, fyllde apologetiska syften.189 Kommentatorerna försvarar på 
olika sätt den ordning som texterna ger uttryck för. Elisabeth Schüssler fann 
genom analys tre förklaringsmodeller samtida exegeter brukar använda i 
tolkningarna av hustavlorna: 1. Hustavlorna uttrycker en nödvändig anpass-
ningen till den patriarkala ordningen för att kyrkan skulle överleva. 2. Hus-
tavlorna är ett socialt alternativ till det asketiska idealet (asketism ses då som 
något negativt för kvinnor). 3. Hustavlorna uttrycker Jesu etik och ger hans 
uppmaning till tjänande en ny aktualitet. Hustavlorna förespråkar en revolu-
tionerande underordning. Man accepterar den ordning som finns i det antika 
samhället, men som kristen går man in under den med vilja och moti-
vation.190 

Dessa tre modeller kommer vi att få exempel på i materialet. 
Att försvara ordningen fick naturligtvis konsekvenser även för de andra 

grupper som hustavlorna riktar sig till. Barn och slavar var också maktlösa. 
Slaveriet har behandlats utförligt i teologisk litteratur – och problematiserats. 
Samtidigt har det sedan 1980-talet skett en kritisk diskussion om hur slave-
riet framställts och tolkats. Kritik kan riktas mot kommentarernas bild av 
slaveriet, men mitt fokus ligger på hur man beskriver slaveriet i jämförelse 
med hur man beskriver kvinnors livsvillkor. 

Litet uppmärksammat är att slaveriet omfattade två kön. I den teologiska 
litteraturen utgår man oftast ifrån slavar, inte slavinnor.191 Även om slavar 
omtalas som ”han eller hon”, fästs ingen stor vikt vid eller dras inga konsek-
venser av att slavar och slavinnor hade olika livsvillkor och olika uppgifter. 
Slavarna och slavinnornas olika uppgifter och villkor kommer jag att belysa 
ytterligare i kapitel 3, ”Kontexter” i avsnittet Slavinnor och slavar: att inte 
                                                                                                                             
Hence, the theology is saved from the ideology”, Bal (1991), sid. 62. Bal visar att denna oskyl-
diga eller apologetiska läsning även kan finnas hos feministteologer med kritiska ansatser. 
188 Förutom det verk av Elisabeth Schüssler Fiorenza som redan refererats kan nämnas hennes 
arbete om urkristendomen, Hon får inte glömmas. Kristendomens ursprung ur ett feminist-
teologiskt perspektiv (1985, 1992), Phyllis Trible, Texts of Terror. Literary-Feminist Readings 
of Biblical Narratives (1984), Letty M. Russell (red.), Feminist Interpretation of the Bible 
(1985), Adela Yarbro Collins (red.), Feminist Perspectives on Biblical Scholarship (1985). 
189 Lone Fatum, Image of God and Glory of Man. Women in Pauline Congregations, i Image of 
God and Gender Models in Judeo-Christian Tradition (1991), sid. 58–59, Elisabeth Schüssler 
Fiorenza, Bread not Stone the Challenge of Feminist Biblical Interpretation (1984), sid. 83. 
190 Schüssler Fiorenza (1984). Kapitel 4 i hennes arbete från 1984 behandlar dessa modeller. 
191 Martin (1990), sid. 49, där slavars positioner diskuteras utan att könsskillnaden beaktas. 
Möjligheterna för slavinnor att nå positioner var betydligt sämre än slavars, beroende på dålig 
utbildning t.ex. 
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äga sin kropp. Gruppen kvinnor är mindre uppmärksammad än slavar/slave-
riet i den teologiska litteraturen, är dock en generell slutsats man kan dra. 

Cynthia Briggs Kittredge arbetar som vi såg ovan i kapitel i avsnittet 
Metod med lydnads-begreppet i den paulinska traditionen. Jag vill här kort 
återknyta till hennes arbete. Kittredge kommer fram till att tolkningarna av 
lydnad har tre gemensamma drag: 1. En skarp distinktion mellan lydnaden 
hos Paulus och lydnaden och underordningen i den paulinska traditionen. 2. 
Man fokuserar på den ”andliga” dimensionen av lydnad istället för hur 
lydnad uppmanar till och konstruerar sociala relationer. 3. Analyserna tar det 
sociala systemet för givet – könssystemet och andra sociala strukturer. 3. 
Paulus uppmaning till lydnad ses som en nödvändig respons på ett socialt 
eller teologiskt problem: entusiasm, gnosticism, hellenism osv. 5. Vikten 
läggs vid människans vilja när man drar slutsatsen att paulinsk lydnad är 
”fri”, ”frivillig” eller ”kärlek”.192 Dessa fem utmärkande drag finns även på 
olika sätt och olika hög grad i mitt material. 

I Sverige har Hanna Stenström arbetat receptionshistoriskt med tolkningar 
av androcentriska och sexistiska texter i Nya testamentet. Stenström har 
arbetat med Uppenbarelseboken 14:1–5, som är en text där kollisionen 
mellan text och läsare blir uppenbar och där de androcentriska inslagen är 
starka. Stenström undersöker de strategier som finns i kommentarerna för att 
möta dessa tolkningsproblem som texten i Upp om de 144.000 ”manliga” 
jungfrurna ger upphov till. En strategi är att arbeta historisk-kritiskt på ett 
sätt som gör att frågor kring kvinnor blir icke-frågor. Andra strategier 
Stenström finner i kommentarernas brottningar med texten är att man syn-
liggör att texten är problematisk och att den behöver förklaras, att man ser 
texten som problematisk och att den behöver mjukas upp, att texten är 
problematisk och att bibeln måste räddas samt att texten är problematisk och 
att den måste uteslutas eller betraktas som ett tillägg.193 Vi kommer att möta 
liknande sätt att brottas med texterna i min undersökning. 

Man kan således peka på att det finns olika paradigm inom exegetiken för 
hur texter som är problematiska ur könssynpunkt tolkas. Stenströms under-
sökning är dock mer textnära och exegetiskt orienterad än min. Stenström 
undersöker också feministiska tolkningar av texten. 

I sitt avslutande kapitel understryker Stenström vikten av etik inom 
området bibeltolkning och också att de könsteoretiska övervägandena inom 
fältet behöver genomarbetas tillsammans med forskare från andra 
områden.194 Stenström lyfter fram feministteologins – och bibeltolkningens – 
kritiska uppgift och vikten av att förankra texterna i sitt historiska 
sammanhang och arbeta historisk-kritiskt. Texten är den andra och den 
främmande. När det gäller bibeltolkningens kritiska uppgift har Stenström 

                               
192 Kittredge (1996), sid. 47. 
193 Stenström (1999), sid. 121–149. 
194 Ibid., sid. 308ff. 
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och Fatum liknande uppfattningar, och deras position är som framgått även 
min egen. Men, Stenström diskuterar också etikens roll i bibeltolkningens 
kreativa uppgift och i den diskussionen är hon är influerad av bl.a. Daniel 
Pattes androkritiska etik och synsätt. Vi har tidigare i detta kapitel, under 
avsnittet Historisk-kritisk metod, pluralism och bibeltolkningens etik mött 
Pattes teorier och jag har också lyft fram den kritik som kan riktas mot dessa 
teorier. Stenström vill bort från universella anspråk, vad gäller t.ex. kvinnors 
erfarenhet, och förespråkar en kontextuellt förankrad etik och kamp. På den 
punkten skiljer vi oss således åt. Stenström menar att en postmodern 
förståelse som problematiserar falska universialistiska anspråk är fruktbar så 
länge den inte blir apolitisk.195 I den diskussionen tar Stenström och jag olika 
vägar, då jag menar att en kontextuellt förankrad etik innebär stora risker för 
det feministiska projektet. 

Jag har i tidigare i detta kapitel redogjort för och argumenterat för min 
syn på kön som kategori och för min position att det feministiska projektet är 
ett modernt projekt och att detta går att förena med kritik och en misstankens 
hermeneutik. 

Ett annat exempel på feministiskt arbete med underordningstexter, är 
exegeten Antoinette Wire arbete med 1 Kor. 

Wire menar, utifrån en retorisk analys av brevet, att Paulus i 1 Kor grad-
vis krymper kvinnornas utrymme.196 I kap 11 argumenterar han (utifrån en 
tolkning av skapelseberättelsen) att kvinnan inte ska be eller profetera 
barhuvad. Det är en skam för kvinnan att vara barhuvad. Skam är något som 

                               
195 Ibid., sid. 308ff. 
196 Wire (1994), sid. 188–189. Wire utgår ifrån att underordningstexterna i kap 11 och 14 är 
ursprungliga, och inte interpolationer. Det senare är en vanlig förklaring inom exegetisk litte-
ratur till dessa texter (och även andra underordningstexter.) Osiek och Balch (1997) menar att 
1 Kor:s underordningstexter är interpolationer och inte alls speglar Paulus mer radikala syn på 
könen som han uttryckt i Gal 3:28. De skriver: ”This interpolation projects the massive 
reinterpretation of Paul in the deutero-Pauline literature – accomplished by importing 
Aristotelian household codes into early Christian ethics – back onto Paul himself, and thus it 
obscures the freedom women experienced in those early communities. Paul himself had 
written of the ’subordination’ (uJpotavssomai, v. 32) of the spirits of the prophets to the 
prophets, the subject of the whole chapter, but some second-generation Christian editor saw a 
golden opportunity to expand Paul’s text by inserting an insistence of domestic ’subordina-
tion’ (using the same key verb) and on the silences of wives (v.34), both of which post-
Pauline Christians assimilating to The Roman Empire considered crucial. Ann Wire, who 
accepts the authenticity of these verses, is interpreting Paul by the post-Pauline ethic of the 
household codes; whether this is done by a feminist or a Fundamentalist, the result is 
disastrous”, sid. 117. 

Min uppfattning är att Osieks och Balchs tolkningar och avvisande av möjligheten att vi 
faktiskt här har att göra med Paulus eget synsätt bär inslag av att vara apologetiska. Gal 3:28 
räcker inte som enda motvikt till dessa underordningstexter. Det är klart att det i den första 
kristna tiden fanns såväl profetissor som kvinnliga andliga ledare, men det i sig är inte till-
räckliga bevis för att underordningstexterna är interpolationer. Vi ser också hur Gal 3:28 
används som tolkningsnyckel för båda synsätten: antingen som bevis för att underordnings-
texterna inte är paulinska eller som den text som har missuppfattats och därför föranlett 
underordningstexterna. 



Annika Borg: Kön och bibeltolkning 74

är könsbundet (”gender-specific”).197 I kapitel 14 går Paulus ett steg ytterli-
gare och menar att kvinnan inte ska profetera eller tala i församlingen över-
huvudtaget. Hon ska vara stilla och tyst. När sedan uppståndelsens vittnen 
räknas upp i kapitel 15 finns inte kvinnorna med, något som kan sägas vara 
en avvikelse och således ha ett särskilt syfte (att utesluta kvinnorna), efter-
som (de bevarade) evangelietraditionerna på denna punkt är entydiga och 
pekar ut kvinnorna som vittnen till uppståndelsen. 

Paulus argumentationslinje blir således: kvinnans huvud ska täckas, hon 
är mannens avglans och når Gud/Kristus via mannen, hon ska vara tyst och 
hon utesluts slutligen som vittne till uppståndelsen, enligt Wire. Exegetiska 
genomgångar av underordningstexterna av feministiskt orienterade exegeter 
är ett centralt område inom feministteologin. 

En undersökning av exegetiska kommentarers tolkningar av under-
ordningstexterna och en kriteriediskussion utifrån resultatet av dessa analy-
ser på det sätt som har avgränsats i kapitel 1, ”Syfte, Material, Metod” i 
avsnittet Material och avgränsningar och som företas i denna avhandling 
har dock inte tidigare gjorts. 

Feministteologiska överväganden 
Utgångspunkten i de allra flesta feministteologiska arbeten är att den kristna 
traditionen och bibeln i sig bär incitament till en befrielse av människor. En 
befrielse som inkluderar kvinnor. Jag har ovan givit exempel på sådana 
arbeten. Lager av androcentrism och patriarkala strukturer kan skalas bort. 

En kritisk fråga till feministteologin är varför man ska söka i den kristna 
traditionen och i bibeln för att finna emancipatoriska byggstenar och om det 
är historiskt rimligt och en akademisk uppgift att söka och finna dessa incita-
ment till befrielse i den kristna traditionen. Annorlunda uttryckt: går det 
feministiska projektet att förena med kristendomen?198 De flesta feministteo-
loger svarar ja på den frågan. Grundantagandet är att det efter den kritiska 
undersökningen och avslöjandet av androcentrism och patriarkala strukturer 
finns något kvar. 

Med mina feministiska utgångspunkter blir min position att jag menar att 
arbetet med att undersöka dikotomier på teologins område bara är i sin 
början och att en diskussion om risken att hamna i den apologetik vi själva 
kritiserar ständigt behöver aktualiseras. Huruvida det är en akademisk upp-

                               
197 En man skäms när hans heder är ifrågasatt och inte offentligt försvarad, en kvinna bär 
skam om hennes heder ens måste försvaras, se Wire (1994), sid. 176–177. En man blir också 
utskämd om kvinnans heder måste försvaras. 
198 För en diskussion om detta se Hampson, red., (1996), Swallowing a Fishbone? Feminist 
Theologians Debate Christianity, sid. 1–16, 112–124, 150–152. För en diskussion om kristen-
domen, förtryck och jämställdhet inom svenskt språkområde, se Grenholm, Vågar en kvinna 
läsa Bibeln? i Tro & Tanke (1992:8), red. Stenström. Jfr Block (1975): ”Frågan är emellertid 
hur symmetrisk den religiösa könsrollsfördelningen kan bli i kristendomen”, sid. 443–444. 
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gift att skapa en fusion mellan feminism och kristendomen, är också en fråga 
som behöver ställas. 

I boken Horizons in Feminist Theology. Identity, Tradition and Norms 
från 1997 ges en överblick över samtida feministteologisk debatt. Det är 
tydligt hur postmoderna (poststrukturalistiska) strömningar influerar den 
samtida debatten, vad gäller synen på kön, tolkning, historia och tradition. 
Pluralism, kontext och ”difference” blir viktiga begrepp och det ges exempel 
på hur dolda dikotomier fortsätter att verka inom feministteologin. Mary 
McClintock Fulkerson analyserar t.ex. Rosemary Radford Ruethers (numera 
klassiska) feministteologiska arbete där Ruether pekar på att kvinnor inte 
tillskrivits full mänsklighet i den kristna traditionen och använder den kristna 
imago Dei-tanken som ett kritiskt korrektiv till en androcentrisk och patriar-
kal tradition. Mänskligheten är både man och kvinna.199 Här missar Ruether, 
enligt Fulkerson, att definitionen av ”kvinna” bygger på dikotomin man–
kvinna och, skriver Fulkerson: 

If this is not recognized, then the exclusions operative in any definition of 
woman and its supporting discursive setting will continue to go 
unrecognized.200 

Men, Fulkerson menar att utifrån en medvetenhet om de verksamma diko-
tomierna kan kristna berättelser ”invite us to move ceaselessly toward the 
discovery of new ’outsides’, new strangers and the conditions that support 
them”.201 I Fulkersons artikel blir det tydligt hur en filosofisk medvetenhet 
om och utredning av dikotomier och kön ändå inte riktigt följer med in i 
diskussionen av den judisk-kristna tanken imago Dei. Även om Fulkerson är 
försiktig i sitt förslag att kristna berättelser kan användas i det postmodernt 
(poststrukturalistiskt) färgade feministteologiska projektet, föreslår hon det 
utan att besvara frågan varför vi ska söka just där. 

Mycket förenklat kan man säga att en tongivande strömning inom femi-
nistteologin idag är att vi ska söka och synliggöra så många ”andra” som 
möjligt. Detta är ”sanningen” eller ”det högsta goda” i ett projekt som inte 
längre säger sig tro på ”sanningar” eller ”absoluter”. Fragmentiseringen och 
problematiseringen av kvinnor som grupp riskerar att osynliggöra kön och 
de djupgående konsekvenserna av att kvinnor (som grupp, universellt och 
absolut) är ”de andra”. Detta innebär inte att andra grupper ska träda åt 
sidan, utan att en medvetenhet om att den grundläggande dikotomin kvinna–
man behöver vara i fokus och att detta fokus i sig synliggör andra ”andra”. 

Sheila Greeve Davaney beskriver i samma bok feministteologins utveck-
ling och hur man idag ifrågasätter den i grunden positiva syn på kristendo-

                               
199 Ruether (1983, 1996), sid. 93–115. Ruether ställer också frågan (också den numera klas-
sisk): ”Can a Male Saviour save Women?”, Fulkerson (1997), sid. 107–109, 114–115. 
200 Fulkerson (1997), sid. 114. 
201 Ibid., sid. 115. 
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mens frigörande potential som präglat den och det som uppfattats som en 
essentialistisk förståelse av kvinnors erfarenhet. Denna omvärdering beror 
enligt Davaney på ”the historicizing of the female subject and, with it, the 
questioning of essentialist notions of subjectivity” och diskussioner om 
feministteologins normativitet.202 

Davaney pekar på hur feministiska teoretiker rört sig bort från ”humans or 
females in general toward the particular, the concrete, the local and the 
specific” och hur detta påverkat och väckt diskussioner inom feministteolo-
gin.203 De traditioner och kontexter som formar ”female subjectivity and 
identity are internally pluralistic, conflictual, and unstable” är en position 
som många feministiska tänkare intar, visar Davaney.204 Davaney diskuterar 
pluralismen och instabiliteten i begrepp och företeelser som identitet, femi-
nism, historia och tradition. Hon skriver: 

The force of this article has been to suggest that traditions have no such 
identifiable essence, but rather are composed of diveerse, plural, and contra-
dictory strands linked by their historical contiguousness, not by a stability of 
meaning or a unity of value.205 

Konstruktionen av Kvinnan som den ”Andra” är något stabilt och univer-
sellt, menar jag, och mindre påverkbar av kontexter och traditioner än 
Davaney tycks mena. Davaney föreslår pragmatiska normer som kan variera 
och som är kontextbundna, lokala. Det som är meningsfullt och livgivande i 
en historisk kontext eller kulturell situation behöver inte vara det i en annan. 
Davaney säger dock att detta inte innebär att alla visioner, förslag eller prak-
tiker är likvärdiga, men hon beskriver inte hur vi ska avgöra vilka visioner, 
förslag eller praktiker vi ska välja. Hon menar dock att detta inte går att 
avgöra genom att fråga om ”our visions cohere with a universal nature or 
offer ’demonstrable continuities’ with an authoritative past, we should ask 
what difference they make to real lives in differing circumstances”.206 Detta 
innebär t.ex. att det inte finns en feministisk vision eller norm, utan flera. ”In 
a historicist and pragmatic perspective this multiplicity is not a sign of 
failure or a danger to overcome, but the inevitable expression of our 
historicity, providing us with varied possibilities to be engaged”, samman-
fattar Davaney.207 Jag menar att erkännande av historiciteten, kontexten och 
                               
202 Ibid., sid. 202–203. 
203 Ibid., sid. 204. 
204 Ibid., sid. 204. 
205 Ibid., sid. 210. 
206 Ibid., sid. 212. 
207 Ibid., sid. 212. För en diskussion och kritik av en lokalt och kontextuellt förankrad etik i 
bibeltolkningen, en etik som bygger på personligt engagemang se Gerdmar (1997), sid. 135–
136, 121. Han skriver: ”The ethical choice facing the interpreter becomes a purely private 
one, immanent in the individual, without any transcendent absolutes as a foundation”, 
Gerdmar (1997), sid. 121. Gerdmars diskussion berör bibeltolkning, men kritiken drabbar 
postmoderna strömningar i vidare mening. 
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pluralismen i tolkningar och traditioner inte behöver leda till den slutsats 
Davaney drar. Kriterier och etik och som har sin bas i det lokala, kontextu-
ella och individuella riskerar, enligt min mening, att leda till etisk relati-
vism208 Det följer av att jag ser det feministiska projektet som ett modernt 
projekt, att jag istället talar om universella värden. 

Begreppen erfarenhet och kvinnlig erfarenhet problematiseras såväl inom 
feministisk teologi, som inom annan feministisk teoribildning. Vad är en 
gemensam kvinnlig erfarenhet? Finns den? Kan kvinnors erfarenhet av för-
tryck fungera som bibeltolkningskriterium? En sådan syn på bibeltolkning 
mötte ovan i avsnittet Misstankens teologiska hermeneutik. Räcker det att 
säga att en förtryckande bibeltext inte har auktoritet? Hur balanseras dessa 
resonemang, så att de inte hamnar i apologetik? Anne-Louise Eriksson har 
problematiserat feministteologins arbete med erfarenhetsbegreppet. Hon 
menar att diskussionen om kvinnors erfarenhet med nödvändighet pekar ut 
kvinnor som skilda från män och olika män. Detta leder i sin tur till att den 
könsdikotomi feminismen vill ifrågasätta befästs.209 Som följer av min 
förståelse av kön menar jag att man kan tala om kvinnors erfarenhet – och då 
inte bara erfarenheten av förtryck. Det är viktigt för det feministiska arbetets 
trovärdighet. Att kartlägga kvinnors erfarenhet – och utgå ifrån att det finns 
gemensamma erfarenheter inom gruppen honkönade människor – är ett sätt 
att studera fenomenet kön och behöver således enligt min mening inte leda 
till ett essentialistiskt ställningstagande vad gäller kön. 

Jag har nu lyft fram de teologiska ståndpunkter och diskussioner som har 
relevans för mitt arbete och mina ställningstaganden samt belyst samtida 
diskussion kring tolkningsfrågor och feministteologi. Jag har i de olika 
avsnitten redovisat mina egna ställningstaganden. Med hjälp av de utgångs-
punkter, den metod och de diskussioner som förts i kapitel 1, ”Syfte, Metod, 
Material” och kapitel 2, ”Teoretiska utgångspunkter” kommer jag att pröva 
om kvinnors underordning kan betraktas som en hermeneutisk kategori – ett 
strukturerande motiv. 

I kapitel 3, ”Kontexter” ska jag dock, innan min undersökning företas, 
skissera något av bibeltexternas produktionskontext samt de sammanhang i 
vilka bibelkommentarerna skrevs 2000 år senare. 

                               
208 Jfr Nussbaum (2002). 
209 Anne-Louise Eriksson, Tro & Tanke 1998:1, sid. 134–146. 
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KAPITEL 3 
Kontexter 

I det här kapitlet ska jag skissera underordningstexternas historiska kontext 
samt beskriva några drag i 1900-talets exegetik, som är det historiska sam-
manhang där kommentarerna skrivs. Fokus i beskrivning av bibeltexternas 
historiska kontext är kvinnor och kvinnors liv och viss mån könsförståelsen i 
kontexten. Jag kommer att ta upp underordningsbegreppet i Nya testamen-
tet,. synen på rent och orent under antiken, synen på hushållet bl.a. 

När jag lyfter fram 1900-talets exegetik så är det huvuddragen i denna 
disciplins utveckling som blir synliga. Jag tar upp händelser i kontexten, t.ex. 
debatten om kvinnors tillträde till prästämbetet, men lyfter även fram perso-
ner, som t.ex. Anton Fridrichsen. 

Förändringar av metoder och synsätt inom ämnet nytestamentlig exegetik 
beskrivs. 

Bibeltexternas historiska kontext, några nedslag 
En av mina centrala tankegångar är kroppen som arena, en arena där värde-
ringar och ideologi tar sig uttryck. I arbetet med bibeltexterna och tolkning-
arna har kroppen blivit en allt viktigare utgångspunkt Underordningstexterna 
är i många avseenden orienterade mot kroppen. Underordning är något som 
får konkreta uttryck i och på kroppen: att inte bära guld, att inte ha hårpryd-
nader, men också de mer brutala uttrycker: att utstå fysisk misshandel. Jag 
ska ringa in grundläggande synsätt och värderingar och de konkreta uttryck 
de tog sig för gruppen slavinnor/slavar och gruppen kvinnor. När jag talar 
om ”antiken” syftar jag på det århundrade då Nya testamentet tillkom. En hel 
del av det som här beskrivs är dock applicerbart på en längre period under 
antiken. Det finns många diskussioner om hur antiken ska indelas, jag går 
inte in i dessa, utan nöjer mig med det jag ovan sagt. Jag gör inga anspråk på 
att vara heltäckande, mitt syfte är att skissera kvinnors och slavinnors/slavars 
liv. 

Det jag vill lyfta fram är att de sociala, politiska, ekonomiska, kulturella 
och religiösa villkor och synsätt vi möter i historien har tagit sig konkreta 
uttryck i människors kroppar och faktiska livsvillkor. Detta kan förefalla 
som ett självklart påstående, men vid närmare granskning av den exegetiska 
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litteraturen är det inte det. Konstruktioner av kön får konkreta konsekvenser 
i konkreta människors kroppar.1 Detta är ett av texternas många spår. 

Om underordning i Nya testamentet 
I Nya testamentets brevlitteratur finns underordning som ett återkommande 
tema. Det finns ett tiotal texter i brevlitteraturen som uppmanar olika grup-
per till underordning. Bland dessa texter återfinns såväl s.k. hustavlor som 
texter med annan underordningstematik än den strukturerade hustavlans. 
Hustavlor finns i Efesierbrevet (Ef), Kolosserbrevet (Kol), Titusbrevet (Tit) 
och1 Petrusbrevet (1 Pet). När det gäller andra uttryck för kraven på kvin-
nans underordning återfinns de i 1 Korintierbrevet (1 Kor) och 1 Timotheos-
brevet (1 Tim). I breven kommer en antropologi till uttryck vars grundläg-
gande byggsten är en hierarki, med kvinnan, barnen och slavarna som 
underordnade och mannen och Gud som överordnade.2 

Uppmaningarna riktas till grupperna slavar, kvinnor och barn. Skillnaden 
mellan dessa grupper är att slavar (i plural används den maskulina formen på 
grekiska även om slavinnor inkluderades i gruppen) kan bli fria, barn växer 
upp, men att kvinnor inte kan förändra sin position – de är och förblir kvin-
nor. Detta innebär inte att slavars eller barns situation rent konkret var lätta-
re, utan har till syfte att peka på och ringa in en skillnad mellan de grupper 
som kraven på underordning riktas till. Viktigt att lyfta fram – återigen – är 
dock att slavarnas könstillhörighet spelade roll för frihetens konsekvenser. 
”Kvinna” är en kategori som skiljer sig från ”slav” eller ”barn”, då de senare 
är tillstånd som kan förändras. Det är en viktig distinktion, eftersom den 
visar att kraven på kvinnans underordning är absoluta och oföränderliga. 
Under antiken var frigivning av slavar inte ovanligt i vissa områden och 
under vissa perioder, t.ex. i Rom under det första århundradet e.Kr. Slavar 
som var lärda betraktades ofta som fria män och de kunde få en hög ställ-
ning. Diskussionen om slavar, slavars roll och om goda herrar var återkom-
mande under antiken. Protester mot slavväldet är ingen sentida företeelse, 
utan fanns redan under antiken.3 

Många diskussioner kring slaveriet skedde dock för att det på olika sätt 
gagnade staten, ekonomiskt eller när det gällde nativiteten, men diskussio-
nerna om slaveriet fördes likväl. Claudius (kejsare 41–54 e.Kr.) talade t.ex. 
om kvinnliga och manliga slavars likställdhet.4 

I brevet till Filemon i Nya testamentet vädjar Paulus för slaven Onesimos. 
Han vill att Filemon ska ta emot honom inte som en slav, utan som en 
broder. Brevet ger en annan syn på slaveriet än t.ex. den som återfinns i 

                               
1 Moi (1997), sid. 106–119. Se också Nussbaum (2002), 289–310. 
2 Jämför Ruether (1983, 1992), sid. 97–99, Eriksson (1995), sid. 84–86. 
3 Se t.ex. Jérôme Carcopino, Dagligt liv i antikens Rom (1961, 1984), sid. 67–71. 
4 Ibid., sid. 70. 
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1 Petrusbrevet, där slavar uppmanas att utstå misshandel för Kristi skull.5 
Det finns en stor mängd teologisk litteratur som behandlar kraven på under-
ordning som riktas till slavar.6 Feministteologer har under de senaste 
decennierna fokuserat kvinnans underordning, och forskning kring detta 
tema har då vuxit fram, som vi såg i kapitel 2. 

Underordning är ett ord som benämner en bestämd plats i en tydlig och 
fastlagd hierarki, man är ”underställd”. I sin aktiva form användes verbet 
underordna i militära sammanhang. Underordning har olika innebörd och får 
skilda konsekvenser beroende på var i hierarkin man befinner sig. 

Kraven på underordning som riktas till de olika grupperna finns i brev 
som för övrigt skiljer sig åt när det gäller form, innehåll och syfte. Under-
ordningstankarna, eller underordningsteologin, är återkommande tankar i 
Nya testamentets brev. Uppmaningarna motiveras kristologiskt (i första hand 
när det gäller kraven riktade till slavarna) och skapelseteologiskt (särskilt 
kraven riktade till kvinnor). Inom feministteologin menar man t.ex. att 
kvinnors underordning inte motiveras kristologiskt för att kvinnor inte 
ansågs ha en direkt relation till Kristus, utan var mannens avglans och en 
relation till Kristus genom mannen (1 Kor 11). Det lyfts också fram att det i 
traditionen inte finns några jesus-ord som avkräver kvinnor underordning. 

Det är kvinnornas uppträdande som föranleder kraven på underordning, är 
en vanlig tolking. Det är inte en eskatologisk fråga eller en fråga om 
förpliktelser mot Kristus. Kvinnors uppträdande är en social och moralisk 
fråga som relateras till sexuell status och kvinnors plikter som kvinnor i 
enlighet med den könsmässiga skapelseordningen och det patriarkal 
samhället.7 

Underordningen är ett uttryck för Guds vilja (1 Petrusbrevet 2:15, 19; 
Kolosserbrevet 3:22–23) och att utstå misshandel är att leva i Kristi efter-
följd (1 Petrusbrevet 2:20–21). Underordningen är ett tecken på ett kristet liv 
och den är av Gud (1 Timotheosbrevet 2:11–15; Kolosserbrevet 3:18–20; 
1 Korinthierbrevet 14:34, för att ta några exempel). 

Underordning som uttryck för Guds vilja och som ett liv i Kristi efterföljd 
– ett äkta kristet liv – är således ett återkommande och ett centralt tema i Nya 
testamentets brevlitteratur. Dessa krav på underordning för olika grupper 
återfinns som påpekats inte i evangelierna. 

Krav på underordning under all överhet, som riktas till ”alla”, förekom-
mer också i brevlitteraturen. Ibland inleds de övriga kraven med en sådant 
allmänt krav (så t.ex. 1 Petrusbrevet 2:13–17), i andra fall finns bara detta 
allmänna krav och följs inte av några specificerade krav för olika grupper (så 

                               
5 1 Petrusbrevet 2: 19–20. 
6 Här bara några exempel, Dale B. Martin, Slavery as Salvation. The Metaphor of Slavery in 
Pauline Christianity (1990), Bruce, Frederick F., Paul, Apostle of the Heart Set Free (1977). 
7 Fatum i Börresen (1991), sid. 71. 
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t.ex. Romarbrevet 13:1, även fast det här kan sägas finnas en underförstådd 
hierarki när det gäller olika grupper). 

Underordningstankarna påverkar flera delar av kristendomsförståelsen, 
t.ex. kristologi och antropologi. 

Ovan gavs några exempel på hur underordningen blir en del av teologin 
och en bärande del i hur ett kristet liv ska gestaltas, om vilket förhållande 
som råder (och ska råda) mellan Gud och människa, och mellan människa 
och människa. Underordning, kristet liv, Guds vilja och Kristi offerdöd hålls 
samman. I Nya testamentet beskriver underordning både människors relation 
till varandra, till samhället och till Gud. Längst ned i denna hierarki fanns 
kvinnor, slavar och barn, sedan män och högst upp Gud. Slavinnor hamnade 
lägre ned än slavar. 

Rent och orent 
Kvinnokroppen omgärdades av ett regelverk med renlighetsföreskrifter. 
Men, begreppsparet ren–oren innefattar även andra indelningar: rena och 
orena kvinnor (jungfru–sköka). Begreppsparet ingår i det könssystem som 
bygger på dikotomier (där manligt–kvinnligt är en första dikotomi): aktiv–
passiv, intellekt–känsla, stark–svag, kultur–natur, ren–oren. Man kan hävda 
att renhet–orenhet är en dikotomi som präglar mycket av tänkandet om och 
konstruktion av kön, och som därmed genomsyrar könssystemet.8 I 
Hippokrates gynekologi, som är det första försöket att skapa en kvinnomedi-
cin bortom folkmedicinen, ansågs att pojkfoster var mindre påfrestande för 
kvinnan och kunde t.o.m. påverka kvinnans hälsa positivt.9 Redan i moder-
livet började således konstruktionerna av kön. 

I den judisk-kristna kontexten tar sig detta renhets- och orenhetstänkande 
en rad olika uttryck. Till skillnad från andra religioner och kulturer, så är inte 
den judisk-kristna kulturen och dess religiösa uttryck så utforskad vad gäller 
renlighetsföreskrifterna. Det är först på senare år renhet–orenhet uppfattats 
som ett grundtema i synen på kön.10 

I Leviticus utformas de renlighetsföreskrifter som präglat detta tänkan-
de.11 Kvinnan var oren i samband med exempelvis menstruation och barna-

                               
8 Jfr Stenström (1999), sid. 39–43. 
9 Ann Ellis Hanson i Pomeroy (1991), sid. 79. Kunskapen om kvinnans kropp var mycket 
dålig. Man visste t.ex. inte att det var livmoderns rörelser som hjälpte barnet ut. Rekommen-
dationerna för födande kvinnor kunde därför få – och fick – katastrofala följder. Kvinnan sågs 
ända in på 1800-talet som en förvaringsplats för fostret som mannen ”skapat”. Ägget upp-
täcktes inte förrän på 1800-talet och det är inte förrän i vår egen tid vi vet att ägget inte är 
passivt, utan väljer. Se t.ex. Johannisson (1995). 
10 Se Stenström (1999), sid. 83ff., Fatum i Börresen (1991), sid. 56ff. 
11 Kapitel 12, 15 och 18. Här regleras också mäns orenhet, men det finns en viktig skillnad. 
Menstruation och barnafödande tillhörde kvinnors livsvillkor på ett annat sätt en de sjuk-
domar eller tillfälliga störningar mäns orenhet handlar om. Kvinnor var således orena under 
en stor del av sina liv. Jfr Wegner i Baskin (1999), sid 83. 
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födslar. Denna orenhet kunde överföras på mannen genom beröring eller 
genom att avstånden inte upprätthölls tillräckligt. Den ram av renhet och 
orenhet som omgärdade kvinnor – och som var religiöst motiverad och legi-
timerad – präglade kvinnors tillvaro (och även mäns). Denna ram reglerade – 
och uteslöt – kvinnors förhållande till det heliga. 

Även efter det andra templets fall år 70 e.Kr., då många andra renlighets-
föreskrifter inom judendomen föll, levde reglerna kring menstruation kvar.12 
Renlighetsföreskrifterna levde kvar i rabbinska kretsar under flera århundra-
den efter templets fall. Dessa föreskrifter beskriver inte hur människor levde 
sina liv, men de ger ändå en bild av de synsätt som hölls vid liv. 

Att menstruerande kvinnor isoleras socialt är inget undantag i historien, 
men några exempel visar dock att det i denna kontext rör sig om kraftiga 
begränsningar. En kvinna kunde inte klippa naglarna då hon menstruerade, 
eftersom hennes man eller barn av en olyckshändelse kunde trampa på eller 
röra en nagelbit. En präst som i sitt hushåll hade en menstruerande kvinna 
kunde inte välsigna folket, då blev välsignelsen en förbannelse. Kvinnans 
saliv, andedräkt eller tal kunde skapa orenhet hos andra.13 Dessa föreställ-
ningar fanns, men i hur hög grad de reglerade och styrde människors liv går 
inte att dra några säkra slutsatser om. 

De grekisk-romerska religionerna innehöll också renlighetsföreskrifter 
och man varnade för de krafter som fanns i exempelvis menstruationsblodet. 

Renlighetsföreskrifter var även viktiga i den tidiga kristendomen. Shaye 
J.D. Cohen påpekar: 

It was not paganism but Judaism (and/or Leviticus) that taught early 
Christianity to regard the menstruant as impure. /…/ However, numerous 
strands in Christianity from ancient to modern times have isolated the 
menstruants from the sacred at least to some extent. Inasmuch as Christianity, 
almost from its inception, regarded its rituals, institutions, and clergy as the 
permanent replacements of the Jerusalem temple, Christianity excluded 
menstruants from the church long before Judaism excluded them from the 
synagogue.14 

Cohen menar att även renlighetsföreskrifterna för män fungerade med en 
väldig auktoritet. Orenhetsretoriken var bara ett av många sätt att vidmakt-
hålla kvinnors marginalisering. Sexualitet och kropp förknippades med 
orenhet för både män och kvinnor, men kvinnor/kvinnlighet är/har den kropp 
som är bärare av sexualitet.15 
                               
12 Cohen i Pomeroy (1991), sid. 273–299. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Cohen menar att renlighetsföreskrifterna för kvinnor inte var avsedda att diskriminera 
kvinnor och utesluta dem från det heliga. Det hon vill visa är att inte enbart Leviticus och den 
rabbinska judendomen kan skyllas för detta, utan ”From the second temple period to the very 
recent past the liturgy of Judaism has been the exclusive preserve of men.” Hon pekar på att 
män också kringgärdades av regler. Jag menar att parallellerna mellan män och kvinnor kan 
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Slavinnor och slavar: att inte äga sin kropp 
I Korintierbrevet 6 diskuterar Paulus rent och orent: 

Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och 
göra dem till en skökas lemmar? Nej! Vet ni inte att den som förenar sig med 
en sköka blir ett med henne? Det heter ju: de två ska bli ett.16 

1 Kor 5–7 är den längsta diskussionen i Corpus Paulinum om sexualitet, 
otukt och äktenskap. En slavinna/slav ägde inte sin kropp. Detta faktum fick 
en rad konsekvenser, som bara under de senaste åren har börjat 
uppmärksammas i teologisk litteratur. Slavar var ansvariga med sin kropp. 
Detta tog sig tre uttryck: risken för kroppsliga bestraffning, att vittnesmål 
skulle avges genom tortyr och sexuell tillgänglighet. Kvinnor, barn (både 
flickor och pojkar) och unga män var de som i första hand fick erfara vad 
detta innebar på sexualitetens område. Ett religiöst legitimerat renhets–
orenhetstänkande var ett tydligt hinder för att utöva kristendomen för många 
slavinnor/slavar. Detta är något man ofta bortsett från i teologihistorien. 
Paulus syn att slavar och fria religiöst betecknades som jämlika inom 
kristendomen, är en syn som tagits över och oproblematiserad givits 
tolkningsföreträde i teologihistorien. 

Det fanns under antiken en stark koppling mellan slaveri och prostitution. 
Prostitution är bara en aspekt: slavinnor/slavar utnyttjades också av släkt och 
vänner och inom familjen. De barn som en fri man fick med en slavinna 
hade inga möjligheter att kräva arvsrätt. Slavinnan kunde också utsättas för 
trakasserier av mannens hustru, då förbindelsen med mannen blev känd. 
Slavinnorna kunde mot avgift till husets herre utnyttjas sexuellt av andra 
slavar.17 

I Kor 5–6 visar den sexuella utsatthet slavinnor/slavar levde under. Men, 
ingen text i Nya testamentet tar upp de sexuella krav som ställdes på slavin-
nor/slavar och vilka konsekvenser det fick för slavinnans/slavens möjlighet 
att delta i det religiösa livet. Jennifer A. Glancy skriver om dessa hinder: 

Either the community excluded slaves whose sexual behavior (som var en 
konsekvens av de krav och skyldigheter de hade, min kommentar) could not 
conform to the norms mandated within the Christian body, or the community 
tolerated the membership of some who did not confine their sexual activities 
to marriage. The first possibility challenge the assumption that slavery did 
not jeopardize the standing of individuals in the Christian community: the 

                                                                                                                             
bli missvisande, om man inte tar hänsyn till det könsmaktssystem, där renhet och orenhet 
ingår, som präglade antikens samhälle. 
16 1 Kor 6:15–16, i en diskussion om otukt. Kapitel 5 och 6 om porneiva i 1 Korintierbrevet 
är mycket diskuterade, bl.a. av den franska forskaren Aline Rouselle. 
17 Pomeroy (1975, 1994), sid. 192. 
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second possibility suggests that the Pauline communities viewed some sexual 
activities as morally neutral.18 

När Paulus i 1 Kor 5–7 argumenterar för att otukt är ett problem inte bara för 
individen, utan för hela församlingen – Kristi kropp – komplicerar han, eller 
t.o.m. omöjliggör, slavinnors (och slavars, i den mån de var unga män eller 
pojkar) deltagande i ett kristet liv. Prostitution gick inte att förena med kris-
tendomen, är en slutsats man kan dra av Paulus argumentation. Men prosti-
tuerade slavinnor/slavar hade ingen kontroll över deras ägares önskan att 
göra profit på deras kroppar och uteslöts från gemenskapen genom ett sådant 
synsätt och genom att sexualiteten förlades till äktenskapet. En slavinna/slav 
hade inte rätt att säga nej. Glancy skriver: 

What relevance did this discussion have for enslaved members of the 
congregation, who could neither contract legitimate marriages nor resist their 
masters’ sexual demands?19 

Slaveri diskvalificerade en person från att ingå ett formellt romerskt äkten-
skap, men informella äktenskap kunde arrangeras. De slavinnor/slavar som 
diskuteras i Nya testamentet är de slavar som fanns i hemmen, den brutala 
verklighet som slavinnor/slavar på landet erfor på fälten eller i gruvor be-
handlas inte. Men, den sexuella tillgängligheten som avkrävdes dessa slavar/ 
slavinnor som fanns i hushållen förbigås med tystnad. Eller är det därför 
Paulus uppmanar slavar att försöka bli fria?20 Vill han uppmana kristna her-
rar att inte ha slavar? Klart är emellertid att någon lösning på dessa problem 
inte ges i Nya testamentet. Att slavar och fria var jämlika i Kristus och att 
sexualitet var något som enbart skulle ske inom äktenskapet, är två uppfatt-
ningar som inte går att förena. I teologihistorien har man alltsedan Adolf von 
Harnack hävdat att omvändelsen till kristendomen började med kvinnor och 
slavar. Denna ”sanning” är något som feministteologin tagit över. Men det 
finns anledning att problematisera detta synsätt mot bakgrund av bl.a. 
slavinnors/slavars livsvillkor.21 

Den omgivande kulturen kritiserade inte heller i någon större utsträckning 
systemet där slavinnor/slavar inte hade makt över sina kroppar, även om 
kritik av slaveriet förekom och uppror bland slavarna var vanligt. 

De arbetsuppgifter slavinnor hade var mer begränsade än slavars. Plikter 
och arbetsuppgifter var könsbestämda. Medan slavar kunde ha arbeten som 
lärare eller poeter, var kvinnors möjligheter att ha sådana arbetsuppgifter 
mycket begränsade p.g.a. att de oftast helt saknade utbildning. I romarriket 

                               
18 Glancy, Journal of Biblical Literature 3 (1998), sid. 483. 
19 Ibid., sid. 490. 
20 Ibid., sid. 483–501. 
21 Detta har lyfts fram av den brittiska forskaren Kate Cooper som studerar senantiken 
(föredrag Seefeld, Österrike 981025) 
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kunde slavinnor vara barnmorskor, skådespelerskor, sömmerskor, hushål-
lerskor eller prostituerade (att vara sexuellt tillgänglig ingick även om sla-
vinnan hade andra sysslor). Förtjänsten på prostituerade slavinnor var stor. 
De arbetade i bordeller eller på bad. Flickor som föddes kunde säljas till 
detta ändamål. 

Slavarna hade också större möjlighet än slavinnorna att nå en position i 
samhället. Det fanns ett helt system som visade en slavs status, beroende på 
vilket hushåll han tillhörde och vilka positioner han hade. Det fanns också i 
det antika samhället en klass lägre en slavar: de som inte ens var egendom. 
Här rörde det sig om extremt fattiga människor om vilkas öden historie-
skrivningen i det närmaste är tyst. Man kan dock anta att fattiga kvinnor utan 
hushålls – eller hantverkskunnande försörjde sig genom prostitution.22 

Kroppen är den yta där samhällssystemet bokstavligt talat ristas in, något 
jag argumenterat för tidigare. 

Kvinnor: döttrar, hustrur, mödrar, änkor, skökor 
Man gjorde en strikt uppdelning mellan prostituerade och respektabla kvin-
nor under antiken. En kvinnas position reglerades av hennes relationer till 
män (fäder, bröder, män, herrar). Kvinnan sågs som den ”svagare” och med 
detta avsågs svag i fysiskt, intellektuellt, moraliskt och andligt hänseende.23 
”Svaghet” är när det uttrycks om kvinnor att uppfatta som en definition på 
kvinnans väsen. Könsuppfattningen under antiken kan sägas ha varit kom-
plementär, dvs. man och kvinna sågs som komplement eller som varandras 
motsatser. 

Kvinnor från välbärgade familjer kunde undantagsvis få utbildning, 
åtminstone delvis, och det fanns undantag från de liv det stora flertalet av 
kvinnor levde. Under antiken fanns kvinnliga religiösa ledare, vetenskaps-
personer, filosofer och affärskvinnor, även om de var undantag.24 

De kvinnor som förekommer i Nya testamentets brevlitteratur diskuteras 
nästan undantagslöst i relation till män och resonemangen rör sig ofta kring 
kvinnans sexuella status och sexuella relationer. Ett utmärkande drag i en 
patriarkal kultur är kontrollen över kvinnans reproduktion och sexualitet. 
Men det finns undantag i Nya testamentet;: Lydia i Apg 16, Junia i Rom 16, 
Prisca i Rom 16 och 1 Kor 16, för att nämna några av dessa undantag. 
Möjligheterna för kvinnor att påverka sina liv var dock ytterst begränsade, 
även om undantag fanns under vissa tidsperioder och i vissa geografiska 
områden under antiken. Att ge en mångfacetterad bild av antikens kvinnors 
liv innebär att även lyfta fram de emancipatoriska inslag som fanns, men 

                               
22 Pomeroy (1975, 1994), sid. 201–202. 
23 Aspegren (1995), sid. 12ff., sid. 37f., 77, 90ff., 112f., 139f. 
24 Se Brooten (1985), Alic (1986, 1989), sid. 18–54. 
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med bibehållen medvetenhet om att de var inslag i en kultur dominerad av 
patriarkala samhällssystem. 

Hälsa, utbildning och socialt liv 
Under antiken var de flesta kvinnor analfabeter. Medellivslängden var låg då 
de ofta gick igenom många barnafödslar. Den medicinska kunskapen var 
mycket bristfällig och de fick barn i unga år. Många kvinnor dog i barnsäng. 
Flickor kunde giftas bort tidigt. Kvinnor fick också sämre mat än män, något 
som också bidrog till den låga medellivslängden. Flickor fick sämre mat än 
pojkar – barnadödligheten bland flickor var hög. Värderingar kring kvinnligt 
och manligt, flickor och pojkar, fick således dödliga konsekvenser för 
flickor.25 I populationen fanns därför färre kvinnor än män. Spädbarnsdödlig-
heten låg runt 40 %. De flesta kvinnor saknade utbildning och levde ett 
mycket begränsat socialt liv och till största delen inomhus.26 Kvinnor 
träffades för att exempelvis väva eller sätta upp varandras hår. 

Kvinnors vardagsliv är inte nedtecknat och därför mer svåråtkomligt för 
forskare. Kvinnors liv, hälsa och öden har inte varit fokus för historieskri-
varna varken då eller nu. Kvinnoforskare världen över har fått samla pussel-
bitar för att mödosamt lägga ett pussel som kan visa oss hur livet kunde 
gestalta sig. Man har studerat exempelvis inköpslistor och annat ”vardagligt” 
material.27 Men, även det material som finns har många gånger förbigåtts 
med tystnad när antiken beskrivits. Sarah B. Pomeroys bok om kvinnor 
under antiken som kom 1975 var ett banbrytande verk. 

Under hela antiken var matbristen ett ständigt problem. Att få maten att 
räcka var en daglig strävan för människor. Giftermålet var det viktigaste för 
(fria) kvinnor. Det var oerhört viktigt att gifta sig. De ideal Paulus diskuterar 
för kvinnor är 1) oskuld, asexualitet. 2) att gifta sig och vara underordnade. 
Dessa två spår finns i Nya testamentets brevlitteratur (t.ex. i Gal 3 och 1 Kor 
5–7 det första, i 1 Kor 11 och 14, 1 Pet 3 det andra). 

Att kristendomen räknade med asexualitet som en möjlighet även för 
kvinnor uppfattades därför av det omgivande samhälle som ett problem.28 

Hushållet som arena och bild av staten 
Staten konstituerades i det antika samhället av hushållet. Hushållet var före-
bilden för staten och samhället. Hushållet var inte något privat, utan hade po-
litiska implikationer. Någon distinktion mellan stat och hushåll gjordes inte. 

                               
25 Detta är inte främmande ens i vår tid. I exempelvis Indien idag förekommer s.k. selektiva 
aborter. Flickfoster aborteras för att flickor värderas lägre. 
26 Wegner i Baskin (1999), sid 87. 
27 Specht (1998), Kraemer i Baskin (1999), sid 47. 
28 Specht (föredrag, Seefeld Österrike, 981025). 
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The oikos thereby provided the model, the terminology and the ideological 
framework for the organization of the state as a whole.29 

Ett hushåll var hierarkiskt uppbyggt där herren hade makt över dem som 
fanns där, även om den makten utövades och formulerades olika gentemot 
olika grupper (hustrun/matronan, slavar/slavinnor, barn). I hushållet fanns 
också en arena för (fria) kvinnors maktutövning: matronans över slavar/sla-
vinnor och även barn. Kvinnor bestämda t.ex. straffet för olydiga slavar/ 
slavinnor och barn. 

Huset eller hushållet var också fundamentet för den tidiga kristendomen. 
Det var kring denna organisation av livet man byggde upp den kristna 
gemenskapen. Husfaderns starka ställning levde kvar. I romarriket kunde 
husfadern juridiskt sett bestämma över medlemmarnas liv och död. Men 
under antiken fanns också mindre hierarkiska och androcentriska modeller, 
t.ex. inom kulten. Det är inte en kristen företeelse att slavar och fria åt till-
sammans, sådant förekom också i huskulten inom andra religioner. 

Jag har här skisserat en bild av kvinnors liv under antiken. Den är frag-
mentarisk, men de punkter som lyfts fram är centrala för förståelsen av kvin-
nors liv och synen på kön. Hur underordning förstås i Nya testamentet har 
också lyfts fram. Nu följer några nedslag i 1900-talets exegetik. 

1900-talets exegetik, några nedslag 
I det här avsnittet ska jag ge en beskrivning av den historisk-kritiska 
metoden och exegetikens utveckling, tonvikten ligger på den svenska 
utvecklingen och diskussionen. 

Objektivitet och historisk-kritisk metod 
Redan på 1770-talet restes frågan om Jesu syn på sig själv och på gudsriket 
och dess relation till samtida judendom.30 Under 1800-talet gavs nya utgåvor 
av Nya testamentet ut och språkliga hjälpmedel såsom lexikon skrevs. De 
historiska frågorna var i centrum. Man intresserade sig för relationen mellan 
de olika nytestamentliga skrifterna, men i fokus kom också intertestamental 
litteratur. Intresset för den judiska och hellenistiska kontexten där Nya 
testamentet uppkom blomstrade. Med förnuftets och vetenskapliga metoders 
hjälp skulle kristendomens budskap upptäckas. I tiden fanns också en mängd 
filosofiska strömningar, vars frågeställningar speglades i den bibelveten-
skapliga debatten. Mitt syfte här är att lyfta fram några framträdande drag i 
den historisk-kritiska metoden och dess relation till det omgivande 
samhället. 

                               
29 Elliott (1981), sid. 172. 
30 Se Riches (1993), sid. 2. 
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Ett grundläggande drag är att kritiska frågor om kristendomens ursprung 
och uppkomst började ställas. De skilda skrifternas olikhet, författarfrågor 
och olikheter inom den framväxande kristendomen fokuserades. Man ifråga-
satte att apostlarna skulle ha skrivit evangelierna. Till en början skedde 
mycket av diskussionen i Tyskland. Förklaringen till det kan möjligen vara 
den lutherska traditionen, där Luthers egna brottningar med bibeltexterna 
spelat en roll för synen på bibeltexten. Men, den lutherska traditionen är inte 
något entydigt, utan innehåller också synsätt på bibeln som tog avstånd (och 
tar) avstånd från detta vetenskapliga förhållningssätt till texterna. Men 
åtminstone en del av förklaringen till att bibelforskningen blomstrade i en 
protestantisk kontext går att finna i den grundläggande teologiska oriente-
ringen mot skriften i luthersk teologi och Luthers brottningar med och dis-
kussioner om texterna, som jag kort berörde i kapitel 1 i avsnittet Luthersk 
teologi. 

Med stor energi startades under 1800-talet debatter om bibeltexterna och 
en stor mängd skrifter utkom som handlade om de historiska frågorna. De 
som deltog såg sin forskning som en viktig del av samhällets utveckling. 
Man hade ett ansvar för och en möjlighet att påverka samhället. Den engels-
ke exegeten John K. Riches, som skrivit om den nytestamentliga exegetikens 
historia, uttrycker detta så här: 

Furthermore the scholars who devoted themselves to the study of early 
Christianity believed it to be a cultural and religious development of con-
tinuing significance for the world of nineteenth-century Europe. The 
enormous amount of intellectual energy expanded on research into the Bible 
in nineteenth-century Germany would be unintelligible without this belief. 
Biblical scholars saw themselves as contributing to the creation of a new era 
of social and political life. After the Absolutism of eighteenth-century 
Germany, in which authorian rule was closely allied to authoritarian forms of 
confessional orthodoxy, liberal German Biblical scholars sought to recover 
the emancipatory and socially creative force of the Gospel.31 

Utvecklingen inom bibelvetenskapen gick alltså hand i hand med framväxten 
av en oberoende och utbildad medelklass som hade mycket större politisk 
frihet än tidigare. ”Kulturprotestantism” blev termen för att beskriva denna 
utveckling. 

I England såg scenariot något annorlunda ut. Riches påpekar att man i 
England var betydligt mer konservativ och snarare försökte skydda bibeln 
och kyrkan från de historisk-kritiska attackerna.32 De flesta som arbetade 
inom det bibelvetenskapliga området där tillhörde den etablerade kyrkan, 
som till sin karaktär var orienterad åt det konservativa hållet. 

När den historisk-kritiska metoden växte sig stark inom bibelvetenskapen 
under mitten av 1800-talet, blir den också i Sverige en del av ett emancipato-
                               
31 Riches (1993), sid. 4. 
32 Ibid., sid. 4–5. 
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riskt projekt. De nya upptäckterna inom bibelforskningen användes som 
argument bl.a. för kvinnosaken.33 Men detta var samma historisk-kritiska 
metod som på 1950-talet användes för att skapa argument mot kvinnans 
tillträde till prästämbetet.34 Denna spänning visar på en viktig punkt. Den 
historisk-kritiska forskningen har fungerat som svar på de frågor och som 
stöd för de värderingar som varit aktuella i samtiden. Vetenskap, värde-
ringar, kyrkliga och samhälliga frågor har flätats samman. 

En konkret förklaring till denna spänning, eller motsägelsefulla funktion 
exegetiken har haft, är naturligtvis också att bibelvetenskapen befinner sig i 
två olika skeden vid sekelskiftet 1900 och på 1950-talet. I början av seklet 
strömmade influenserna in och två saker kännetecknade exegetiken: 1. En 
historisk och filologisk prövning av texterna. 2. Jämförelser mellan bibel-
texter och andra texter från bibelns samtid. Exegetik och kyrklig bibelsyn 
kom i konflikt med varandra.35 Religionshistorisk och filologisk forskning 
dominerade. 

1900-talets exegetik ur svenskt perspektiv 
Sedan 1930-talet hade forskningen förskjutits mot att handla mer om texter-
nas idéinnehåll. Idéer, begrepp och föreställningar formade inom den tidiga 
kyrkans gemenskap, kom i fokus. ”Kyrkan” som begrepp blev centralt. En 
förgrundsgestalt inom den svenska exegetiken – men också internationellt – 
var Anton Fridrichsen (1888–1953). Det historiska och filologiska var fortfa-
rande i centrum, men kombinerades här med en bibelteologisk utgångspunkt. 
Relationen mellan exegetik och förkunnelse/kyrka förstärktes. Detta innebar 
dock inte att Fridrichsen menade att exegetiken hade till syfte att vara upp-
bygglig för kyrkan, utan forskningens syfte var den historiska sanningen, 
men närheten mellan forskning och förkunnelse betonades.36 Andra 
världskriget innebar stora omvälvningar inom teologin och påverkade såväl 
frågeställningar som utformningar av teologin.37 

Man kan generellt säga att det dominerande intresset inom bibelforsk-
ningen fram till 1960-talet har varit det historiska, under 1930–1950-talen 
                               
33 Se t.ex. Inger Hammars avhandling Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörel-
sens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860–1900. (1999). I diskussionen om kvin-
nosaken används flitigt bibelargument, både från emancipationens förespråkare och mot-
ståndarna till den. Den historisk-kritiska bibelforskningen gav emancipationens förespråkare 
nya argument. Hammar (1999), sid. 22–23. 
34 Se nedan den s.k. exegetdeklarationen från 1951, där Sveriges ledande teologiprofessorer 
motsätter sig förslaget att kvinnor ska få tillträde till prästämbetet. 
35 Olsson (1999), sid. 74. 
36 Olsson (1999), sid. 108–111, Fridrichsen (1936).
37 Se t.ex. Gerhardsson (1994), 59–60, Fridrichsens och Hugo Odebergs vänskap brast under 
kriget, då den sistnämnde inte var ”särskilt nogräknade” med sitt tyska sällskap, Gerhardsson 
(1994), sid. 96–97. Inom såväl kristen som judisk teologi innebar andra världskriget att 
”gamla” svar och modeller inte längre fungerade och att nya vägar behövde sökas, se t.ex. den 
judiske teologen Richard L. Rubinstein (1966). 
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med en tonvikt på det bibelteologiska. Under 1960-talet ökade intresset för 
texten som den primära enheten.38 Denna orientering mot texten utvecklades 
till ett intresse för exempelvis retoriska analyser och narrativ metod (där 
fokus är textens berättelse och den implicite läsaren).39 

Från 1970-talet ökar således intresset för olika metoder för texttolkning 
inom exegetiken och för bibelsynsfrågor. 

De båda svenska kommentarserierna TKN och KNT speglar dessa olika 
synsätt inom exegetiken, medvetenheten och användandet av olika metoder 
finns i det senare materialet, det bibelteologiska arbetssättet i det tidiga. 

En annan skillnad mellan det tidiga och det sena materialet, är att influen-
ser från samtidens frågor är tydligare i det tidiga svenska materialet än i det 
sena. Man skulle kunna förvänta sig att medvetenheten kring frågor om kön 
och tolkning är väl synliga i det sena materialet. Det finns exempel på hur 
denna problematik bearbetas, men generellt sätt får frågorna inte stort 
utrymme. 

Frågorna kring kön och bibeltolkning har dock varit viktiga inslag i såväl 
den akademiska som den kyrkliga (och samhällsdebatten) från 1950 och 
framåt. Diskussionen lyfts t.ex. fram av exegeter som Krister Stendahl 1958 
och Per Block 1975. Block skriver bl.a.: 

Det finns en könsrollens grammatik, där omedvetna fördomar befästs i det 
fördolda.40 

Det finns således en medvetenhet om tolkning och kön i den exegetiska och 
teologiska reflektionen. 

Det är dock svårt att generellt tala om en ökad medvetenhet som destabili-
serar könskonstruktionerna i de mönster för tolkning av underordnings-
texter vi möter i det sena materialet.41 

Johanna Gustafsson har i sin avhandling pekat på hur brottningen mellan 
traditionella uppfattningar om äktenskap och man och kvinnas olika roller 
och det moderna samhällets framväxt med ifrågasättande av traditionella 

                               
38 Olsson (2004), sid. 31–32. 
39 Kieffer och Olsson (1995), sid. 158–161. Den narrativa metoden har haft genomslag inom 
den feministiska bibeltolkningen, eftersom denna metod ställer frågor om vem som talar, vem 
som agerar, vem som förtrycks i en text, t.ex. Se Törnkvist (1998), sid. 19, Trible (1984), Bal 
(1991). 
40 Block 1975, sid. 446. Block exemplifierar här med att man i predikningar kan finna att 
predikanten kallar människan ”hon” när ”hon” är svag och syndig, men ”mig” och ”dig” när 
det gäller frälsning eller frigörelse. 
41 Som en av de många metoder som är möjliga för exegetiken i vår tid ringar Kieffer och 
Olsson in ”Feministisk tolkning”: ”Feministiska utgångspunkter bestämmer kanhända mer 
historiska och ideologiska beskrivningar än tolkningar av enskilda dokument. Enskilda peri-
koper får dock ibland nya dimensioner”, Kieffer och Olsson (1995), sid. 160. Kieffer och 
Olsson räknar upp 13 olika möjliga metoder och man kan nog dra slutsatsen att de ser denna 
tolkning som att perspektiv av många och inte som något som behandlar övergripande tolk-
ningsfrågor. 
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synsätt äger rum under 1940 och 1950-talet.42 På 1960-talet sker stora sam-
hällsomvandlingar som påverkar inte minst synen på kön. Dessa samhälls-
förändringar blir synliga i det tidiga svenska materialet, t.ex. genom en beto-
ning av äktenskapet på ett sätt som inte riktigt den nytestamentliga text som 
ska tolkas ger stöd för.43 

En av slutsatserna Gustafsson drar är att man inte kan ge en enhetlig bild 
av hur kyrkan – med argument från etiken, exegetiken och andra teologiska 
områden – mötte dessa samhällsförändringar.44 Bilden är mångfacetterad. 

Inom exegetiken har det skett en öppning mot andra ämnesområden, som 
t.ex. litteraturvetenskap och sociologi. Det finns en orientering mot ökad 
metodisk pluralism och mot pluralism i perspektiv i det sena 1900-talets 
exegetik. Men samtidigt är grunden, liksom tidigare, historisk-kritisk metod. 

Till kommentarers genre hör att de i olika proportioner innehåller det 
språkliga, det historiska, det teologiska och det litterärt-textuella.45 Kommen-
tarserien Hermeneia från tyskt språkområde är en kommentar som arbetar på 
det sätt som man kan säga varit själva definitionen på en vetenskaplig exe-
getisk kommentar: med historisk-kritiska metoder: textkritik, litterärkritik, 
formkritik och redaktionskritik. 

Vad som i förståelsen av en text går utöver den historiska rekonstruktio-
nen, är den fråga exegeten ständigt har att reflektera över.46 

Det finns ett samband mellan exegetik och kyrklig förkunnelse, eftersom 
det är obligatoriskt för blivande präster att studera bibelvetenskap. 

För att få en bakgrund till och perspektiv på det svenska materialet vill jag 
här återvända till Anton Fridrichsen. 

Nästa avsnitt handlar om honom och hans påverkan på exegetiken från 
det sena 1920-talet och fram genom seklet. Den exegetik som blomstrade 
genom honom har fått starkt genomslag i den svenska teologi- och kyrko-
historien. 

Jag ska ringa in några av de centrala tankegångarna i hans program och 
peka på den roll han – och andra teologer – spelade i kvinnoprästdebatten 
under 1950-talet. Detta har relevans dels av historiska skäl, dels för att 
underordningstexterna i debatten och inom exegetiken kom att spela en stor 
roll. Vi kommer att se hur exegetik och kyrkopolitik flätas samman. I kapitel 
4 undersöks hur Fridrichsen själv använder sin metod i mötet med en under-
ordningstext. 

                               
42 Gustafsson (2001), sid. 145–172. 
43 Jfr Gustafsson (2001), sid. 145–151. 
44 Ibid., sid. 297–313. 
45 Olsson i Kieffer och Olsson (1995), sid. 142. 
46 Denna fråga ställs av Olsson (2004), t.ex. sid. 148. Se också avsnittet Texter i kapitel 1, 
Teoretiska utgångspunkter. 
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Anton Fridrichsen – förgrundsgestalt och inspiratör 
När Anton Fridrichsen tillträdde sin professur i Uppsala 1928 hade han stora 
förväntningar på sig från liberalteologiskt håll.47 Ganska snart skulle man 
emellertid inse att den kunnige norske professorn inte hade för avsikt att 
infria dessa förväntningar.48 I unga år hade Fridrichsen varit färgad av 
liberalteologins syn- och arbetssätt, men han kom med åren till en annan 
ståndpunkt angående den exegetiska forskningens mål och – delvis – metod. 
En del av förklaringen till detta är att han såg exegetiken som stående i kyr-
kans tjänst. Teologin skulle tjäna kyrkan och kristendomen.49 Inte så att för-
kunnelse och realistisk bibelutläggning – vetenskapligt arbete – fick sam-
manblandas, men inlevelse i och insikt om trons historiska verklighet var en 
förutsättning för arbetet med texterna inom akademin. Fridrichsen såg sig 
dock som doctor ecclesia och sin gärning vid fakulteten som ett sätt att tjäna 
Svenska kyrkan.50 

Den korrekta historiska tolkningen, där Jesus, Paulus och Johannes tog 
gestalt, var en förutsättning för förkunnelsen. Fridrichsen hade upptäckt – 
och oroade sig över – den ”förlägenhet” som präglade tidens förkunnare.51 
Skälet till denna ”förlägenhet” förlade han till den religionshistoriska skolans 
bristande inlevelse i texterna. Han dömde inte ut dess vetenskapliga arbete – 
insikterna var nödvändiga och viktiga förutsättningar för utläggningen – men 
man saknade inlevelse i den kraft texterna förmedlade. För Fridrichsen var 
det kritiska vetenskapliga arbetet i centrum, men han menade att man måste 

                               
47 För en redogörelse för och en diskussion om liberalteologin – bl.a. frågor om den historiske 
Jesus, Jesu etik och influenser från andra religioner i den tidiga kristendomens historia, reli-
gion som ett allmänmänskligt fenomen och som en urkraft, är centrala – se Skogar (1993), 
sid. 51–98. Detta är med Skogars formulering ”det moderna genombrottet i svensk teologi”, 
med företrädare som Nathan Söderblom. Jag har tidigare skrivit om Anton Fridrichsen, Hugo 
Odeberg och Esther Lutteman: Att lära av misstagen. Några nedslag i svensk 1900-tals exe-
getik, i Var kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i teologi och kyrka Eriksson 
(2002) (red.), sid. 33–48. 
48 Det var liberalteologen och professorn Emanuel Linderholm som hade uppmanat 
Fridrichsen att söka professuren. 1935 höll Fridrichsen ett föredrag under ett sommarmöte 
som anordnades av Emanuel Linderholms religiösa reformförbund. Föredraget innehöll det 
som senare publicerades som ”Realistisk bibelutläggning”, se nedan. Föredraget utlöste en 
häftig debatt under mötet och Linderholm uttryckte sin besvikelse. Enligt Linderholm gav 
Fridrichsen uttryck för den gamla ortodoxin, fast i ny tappning, se t.ex. Skogar (1993), sid. 
207. Kravet på inlevelse i de bibliska texterna som Fridrichsen uttryckte var ingen vetenskap-
lig metod, menade Linderholm, utan en trossak. Inte heller inlevelsen var något nytt, utan 
påminde om frikyrkans förhållningssätt, påpekade Linderholm. Linderholm var kritisk till den 
kristologiska utvecklingen i urkristendomen. Kristuskulten utvecklades senare, menar han. Se 
Skogar (1993), sid. 207. För Fridrichsen var Jesu messianska medvetande i centrum, och den 
utveckling av kult och kyrka som skedde var uttänkt av Jesus. 
49 Fridrichsen (1958), sid. 15. Hänvisningen är till programmet för realistisk bibelutläggning, 
en av de texter som finns i den klassiska Fyrahanda sädesåker, som är sammanställd och 
utgiven av Birger Gerhardsson 1958. Programmet ”Realistisk bibelutläggning” publicerades 
ursprungligen i Svensk Exegetisk Årsbok 1 1936. 
50 Olsson (1999), sid. 110. 
51 Fridrichsen (1958), sid. 15–16. 
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förstå evangeliets troskraft. Tron är en historisk verklighet. Filologi, historia 
och psykologi var hjälpmedel, men man kunde endast vinna förståelse 
genom att gripa och tolka bibelordet i dess eget anspråk och dess egen anda 
– kristologiskt-absolut – menade Fridrichsen. Varje annan utläggning ham-
nade vid sidan av målet.52. Han skriver: 

Alltså: den vetenskapliga realismen fordrar, att den teologiska utläggningen 
tolkar Nya Testamentet, urkristendomen, i hela dess massiva troskraft. /…/ 
Om det förflutna framträder såsom äkta liv, kan den homiletiska meditatio-
nen lättare finna den fruktbara förbindelsen mellan historisk urkund och 
aktuell existens.53 

Man kan inte predika på grundval av den liberala exegesen, menade Anton 
Fridrichsen. Inspiration hämtade han. från bl.a. Karl Barth. Han avvisade 
dock Barths metod, men erkände och bejakade hans motiv.54 Predikan ställde 
krav som den nya bibelutläggningen behövde tillgodose. 

För Fridrichsen var budskapet om Jesus Kristus den absoluta grunden: 

Människosonen med Gudsriket, är ett absolut mysterium såsom individuell 
personlighet. Däremot kunna vi med full klarhet och säkerhet uppfatta hans 
anspråk, hans budskap, hans erbjudande, hans krav. Men detta, som han ville 
vara och åstadkomma, är av den art, att endast en oförvillad, sträng objektiv 
realism kan penetrera det, se det inre sammanhanget däri, förnimma och tolka 
det väldiga religiösa kraftkomplex, som här möter oss.55 

Det är starka ord om budskap och anspråk och om möjligheten att klart 
kunna nå fram till denna sanning. Men, Fridrichsen själv påpekade att det 
bara var rörelsen och riktningen mot målet som fanns, uppgiften löses ändå 
bara approximativt. Endast ”evighetens klara ljus” kunde ge den fulla insik-
ten.56 Här kan vi se hur starka anspråk blandas med ödmjukhet inför 
tolkningsuppgiften. 

Birger Gerhardsson påpekar i sin bok om Fridrichsen, Odeberg, Aulén 
och Nygren att bristen på hermeneutisk precisering i Fridrichsens program 
gav näring åt skilda uppfattningar, såsom t.ex. högkyrklig teologi.57 

                               
52 Ibid., sid. 21. 
53 Ibid., sid. 20. 
54 Ibid., sid. 15.Om Karl Barths hermeneutik se t.ex. Jeanrond (1994), sid. 128–133.Jeanrond 
använder benämningen uppenbarelse-hermeneutik för att ringa in Barths hermeneutiska för-
hållningssätt. Fridrichsen är totalt och absolut kristocentrisk i sitt förhållande till texterna. Han 
skriver bl.a. ”Utgångspunkten och grundvalen för all teologisk utläggning måste vara det 
urkristna kerygmat, budskapet och bekännelsen: Jesus är herre, Kyrios Iesoûs!” Parallellen 
med Barth är uppenbar. För Barth kan ingenting sägas varken om Gud eller människan utan 
Kristus. Fridrichsens kerygmatiska teologi har också paralleller med Bultmann. 
55 Ibid., sid. 19. 
56 Fridrichsen (1958), sid. 21. 
57 Gerhardsson (1994), sid. 75, 78. 
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Citatet ovan visar en blandning av stora anspråk och bristen på precise-
ringen när det gäller hur dessa anspråk ska konkretiseras i mötet med 
texterna. Hur tillämpningen av texten skulle ske blev inte tydligt i 
Fridrichsens bibeltolkningsprogram, något många har diskuterat.58 Samtidigt 
kan man säga att det konkreta arbetet med texterna blev synligt i den mängd 
predikoutkast och andra textutläggningar han skrev. Klart är ändå, när vi ser 
tillbaka i dag, att Fridrichsen gav inspiration till skilda tolkningar av kyrkan, 
ämbetet och många andra delar av den kristna tron.59 

Fridrichsen var själv avvisande mot – och bekymrad över – den högkyrk-
liga rörelsen. Man kan säga att Fridrichsen var starkt kritisk mot tre rörelser i 
samtiden: liberalteologin, det moderna samhällets med dess individcentre-
ring (se ovan) och högkyrkligheten. Liberalteologin gav dålig förkunnelse, 
det moderna samhället var ett individcentrerat maskinsamhälle långt ifrån 
Nya testamentets ideal och högkyrkligheten vände det lutherska arvet ryggen 
och ägnade sig åt ämbetsromantik. Likaså varnade han för biblicism och 
fundamentalism. Detta ger en bild av hur mångfacetterad Anton Fridrichsens 
tankevärld var. 

Hur såg då innehållet ut i den exegetik som utformades av Fridrichsen, 
fullföljdes av många andra och blev normerande i Sverige under lång tid? 
Jag ska ge en kortfattad beskrivning genom att ringa in fyra punkter i det 
fridrichsenska arvet:60 
1. Det blev viktigt att se och lyfta fram enheten i de nytestamentliga texter-

nas mångfald. Detta ska inte uppfattas som så strikt att man inte erkände 
motsättningar och mångfald, men enheten är trots allt i centrum. 
Fridrichsen menade att NT:s böcker framkommit ur en apostolisk krets. 
Jesus, Johannes och Paulus uttrycker detsamma. ”Jesus Kristus är herre” 
och den messianska gudsrikestanken är Nya testamentets kerygma. 
Synen på evangelietraditionen är i det närmaste organisk. Apostolatet 
och apostlarna lyfts fram. 

2. Under den här tiden började man att forska om och lyfta fram den 
urkristna kyrkotanken. Kyrkan kom i stark belysning.61 Ja, kyrkan fanns i 

                               
58 Ibid., sid. 33, 52, 78. 
59 Teologer med så skilda synsätt som Krister Stendahl och Bo Giertz fick båda sin exegetiska 
skolning hos Anton Fridrichsen. Fridrichsen var dock bekymrad över Giertz högkyrkliga 
hållning. Men, det fokus Fridrichsen själv lade på kyrkan och ämbetet banade samtidigt väg 
för denna syn (se not 68). Fyrahanda sädesåker som kom 1958 har påverkat generationer av 
präster och teologer ända in i våra dagar. 
60 Se Skogar (1993), sid. 195–214, Gerhardsson (1994), sid. 9–83, Olsson (1999), sid. 90, 
108–116. 
61 Olof Linton var en av Fridrichsens lärjungar och hans avhandling Das Problem der 
Urkirche in der neueren Forschung som kom 1932, satte igång en debatt om kyrkan och 
ämbetet, Lutteman (1959), sid. 90, Gerhardsson (1994), sid. 40. Skogar (1993) behandlar den 
renässans för kyrkotanken som Lintons avhandling innebar, sid. 196–198. Avhandlingen hade 
stor betydelse för Fridrichsen själv. Ester Lutteman pekar ut denna syn på kyrkan och ämbetet 
som tog form i och med Lintons avhandling som ”klart anti-evangelisk”, Lutteman (1959), 
sid. 90. Intressant är att Anton Fridrichsen hade samma bekymmer med den ”katoliserande” 
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princip före sina anhängare, menade man. För Fridrichsen var Jesu mes-
sianska medvetande i centrum, och den utveckling av kult och kyrka som 
skedde var uttänkt av Jesus. 

3. Att återge Jesu och urkristendomens miljö realistiskt och tidstroget blev 
också viktigt. Frågan om hur detta skulle tillämpas i nuet kom dock i 
skymundan. Avståndet i tid kan och måste övervinnas om man vill förstå 
det förflutna inifrån – och endast detta förtjänade benämningen förstå-
else, menade Fridrichsen.62 

4. Fakticitetsfrågan fick inte stort utrymme.63 Detta innebar inte att 
Fridrichsen övergav sin skolning i att historiskt bedöma texterna, men de 
urkristna dokumentens profanhistoriska källvärde diskuterades inte 
nämnvärt i hans utläggningar. Tvärtom kunde han snarare ge intrycket av 
att mena att evangelietexterna återger och tolkar god historia.64 Björn 
Skogar uttrycker det så, att det Fridrichsen kallade historiska fakta i 
själva verket var den urkristna församlingens självmedvetande.65 I sitt 
program ”Realistisk bibelutläggning” säger Fridrichsen bl.a.: 

Jesus, Johannes, Paulus äro icke fantasialster utan fakta, rotade och inordnade 
i sin historiska miljö.66 

Dessa centrala inslag i den exegetik som växer fram fr.o.m. 1930-talet får 
inte bara konsekvenser för den akademiska disciplinen nytestamentlig exe-
getik, utan tas också emot positivt av kyrkan. Det är en tid då högkyrklighe-
ten växer fram – dess historia ska dock inte utredas här – och då kyrka och 
ämbete teologiskt diskuterades alltmer. Fridrichsens program och synsätt 
sammanföll med en tid i kyrkan då frågan om kvinnans roll som ämbetsbä-
rare väcktes.67 Denna diskussion är en av de stora och stormiga debatterna i 
                                                                                                                             
teologin som fanns i samtiden, se Gerhardsson (1994), sid. 44–45, se också not 99 sid. 45. 
Min poäng här är att peka på blindheten för de egna forskningsresultatens konsekvenser. 
Lutteman ser en direkt koppling mellan den uppsaliensiska exegetiken och det framväxande 
kvinnoprästmotståndet (se också not 68 och 71). Hon argumenterar mot kvinnoprästmotståndet med 
hjälp av luthersk teologi. Fridrichsen hade inte mycket till övers för högkyrklig teologi, som 
vi sett, men genom sitt agerande på 50-talet förser han både denna rörelse och andra med 
argument mot kvinnliga präster. 
62 Fridrichsen (1958), sid. 18. 
63 Fridrichsen hade tät kontakt med och vetenskapligt utbyte med Rudolf Bultmann. Frid-
richsen delade dock inte dennes intresse just för fakticitetsfrågorna. Men det kerygmatiska 
synsättet på teologin delade de. Men, för Fridrichsen var kyrkan det centrala, inte individen. 
64 Gerhardsson (1994), sid. 51–52. 
65 Skogar (1993), sid. 208. 
66 Fridrichsen (1958), sid. 20. 
67 Frågan om kvinnans tillträde till prästämbetet väcktes i samband med rösträttsdebatten 
1919 och diskussionen om kvinnans tillträde till statliga tjänster. 1923 kom ett kommitté-
betänkande som tillstyrker kvinnlig kyrklig tjänst. Kyrkomötena 1938 och 1941 tog upp 
frågan, men ingenting skedde förrän på 50-talet, då de riktigt stormiga debatterna tog fart. 
Anton Fridrichsen deltar i diskussionen om kvinnlig kyrklig tjänst under kyrkomötet 1938. 
Direktorn vid Sigtunastiftelsen Manfred Björkquist, teologen Esther Lutteman m.fl. hade 
motionerat om möjligheten till en kvinnlig kyrklig tjänst och i motionen också formulerat att 
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Svenska kyrkan under 1900-talet. Utanför kyrkans murar stormade däremot 
en annan debatt om teologin och kyrkan, den som tog sin början med 
Ingemar Hedenius bok Tro och vetande som kom ut 1949.68 Dessa två debat-
                                                                                                                             
det inte fanns några teologiska hinder för kvinnors tillträde till prästämbetet. Fridrichsen 
poängterar i sitt korta inlägg att han inte vill uttala sig i sakfrågan utan att han uttalar sig som 
vetenskapsman och exeget. Två punkter är aktuella för Fridrichsen: Jesus valde endast män 
till lärjungar (apostlar) och Paulus ord om kvinnans ställning (i första hand underordnings-
texterna i 1 Kor). Detta ser Fridrichsen som uttryck för en principiell ståndpunkt och inte som 
kulturella uttryck. Fridrichsen menar att: ”… vi här har att se en principiellt motiverad åtgärd, 
ity att vi av en del tecken kunna se, att den grundläggande urkunden för hela Jesu uppfattning 
av verkligheten och av Gudsriket här på jorden är Genesis (1 Mosebok) kap. 1 med dess 
skarpa skiljande mellan mannens och kvinnans ställning i skapelsen och i Gudsriket. /…/ Jag 
säger att jag tror och är övertygad om att man kan utläsa ur det som Jesus säger annars, på 
grundval just av detta grundläggande kapitel.” Fridrichsen menar att detta kan diskuteras, men 
att ”(v)ad Paulus säger om kvinnan är endast en av de punkter, där han håller en stor uppgö-
relse med den grekiska andan. Därför menar jag, att om man frågar vad som är nytestamentlig 
syn på denna sak, så kan svaret icke vara tvivelaktigt. Det kan ju hända att vi få kvinnliga 
präster och att dessa pressa sig fram, men då skall man icke försöka få bort att Nya testamen-
tet har en annan inställning” (Allmänna kyrkomötets protokoll från den 25/11 1938). 
Fridrichsen känner sig således manad att uttala sig som expert ”efter 30 års exegetiska 
studier”. Fridrichsen ställer ”biblisk auktoritet” och ”korintisk kulturanda” mot varandra, ett 
annat uttryck är ”biblisk tanke och åskådning” mot ”hellenistisk upplysningstanke”. Intressant 
för uppgiften i denna avhandling är att se hur Fridrichsen hävdar sin auktoritet som exeget och 
hur han använder exegetiken i en kyrkopolitisk fråga. Likaså hur han ställer bibel och kultur-
andan mot varandra, dock handlar det här om förhållandena under nytestamentlig tid, men 
debatten i hans egen tid handlade om detsamma: det ”äkta” bibliska och den nymodighet 
”kulturanda” som jämställdhet mellan man och kvinna ansågs vara. 1950 kom den statliga 
utredning som utrett frågan historiskt, teologiskt och exegetiskt (SOU 1950:48) och som 
bejakar kvinnors tillträde till prästämbetet (se nedan). 1958 fattade kyrkomötet beslutet om 
kvinnans tillträde till prästämbetet. 
68 För Ingemar Hedenius blev exegeternas arbeten under denna tid ytterligare ett argument 
mot teologin som vetenskaplig disciplin. Hedenius återkommer vid flera tillfällen till Hugo 
Odebergs kommentar till 1 Kor och också till den s.k. exegetdeklarationen. I Tro och livs-
åskådning (1964b) kallar han exegeternas arbete och inställning till kvinnliga präster 
(exemplet här är Harald Riesenfeld) för ”kyrkopolitik kamouflerad till vetenskap”, sid. 308. 
(Se också Hedenius 1964a, sid. 38.) Hedenius menar att Odeberg p.g.a. sin ”konfessionella 
bundenhet vid en dogmatiska kristendom” gör ”rent barocka uttalanden om vad som tillhör 
hans egen vetenskap”, (1964a), sid. 306. Han skriver om teologerna i Om teologien och 
kyrkan 1958: ”De fortsätter som förut att med så kallad vetenskap bedriva kyrkopolitik och 
religiös propaganda /…/.” Som exempel lyfter han här fram Odeberg: ”En av undertecknarna 
(av exegetdeklarationen, min kurs.), professor Hugo Odeberg i Lund, hade också i ett veten-
skapligt arbete (’Korintierbreven’) uttryckt saken så, att Paulus ’som kristen’ var ’fullkomligt 
främmande för allt slags bundenhet av konvenans, på vilket livsområde det än var’: Som ’rent 
löjligt’ stämplade denne professor tanken, att Paulus i sitt förbud för kvinnliga präster ’skulle 
varit förbunden av några av tidens åskådningar och icke förmått att lyfta sig över dem’. Så 
beskaffade bedömningar utgav alla dessa teologer som resultatet av ’noggranna forskningar’. 
Det nästan hemskt ovetenskapliga häri skall inte närmare utläggas”, sid. 191. Hedenius lyfter 
också fram att trots att många var positiva till förslaget om kvinnliga präster, så utgjorde dessa 
professorer en stark påverkansfaktor i andra riktningen på de teologiska institutionerna, 
Hedenius (1958), sid. 193–195. 
Om Riesenfeld och Odeberg skriver han i Om dödshjälp och andra essayer 1964a: ”Men 
snart sagt vilken humanist som helst kan se, att dessa professorer i väsentliga stycken har 
ytterligt efterblivna och egendomliga föreställningar om sitt forskningsområde och att de med 
förkärlek angriper detta med grovt ovetenskapliga metoder”, sid. 37. I de stora debatterna om 
kyrkan, teologin som vetenskap och emancipationen spelade exegetiken en roll. 
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ter –  tro och vetande-debatten och ämbetsdebatten –är således delvis 
parallella. 50- och 60-talen var en tid i kyrkan och i den svenska 
kristenhetens historia då mycket omvärderades. Både i kyrkan och i det 
omgivande samhället tog diskussionerna om teologins roll och plats inom 
akademin tog fart: 

Den nära och korta förbindelsen mellan bibelforskning och kyrklig teologi 
börjar ifrågasättas, hermeneutiska frågor blir mer påträngande, historiska frå-
gor får större plats inom exegetiken och den teologiska forskningens plats 
inom svenska universitet diskuteras.69 

På 1950-talet försvann kravet på att den som undervisar i teologi ska bekän-
na sig till den evangeliska läran. 

Anton Fridrichsen och hans lärjungar var mycket aktiva i debatten om 
kvinnans tillträde till prästämbetet under 1950-talet. Här sammanflätades 
tydligt exegetik och kyrkoutveckling/kyrkopolitik. I kommentarlitteraturen 
från 40–60-talen blir detta tydligt, något som jag utreder och visar i mina 
kommentaranalyser i kapitlen 4 och 5.70 

1951 skrev Fridrichsen tillsammans med Hugo Odeberg, Bo Reicke, 
Harald Riesenfeld, Ernst Percy, Henrik Ljungman och Evald Lövestam den 
s.k. exegetdeklarationen (”Exegeterna om s.k. kvinnliga präster”). Raderna 
från landets ledande exegeter löd så här: 

Undertecknade, professorer och docenter i Nya testamentets exegetik vid 
rikets båda universitet, förklarar härmed såsom vår bestämda och på nog-
grann forskning vilande mening, att ett införande av s.k. kvinnliga präster i 
kyrkan voro oförenligt med Nytestamentlig åskådning och skulle innebära ett 
avsteg från troheten mot den heliga skrift. Både Jesu apostlaval och Paulus’ 
ord om kvinnans ställning i församlingen äga principiell innebörd och äro 
oberoende av tidsbetingade förhållanden och åsikter. Det aktuella förslaget 

                                                                                                                             
Inspirationen till denna ”konfessionsbundna kristendomsforskning” finner Hedenius hos 
Anton Fridrichsen, han skriver: ”Genom sin kraftfulla personlighet och habila begåvning har 
Fridrichsen utan tvivel haft stor betydelse för den kyrkliga ortodoxiens triumf inom svensk 
teologi”, Hedenius (1964a), sid. 38. Denna kritik av Fridrichsens program som ”ortodoxi” 
framfördes redan av Linderholm. Kritiken fanns tidigt inom olika kristna kretsar. Hedenius 
skiljer här inte på Fridrichsens intention – Fridrichsen var ju själv starkt kritisk mot ortodoxi 
och fundamentalism – och de konsekvenser hans program fick och hans lärjungars agerande. 
Samtidigt visar det hur Fridrichsens brist på precisering i programmet och hans blindhet 
gällande sitt eget ansvar öppnade för just denna kritik. En annan kritik av Fridrichsen som 
Hedenius framför är hans krav på inlevelse i texterna. Som exeget har man att göra sig solida-
risk med den urkristna tron, är den slutsats Hedenius drar av Fridrichsens program. Man kan 
inte både ha högsta anspråk på vetenskaplighet och samtidigt ha krav på leverans av uppenba-
relse, det är ”teologernas dilemma” och ”att halta på bägge benen”, summerar Hedenius 
(1964a), sid. 41–42. Att det religiösa språkets termer ska vara medelbara även för personer 
som inte är troende, är ett av de postulat Hedenius formulerar i Tro och vetande 1949 (se sid. 
68–75). 
69 Olsson (1999), sid. 76. 
70 Se t.ex. Odeberg (1944), Linton (1964). 
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om att kvinnor skola få tillträde till prästämbetet i den svenska kyrkan måste 
därför sägas stöta på allvarliga exegetiska hinder.71 

Det finns flera saker att lyfta fram här som speglar det fridrichsenska arvet. 
Dels de två argumenten – Jesus valde bara män till lärjungar och hänvis-
ningen till 1 Kor 11 och 14 (och möjligen åsyftas även några andra under-
ordningstexter) – apostolatet, kyrkan, ämbetet var för exegeterna något 
centralt och likaså att texterna hade ett innehåll och en betydelse som var 
tidlös. Texterna gav uttryck för äkta urkristna tankar.72 Dessa argument och 
synen på texternas innehåll som tidlöst med värderingar som förpliktigar i 
nuet återkommer sedan som argument i debatten om kvinnliga präster, en 
debatt som förs ända in på 2000-talet.73 

Enligt Gerhardsson reagerade Fridrichsen i denna fråga utan att som han 
brukade ha utrett frågan vetenskapligt. Gerhardsson skriver: 

                               
71 Exegetdeklarationen skrevs i september 1951 och publicerades bl.a. i Svensk Kyrkotidning 
45 1951. Den utlöste starka protester både inom kyrkan och utanför. Man menade att profes-
sorerna missburkade sin ställning och att de borde ha deltagit i remissförfarandet om de hade 
något att säga. Det blev också en diskussion och förhållandet mellan exegetik och systematisk 
teologi. Själva sakfrågan verkar inte riktigt här ha varit i fokus. Svensk Kyrkotidnings 1:e 
redaktör Ruben Josefson kritiserade Fridrichsen för hans medverkan. I Svensk Kyrkotidning 
51 1951 svarade Anton Fridrichsen på kritiken. Till en början skriver han att han inte tagit 
initiativet till deklarationen, och vill frånsäga sig sitt ansvar. Men i sin artikel så inskärper han 
egentligen ståndpunkten att kvinnliga präster är oförenligt med Nya testamentet och de veten-
skapliga forskningsresultaten. Fridrichsen hänvisar här till Riesenfelds och Lindroths utred-
ningar. Han skriver: ”(jag) för min egen del under inga omständigheter har kunnat låta det 
statliga betänkandets exegetiska utredning stå oemotsagd, och jag förmodar att detta också är 
mina medundertecknares ståndpunkt”, sid. 771. Således, en korrekt exeges kan bara komma 
till slutsatsen att kvinnan inte kan vara präst. Denna, enligt Fridrichsen, urkristna tanke tilläm-
pas så på 1950-talets kyrkopolitik. I debatten påpekas också detta. Det statliga betänkande 
Fridrichsen hänvisar till är SOU 1950:48, som tillstyrkte införandet av kvinnliga präster. 
Lektor Erik Sjöberg m.fl. ingick i utredningen. När man läser utredningen kan man notera att 
förklaringarna till underordningstexterna många gånger söks i den judiska bakgrunden. När 
”Exegetdeklarationen” publicerats gick som nämnts debattvågorna höga. Erik Sjöberg själv 
publicerade 1953 skriften ”Exegeterna om kvinnliga präster”. Sjöberg kritiserar exegeterna 
för att inte utveckla sina resonemang, utan att de i första hand stödjer sig på sin auktoritet som 
exegeter. Sjöberg påpekar dock att Hugo Odebergs argument ”föreligger i hans 1944 utgivna 
kommentar till Korintierbreven”, Sjöberg (1953), sid. 33. Sjöberg menar att Odeberg delar 
Paulus patriarkaliska syn på förhållandet mellan man och kvinna och att Odeberg inte uppfat-
tar dessa värderingar som tidsbundna. Sjöberg citerar också ur artikel i Vår kyrka (3 1952) av 
Bo Reicke, där Reicke har ombetts utveckla sina argument. Reicke skriver: ”… endast män 
kunde enligt Jesu åsikt vara hans ställföreträdare. Mästaren har visserligen icke själv formule-
rat denna tes, men den synes ha varit självklar för honom”, Sjöberg (1953), sid. 59. Diskus-
sionen speglar hur exegetiken och underordningstexterna på olika sätt används i en kyrkopo-
litisk diskussion. 
72 Det ”äkta”, ”ursprungliga” och ”urkristna” är återkommande uttryck inom exegetiken under 
och efter Fridrichsen och ett uttryck för den bibelteologiskt orienterade exegetiken. 
73 För en beskrivning av kvinnoprästmotståndet i Svenska kyrkan, se Maria Södlings essä 
”Låt man bli man och kvinna kvinna. Om kvinnoprästmotståndet i Svenska kyrkan”, i Lindén 
och Milles, red. (1995), sid. 245–275. Se SOU 1950:38, Sandahl (1993). För en diskussion 
om argumenten i debatten, se Johanna Almers artikel ”Mannens lovsång till mannen” i Svensk 
Kyrkotidning 10 1997. 
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Kvinnoprästfrågan blev den testfråga som skulle visa att ofullständigheten i 
hans (Fridrichsens, min kurs.) hermeneutiska program kunde vara skickelse-
diger.74 

Här pekar Gerhardsson på något centralt. Inför mötet med frågan om kvin-
nan – som ju väcks i arbetet med underordningstexterna – agerar man 
annorlunda än vanligt. Skälen till detta är, enligt min mening, djupare än 
funktionen hos ett bibeltolkningsprogram eller en metod: kvinnors under-
ordning som hermeneutisk kategori aktiveras. Det är inte det vetenskapliga 
förhållningssättet som styr, utan en av ideologi och värderingar styrd för-
förståelse. 

Jag har nu lyft fram det i Anton Fridrichsens program som har direkt 
relevans för mina kommentaranalyser. Vidare har jag skisserat kontexten 
och lyft fram de debatter som präglade den – debatter där Fridrichsen och 
hans krets var aktiva eller figurerade på annat sätt. 

Vi kommer senare att se hur Anton Fridrichsen själv arbetade med en av 
underordningstexterna, 1 Pet:s underordningstext. Den kommentaren till 
1 Pet publicerades i Svensk Exegetisk Årsbok 1947, således fyra år före exe-
getdeklarationen skrivs. En del av de problem som Gerhardsson benämner 
som brist på precisering och att man inte – explicit – bearbetade frågor om 
textens tillämpning i nuet, blir synliga i Fridrichsens arbete med texten. 

Jag har nu beskrivit tongivande drag i bibelvetenskapens utveckling och i 
diskussionen om tolkning inom exegetikens område. Vi har sett hur utveck-
lingen under 1900-talet har rört sig i olika steg där den historisk-kritiska 
metoden har anammat nya sätt att arbeta och förskjutit fokus från historia till 
text och till en ökad pluralism i metodval och perspektiv. 

Vi har också tittat närmare på Anton Fridrichsen och hans betydelse för 
den svenska forskningstraditionen. 

Jag redogjorde i början av kapitlet för förståelsen av underordning i Nya 
testamentet och berörde fenomen som t.ex. ren–orenhetstänkandet under 
antiken, bilden av hushållet och om skillnaden i livsvillkor för slavinnor och 
slavar. 

Således har både de sammanhang i vilka bibeltexterna skrevs och kom-
mentarernas sammanhang blivit tydligare. 

Nu följer de två kapitel där mina undersökningar av materialet företas – 
kapitel 4 och 5. 

                               
74 Gerhardsson (1994), sid. 78. 
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KAPITEL 4 
Tolkningar av hustavlor 

I det här kapitlet kommer jag att analysera Marcus Barths kommentar till 
Efesierbrevet i serien The Anchor Bible. Vidare undersöker jag två kom-
mentarer till Kolosserbrevet: Eduard Lohses i serien Hermeneia och Lars 
Hartmans i serien KNT. Sedan följer två kommentarer till Titusbrevet: Olof 
Lintons kommentar i serien TKN och Martin Dibelius och Hans Conzel-
manns i serien Hermeneia. Avslutningsvis undersöks tre utläggningar av 1 
Pet: Anton Fridrichsens i Svensk Exegetisk Årsbok, Bo Reickes i serien TKN 
och Birger Olssons kommentar till 1 Pet i serien KNT. Materialet som under-
söks spänner över tid från 1940-talet (Fridrichsen) till 1980-talet (Olsson och 
Hartman). 

Efesierbrevet 
Efesierbrevets hustavla innehåller en analogi mellan mannen och kvinnans 
inbördes relation och relationen mellan Kristus och kyrkan. Att mannen är 
kvinnans huvud, precis som Kristus är kyrkans huvud uttrycks i Ef hustavla. 
Kvinnor ska underordna sig sina män, likväl som männen underordnar sig 
”Herren”.1 Texten i Ef har genom teologihistorien givit genomslag i – och 
bitvis skapat – såväl kristologiska som ecklesiologiska föreställningar. Ur 
Ef 5 har en högecklesiologi växt fram. Den norska exegeten Turid Karlsen 
Seim diskuterar problematiken kring minoritet och majoritet med utgångs-
punkt i hustavlan i Ef 5. Hon menar att det finns övertygande skäl för syn-
punkten att hustavlor speglar konflikter i församlingen eller konflikter med 
omvärlden. När det gäller uppmaningen till kvinnors underordning pekar 
hon på de två motstridiga ideal kristendomen härbärgerade: asketism och 
moderskap.2 Seim diskuterar minoritet och majoritet utifrån det faktum att 
kvinnor under större delen av antiken var i minoritet i förhållande till män, 

                               
1 1917 års översättning har ordet ”underordna” när det gäller uppmaningen till kvinnorna i Ef 
5:22 och Ef 5:23, 1981 års översättning har valt ”foga er” i Ef 5:22. 
2 Seim (1995), sid. 174, 169. Asketism var ett sätt att slippa moderskapet, moderskapet inne-
bar att riskera livet. 



Tolkningar av hustavlor 101

men att de var i majoritet i de kristna församlingarna.3 Kvinnors överdödlig-
het berodde till stor del på graviditet och barnafödande. Detta var inte klass-
relaterat, utan en gemensam verklighet för antikens kvinnor. De mer klass-
relaterade orsakerna till kvinnors dåliga hälsa och överdödlighet var dålig 
kost, hårt arbete och underlåtenheter som drabbade flickor i späd ålder.4 
Könsfördelningen var således den motsatta i de kristna församlingarna, i 
förhållande till den övriga omvärlden. 

Seim menar att hustavlan i Ef har som ärende mäns överordning, snarare 
än kvinnors underordning. 

Even in minority they (män, min anm.) remained representatives of the ruling 
majority in society/…/.5 

Mot denna ovan nämnda ”höga” ecklesiologi vänder sig Marcus Barth i sin 
kommentar till Ef i serien Anchor Bible från 1974.6 På flera sätt skiljer sig 
Barths kommentar i Anchor Bible från de övriga kommentarer och serier 
som undersöks i denna avhandling. För det första görs redan i bandets bak-
sidestext en programförklaring där den kreativa delen av tolkningsprocessen 
står i fokus. Det tydligt att Marcus Barth driver två teser i sin kommentar: a) 
Paulus har inte en nedvärderande syn på kvinnan – snarare tvärtom – är den 
ena tesen som ska bevisas, b) den syn på kyrkan som kommer till uttryck i 
brevet är inte den högecklesiologi som utvecklats inom teologin och tillskri-
vits Ef, det är en missuppfattning av Paulus budskap, menar Barth.7 Utred-
ningen av Ef 5:21–6:9 får stort utrymme i kommentaren och utläggningarna 
av Ef 5:21–33 (om förhållandet mellan man och hustru) spänner över drygt 
150 av kommentarens 400 sidor. Barth arbetar också tydligt kreativt i sin 
kommentar, detta trots seriens förords tydigt kritiska ansats. För det andra 

                               
3 Seim (1995), sid. 168. Detta faktum baserar sig på kvinnors överdödlighet bl.a. i samband 
med graviditeter och förlossningar. 
4 Pomeroy (1976) skriver: ”There can be little doubt that female infanticide was practiced, 
apparently more in Hellenistic than in Classical Greece; the parents’ financial situation and 
the general political climate probably were the major determinants in deciding whether infant 
girls would be raised. Moreover, poor health resulting from a diet inferior to that accorded to 
boys – as indicated by the writings of Xenophon, the Persepolis inscriptions, and the 
discriminatory alimentary allotments at Rome –followed by childbearing at an immature age, 
resulted in women’s life expectancy being shorter than men’s by five to ten years. If fewer 
female infants were raised, and if women’s lives were shorter, the result would inevitably 
manifest itself in a disproportionate sex ratio”, sid. 228f., Portefaix (1988) sid. 9–14. Portefaix 
diskuterar om kvinnors dragning till religiös utövning hörde samman med att liv och död var 
tätt sammanflätade i kvinnors liv. 
5 Seim (1995), sid. 181. 
6 Marcus Barth kommenterar Ef i två band: Ephesians 1–3 samt Ephesians 4–6. 
7 ”… Barth reexamines the relationship between Israel and the church, discounting the thesis 
that the Ephesians suggest an ’early Catholic’, or high-ecclesiastic or sacramental doctrine. 
/…/ And reevaluating the section describing the relation between husband and wife, he offers 
an alternative to the traditional notion that Paul degrades women or belittles their rights and 
their dignity”, ur bandets baksidestext. 
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ger Barth rikliga referenser till teologihistorien. Marcus Barth redovisar en 
mängd teologiska tolkningar som gjorts genom teologihistorien, teologiska 
tolkningar och inte bara exegetiska. Han diskuterar dem utförligt, men ger 
också en rad hänvisningar till klassisk skönlitteratur och klassiska myter. Här 
återfinner vi såväl Homeros som Dante, men också hänvisningar till modern 
sociologi och psykologi (Rollo May och Sigmund Freud om t.ex. kärlek och 
libido). Filosofiska strömningar diskuteras också, såväl antikens filosofi som 
moderna riktningar som existential filosofi. Detta gör kommentaren till nå-
got annat och något mer än en historisk-kritisk undersökning av Ef. Kom-
mentaren är upplagd med såväl noter som kommentarer, men dessa flyter 
bitvis ihop och en rad upprepningar sker. Det är inte entydigt så att noterna 
behandlar språk och textkritik m.m. och kommentarerna innehåll och 
tematik. Ett tredje sätt som Barths kommentar skiljer sig åt från de andra 
som ingår i denna undersökning är att han tydligt ringar in feministiska in-
vändningar, pekar på sexistiska texter och på sexistiska inslag i receptions-
historien, även anti-judiska tolkningar synliggörs. Kommentaren kom ut 
1974 och visar således att medvetenheten om dessa tolkningsfrågor existe-
rade inom den internationella exegetiska forskningen vid denna tid. 

En fjärde punkt som skiljer Barths kommentar från de övriga som under-
söks här, är att Barths egen ”förståelse och kärlek till aposteln Paulus” lyfts 
fram i baksidestexten, han förankras explicit i kristen tro. 

Genom dessa ovan beskrivna punkterna ringas således Barths kreativa 
arbetssätt in och hans kristna position blir tydlig. 

Efesierbrevet, The Anchor Bible, Marcus Barth 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
Barth har ett avsnitt om kvinnans roll under antiken. Här belyser han vikten 
av att komma ihåg att olika tidsperioder och geografiska områden ger olika 
synsätt på kvinnan. Det finns inte en bild av kvinnan och han kritiserar de 
exegeter som bara lyfter fram texter som beskriver kvinnor i negativa orda-
lag. Barth menar att det är viktigt att komma ihåg att dessa källor inte ger en 
uttömmande bild av kvinnans roll under antiken. Barth lyfter fram kontrasten 
mellan kvinnorna i Aten som var mycket instängda och kvinnor och flickor i 
Sparta som hade en stor frihet. Kreta var också en plats där kvinnans ställ-
ning var friare. Olika filosofiska rörelser som pythagoréerna förespråkade 
kvinnoemancipation, skriver Barth. Han lyfter också fram för kvinnor posi-
tiva tankar hos t.ex. Platon och Aristoteles.8 Det Barth vill lyfta fram är att 
kvinnans möjligheter under antiken skiftade och att hon inte bara var utsatt 

                               
8 Även om Platons tanke på att en honhund likaväl som en hanhund kan vara sin herde till 
hjälp och därför kan även kvinnor vara ”väktare”, kanske kan tolkas som mindre emancipato-
risk än Barth gör, Barth (1974), sid. 657. 
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för patriarkalt förtryck, även om detta naturligtvis också existerade.9 Barth 
kritiserar de exegeter som inte ger en rättvisande och mångfacetterad bild av 
kvinnans ställning under antiken.10 Han menar att den bild av judendomens 
kvinnobild som ofta framträder är ”most likely one of the many effects of the 
traditional, popular and scholarly anti-Semitism fostered in the Christian 
church. An unbiased study of the Jewish sources comes to a much more 
dialectical result”. Marcus Barth vill genom sin genomgång av källor och 
genom att peka på bredden och djupet i den antika föreställningsvärlden ge 
en bakgrund till vad Paulus kan ha känt till när han skriver Ef. 

Här tydliggörs frågor som berör hur man drar slutsatser från text till verk-
lighet. Barth skriver: 

The cultural trend of the last centuries before Paul and of his own age went 
toward the emancipation of women – in the case of marriage, toward loosen-
ing the unilateral bondage of wives.11 

Men Barth använder också detta som ett sätt att driva sin tes: Paulus hade 
andra inspirationskällor en de patriarkala värderingar som ofta sägs ha präg-
lat hans värld och hans värderingar. Barth menar att man kan slå fast följan-
de: a) Efesos var en stad öppen för samtidens sekulära och religiösa ström-
mar och dess utveckling (som moderskult, kulten kring Artemis), b) i Korint 
tog kvinnoemancipationen sig konkreta uttryck. Kvinnorna profeterade och 
var barhuvade, c) hur andlig frihet och social frihet hängde samman, var en 
fråga i samtiden d) det fanns både libertinistiska och asketiska tendenser i 
Paulus församlingar.12 

Barth behandlar bilden av kvinnor och kvinnoliv under antiken. Han note-
rar t.ex. att många kvinnor – och inte bara prostituerade – försökte undvika 
graviditeter, då de var smärtsamma och en risk för det egna livet.13 Ingen 
annanstans i materialet har jag stött på att man berör detta område, som 
bokstavligt talat innebar liv och död för kvinnor. 

Barth lyfter också fram de patriarkala värderingar som präglade delar av 
samtiden med hjälp av olika källor, här ett citat från Demostenos (340 f.Kr.): 

We have courtesans (hetarai) for our pleasure, prostitutes (i.e. young female 
slaves) for daily physical use, wives to bring up legitimate children and to be 
faithful stewards in household matters.14 

Barth använder citatet för att det är ”a proud, possessive or cynical state-
ment” som ger uttryck för ”a classical Greek and Hellenistic male’s feeling 
                               
9 Barth (1974), sid. 658. 
10 Ibid., not 211 sid. 659, not 205 sid. 657. 
11 Ibid., sid. 656. 
12 Ibid., sid. 666. 
13 Ibid., sid. 672. 
14 Ibid., sid. 655. 
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toward women and marriage”.15 Målsättningen är att ge en mångfacetterad 
bild av kvinnosynen under antiken. 

Barth menar att Gen 2:24, som det refereras till i texten, där mannen ska 
lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, speglar en tid då matriar-
kat möjligen existerade. Detta är åter ett exempel på hur Barth diskuterar 
historiska möjligheter som bryter bilden av det patriarkala systemet och de 
patriarkala normerna som totalt dominerande i dåtiden, vare sig det handlar 
om den dåtid som speglas i Gen eller den tid som skymtar genom Ef texter. 
Detta fungerar destabiliserande för de hierarkier och dikotomier bibeltexten 
synliggör. 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
Barth ställer frågan om hur Paulus ställer sig i denna ström av tankar och 
värderingar som fanns i hans samtid. Försöker Paulus dämpa kvinnors 
emancipation och den nya synen på äktenskapet, undrar Barth. Vilar texten i 
Ef på judisk-patriarkala tankar som bara försetts med en kristologisk ram, 
fortsätter han.16 Barths jämförelsematerial är rikt och varierat. Och han vän-
der sig mot den exegetik som ger en ensidig kvinnosyn utifrån sitt val av 
jämförelsematerial och det ovetenskapliga i att jämföra mellan olika tider 
och platser, samma kritik som är grunden för denna analyspunkt. I Barths 
material återfinns källor från olika tider och olika kulturella och religiösa 
kontexter. Antikens kvinnosyn blir på så sätt mångfacetterad, med såväl 
lovprisningar av kvinnor och kärlek som patriarkala uttryck för manlig 
dominans. Den judiska välsignelse/bön som läses varje morgon och där man 
tackar för att man inte blivit skapad till kvinna diskuteras och sätts in i ett 
sammanhang. Barth menar att denna judiska välsignelse vilar på andra tradi-
tioner än judiska. Det Barth här lyfter fram för att balansera den negativa 
kvinnobilden är lovprisningar av kärleken, stora kvinnor som funnits, samt 
att kärlekens ömsesidighet fanns som ett viktigt inslag i antikens tänkande. 
Som exempel nämns stoikerna samt Musonius och Plutarchos. Sammanfatt-
ningsvis kan man säga att Barths tillvägagångssätt och argumentation för-
djupar antikens kvinnosyn och ger den nyanser, samtidigt kan bilderna av 
kvinnan som en älskad och dyrkad varelse i filosofi, litteratur och religiösa 
texter aldrig ge en rättvisande bild av kvinnors livsvillkor. Kvinnosynen får 
nyanser, men Barths bild tenderar att göra emancipation och patriarkala 
strukturer till två lika starka krafter under antiken. Barths motiv är att visa att 
Paulus också stod i en ström av positiva kvinnobilder och emancipatoriska 
rörelser. 

Medvetenheten hos Barth om det svåra i att dra adekvata och trovärdiga 
slutsatser av ett jämförelsematerial samt att han uppmärksammar den totala 
slagsida av negativa och patriarkala kvinnobilder som präglat exegetiken, 

                               
15 Ibid., sid. 655. 
16 Ibid., sid. 659. 
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skiljer hans arbete från annan exegetisk litteratur som undersöks i avhand-
lingen. Det blir tydligt att om man har som målsättning att bredda och för-
djupa antikens (mäns) kvinnosyn finns där en stor mängd material som för-
djupar såväl kontexten som underordningstextens innehåll och ställer nya 
frågor. När Barth lyfter fram talmud eller Plutarchos som källor, refererar 
han till texter som t.ex. uttrycker mäns kärlek till sina hustrur.17 

Viktigt att komma ihåg här är dock att Barth är ute efter att visa att såväl 
judiska, filosofiska och andra religiösa och kulturella strömningar hade en 
positiv syn på äktenskap, kärlek och goda kvinnor. Detta hänger samman 
med hans egen tes – att Paulus inte är kvinnoförnedrande utan uppvärderar 
kvinnor, sexualitet och äktenskap, och att detta inte var en omöjlighet i 
Paulus samtid – även om han också lyfter fram det rika jämförelsematerialet 
av vetenskapliga skäl. Barth menar att Paulus inte tolkar äktenskapet sym-
boliskt eller mytologiskt, som vissa högkristologiska tolkningar av brud–
brudgumstemat i Ef gjort gällande, utan det är det konkreta jordiska äkten-
skapet som avses – ett äktenskap som är monogamt och vars syfte inte enbart 
är reproduktion.18 Här skymtar Barths egen förståelse av äktenskapet fram. 

Analyspunkt 3: förklaringar 
När Barth målat upp antikens många skilda synsätt på kvinnan, besvarar han 
frågan om hur Paulus själv ställer sig i denna ström och vad som påverkat 
honom. Barth menar att Paulus här presenterar en självständig teologi, där 
underordningstexten i Ef 5 ingår som en integrerad del i en lika sammanhål-
len teologi: 

… there is no single Jewish (Aramaic) equivalent for the Pauline 
”subordinate”.19 

Barths förklaring till underordningstexten i Ef 5 är teologisk. Den kan spåras 
redan i hans rubricering av texten i Ef 5:21–6:9: ”Christ’s Rule in All 
Realms.” Kanske kände Paulus till den pågående diskussionen om emanci-
pation, menar Barth. Barth placerar Paulus i samtidens ström av tankar och 
påverkansfaktorer, samtidigt som han vill peka på Paulus självständighet i 
tänkandet. Detta tänkande tar sig uttryck, menar Barth, i den uppvärderingen 
av äktenskap, kvinnor och sexualitet som – enligt Barth –  sker i Ef:s 
hustavla. 

Förklaringen till texten i Ef 5 är Paulus och hans teologi, som i Barths 
tolkning i det närmaste blir en kärleksteologi. Barth har i sin tolkning de 
inslag som möter gång på gång i tolkningarna av underordningstexterna: 
underordningen (och fruktan) för kvinnor är något frivilligt, en respons på 
mannens kärlek. Underordningen blir frihet, den är radikal och (egentligen) 
                               
17 Ibid., not 35, sid. 618. 
18 Ibid., sid. 703–704. 
19 Ibid., sid. 660. 
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ömsesidig. Men, Barth utvecklar den kristologiska tolkningen av kvinnors 
underordning: dels är kvinnors underordning under män en spegel av hur 
kyrkan underordnar sig Kristus, men samtidigt är Kristus/Tjänaren 
förebilden för underordningen. Guds/Kristi kärlek är normen och mönstret: 

Just as God’s love of man and man’s responding love of God are the basis of 
the fear of God, so only the wife who is joined to her husband by love can 
fear her husband.20 

Uppmaningen till männen att älska sina fruar, är det raster som kraven på 
kvinnors underordning ses genom i Barths kommentar. Barth menar och 
visar att underordning och fruktan måste lyftas ut ur den gängse förståelsen 
av dessa begrepp.21 Kvinnans underordning (5:22, 24) och fruktan (5:33) är 
en respons på mannens kärlek. Kristus är förebilden, därför skapar kraven på 
underordning och uppmaningen att frukta sin man ingen hierarki: 

Neither a natural nor a fictional superiority of one part of mankind over the 
other, but rather the authority of Christ, is the Leitmotiv of all that Paul will 
unfold in the Haustafel.22 

Men, fruktan och underordning som kvinnans respons på mannens kärlek 
bygger på att mannen visar äkta kärlek, eftersom ”fear without love would 
be horrible”. Kristus blir i Barths tolkning både en garant för och mönstret 
för denna äkta kärlek.23 Kristi självutgivande kärlek är det mått med vilken 
mannens kärlek ska mätas, detta gör att Paulus här drastiskt begränsar 
kvinnors underordning, menar Barth: 

… actually Paul announces a drastic restriction of women’s subordination: it 
is only due to her husband, just as the husband ’owes’ marital love only to his 
wife (vv. 25, 28, 33). This corresponds to his subordination to her (v. 21) 
which consists of a love measured after Christ’s self-giving love for the 
church.24 

Barth använder således Kristus-mönstret som raster. Men också Ef 5:21, som 
är en allmän uppmaning till underordning i vördnad för Kristus, blir för 
Barth en tolkningsnyckel: den ömsesidiga underordningen är inte en mot-
sägelse som skapar kaos utan utmanar i själva verket den patriarkala ordning 
som Paulus (falskt) anklagats för.25 

De specifika krav på underordning (och fruktan) som sedan följer i hus-
tavlan riktas dock enbart till kvinnor. Män uppmanas att älska sina hustrur, 
                               
20 Ibid., sid. 667. 
21 Ibid., sid. 712, 710, 666. 
22 Ibid., sid. 668. 
23 Ibid., sid. 667–668. 
24 Ibid., sid. 610–611. 
25 Ibid., sid. 610. 
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barn att lyda (sin far och mor) och slavar att lyda och tjäna. Fäder uppmanas 
att inte reta och att uppfostra sina barn. Men, Barth tar som vi sett fasta på 
ömsesidigheten i 5:21 och på mannens kärlek med Kristus som förebild. 

Detta är det nya och unika i Paulus kärleksteologi, menar Barth. Paulus 
måste ha varit medveten om att i samtidens äktenskap var kvinnor underord-
nade män och att detta var något helt naturligt oavsett om man kände till 
Kristi kärlek eller inte, skriver Barth och mejslar fram sin position: Jesus är 
inte bara en ram som Paulus givit tidens synsätt, utan grunden som skapar 
något nytt.26 

Förhållandet mellan Kristus och kyrkan är arketypen för kvinnounderord-
ningen och inte bara en illustration till densamma:27 

Only Christ’s love and the church’s (kyrkan skrivs ej med stor bokstav i 
Barths kommentar, min kom.) subordination to him are for Paul the key to 
understanding creation and marriage.28 

Kristus/kyrkan och man/hustru är ontologiskt tätt sammanknippade och inte 
två olika teman i brevet, menar Barth. Kristus/kyrkan och man/hustru kan 
inte kopplas bort från varandra, inte ens om man skulle försöka konstruera 
en grekisk eller judisk hustavla som förlaga till Ef 5:21–6:9.29 Messias kärlek 
är en ontologisk grund för mannens särskilda kärlek för sin hustru.30 

Analyspunkt 4: översättningar 
Barth lyfter fram att ordet ”underordna” har sin kontext i ett militärt språk-
bruk, men menar att ordet i sin passiva form (underordna sig) betyder en 
”voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and 
carrying a burden” när termen används som en allmän uppmaning till under-
ordning.31 Att underordningen för kvinnor inte här kan betyda en låg plats i 
en hierarki motiverar Barth med att underordningen kvalificeras åtminstone 
tre gånger i brevet: 1) den ömsesidiga underordning som uttalas i Ef 5:21, 2) 
kvinnor ska inte underordna sig i allmänhet, utan de ska bara underordna sig 
sina män, 3) kvinnors underordning specificeras genom att Paulus talar om 
kyrkans tjänande av Kristus. Barth framhåller att det bara är i Ef:s hustavla 
av alla NT:s hustavlor som ordet ”frukta” återfinns. Han avvisar vidare att 
ordet ”frukta” kan översättas med ”respektera”, som flertalet exegeter gör.32 
Barth menar att ”frukta” ska översättas bokstavligt. Att frukta Kristus och att 
frukta sin man är logiskt och ontologiskt sammanhängande, menar Barth: 
                               
26 Jfr Linton (1964): förhållandet mellan Kristus och församlingen är prototypen för det rätta 
äktenskapet, sid 139. 
27 Ibid., sid. 613. 
28 Ibid., sid. 645. 
29 Ibid., sid. 655. 
30 Ibid., sid. 622. 
31 Ibid., sid. 710. 
32 ”Respekt” är det ord man använder i NT 81. 
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”… according to Paul the ’fear of the husband’ is ontologically called into 
being by the ’fear of Christ’.”33 Fruktan för Kristus måste skiljas från all 
annan fruktan: ”… Jesus Christ is to be feared because his ’love’ is full of 
power and simply overwhelming (5:2, 25: cf. 2:4).” Precis som Guds kärlek 
till människan och människans kärlek som svar, är grunden för gudsfruktan, 
så kan bara en hustru som är förenad med sin man i kärlek frukta sin man, 
skriver Barth.34 Det är också så termen underordning bör förstås, enligt 
Barth: 

… it is exclusively to the order of God’s kingdom that the wife subordinates 
herself in her subordination to her husband. She does it voluntarily, as a 
dignified and respected member of the elite chosen for the festival procession 
and the struggle in which all of God’s free children are engaged.35 

När det gäller förståelsen av hustavlans etiska uppmaningar behöver man 
också ha det eskatologiska perspektivet som en tolkningsnyckel, skriver 
Barth, då detta eskatologiska perspektiv genomsyrar Paulus teologiska tänk-
ande. 

Barth menar att begreppen ”kropp”, ”kött” är synonymer i texten, men att 
orden också fungerar som synonymer till begreppet ”själv”.36 Mannen ska 
älska sin hustru som sin egen kropp – som sig själv – de ska bli ett kött. Här 
för Barth ett resonemang om den polarisering av kropp–själ som ofta till-
skrivs Paulus, ett resonemang vi återkommer till under Analyspunkt 5. Barth 
förskjuter betydelsen av ”kropp”, ”kött” till ”själv” och därigenom låter 
begreppen ”kött” och ”kropp” spegla en helhetssyn på människan, en upp-
värdering av kroppen och vara en kritik av ett dikotomt tankemönster. Barths 
tes att uppvärdera Paulus kvinnosyn, sexualiteten och förhållandet mellan 
man och kvinna – kärleken – manifesteras i tolkningen. 

I 5:24 uttrycks det att kvinnorna ska underordna sig sina män ”i allt”. Hur 
ska man förstå detta, är en fråga Barth ställer. Barth påpekar att det inte går 
att anstränga sig för att tolka ”i allt”, som ”inte i allt”, dvs. göra en mildrande 
tolkning. Barths eget svar på sin fråga är att man inte kan fullt ut förklara ”i 
allt”, men att det inte kan tolkas som något absolut.37 Hans eget svar balanse-
rar således nära det svar han själv varnar för. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Vi har sett i genomgången av analyspunkt 1–4 hur mannen och Kristus 
identifieras med varandra i Barths tolkning, men där denna identifikation 
aldrig problematiseras på djupet. Enligt Barth kan man inte tolka Paulus så, 

                               
33 Barth (1974), sid. 663, 666. 
34 Ibid., sid. 667. 
35 Ibid., sid. 712. 
36 Ibid., sid. 640. 
37 Ibid., sid. 621. 
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att analogin mellan att Kristus är kyrkans huvud och mannen är kvinnans 
huvud betyder att mannen därmed också är kvinnans frälsare. Analogin kva-
lificerar mannens roll som huvud, men gör den inte absolut, enligt Barth.38 
På så sätt blir analogin mellan mannen och Kristus i Barths tolkning en 
restriktion, som inskränker mannens makt, inte ökar denna makt. Tolkningar 
där mannen förstås som kvinnans Kristus avvisas av Barth.39 Det finns en 
vaghet i Barths argumentation och distinktion här, enligt min mening. 

Barth argumenterar för att Paulus material är unikt och inte bara en kon-
sekvens av influenser. Mannen ska inte förstås som härskare, utan underord-
ningen som radikal och befriande, är en tanke hos Barth. Att mannen 
identifieras med Kristus blir en garant mot maktmissbruk, inte en förstärk-
ning av mannens makt, i Barths tolkning. 

Kvinnan identifieras dock inte med Kristus: inte i texten, inte i tolk-
ningen. Men detta isärhållande formuleras inte av Barth. Underordningen 
som kvinnorna uppmanas till är inte vilken underordning som helst, menar 
Barth: den är frivillig, hängiven, befriande och radikal. 

Identifikationen Kristus–man gör att mannens makt över kvinnan skyls 
över. Han blir ”kristuslik”, hans makt blir god och positiv. Mannen och 
mannens makt identifieras med Kristus, kvinnan och kvinnans underordning 
identifieras med kyrkan. 

Mannens aktivitet (kärlek) sker i riktning mot en mottagande/passiv 
kvinna (underordning och fruktan som respons på kärlek). 

Barth konstruerar här en könsdikotomi. Följande citat gör det könsdiko-
toma tolkningsmönstret tydligt: 

When a husband loves his wife with a love inspired by Christ’s love and 
(however feebly) resembling it, she would be a fool to prefer or seek 
autonomy apart from him, sufficiency in herself, or a dominant position over 
him (e.g. in applying to him a possessive or managerial motherly love, care, 
or anxiety). Instead of attempting to move him in the manner or by the tricks 
by which she may be able to move other men, she will be moved by him. 
Instead of shaping and changing him after her heart’s desire, she will feel 
thoroughly changed by him. Instead of bringing him under control, she will 
be overwhelmed by his love.40 

Autonomi, självtillräcklighet, dominans, kontroll, vilja att påverka, vilja att 
förändra blir egenskaper, förhållningssätt och drivkrafter som framställs som 
negativa när en hustru/kvinna har dem. De egenskaper som framställs som 
positiva för hustrun/kvinnan är istället att själv bli påverkad, förändrad, över-
                               
38 Ibid., sid. 617–619. 
39 Jfr Linton (1964) som i sin kommentar till Ef tolkar analogin mellan Kristus – mannen och 
kyrkan – kvinnan genom att lyfta fram att det “ingalunda för till någon emancipation utan till 
raka motsatsen”. Underordningen upphävs inte och begränsas inte,”det handlar om en 
fullständig underording” och förhållandet är en analogi. Detta innbär dock inte, enligt Linton, 
att mannen får en härskarställning, sid 136. 
40 Ibid., sid. 649–650. 
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väldigad av mannen och hans kärlek. Att mannen förändrar henne och påver-
kar henne benämns dock inte som kontroll eller dominans från mannens 
sida. Från mannens sida sker en aktivitet, kvinnan är den mottagande/passiva 
parten. Behovet av autonomi, självtillräcklighet, dominans, kontroll, vilja att 
påverka och vilja att förändra upphävs i mötet med mannens kärlek, trans-
formeras till frivillig, självständig och radikal underordning. Mannens makt, 
dominans, kontroll och överordning transformeras till att benämnas som 
överväldigande och förändrande kärlek. Makt och dominans blir negativt när 
det associeras med kvinnlighet. När de associeras med manlighet transfor-
meras det till goda egenskaper som bär andra namn än kontroll, makt och 
dominans. Att förändra, påverka och vara överordnad blir positiva egenska-
per, förhållningssätt och drivkrafter när de förknippas med manlighet. Detta 
speglar begreppens ambivalens, eller flexibilitet. 

Här framträder i Barths tolkning hur kvinnors underordning fungerar som 
en hermeneutisk kategori: könsdikotomin upprätthålls och förstärks genom 
tolkningen. Trots det rika och mångfacetterade jämförelsematerialet, trots 
en nyanserad beskrivning av historien och medvetenhet kring de problem 
vad gäller kvinnosyn (och anti-judiska tolkningar) som finns i underord-
ningstexternas receptionshistoria och som lyfts fram av Barth, problematise-
rar eller synliggör han inte de djupgående problem identifikationen man–
Kristus skapar och de specifika krav på underordning som riktas till kvin-
norna. Mannen blir i denna identifikation ”kristuslik”, den manliga makten 
blir positiv. En kvinna associeras inte med makt eller med Kristus. Själva 
konstruktionen av kristendomen blir könsdikotom. Detta synliggörs inte, 
utan förstärks. 

Det är oproblematiskt för Barth att bygga in kvinnors underordning i det 
kristologiska mönstret och tillskriva denna underordning radikalitet. Frågan 
om varför identifikationen mellan Kristus och mannen skulle fungera mild-
rande och restriktivt, och inte förstärkande och repressivt för kvinnorna för-
blir osynlig. Kvinnors underordning frikopplas i tolkningen från hierarki och 
blir istället benämningen på en plats i ett jämbördigt system, där kvinnors 
underordning blir en respons på mannens kärlek och där kraven på männen 
är större än kraven på kvinnorna. Paulus ”tar i” mot männen, menar Barth: 
kvinnorna har rätt att få kärlek och omsorg.41 När Paulus uppmanar kvinnor-
na att frukta sina män är han mjukare, menar Barth: 

The relative harshness exhibited toward husbands in vs. 33a is complemented 
by the surprisingly soft manner with which Paul turns toward the wives in vs. 
33b.42 

                               
41 Ibid., sid. 620. 
42 Ibid., sid. 647. 
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Barth menar att uppmaningen till kvinnorna i v. 33b inte kan tolkas som ett 
imperativ, utan: 

Paul’s sentence about the wife is so phrased as if he (Paulus, min anm.) 
wanted to say, ’I hope and trust she will be enabled to fear her husband; I 
expect it but I cannot command it.’43 

Slutsatsen Barth drar här av att Paulus enligt honom byter ton från hårdare 
till mjukare, är att männen kanske brustit mer i kärlek än kvinnorna i att 
underordna sig.44 

Där det inte finns kärlek förväntar sig inte Paulus ”submission”, menar 
Barth.45 Mannens makt handlar om ansvar, kärlek och omsorg, inte om 
kontroll och överordning, detta är centralt i Barths tolkning.46 

Dock vill Barth på ett annat ställe upphäva polariteten mellan två 
begreppspar som brukar ingå i könsdikotomin: kropp–själ. Därigenom 
synliggör han ett dikotomt tänkande där kvinna och kropp associeras med 
varandra i en negativ pol och man och själ associeras med varandra i en 
positiv pol. Barth skriver: 

The sufferings inflicted upon girls, brides and wives under the overt or 
hidden cover of the soul–body analogy are to great to be enumerated.47 

Barth menar att istället för att kalla mannen för kvinnans själ, så kallas han 
hennes ”huvud”.48 Han menar att detta upphäver polariteten där kvinnan är 
svag och mannen stark, polariteten upphävs i Ef genom att: 

Instead of calling man the soul of his wife, he calls him ”head” and defines 
the term ”head” in a way that concentrates solely upon love for the wife.49 

För att sammanfatta Barths tolkning i denna omfattande kommentar: 
Mannens kärlek till kvinnan är således Barths raster i mötet med under-

ordningstexten i Ef. Kvinnors underordning och lydnad skjuts så i bakgrun-
den. Paulus befriar kärleken genom att ställa den under Kristi ”beskydd”, ha 
Kristus som garant, menar Barth. Barth vill genom sin tolkning leda i bevis 
att Paulus hade en positiv syn på äktenskap, jordisk kärlek, sexualitet och 
inte polariserar kropp och själ. Det är den tes Barth driver och den är tydlig 

                               
43 Ibid., sid. 648. 
44 Ibid., sid. 647–648. 
45 Ibid., sid. 620. 
46 Barth lyfter dock in att i en situation där en man tar ifrån en kvinna hennes personlighet ska 
hon möta honom med motstånd och inte med ”passive submission”. Ibid., not 47, sid. 621. 
47 Ibid., sid. 706. 
48 Ibid., sid. 706. 
49 Ibid., sid. 706. 
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genom kommentaren. Barths Paulus tolkning är också en tillämpning av 
texten och en tolkning av kristendomen, där underordningen fogas in. 

Kristus är källan till, mönstret för och motiveringen till kvinnans under-
ordning. I Barths tolkning kvalificerar detta kvinnors underordning på ett sätt 
som gör denna underordning till en kärlekens respons och till något för det 
kristna livet och samlevnaden omistligt. Barth påpekar att Paulus inte 
hänvisar till naturen, anständighet, lagen eller fallet utan att det just är 
Kristus som är den enda källan. Och eftersom grunden för en sådan tolkning 
är att motiveringen med Kristus bara kan förstås som befriande och inte som 
förstärkande av kraven eller som begränsande för människor, ser Barth 
Paulus uppmaningar till kvinnor och män i Ef som en befrielse av kärleken. 
Att könsdikotomin förstärks genom denna tolkning förblir därför osynligt för 
Barth. I Kristus bevaras och bekräftas således polariteten mellan könen. Att 
uppmaningarna till underordning och till kärlek är asymmetriska och riktar 
sig till grupper med helt olika positioner i en hierarki blir perifert i Barths 
teologiska resonemang. Mannens överordnade position förstärks genom att 
hans makt och kontroll benämns som kärlek och genom att han identifieras 
med Kristus – även om Barth försökt problematisera en djupgående analogi 
Kristus – man. 

Kvinnorna blir ”de andra” på flera nivåer i Barths tolkning: de är de mot-
tagande i det teologiska system Barth bygger upp, fokus i tolkningen är 
männens kärlek som har sin förebild i Kristus, kraven på kvinnounderord-
ning kvalificeras så att de ska passa in i denna kärleksteologi. Att Paulus ska 
framstå som en konsekvent, unik teolog med ett tydligt ärende är som vi sett 
en central punkt i Barths tolkning. Här finns tydliga apologetiska stråk. När 
Barth vill rädda Paulus får kvinnounderordningen bli omtolkad, osynlig-
gjord. Kvinnounderordningen blir ett osynliggjort fundament som tranforme-
ras och byggs in i det teologiska systemet. Barth har inga problem med att 
göra kvinnounderordningen till en respons på kärlek – hans problem är om 
Paulus skulle uppfattas som nedvärderande av kvinnan. Det speglar en 
androcentrisk blick och det visar hur den hermeneutiska kategorin kvinnors 
underordning fungerar som fundament. 

Kolosserbrevet 
Vi ska i följande avsnitt undersöka och analysera Eduard Lohses (Herme-
neia) kommentar som kom ut första gången 1968, men som har reviderats 
både under 70-talet och 80-talet. Jag har studerat den som kom ut 1986. 
Vidare undersöks här Lars Hartmans (KNT) kommentarer till Kolosserbrevet 
(Kol) från 1985. 
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En spridd uppfattning bland exegeter är att Kol är skrivet i Paulus krets – 
men inte av Paulus själv – i slutet av 50-talet e. Kr.50 Man grundar detta dels 
teologiskt, dels språkligt. Här finns en kosmologisk kristologi som inte 
självklart faller in i Paulus eget tänkande samt en rad skillnader i språket 
jämfört med Paulus språkbruk, menar man. En ”filosofi” har dykt upp i 
Kolossai, det är denna filosofi brevets författare vänder sig emot. Att dra 
slutsatser från det som står om denna filosofi i Kol bör endast göras med stor 
försiktighet, då författaren naturligtvis polemiserar mot filosofin och 
ironiserar över densamma.51 Det man dock kan peka på är att det var en 
filosofi som krävde att anhängarna skulle följa strikta regler vad gällde mat 
och dryck. Det var tydliga regler för vad man skulle avstå ifrån. Hartman 
menar, efter en lång diskussion om möjliga tolkningar och olika 
förklaringsförsök när det gäller denna filosofi, att man kan anta att den – 
förutom de regler den lyfte fram – var monoteistisk, att den uppträtt inom 
församlingen och att Jesus haft en plats i den, även om han fått dela den med 
”härskare och makter”.52 Att himlakropparna spelade in i människors liv, var 
antagligen också en syn man hade inom filosofin, en syn som var vanlig 
inom många rörelser under denna tid.53 

Lohse sammanfattar brevets ärende eller grundläggande fråga så här: 

… is the preaching of the gospel to be drawn into that varicolored mesh of 
syncretism of late antiquity, or is the proclamation of the crucified, 
resurrected and exalted Christ to be taken as the exclusively valid answer 
which applies to all man’s questions and searchings?54 

När det gäller hustavlan i Kol så uppfattas den i exegetisk litteratur som den 
äldsta i Nya testamentet. Vi återfinner den i brevets näst sista kapitel (3:18–
4:1). 

Vi kan notera att här motiveras kvinnans underordning med Kristus, 
vilket sker endast här och i Ef (där är den kristologiska motiveringen mer 
utförlig). I andra underordningstexter ser motivationerna, som vi kommer att 
se, annorlunda ut – där motiveras underordningen med ”ordningen” eller 
med något tema eller person ur Gamla testamentet. 

Kol 3:11 har sin motsvarighet i Gal 3:28, men i Kol räknas etniska grup-
per upp, inte ”manligt” och ”kvinnligt” som i Gal:s lista. Flera textvittnen 
har dock läsningar med ”manligt” och ”kvinnligt”. 

                               
50 Så t.ex. Hartman (1985), sid. 200–201. Lohse menar att Paulus varken direkt eller indirekt 
har skrivit brevet, utan att det författas av någon/några skolade i paulinsk teologi, Lohse 
(1968, 1971, 1986) sid. 181. 
51 Se t.ex. Hartman (1985), sid. 117. 
52 Hartman (1985), sid. 121. 
53 Ibid., sid. 121. 
54 Lohse (1968, 1971, 1986), sid. 3. 
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Kolosserbrevet, Hermeneia, Eduard Lohse 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
Lohse konstaterar att hustavlan i Kol kommer in i texten utan övergång.55 
Brevet visar i 3:18–4:1 hur lydnad inför herren ska gestaltas i verkligheten – 
dvs. när det gäller de olika sociala positioner där varje individ i församlingen 
lever och har sin plats, menar Lohse.56 

Lohse gör några historiska noteringar. Han menar bl.a. att det vid den här 
tiden antagligen var få kristna som hade stora egendomar och ägde slavar. 
Därför fanns det ingen anledning för brevets författare att brodera kring 
”herrarnas” uppträdande. Det är den slutsats som Lohse drar av att förma-
ningarna till ”herrarna” är mindre utförliga än till de underordnade grup-
perna (i det här fallet, slavar, kvinnor och barn).57 Texten uppmanar inte de 
kristna att frige sina eventuella slavar och det finns inget försök att genom 
kristendomen ändra världen och organisera livet på ett annat sätt, påpekar 
Lohse.58 

Lohse lyfter fram att det är mötet mellan kristendomen och det antika 
samhällets sociala ordning som ger upphov till hustavlorna. Han menar att 
de inte omedelbart kan överföras till vår tid, utan måste ses i sin historiska 
kontext och också utifrån deras teologiska bas som är eskatologisk. Särskilt 
tydligt blir detta när det gäller uppmaningen till kvinnorna/fruarna att under-
ordna sig, skriver Lohse. Det handlar om att de skulle anpassa sig till det 
som var passande.59 Lohse understryker just att det handlar om en anpassning 
till rådande förhållande och regler som måste omprövas i varje tid utifrån 
vad som är lydnad ”i herren”. Han vänder sig därför mot att tolka underord-
ningen som frivillig eller vald. Underordningen är istället ett krav som 
fungerar som erkännande av den existerande ordningen.60 Sed och tradition 
får bestämma vad som är passande, snarare än specifika kristna direktiv eller 
frivilliga val.61 

Vi ska se nedan under analyspunkt 3 hur Lohse tolkar den kristologiska 
motiveringen till underordningen som finns i Kol och hur han ser på den 
process som gör att dessa regler kan integreras i ett kristet synsätt. 

                               
55 Lohse (1968, 1971 engelsk översättning, 1986), sid. 154. Jämför ovan Hartmans ståndpunkt 
att hustavlan skiljer sig från den omgivande kontexten i texten, men att den ändå inte är isole-
rad, Hartman (1985), sid. 162. 
56 Lohse (1968, 1971, 1986), sid. 3. 
57 Ibid., sid. 162. 
58 Ibid., sid. 162, 156. 
59 Ibid., sid. 156, se not 14, sid. 157, not 20. Lohse refererar här bl.a. till Conzelmann, som 
menar att reglerna inte erbjuder tidlösa kristna regler. Se också not 24, sid. 158. 
60 Ibid., sid. 157 not 20. 
61 Ibid., sid. 157–158. Jämför Birger Olssons tolkning av underordningen som frivillig och 
vald i kapitel 4. 



Tolkningar av hustavlor 115

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
Lohse ger en del referenser till jämförelsematerial när det gäller uppma-
ningen till männen att inte vara bittra på/elaka mot sina hustrur/kvinnor. Han 
påpekar att ordet förekommer i en etisk kontext endast här i NT. Dock var 
det vanligt i grekiska litteratur sedan Platon. Plutarchos och Hermas nämns 
här. Referenser till rabbinsk litteratur finns också när det gäller uppmaningen 
att inte vara elaka mot kvinnorna/fruarna. Lohse påpekar att uppmaningen att 
älska kvinnorna/hustrurna inte förekommer i hustavlorna i den hellenistiska 
världen. Detta är ett återkommande påpekande i exegetisk litteratur: att 
uppmaningen till att älska gör NT:s hustavlor annorlunda och att det innebär 
något positivt. Att kvinnorna nämns och tilltalas uppfattas på samma sätt – 
som något positivt. Den omvända tolkningen att det var särskilt viktigt att 
markera just mot kvinnorna, formuleras inte. 

Några av de övriga texter som avkräver kvinnor underordning i NT räk-
nas också upp (1 Kor 14:34, Ef 5:22–24, Tit 2:5, 1 Pet 3:1). Lohse menar 
dock att trots Paulus´ uppmaningar till kvinnor att underordna sig, så vet han 
ändå att alla är ett i Kristus. Lohse hänvisar här till Gal 3:28. Vi ser hur Gal 
3:28 får fungera som ett raster i tolkningen av underordningstexterna och 
fungera som en text där Paulus ger uttryck för det han egentligen menar.62 
Här blir Lohses brottning med motsägelsefullheten hos Paulus tydlig och 
viljan till harmonisering tydlig. 

Underordningstexterna i 1 Kor och 1 Pet används som jämförelsematerial 
i noterna – kvinnans underordning ses som ett tema och texterna får belysa 
varandra utan närmare preciseringen av de enskilda texternas kontext, funk-
tion eller intention.63 Det är ett exempel på hur texterna harmoniseras och får 
bekräfta och belysa varandra. Utan hänsyn tagen till de enskilda texterna 
riskerar dock underordningstemat att utvecklas och förstärks, bilden tenderar 
att bli enhetlig och entydig. 

Lohse påpekar att det varken finns hustavlor i palestinensisk judendom 
eller rabbinsk litteratur, och understryker därmed än en gång inflytandet från 
textens hellenistiska omvärld.64 

Analyspunkt 3: förklaringar 
Hustavlan i Kol avspeglar livsregler som hade formulerats och praktiserats i 
hellenistisk populär filosofi, menar Lohse. De kristna mötte världen och 
flydde den inte, utan lärde från den.65 Den hellenistiska judendomen lånade 
detta schema för etiska regler från antikens populärfilosofi och använde det i 
synagogans undervisning, skriver Lohse.66 Hustavlans väg till kristendomen 
har således gått från hellenistisk populär filosofi via hellenistisk judendom. 
                               
62 Se t.ex. Conzelmann, kapitel 5. 
63 Lohse (1968, 1971, 1986), sid. 157 not 21, sid. 159 not 34. 
64 Ibid., sid. 154, not 4. 
65 Lohse (1968, 1971, 1986), sid. 154. 
66 Ibid., sid. 155. 
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I noterna för Lohse en diskussion om de två huvudståndpunkter exegeter 
brukar inta när det gäller hustavlorna i Nya testamentet: antingen ser man det 
som något från de omgivande kulturerna och religionerna inlånat, eller som 
något ursprungligt kristet.67 

Lohses egen uppfattning är alltså att ”the ethical teaching was adopted 
and Christianized” och att det blir tydligt i hustavlan hur detta har gått till. 
Men, fortsätter han, reglerna ges en helt ny motivation genom frasen ”i 
Herren”:68 

It is true that the content of the directives was taken from the cultural 
environment. The phrase ”in the Lord”, however, which introduces the new 
motivation, is not a mere formal element whose only function is to 
Christianize the traditional material. Rather the entire life, thought and con-
duct of believers is subordinated to the lordship of the Kyrios. At the same 
time the words ”in the Lord” set forth a critical principal which makes it 
possible to determine which ethical admonitions were considered binding for 
the community. Man’s relationships with his fellow men are the field upon 
which the Christian proves his obedience to the Lord insofar as he conducts 
his life in ”love” (agape). 

Här beskriver Lohse hur han ser på den process där den omgivande kulturens 
regler för livet ”kristnas”. Men, han understryker också hur hela livet – och 
därmed alla människor – med tankar och handlingar, är underordnat herren. 
Det är herren man är underordnad i allt man gör.69 Underordningen blir 
således något allmänt, ett allmänt kristet förhållningssätt och inte de speci-
fika krav till specifika grupper av människor som texten ger uttryck för. 

Den kristologiska motiveringen fungerar alltså som ett kritiskt korrektiv, 
enligt Lohse. Ett korrektiv som avgör vilka etiska regler som ska gälla. 
Reglerna ges gudomlig legitimitet. Hustavlan uttrycker således sådana etiska 
regler. Den kristne bevisar sin lydnad om han lever sitt liv i kärlek. Under-
ordning och lydnad ”in the Lord” får alltså sitt uttryck i rätt livsföring, en 
livsföring som präglas av kärlek – något som hustavlan uttrycker. Vi ser här 
hur lydnad, underordning och kärlek associeras med varandra. Den 
kristologiska motiveringen tolkas positivt, ja som en radikalisering av 
antikens regler för livet, inte som något som förstärker och inskärper de 
maktstrukturer antikens hustavla gav uttryck för. Här förklaras således 
hustavlan också med ett intern-teologiskt argument: den är ett uttryck för en 
kristen kärleksfull livsstil, en livsstil som i sig är beviset för lydnad inför 
herren. Lohse lyfter inte fram det faktum att den kristologiska motiveringen 

                               
67 Ibid., not 4, sid. 154–155. 
68 Ibid., sid. 156. 
69 I NT 81 har man översatt det grekiska uttrycket ”en kyrio” (i herren) med ”kristna”. Kvin-
norna ska underordna sig och barnen ska lyda som det bör vara bland kristna, tyngden i 
uttrycket ”i herren” skyms således i översättningen. 
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finns för kvinnor, barn, slavar och slavarnas herrar, men att den inte ges till 
männen eller fäderna i de första två uppmaningarna.70 

Vi ska återkomma till citatet som återgavs ovan när vi ringar in Lohses 
perspektiv under analyspunkt 5. 

Analyspunkt 4: översättningar 
Översättningen och förståelsen av det i vår analys helt centrala begreppet 
”underordning”/”att underordna sig” (eng. ”to be subject”), diskuteras av 
Lohse. Han menar för det första att begreppet korresponderar med begreppet 
”lydnad”/”att lyda”.71 Lohse hänvisar här till 1 Pet 3:5f. där kvinnorna uppma-
nas att underordna sig, precis som Sara lydde Abraham. För det andra menar 
han att begreppet lydnad understryker det absoluta i kravet på underordning.72 

Lohse påpekar att det är viktigt att inte uppfatta uppmaningarna till kvin-
norna att underordna sig som en nedvärdering av kvinnans värdighet. Verbet 
”underordna” är den allmänna beskrivningen av det förhållande som råder 
mellan de som har makt och de som är underordnade.73 Lohse hänvisar här 
till Rom 13, där människan uppmanas till underordning under överheten.74 

Vi ser här hur kraven riktade till kvinnorna får en slags allmän karaktär i 
Lohses tolkning. Det specifika, med hänsyn tagen till den hierarki som förut-
sätts och som bygger på makt och kön, blir mindre framträdande. Lohse 
menar att kravet att underordna sig inte uttrycker något om kvinnans värdig-
het och värde – kvinnans värde under antiken var lägre än mäns, som vi sett i 
kapitel 3. Det är ett resonemang som är svårt att följa. Men det stämmer in i 
hans tolkning av texten: underordningen gäller alla och är på något sätt 
jämlik och markerar inte skillnader i värde och makt. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Vi har tidigare under Analyspunkt 3 sett hur uttrycket ejn kurivw'ë (”i herren”) 
tolkas som ett kritiskt korrektiv av Lohse. Detta ska hindra missförstånd och 
missbruk av de krav på underordning och lydnad som riktas till kvinnor, 
barn och slavar. Lohse skriver: 

                               
70 I Ef 5:25ff. finns dock en kristologisk motivering (med ecklesiologiska inslag) riktad till 
männen. 
71 Lohse (1968, 1971, 1986), sid. 159 not 34. 
72 Ibid. Se också Cynthia Briggs Kittredges (1996) resonemang om lydnadens språk, sid. 50–
56, 64–65. Hon menar att betydelserna av ”lyda” och ”underordna sig” överlappar varandra. 
Kittredge påpekar dock att inslaget av val eller frivillighet kan vara något större när det gäller 
begreppet ”lydnad” 64. 
73 Lohse (1968, 1971, 1986), sid. 157: ”This directive must not be misinterpreted as if it 
implied the downgrading of the dignity of a woman. The verb ’to be subject’ is the general 
designation of the relationship that exists between those in authority and those who are sub-
ordinated.” Jag har översatt ”in authority” med uttrycket ”ha makt” ovan. 
74 Ibid., sid. 157. Rom 13:1 lyder så här i NT 81:s översättning: ”Varje människa skall under-
ordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och 
den som är förordnad av honom.” 
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… the superior party is reminded of its responsibilities which have to be 
verified toward the people who are entrusted to him. Therefore, the command 
that subordinates should be subject can and should not be misunderstood or 
even misused.75 

Den kristologiska motiveringen till underordningen tolkas, som vi även såg i 
citatet ovan under Analyspunkt 3, positivt – som ett hinder mot maktmiss-
bruk. 

Med makt och kön som utgångspunkt, blir den kristologiska motiveringen 
en förstärkning av kraven. Eftersom kvinnans underordning bara motiveras 
med Kristus i Kol och Ef, är det dessutom värt att lyfta fram just detta som 
en möjlig ytterligare förstärkning. Lohses perspektiv leder snarare till att 
mildra de överordnades makt: här talas om ansvar (”responsibilities”) och 
om att de underordnade anförtrotts (”entrusted”) dem. De överordnades makt 
kan således utövas som ett kristet bud inom ramen för den kristna 
kärlekstanken. Underordning och överordning associeras med kärlek och 
ansvar, snarare än maktutövning. Som vi ser många gånger i vår 
undersökning lyfts inte det faktum fram att i det är helt skilda krav som 
riktas till de olika grupperna. Lohse noterar dock att kvinnorna inte 
uppmanas till kärlek, utan till underordning med undantag för Tit 2:4.76 
Lohse skriver: 

If one group s obliged to be obedient, then the other is urged to imagine itself 
in the position of the subordinates and to let its entire life be guided by the 
command of love.77 

Här verkar det som om det olika grupperna kan byta plats med varandra, det 
antyder att Lohse förstår strukturerna som flexibla. 

Maktutövningen ska genomsyras av kärlek och inlevelseförmåga, ja, den 
är ett uttryck för detta. Maktutövningen kan således ske inom en ram av 
kärlek, enligt Lohse. En sådan tolkning skyler över maktutövningen. Makt, 
kärlek och underordning blir flytande begrepp. 

Att inte bli bitter på sina underordnade kvinnor/hustrur är ett exempel på 
hur det kristna kärleksbudskapet ska ta sig uttryck. 

De specifika kraven till de underordnade grupperna görs vid flera tillfäl-
len i kommentaren till allmänna och allmänmänskliga (se också Analyspunkt 
4). Förutom att Lohse hänvisar till Rom 13:1, finns också en hänvisning till 1 
Kor 15:28, där det uttrycks att Kristus är underordnad Gud.78 Så, även om 
Paulus kräver kvinnans underordning i 1 Kor 14:34, så vet han att allt är 
underställt Gud, skriver Lohse och hänvisar så till Gal 3:28.79 Gal 3:28 
                               
75 Ibid., sid. 157. 
76 Ibid., sid. 158, not 26. 
77 Ibid., sid. 157. 
78 Ibid., sid. 157, not 21. 
79 Ibid., sid. 157–158, not 21. 
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fungerar, som vi sett, som ett raster i tolkningen. Att använda Gal 3:28 på 
detta sätt kan sägas vara ett återkommande inslag i tolkningarna av 
underordningstexterna (se t.ex. också Conzelmann om 1 Kor, samt Odeberg 
om 1 Kor, som dock använder Gal 3:28 på ett annat sätt, i kapitel 5). 

Uppmaningarna baserar sig enligt Lohse på en universellt erkänd regel för 
uppträdandet människor emellan. Men, nu får medlemmarna i församlingen 
veta att det är ett uttryck för deras bekännelse av Kristus som herre, om de 
iakttar en regel som är rätt och rättvis. För, det finns inget hörn av det 
mänskliga livet där de kan leva utan herren.80 Här skriver Lohse i en not att 
kraven på kvinnans underordning sanktionerades genom tidens seder och 
bruk. Dessa seder och bruk kan inte tas som uttryck för en tidlös lag, menar 
han och skriver: 

It is surely more to the point to notice how the structures of human relation-
ships change from time to time and to discover new ways in which Christians 
must render obedience to the Kyrios in the world’s social structure.81 

Här ser vi brottningen med texten: å ena sidan är den uttryck för det kristna 
kärleksbudskapet som är evigt och å den andra för en tidsbunden uppfattning 
om seder och bruk som ska tolkas kontextuellt och inte kan sägas äga evig 
giltighet. Dessa två synsätt försöker Lohse förena i sin tolkning av texten. 
Lohse menar att texten handlar om mellanmänskliga relationer. Detta för 
tankarna till vår egen tid. De sätt vi strukturerar våra samhällen med en 
offentlig och en privat arena såg inte ut på samma sätt under antiken, inte 
heller de sätt på vilka vi organiserar mellanmänskliga relationer har riktigt 
sin motsvarighet i det antika samhället. Men, texten signalerar för en nutida 
tolkare familj och det privata, i vår tids bemärkelse. Här riskeras en sam-
manblandning mellan då och nu. 

Lohses perspektiv blir på några ställen tydligt de överordnades: här talas 
om ansvar för och kärlek till de underordnade. Kraven på underordning blir 
allmänmänskliga snarare än specifika och kraven på att älska och inte vara 
bitter framställs som garantier för att maktmissbruk inte sker. Underordning 
blir kärlek och överordning ansvar. 

Kolosserbrevet, Kommentar till Nya testamentet, Lars Hartman 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
Rubriken för det avsnitt där Hartman behandlar Kol:s hustavla är ”Med 
Kristus i ’huset’”. Hartman lyfter i sin kommentar fram den konflikt som 
präglade församlingens liv i Kolossai.82 
                               
80 Ibid., sid. 158. 
81 Ibid., sid. 158, not 24. 
82 T.ex. Hartman (1985), sid. 11–12, 117–125. 
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Det är dock svårt, påpekar han, att dra några slutsatser om den filosofi 
som konflikten gäller, eftersom den ju beskrivs av dess motståndare.83 Till-
varon för församlingen i Kolossai var i gungning. Den filosofi som kan 
rekonstrueras utifrån texten är en filosofi vars grund var att tillvaron behärs-
kades av vissa krafter – kosmiska makter – därför krävdes det att man följde 
vissa detaljerade livsregler. Författaren använder i sin terminologi motstån-
darnas uttryck och tankesystem. Han (författaren) anknyter till Paulus, till 
traditionellt material från andra håll i urkyrkan och från den grekisktalande 
judendomen, men är samtidigt en självständig och fullärd teolog som är 
själavårdande rädd om sina bröder, menar Hartman.84 

Att ”huset” var den grundläggande ekonomiska och sociala enheten i det 
antika samhället och avgörande för den individ som ingick i det är något som 
Hartman påpekar.85 ”Husfader” och ”husfru”/”husmoder” är uttryck som 
används.86 Uttrycken kan ge en samtida läsare associationer till ansvar (hus-
fader) och omsorg (husfru/husmoder), menar jag. I kommentaren diskuteras 
husfaderns i praktiken oinskränkta makt, här talas om ”huvudansvaret”, 
”rådde över” och ”härskare”, men även begreppet ”makt” förekommer.87 

Husfadern hade huvudansvaret för husets väl och ve, och han var i princip – 
och i praktiken – härskare i sitt lilla rike. Han rådde över alla, med större 
kraft ju lägre ned på skalan den styrde befann sig.88 

Samtidigt som Hartman påpekar detta, menar han att de som är längst ned 
och avkrävs underordning får mer av personligt ansvar eftersom de faktiskt 
tilltalas.89 Hartman lyfter fram att kvinnorna tilltalas direkt och inte som var 
brukligt i dessa typer av listor under antiken – att de tilltalades genom 
mannen. På så sätt ges, enligt min mening, underordningstexten en positiv 
nyans i kommentarens tolkning. En annan tolkning, som lyfte fram 
maktförhållandet skulle vara att dessa grupper tilltalas för att understryka det 
viktiga i att de underordnar sig, snarare än ger uttryck för en syn där de 
underordnade betraktas som människor med personligt moraliskt ansvar. 
Kvinnor, slavar och barn sågs som underlägsna även i moraliskt hänseende 
under antiken. Man kan se Hartmans tolkning som en ”snäll” eller 
”oskyldig” tolkning, som inte problematiserar maktförhållandena i texten. Vi 
stöter på liknande resonemang hos andra kommentatorer i vår undersökning. 

Hartman menar att texten inte upphäver över- och underordningsmönstret, 
lika litet som Paulus gör det i 1 Kor 14:34. Skillnaden är, skriver Hartman, 
att Kol:s författare inte hänvisar till ”lagen” som Paulus i 1 Kor, utan till en 
                               
83 Ibid., sid. 117–118. 
84 Ibid., sid. 12. 
85 Ibid., sid. 163. 
86 Ibid., sid. 163. 
87 Ibid., sid. 163. 
88 Ibid., sid. 163. 
89 Ibid., sid. 164. 
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social sed som han lägger under aspekten ”såsom det är tillbörligt i 
Herren”.90 Hartman lyfter här fram en skillnad i hur underordningen motive-
ras i underordningstexterna. Sedan för han ett resonemang om hur författaren 
förhåller sig till en repressiv samhällsordning – förser han den med Kristi 
auktoritet eller menar han (författaren) att kvinnorna ska underordna sig, 
men bara så långt som det är tillbörligt i Herren?, frågar sig Hartman91 
Hartman lutar åt att det är det förstnämnda som är den sannolika förståelsen 
av texten. Författaren till Kol sällar sig till repressiva samhällssystemet och 
ger det ”Kristi auktoritet”, är den rimliga tolkningen enligt Hartman.92 Men 
här finns ändå en öppning. I 3:11 talas det om den ”nya människan” – något 
Hartman menar är Kol:s program eller modell – därför jämkar författaren 
litet när det gäller de sociala kraven, skriver Hartman. ”I Herren” blir en 
kritisk norm till den underordning samhället kräver.93 Hartman lyfter här 
fram maktfrågan. Men, den omvända tolkningen att ”i Herren” istället 
förstärker de underordningskrav som omgivningen ställde, skulle utifrån en 
feministisk analys kunna vara en annan tolkning av normen ”i Herren”. 

Hartman påpekar att Kol:s författare har känt till Gal 3:28, och ställer 
frågan om Kol:s författare tyckte att Paulus gick för långt i Gal då ledet 
”man eller kvinna” (”kvinnligt”/”manligt”) är borta i Kol. Här antyder såle-
des Hartman en konflikt mellan olika sätt att förstå relationen mellan man 
och kvinna och könsproblematiken blir synlig. Hartman ställer frågan om hur 
denna modell ”i Herren” låter sig förenas med det (repressiva) system 
författaren accepterar och t.o.m. finner tillbörligt i Herren. Här påpekar 
Hartman att vi måste vara försiktiga när vi ställer sådana frågor till en text 
från en annan kultur. Vikten av att upprätthålla en distans mellan då och nu 
lyfts fram. Hartmans slutsats är att den kritiska normen ”i Herren” tvingar 
Kol:s författare till att jämka litet när det gäller det repressiva systemet. 
Underordning är således något som både påtvingas kristendomen och som 
det inom kristendomen finns olika syn på, är en bild Hartman ger. 

 

                               
90 Hartman (1985), sid. 164. Med ”lagen” i 1 Kor menar Paulus antagligen 1 Mos 3:16, där 
det står att mannen ska råda över kvinnan, skriver Hartman. 1 Kor återkommer vi till i kapitel 
5. Kvinnors underordning motiveras inte bara med ”lagen” i 1 Kor, utan också – beroende på 
vart man för vers 33b – med den ordning som råder i de heligas församlingar. 
91 Ibid., sid. 166. 
92 Ibid., sid. 164, 167. Jfr Mary Rose D’Angelo (1994), sid. 323: ”… Colossians’ theology 
helped to christianize social patterns of domination and subordination.” Jfr Linton (1964) som 
i sin kommentar till Kol diskuterar den “patriarkaliska samfundsformen”. I den ligger de 
överordnades skyldighet till omsorg och de underordnades skyldighet till lydnad. Om 
ordningen rubbas ligger tonvikten på lydnadsförhållandet, detta förbises ofta av den 
patriarkaliska ordningens angripare och av dess försvarare, menar Linton, sid 258. I den äkta 
patriarkaliska ordningen upprätthålls viss balans, förmaningarna är inte ensidiga, skriver 
Linton, sid 258. 
93 Ibid., sid. 167. 
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Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
Hartman menar att vi inte får några enhetliga svar när det gäller den kultur-
historiska bakgrunden till innehållet i hustavlan i Kol.94 Under den ligger ett 
tankeschema som innehåller husets personförhållanden (en form som bl.a. 
finns i den judiska vishetstraditionen), stoiska betraktelser av en mans plik-
ter, men också annat material, skriver Hartman.95 

I kommentarer görs jämförelser med scheman för förhållandet mellan per-
soner i ett hushåll som influerat och som fanns i den omgivande kulturen. 
När det gäller kvinnan underordning hänvisar Hartman till Aristoteles, som 
menade att kvinnan är underställd mannen, men inte som om hon vore en 
slav.96 Hartman lyfter också fram att det även under antiken förfäktades åsik-
ter om att det – som vi skulle uttrycka det – bör råda större jämställdhet mel-
lan könen. Hänvisningen är till Musonius, han var en stoisk filosof som 
levde i Rom under det första århundradet e.Kr.97 I praktiken förblev dock 
mannen den starkare, bättre och den som härskade, skriver Hartman.98 Att 
vissa filosofer betonade människors lika värde, ledde i det verkliga livet var-
ken till slaveriets upphörande eller att kvinnor och män blev jämlika, utan 
det var den inre friheten det kom an på, påpekar Hartman.99 Även under 
kejsartiden var således den syn Aristoteles givit uttryck för – att den frie 
härskar över slaven, mannen över kvinnan och den vuxne över barnet – för-
härskande.100 Den här diskussionen för Hartman i utläggningsdelen av kom-
mentaren till hustavlan. I de mer detaljerade kommentarerna i noterna refere-
rar han till antika texter som tydligt uttrycker kvinnans underordning. 
Plutarchos skriver att det hedrar kvinnan att underordna sig mannen, härsk-
lystnad är mot anständigheten. Josefus skriver att kvinnan är mannen under-
lägsen i allt, men att han inte får misshandla henne. Hartman nämner också 
ett antal filosofer och judiska lärde som skriver om samhörigheten mellan 
man och kvinna, att mannen har vård om hustrun lyfts fram i dessas texter, 
men också att mannen ska behärska kvinnan.101 Följande citat belyser detta: 

Mannen bör behärska hustrun, inte som ägaren sin egendom, men såsom sjä-
len i kroppen, i det att han känner med henne och genom sin välvilja förenas 
med henne. Ty såsom det är möjligt att ta vård om kroppen utan att trälbindas 
av dess lustar och begär, så kan man styra en hustru och ändå glädja och 
behaga henne.102 

                               
94 Ibid., sid. 166. 
95 Ibid., sid. 166. 
96 Ibid., sid. 163. 
97 Musonius hävdade bl.a. att flickor och pojkar skulle få samma utbildning. Hartman (1985) 
nämner honom på sid. 159 och sid. 164. 
98 Hartman (1985), sid. 164. 
99 Ibid., sid. 164. 
100 Ibid., sid. 164. 
101 Ibid., sid. 160. 
102 Ibid., sid. 160. Citatet är från Plutarchos. 
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Vi kan se hur Hartman i sitt val av material även sökt det som ”stör” bilden 
av ett enhetligt över- och underordningssystem, samtidigt som han påpekar 
att den konkreta verkligheten för konkreta människor var långt ifrån de idéer 
de filosofiska teorierna förfäktade. Det förstnämnda kan sägas fungera 
destabiliserande för könskonstruktionen. Jämförelsematerialet används 
således för att nyansera bilden av det antika samhällets syn på män och 
kvinnor. Eftersom fokus också riktas mot verkligheten, lyfts på så sätt 
svårigheterna att dra direkta slutsatser från text till historisk verklighet fram. 
Dessa båda sätt att arbeta för med sig att textens underordningstema lyfts 
fram och problematiseras. 

Analyspunkt 3: förklaringar 
Hartman använder flera förklaringsmodeller för att förstå hustavlan i Kol. 
Han lyfter fram flera aspekter ur den kulturhistoriska bakgrunden.103 De 
scheman som fanns för hushållen under antiken diskuteras samt hur dessa 
togs upp av den hellenistiska judendomen. Men han förlägger inte bara för-
klaringarna utanför den kristna kontexten, utan pekar också på hur författa-
ren till Kol inlemmar detta tänkande i sin teologi. På något sätt får Kol:s 
författare ihop hustavlans budskap med kristendomen, även om vi har svårt 
att förstå det, menar Hartman och varnar för att vi låter våra värderingar 
styra tolkningen i för stor utsträckning.104 Det är viktigt att komma ihåg det 
gap eller den konflikt som finns mellan vår föreställningsvärld och textens.105 

Genom att belysa hustavlan på olika sätt ges en komplex förklaring till 
hustavlan. Mångfalden av förklaringsmodeller och diskussionerna kring dem 
visar hur konflikter och olika synsätt inom kristendomen samt en komplice-
rad växelverkan mellan kristendomen och den omgivande kulturen – där 
inga entydiga svar finns – skapar hustavlan. 

Analyspunkt 4: översättningar 
Hartman påpekar att författaren inte försöker att bygga upp något argument 
om någon ”ordning” som skulle vara given av Gud eller naturen. Att få fram 
en sådan tanke ur ordet under-”ordna” är att bedriva ofog med språket, 
menar Hartman och vill inte dra en parallell mellan Kol och 1 Kor i detta 
avseende.106 Vi ser hur Hartman behandlar underordningstexterna var för sig 
och inte låter de förstärka varandra, utan lyfter snarare fram skillnader. 

I NT 81 översätts uttrycket ”i Herren” eller ”såsom tillbörligt är i Herren” 
i Kol 3:18 med ”som det anstår kristna”. Hartman kommenterar här inte att 
uttrycket ”som det anstår kristna” kan uppfattas som svagare. Men, han 
pekar på att uttrycket ”i Herren” som förekommer i 3:18 får tre följder när 

                               
103 Ibid., sid. 165–166. 
104 Ibid., sid. 167. 
105 Ibid., sid. 173. 
106 Ibid., sid. 164. 
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det gäller förhållandet till kontexten i brevet: 1) här finns en positiv inställ-
ning till det mänskliga livet och ”världen”, trots de brister som också finns. 
2) en påminnelse om att det inomvärldsliga just är inomvärldslighet, inte 
något absolut. 3) en kritisk norm: ”den nya människan”-modellen innebar 
trots allt för författaren att han vinklade om det konventionella livet litet 
grand.107 Utifrån de analysredskap vi arbetar med i den här undersökningen – 
i första hand kön och makt och relationerna där emellan – ter sig möjligen 
Hartmans slutsatser här som aningen långtgående. När det gäller 3:20 som 
handlar om barnen diskuterar dock Hartman översättningen, om än dock inte 
styrkan i uttrycken. Där har NT 81 översatt ”välbehagligt för Herren” med 
”så bör det vara bland kristna”. Hartman menar att i 1981 års översättning 
blir ”Herren” inte i första hand den som den begärda hållningen behagar utan 
snarare den sfär inom vilken den är riktig.108 Här förs således ingen 
diskussion om att översättningen av uttrycket i NT 81 ”så bör det vara bland 
kristna” är mildare än översättningen ”detta är välbehagligt i Herren” (så 
lyder översättningen i 1917 år bibel) eller ”välbehagligt för Herren”. När det 
gäller översättningen i vers 19, att männen inte ska vara ”elaka” mot sina 
hustrur, påpekar Hartman att det grekiska ordet är bildat på ett ord som bety-
der ”bitter”.109 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Vid flera tillfällen lyfter Hartman fram det gap som finns mellan då och nu, 
att det är viktigt att se det avstånd i tid, värderingar och synsätt som skiljer 
vår situation från den texten förutsätter och beskriver.110 Hartman manar till 
försiktighet när det gäller att göra nutidstillämpningar av texten och pekar på 
vilken komplicerad process det är.111 Att separera då och nu, och ”främman-
degöra” texten är en metod som lyfts fram av bl.a. Lone Fatum.112 

Han påtalar också vid några tillfällen att hustavlans receptionshistoria är 
problematisk. Den kritiska norm, eller ”den nya människan-modellen” han 
spårar i brevet har inte alltid haft genomslag i historien.113 

Hartmans perspektiv är således att han utgår ifrån att det finns en kritisk 
norm eller ram i brevet (”den nya människan-modellen”), som på något sätt 
modifierar eller mildrar de krav som riktas till de olika grupperna i hustav-
lan.114 Som vi sett ovan under punkt 4, menar Hartman att ”i Herren” ger det 
som uttrycks i 3:18 innebörden av att det världsliga och mänskliga uppvärde-
ras och får en religiös betydelse. Genom denna kritiska norm vinklar förfat-

                               
107 Ibid., sid. 167. 
108 Ibid., sid. 160. 
109 Ibid., sid. 160. 
110 Ibid., sid. 167, 172 (när det gäller slavarna), 173. 
111 Ibid., sid. 173–176. 
112 Se avsnittet Misstankens teologiska hermeneutik i kapitel 2. 
113 Ibid., sid. 167–168 (om kvinnorna), sid. 169 (om barnen). 
114 Jfr Bexells tolkning av underordningstexterna i kap 5. 
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taren om det konventionella litet grand, menar Hartman.115 Författaren 
tvingas till det av programmet, eller modellen.116 Om man utgår från denna 
kritiska norm, som Hartman gör, innehåller alltså hustavlan en sorts kritik av 
rådande hierarkier. 

Utifrån ett maktperspektiv skulle man kunna vända på Hartmans tolkning: 
”i Herren” sanktionera och legitimerar de hierarkier hustavlan uttrycker, 
hierarkier och dikotomier som i sin tur är en spegel av den situation som 
rådde – både inom och utanför kristendomen. Sanktion snarare en kritik, 
skulle då kunna vara en annan möjlig tolkning. Att, som Hartman, lyfta fram 
den kritiska normen, kan ses som en ”oskyldig” tolkning, eller som konsek-
vensen av en syn där texten i grunden är god och där kristendomen inte 
uttrycker förtryckande värderingar. Problemen förläggs snarare till recep-
tionshistorien än till texten själv. 

I tolkningshistorien ser vi att den kritiska normen långt ifrån alltid fått göra 
sig gällande. Likafullt finns den där.117 

Så, även om Hartman diskuterar det repressiva i texten, och just använder 
ordet ”repressiv”118, mynnar det hela ändå ut i att den kritiska normen ändå 
innebär förändring eller förbättring. 

Hartman påpekar vilka negativa konsekvenser hustavlan fått även när han 
kommenterar kraven på barnen och slavarna. Att fäderna inte ska få sina 
barn att tappa modet och att barnen ska lyda, förklaras hos Hartman närmast 
som ett uppfostringsprogram. Här konstaterar Hartman att det inte står i 
samklang med det man gör i Jesu namn att stuka ett barns personlighet. 

När Hartman kommenterar kraven på slavarna blir det tydligt att det här 
är slavar och inte slavinnor han avser. Husslavarna hade enligt Hartman en 
ganska bekymmersfri tillvaro och ibland även en rejäl utbildning.119 Han 
varnar för parallellen mellan slavarbetare på plantagerna i den amerikanska 
södern och slavar i Mindre Asien under antiken.120 Texten om slavarna hand-
lar till en del om arbetsmoral, menar Hartman.121 Precis som när det gäller 
kraven på kvinnors underordning, menar Hartman att ”i Herren” och ”den 
nya människan-modellen” innebar en kritisk norm. Slavarna kunde nog 
tycka att kraven lät förtryckande, ”men å andra sidan ställer det sådana krav 
på dem som den kan ställa på sig själv som är självmedveten och har höga 
tankar om sig själv som arbetare”, menar Hartman.122 Genom att krav riktas 
till slavarna betraktas det också som moraliskt ansvariga människor. ”Arbe-
                               
115 Hartman (1985), sid. 167. 
116 Ibid., sid. 167. 
117 Ibid., sid. 168f. 
118 Ibid., sid. 164. 
119 Ibid., sid. 169. 
120 Ibid., sid. 169. 
121 Ibid., sid. 169. 
122 Ibid., sid. 170. 
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tare” och ”arbetsmoral” är begrepp som möjligen fungerar anakronistiskt när 
man beskriver slavars och slavinnors villkor under antiken, menar jag. 
Återigen är det någon slags ömsesidighet Hartman ringar in. Hartmans sätt 
att arbeta med kraven riktade mot slavar och mot kvinnor följer samma 
mönster: a) de tilltalas och görs på så sätt ansvariga och synliga på ett 
positivt sätt b) den kritiska normen ”i Herren” innebar en radikalitet även om 
kraven kunde uppfattas (och uppfattas) förtryckande c) det finns en 
ömsesidighet – jämlikhet – mellan över- och underordnad. 

Men, Hartman ringar också in och formulerar de problem en text av den 
här karaktären för med sig. Han diskuterar textens nutidstillämpning och ger 
där förslag på möjliga förhållningssätt.123 Där tar han fasta på att Kol:s förfat-
tare var öppen för sin tids praxis (hustavlan), och menar att en nutidstolkning 
skulle kunna vara att man tar fasta på det kritiska ”i Herren” mönstret samti-
digt som man har en beredskap att lyssna på mer allmänt utbredd kristen 
uppfattning i historia och nutid.124 Hartman visar således att man inte 
automatiskt kan flytta över textens budskap till vår egen tid. Genom sin 
tolkning mildrar Hartman i och för sig det repressiva i kraven på underord-
ning, men osynliggör ändå inte textens innehåll utan problematiserar 
innehållet vid flera tillfällen. Han lyfter fram jämförelsematerial som ger 
olika bilder av kvinnors villkor, han artikulerar maktfrågor och det 
repressiva samhällssystemet. Detta fungerar destabiliserande för de 
konstruktioner och hierarkier texten ger uttryck för. Det är tydligt att 
Hartman brottas med – och redovisar – den spänning som finns mellan det 
repressiva i texterna och det befriande han menar finns i normen ”i Herren” 
och ”den nya människan-modellen”, en spänning han finner i texten, men 
som också blir synlig i hans egen tolkning av och brottning med texten. 

Titusbrevet 
Olof Lintons kommentar till ”Pauli mindre brev” från 1964, som här ska 
undersökas, inleds med en utförlig diskussion om den paulinska brevsam-
lingen. Kanonhistoriska frågor tas upp och belyses ingående. Bl.a. lyfter 
Linton fram att den ”gamla åsikten” om att Corpus Paulinum uppkom tidigt 
(samlingen ansågs vara identisk med Paulus hela författarskap) är en åsikt 
som inte kan upprätthållas. Linton ger en kort historisk genomgång av den 
debatt som behandlat frågor om att paulinska brev gått förlorade och att brev 
skrivna av andra än Paulus återfinns i Corpus Paulinum. Att det förhåller sig 
på dessa båda sätt är Lintons egen utgångspunkt. Linton pekar till en början 
på de skillnader som finns mellan breven i samlingen. Hans slutsats av dis-
kussionen och genomgången av argumenten är att Corpus Paulinum, trots 

                               
123 Ibid., sid. 173–176. 
124 Ibid., sid. 176. 
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skillnader i de olika breven, ändå utgör en enhetlig texttradition, där det 
”från början funnits män som vinnlagt sig om att troget bevara apostelns 
ord.”125 Lintons belyser på ett pedagogiskt sätt källkritiska frågor. Här speg-
las debatter om bibelsyn och synen på Paulus auktoritet. Man spårar en 
ambition att göra upp med okritiska förhållningssätt till kanonhistoria, för-
fattarfrågor och källor. I kommentaren speglas också det faktum att 
diskussioner om äkthet, auktoritet och författarskap varit centrala i den exe-
getiska debatten i Lintons samtid. 

Titusbrevet ingår i den brevsamling som kallas Pastoralbreven (Tit, 
1 Tim, 2 Tim). Gemensamt för dessa brev är att de inte är skrivna direkt till 
en församling utan handlar om föreskrifter om ”kyrkans” förhållanden.126 

Linton diskuterar pastoralbrevens författarfråga ingående och kommer 
fram till att Paulus själv inte är författare, men att den som skrev Pastoral-
breven i varje fall varit övertygad om att han var i full överensstämmelse 
med aposteln. En intressant diskussion förs här om argumenten mot Pasto-
ralbrevens äkthet. Argumenten mot har nämligen varit att breven innehåller 
konkreta anvisningar och förmaningar när det gäller kyrkan. Man har i 
debatten menat att det är den stora skillnaden mellan dessa brev och de äkta 
breven. Men, skriver Linton: 

När Pastoralbreven avslöjade sig som ett slags kyrkoordningar i brevform 
fann man därför häri något misstänkt, något som inte passade till den bild av 
Paulus, som man fann i församlingsbreven, särskilt dem som man menade 
var äkta – varvid man dock bör hålla i minnet att Romar- och Galaterbreven 
på protestantiskt område ha bestämt Paulus-bilden långt utanför de lärdes och 
de radikala lärdes krets. I den gamla kyrkans tid fann man intet märkligt däri 
att Paulus talar som han gör i Pastoralbreven. /…/ I själva verket motsvarade 
Pastoralbreven bättre den då allmänna föreställningen om en apostels ämbete 
än de andra breven gör. Ty en apostels uppgift var framför allt att grunda 
kyrkan och kyrkans ordning. Man har därför snarare läst de andra Paulusbre-
ven i ljuset av Pastoralbreven än tvärtom.127 

Linton menar att skillnaden mellan den ”äkte” Paulus och Pastoralbreven 
inte är så stor som man ofta gjort den till. Det är intressanta resonemang av 
flera skäl: 1. Linton ringar här in den förförståelse som man närmat sig tex-
terna med, han avslöjar en värdering som funnits i mötet med texterna. 
2. Han visar att det uppfattats att det funnits ett problem med dessa texter 
som innehåller ”ordningarna”, problem som man löst genom att säga att 
Paulus inte skrivit dem. Här är det Paulus som ska räddas. 3. Genom sin 
ståndpunkt så försöker han harmonisera NT:s texter. 4. Han konstaterar att 
                               
125 Linton (1964), sid. 33. Hela introduktionen återfinns på sidorna 15–34. 
126 ”Kyrkan” sätter jag här inom citationstecken, ”Kyrkan” markerar den tolkningstradition 
Linton står i och som vi mötte ovan i kapitel 3 i avsnittet om Anton Fridrichsen. I denna 
tradition lyfts tanken på den urkristna ”Kyrkan” fram i undersökningen av de nytestamentliga 
texterna. 
127 Linton (1964), sid. 348. 
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texterna om ”ordningarna”, till vilka våra texter hör, har en plats i kyrkan 
och i teologin redan från början. De kan inte avvisas som aparta. Ett argu-
ment han framför är att det i den gamla kyrkans inte såg någon diskontinuitet 
mellan Paulus och dessa ”ordningar”. 

I vår perikop är de olika uppmaningarna riktade till äldre män, äldre kvinnor, 
yngre kvinnor, yngre män och slavar. Det är vad Titus ska säga och under-
visa som uttrycks, via honom ges uppmaningarna till de skilda grupperna. 

Kraven på underordning riktas i brevet till de yngre kvinnorna och slavar-
na. De äldre männen uppmanas till ett nyktert, behärskat och (i tron) sunt liv. 
De äldre kvinnorna uppmanas till ett heligt liv. En uppmaning som sedan 
följs av två konkreta punkter: att inte förtala och inte missbruka vin. I Tit är 
de äldre kvinnorna som får ansvaret att uppfostra de yngre kvinnorna till 
anständighet och underordning. De äldre kvinnorna ska vara ”lärare i det 
goda”. De yngre männen förmanas till att leva anständigt. Uppmaningen till 
underordning för slavar och kvinnor avslutas med en tydlig teologisk moti-
vation (”så att inte Guds ord blir smädat”, ”så att de på alla sätt är en pryd-
nad för Guds, vår frälsares lärare”).128 De andra uppmaningarna avslutas inte 
genom att Gud på detta sätt explicit förs in i argumentationen. 

Detta är något som finns i flera av Nya testamentets underordningstexter; 
kraven på just underordning förstärks genom att de ges mycket tydlig 
gudomlig legitimitet. 

Efter analysen av Lintons kommentar till Tit, undersöks Hans Conzel-
manns och Martin Dibelius kommentar till pastoralbreven i serien 
Hermeneia. Kommentaren utkom först 1955 och reviderades och trycktes 
igen på 60-talet och 70-talet, den jag undersökt kom ut 1972. 

Titusbrevet, Tolkning av Nya testamentet, Olof Linton 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
I kommentaren finns knapphändiga historiska upplysningar och beskriv-
ningar. Fokus är snarare just debatterna om äkthet, och i de sammanhangen 
beskrivs bl.a. Paulus resor. I kommentarerna till ”hustavlan” är de historiska 
upplysningarna i det närmaste obefintliga. 

Det som kommenteras direkt historiskt är Tit 1:12, där kretensarna utpe-
kas som lögnare. Att peka ut olika folkslag som lögnaktiga eller att fälla 
snabba omdömen om andra folkslag, var en vanlig retorik under antiken, 
menar Linton. Kretensarna råkade även ut för sådana här påståenden från 
annat håll. 
                               
128 Motiveringarna för de yngre kvinnornas och slavarnas underordning i Tit 2:5 och Tit 2:10 
(NT 81:s översättning). 1917 års översättning: ”att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda 
husmödrar och underordna sig sina män så att Guds ord icke bliver smädat.” (Tit 2:5), ”att 
icke begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken bliva 
en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära” (Tit 2:10). 
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Sådana schabloner voro inte okända i samtiden och förekomma också i N.T.129 

Linton exemplifierar sedan med de summariska domar som fälls över judar, 
judarnas syn på samarierna och synen på athenarna i Apg 17:21.130 Diskus-
sionen om Tit syn på kretensarna får förhållandevis stort utrymme. 

Vi får inga närmare upplysningar om de villolärare brevet varnar för, utan 
vi får bara veta en del om deras motiv, tillvägagångssätt och resultat, menar 
Linton. 

Kommentarerna till vår perikop innehåller inga direkta referenser till 
historiska sammanhang eller situationer. Varken när det gäller kvinnorna (de 
äldre och yngre), männen (de äldre och yngre) eller slavarna. 

Det enda som kommenteras med något man kan uppfatta som en historisk 
referens är den konkreta uppmaningen att inte förtala någon som riktas till de 
äldre kvinnorna. 

Vidare förmanas kvinnorna liksom i 1 Tim 3:11 att inte gå med förtal och 
detta betraktas väl som en särskilt närliggande frestelse för kvinnorna.131 

Av att Linton här skriver i presens behöver inte den slutsats dras, att inne-
börden av det han skriver har en dubbel betydelse: både då och nu. Linton 
formulerar sig i stort sett genomgående i presens när han skriver om dåtiden. 
Men varifrån denna syn på kvinnors frestelse att förtala kommer, redovisas 
inte i kommentaren. Uttalandet lämnas utan kommentar och det fungerar 
som ett sätt att legitimera uppmaningen: det fanns fog för uppmaningen. 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
I den jämförelse med andra texter som görs rör det sig uteslutande om andra 
nytestamentliga texter. Det enda undantaget är kommentaren till uppgiften 
om att kretensarna är lögnaktiga. Där refereras till en vers om kretensarna på 
hexameter som dateras till 200 e.Kr.132 När gruppen kretensare pekas ut som 
lögnaktiga, synliggör Linton detta på olika sätt. Att fälla dessa omdömen om 
kretensarna uppfattas som problematiskt för Linton, är en slutsats man kan 
våga dra av det faktum att det resoneras mer ingående om detta påstående än 
om uppmaningen till de unga kvinnorna och slavarna att underordna sig. 

Analyspunkt 3: förklaringar 
I den inledning om Pastoralbreven som föregår själva kommenterandet av 
texten förklaras brevets fokus på ordningar. Pastoralbreven är kyrkoord-
ningar i brevform. Lintons diskussion rör sig här åter till en del kring äkthet 
och författarfrågan. 

                               
129 Ibid., sid. 427. 
130 Ibid., sid. 427. 
131 Ibid., sid. 430. 
132 Ibid., sid. 427. 
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Pastoralbrevens dominerande intention är församlingens konsolidering. 
Utifrån denna premiss är så gott som alla enskildheter förståeliga. Därför 
framställes aposteln som en organisator, därför framstår Timoteus och Titus 
som apostoliska legater till kyrkans värn och uppbyggande, därav intresset 
för olika ämbeten, därav polemiken mot alla som hota enheten.133 

Linton vill särskilt, som vi tidigare sett, argumentera för att skillnaden 
mellan Pastoralbreven och de ”äkta” paulusbreven inte är så stor som det 
ofta framställts. Paulus ger även i dem som utpekats som huvudbrev uttryck 
för kyrkans ordning. ”Församlingens konsolidering” är inte främmande för 
den ”äkte” Paulus, menar Linton.134 Här pekar Linton på att 1 Kor 14:34–35 
(om att kvinnorna ska tiga vid sammankomsterna) i den exegetiska diskus-
sionen setts som en interpolation, eftersom Paulus inte ansetts ha sagt detta. 
Men, menar Linton, att ta bort ett ställe räcker inte: 

Även den ”äkte” Paulus har varit angelägen om församlingens ”konsolidering”, 
den trogna samlingen kring det ord, som de har mottagit (1 Kor 15:3).135 

I diskussionen om ordningen är det bl.a. vår perikop med ordningen i hus-
hållet som avses. Debatten i exegetisk litteratur om 1 Kor 14 och dess 
”äkthet” visar tydligt att texterna om kvinnans underordning inte varit 
oproblematiska, och att man löst problemet genom att säga att Paulus inte 
skrivit dem. Paulus räddas på så sätt undan det som kan uppfattas som 
problematiskt. Man kan uttrycka det så här: det är inte textens krav i sig som 
nödvändigtvis uppfattas som problematiska, utan att Paulus skrivit något 
som kan verka stötande eller fel. Men Linton går här den motsatta vägen. 
Han harmoniserar Pastoralbreven med de brev som tillskrivs Paulus. Han 
betonar likheter i breven vad gäller just detta tema med ordning och försam-
lingens ”konsolidering” och menar att Paulus också var angelägen om 
kyrkans ordning. Harmoniseringen av texter och fokus på kyrkoordningar – 
att man tillskriver Nya testamentet ”kyrkoordningar” – speglar den tolk-
ningstradition Linton stod i. Men här skymtar också, enligt min mening, 
diskussionerna om ”ordningar” och ”ämbeten” i Lintons samtid. Exegetik 
och samtid växelverkar. 

Man kan säga att Lintons arbetssätt är apologetiskt: Paulus och texten 
räddas. Pastoralbrevens kyrkoordningar och ordningar är skrivna i Paulus 
anda. På så sätt behåller både texterna och Paulus sin auktoritet: 

Den okände (dvs. författaren, min kurs) har inte eftersträvat egen beröm-
melse. Tvärtom har han helt trätt tillbaka. Han vill endast vara en Kyrkans 
tjänare och såsom en Kyrkans förkämpe har han frambesvurit Paulus.136 

                               
133 Ibid., sid. 347–348. 
134 Ibid., sid. 349. Citationstecknen är Lintons. 
135 Ibid., sid. 349. 
136 Ibid., sid. 351. 
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Att det finns en enhetlig bild av ”Kyrkan” i Nya testamentet, vill Linton visa. 
Han löser författarfrågan genom att få det att framstå som att det nästan är 
Paulus som talat genom den okände författaren. Man kan tänka sig att 
Lintons skolning som exeget omöjliggör för honom att argumentera för att 
Paulus skrivit brevet, men att han löser frågan om auktoritet på det sätt som 
framgår av citatet ovan. 

Det som är autentiskt kristet, i den meningen att det står i bibeln, görs 
rimligt genom att det tillskrivs Paulus teologi. Paulus auktoritet är inte 
ifrågasatt. 

Analyspunkt 4: översättningar 
Några kommentarer kring översättningar görs i kommentaren. Ordet 
kalodidavskalo", lärare i det goda, finns med som en uppmaning till de äldre 
kvinnorna. Linton påpekar här att det är för sina yngre medsystrar de äldre 
kvinnorna ska vara lärare i det goda. Linton menar att detta beror på att Titus 
förmodligen var en ung man och att det inte var passande att han 
undervisade unga kvinnor, här finns i kommentaren en hänvisning till 1 Tim 
5:2. Detta förklarar denna ”egendomlighet” (att kvinnor är lärare) i texten, 
menar Linton.137 

Att de äldre kvinnorna ska uppträda som lärare är således något som 
kommenteras av Linton. Men, det är inte lärare i det goda för alla de ska 
vara, utan bara för de unga kvinnorna. Att kvinnan ska uppträda som lärare 
är ju något som förbjuds av Paulus i 1 Kor 14. Det var först när jag såg att 
man i serien Hermeneia på liknande – men mer utförligt – sätt kommente-
rade att kvinnorna uppmanas till att vara lärare, som jag insåg varför det 
krävde sin förklaring. Bakgrunden till denna kommentar hos Linton kan 
mycket väl vara de förbud mot att kvinnor ska vara lärare som finns i 1 Kor 
14 och 1 Tim, då han strävar efter en harmonisering av texterna i Nya testa-
mentet. Intressant är att det är just denna text, där kvinnor uppmanas att vara 
lärare i det goda, som problematiseras. Det blir en tydlig kommentar om 
kvinnligt ledarskap i de första kristna församlingarna. Kvinnor uppträdde 
inte som lärare, det är en avvikelse, även om det är så det står i texten: att 
kvinnor ska vara lärare. 

Indirekt blir detta också en beskrivning av historien. Kvinnor uppträdde 
inte som lärare under antiken. Att kvinnor kan uppträda som lärare, blir ett 
problem som behöver förklaras. Detta är ett exempel på hur kvinnors 
underordning som hermeneutisk kategori fungerar, menar jag. 

Linton lyfter fram att de äldre kvinnorna inte är lärare för andra än de 
unga kvinnorna – något man möjligen kan problematisera, menar jag – och 
att lärandet handlar om att göra de yngre kvinnorna till goda husmödrar. 
Det blir tydligt i kommentaren att det inte handlar om ett läroämbete eller en 
officiell ställning för de äldre kvinnorna. Tolkningen bygger på synen att 
                               
137 Ibid., sid. 430. 
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kvinnor inte var ledare/lärare under antiken, men den bilden av antiken är en 
alltför entydig bild. Jag menar, att man här i kommentaren skymtar Lintons 
samtid och diskussionen om kvinnor och ämbeten. 

Förmaningarna till de yngre kvinnorna sker alltså delvis via uppmaningen 
till de äldre. De äldre kvinnorna ska hjälpa de yngre att internalisera deras 
underordnade position.138. Så skulle en feministisk tolkning kunna formule-
ras, men man skulle också kunna ta fasta på att ingenting utesluter att kvin-
nornas uppdrag var av mer allmän karaktär. När det gäller förmaningen till 
de yngre kvinnorna och kravet på underordning, så kommentarer Linton 
översättningen av ”goda”, ”husliga”. ”Goda arbetare i huset” är hans förslag 
(1917:års översättning har ”goda husmödrar”, 1981 ”goda”, ”husliga”). 
Ordet ”underordna” diskuteras inte. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Kraven riktade till de yngre kvinnorna och till slavarna är genom sitt expli-
cita underordningstema starkare än de övriga krav/uppmaningar som finns i 
texten. Kraven riktade till slavar och unga kvinnor avslutas med tydliga teo-
logiska motiveringar. I kommentaren förs ingen diskussion ur maktperspek-
tiv om de skilda krav och uppmaningar som riktas till de olika grupperna och 
hur de motiveras. Linton påpekar att slavars underordning och vandel inte 
var en slavarnas ensak, utan att detta också har betydelse för den kristna 
trons anseende. Detta är inte bara fråga om moral, det centrala kristna 
budskapet om nåd i Kristus är inte glömt, menar Linton. Och, säger Linton, 
trots att den moraliska aspekten är framträdande, innebär det emellertid inte 
att det eskatologiska perspektivet är glömt. Genom resonemanget visar 
Linton på den förstärkning av kravet som sker genom att det ges gudomlig 
legitimitet, även om således ingen diskussion förs om konsekvenserna I 
kommentaren. Linton understryker flera gånger sambandet mellan moral och 
”det centrala kristna budskapet”: hustavlan uttrycker moral. 

Flitiga referenser till andra bibeltexter ges av Linton i denna diskussion 
om moral och det kristna budskapet. Man anar åter en önskan att harmoni-
sera olika bibeltexter med varandra, men denna gång inte enbart genom dis-
kussioner om äkthet eller författare, utan utifrån de tankegångar om slavars 
eller kvinnors underordning som finns i Nya testamentet. Pastoralbreven 
präglas, menar Linton, av ”den nyktra moralismen och den ’sunda läran’”.139 
Underordningen problematiseras inte, varken den som avkrävs unga kvinnor 
eller den som avkrävs slavar. Snarare är den ett uttryck just för, med Lintons 
formuleringar, sund lära och nykter moralism, något som är nödvändigt för 
den kristna trons anseende och kyrkan. 

Att kvinnor uppträdde som lärare problematiseras. Detta kan ses som ett 
uttryck för ambitionen att harmonisera Nya testamentets texter och ge en 

                               
138 Newsom och Ringe, red., The Women’s Bible Commentary (1992, 1998), sid. 452. 
139 Linton (1964), sid. 431–432. 
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enhetlig bild av ”kyrkoordningar”, men ger också en glimt av samtidens 
ämbetsdiskussion och av hur kvinnors underordning som hermeneutisk 
kategori fungerar. 

Titusbrevet, Hermeneia, Martin Dibelius och Hans Conzelmann 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
Hustavlor, eller regler för hushållet, brukar i vanliga fall formuleras i impe-
rativ, men så är inte fallet i Tit. På så sätt liknar Tit mer en dygdekatalog än 
en hustavla, menar Dibelius/Conzelmann.140 Vad det betyder att de äldre 
kvinnorna ska vara lärare och heliga diskuteras här utförligt. I kommentaren 
argumenterar man för att den ”märkliga nyansen” i 1 Tim 2:10 måste tas i 
beaktande när det gäller Tit 2:3. I 1 Tim 2:10 står det att kristna kvinnor är 
heliga kvinnor. Det grekiska ordet iJeroprephv" ”prästerlig” kan ha en mer 
allmän betydelse: helig, skriver Dibelius/Conzelmann. 

/…/ Tit 2:3 may also be understood as a demand placed on older women to 
achieve a kind of ”priestly” dignity.141 

Till en del handlar det jag nu tar upp om översättningsfrågor. Men jag har 
ändå valt att behandla det under punkt 1, eftersom frågorna så tydligt visar 
en beskrivning av historien och då mer specifikt en beskrivning av kvinnors 
ledarskap i den framväxande kristna kyrkan. Diskussionen om översättningar 
och ord bildar i kommentaren utgångspunkt för resonemang om och t.o.m. 
ställningstaganden när det gäller kvinnors ledarskap. 

Även i Hermeneias kommentar till Tit finns en tendens att harmonisera 
texterna. Att kvinnorna ska vara lärare i det goda, ett ord som dyker upp för 
första gången, verkar ovanligt till en början, menar man. Men förklaringen 
kommer sedan i texten, skriver Dibelius/Conzelmann: 

The older women are supposed to remind the younger ones of their duties; 
this is their task by virtue of age, not by the virtue of an office. The assump-
tion of an ”official” function is not possible because of the structure of this 
regulation, i.e., according to age groups.142 

Orden i Tit 2 skulle alltså kunna tolkas som ett officiellt prästerligt uppdrag 
som lärare, men, menar man, det skulle vara en felaktig tolkning, ja, en 
omöjlig tolkning. Det man gör här är mycket intressant. Även om nu texten 
skulle kunna ge stöd för den motsatta tolkningen, avvisar man den som 
omöjlig. Man öppnar i kommentaren för en tolkning som skulle kunna 

                               
140 Dibelius/Conzelmann (1955, 1966, 1975), sid. 139. 
141 Ibid., sid. 140. 
142 Ibid., sid. 140. 
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destabilisera dikotomier och hierarkier, men väljer sedan en annan tolkning. 
Det sker här ett tydligt val. Valet motiveras egentligen bara med att textens 
regler här är indelade efter åldersgrupper, inte efter församlingsfunktioner. I 
det föregående i brevet har dock människors officiella status diskuterats, så 
det är inget främmande för författaren (församlingsledaren i Tit 1:7 
uppmanas också att vara nykter, precis som de äldre kvinnorna och männen). 
Det är åldern som ger kvinnorna status, inte någon officiell ställning, menar 
man i kommentaren. Här möter vi liknande argumentation som i Lintons 
kommentar. Kvinnligt ledarskap under antiken, och mer specifikt i den 
kristna kyrkan, kommenteras utförligt och avvisas. Här sägs explicit att det 
är ”ovanligt” (”unusual”) att kvinnor beskrivs som lärare med tanke på orden 
i 1 Tim 2:12 (om att kvinnan ska ta emot undervisning, men inte själv 
undervisa). Texten i 1 Tim fungerar således normerande och är som sådan 
överordnad uttrycket om kvinnor som lärare i Tit. Jag menar att, precis som i 
Lintons kommentar, blir här kvinnors underordning som hermeneutisk kate-
gori synlig. 

En bild av historien ger man också när man beskriver hur den tidiga 
kristna kyrkan förhöll sig till moral och tradition: 

The formation of Christian moral conduct with a view to the surrounding 
world also implies a demarcation from the Gnostic movement, and in turn 
demands the preservation of the tradition in a new situation.143 

I kommentaren menar man att Paulus kunde infoga etiskt material från 
sekulära källor p.g.a. strukturen i hans egen teologi. På samma sätt är det 
med Pastoralbreven, skriver kommentatorerna. Pastoralbreven baserar också 
den kristna etiken på uppenbarelsen.144 Detta blir, som vi sett, tydligt i texten 
då uppmaningarna motiveras teologiskt. I kommentaren framställs dock 
denna process, då socialetik, samhälleliga hierarkier och teologi vävs ihop, 
som ganska oproblematisk och entydig. Att uppmaningarna till underordning 
motiveras teologiskt är en rimlig, och nödvändig, konsekvens av den kristna 
teologin såsom den utformades av Paulus och andra nytestamentliga författa-
re är ett synsätt som formuleras. Denna ståndpunkt möter man också i femi-
nistteologin, men där fungerar den som ett kritiskt verktyg i mötet med tex-
terna. Ett verktyg som avtäcker maktstrukturer, men också ibland används 
för att lyfta fram motsägelsefullheten och skillnaderna mellan och i de 
nytestamentliga texterna. Men i kommentarerna fungerar detta på ett helt 
annat sätt; mötet med underordningstexterna verkar – generellt sett – hos 
kommentatorerna att öka graden av vilja till harmonisering mellan olika 
texter och av den nytestamentliga teologin. Teologin och synsätten som finns 
i texten ger uttryck för en central och fundamental kristen syn, tycks man 

                               
143 Dibelius/Conzelmann (1955, 1972), sid. 141. 
144 Dibelius/Conzelmann (1955, 1972), sid. 141. 
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mena. Genom detta sätt att harmonisera olika texter med varandra och lyfta 
upp underordningstexternas teologiska status, menar jag att textens värde-
ringar och konstruktioner reproduceras. 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
För att belysa de olika dygder –”huslig” eller ”god” – använder kom-
mentaren jämförelsematerial från intertestamentlig litteratur, hellenistiska 
inskriptioner om kvinnor och judiska katakombinskrifter.145 Inskriptioner och 
litteratur från skilda kontexter jämförs. Dygder och synder fungerar som 
markörer för kön, något som har påpekats av feministteologin.146 

Att älska man och barn är en kvinnlig dygd, som återkommande prisas i 
denna litteratur och i inskriptionerna.147 De unga kvinnorna ska, enligt Tit, 
fostras av de äldre till att älska man och barn. Bakgrunden till detta finns i de 
omgivande kulturernas beskrivning av dygder. En inskription citeras i 
kommentaren: 

To the most sweet woman who loved her husband and her children.148 

Jämförelsematerial lyfts fram i diskussionen om denna kvinnliga dygd att 
älska man och barn. Diskussionen om dygder blir central när det gäller 
textens uppmaning till de yngre kvinnorna. Att dessa dygder i bibeltexten 
sammanlänkas, eller sammanfattas, med en uppmaning till underordning 
kommenteras inte. 

Analyspunkt 3: förklaringar 
Texten i Tit är polemisk, menar man i kommentaren. 

The entire list of duties here is written in view of the opponents. This motif 
can be felt throughout.149 

Det är en förklaring som är vanlig när man kommenterar underordnings-
texter. Texterna är argumentativa och intervenerande. I kommentaren påpe-
kas, som vi såg ovan, att man här markerar mot gnosticismen och vill bevara 
traditionen i en ny situation. I världen vill man hitta ett ”good Christian 
citizenship”.150 När feministteologin arbetar från utgångspunkten att en del 
av de nytestamentliga texterna är resultatet av en konflikt, problematiseras 

                               
145 Ibid., sid. 140 samt not 10 och 11. 
146 För en kvinna räckte det med att ett rykte uppstod för att hon skulle bära en social skam. 
Skam har traditionellt knutits till konstruktionen av kvinna/kvinnlighet och blir ett köns-
specifikt (”gender specific”) ord. Kvinnliga dygder är t.ex. måttfullhet, renhet. Foglighet och 
underordning framställs också som kvinnliga dygder i Nya testamentet. 
147 Dibelius/Conzelmann (1955, 1966, 1972), sid. 140. 
148 Dibelius/Conzelmann (1955, 1966, 1972), sid. 140 not 11. 
149 Ibid., sid. 141. 
150 Ibid., sid. 141. 
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”traditionen” och de val man gjorde i den första kristna tiden.151 I kommenta-
ren fungerar konflikter och ”tradition” på det motsatta sättet: konflikterna 
hotade den ”sanna” kristendomen och traditionen bevarade den. 

I avsnittet om slavarna säger man att ordalydelsen ”Gud frälsaren” inte 
refererar till Kristus och förklarar textens teologiska motivering så här: 

That a reference to Christ is missing is perhaps a further indication of the pre-
christian origin of the list of rules for the household.152 

Betydelsen av ordet ”frälsare” har på ett annat ställe i kommentaren utretts 
mycket noga.153 Man pekar där på de många olika betydelser ordet kan ha 
och de olika kontexter i vilka det används. ”Frälsare” kan inte härledas ur en 
källa, utan ur flera, bl.a. är ”Gud frälsaren” en titel i mysteriereligionernas 
språkbruk. Gradvis kom ”frälsare” att bli synonymt med Jesus. Att under-
ordningen inte tydligt motiveras med Kristus blir således en indikation på att 
underordningstexten är främmande för kristendomen. 

Här vill jag lyfta fram två punkter. För det första motiveras slavars under-
ordning med Kristus på andra ställen i Nya testamentet. Så är det i 1 Pet 
3:21; Kol 3:24; Ef 6:5–6, de bibeltexter som har en liknande uppbyggnad 
som texten i Tit. Kopplingen mellan Kristus och underordningen förstärker, 
även i konkret bemärkelse (t.ex. parallellen mellan Kristi fysiska lidande och 
de slag slavar utstod), kraven på slavarna. Att en tydlig referens till Kristus 
saknas i Tit minskar inte styrkan i den gudomliga legitimiteten. Möjligen 
kan man istället ställa frågan om inte ”Gud frälsaren” här kan tolkas kristo-
logiskt. 

För det andra så sker här en slags glidning när man förklarar textens 
ursprung. Å ena sidan menar man att över- och underordningen blev en del 
av den nya kristna självförståelsen och inlemmades i den kristna tankevärl-
den. Men å den andra förklarar man här över- och underordningssystemet 
genom att beskriva det som ett främmande material, så främmande att man 
inte kunde använda Kristus som motivering. 

Analyspunkt 4: översättningar 
Ordet ”prästerlig” kan ha den mer allmänna meningen ”helig”. Detta 
diskuteras och beläggs utförligt med jämförelsematerial, bl.a. Filon, i 
kommentaren.154 

Här gör man och belägger en distinktion där ordet ”prästerlig”/”helig” 
således får en snävare och en vidare mening. Eftersom det här talas om 

                               
151 T.ex. Schüssler Fiorenza (1983), Searching the Scriptures Schüssler Fiorenza (red.) (1993 
och 1994). Newsom och Ringe (red.), The Women’s Bible Commentary (1998), lyfter också 
fram frågan om de konflikter som speglas i Nya testamentets brevlitteratur. 
152 Dibelius/Conzelmann (1955, 1972), sid. 141. 
153 Ibid., sid. 100–103. 
154 Dibelius/Conzelmann, sid. 140 samt not 6 och 8. 
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kvinnor är det den vidare meningen – ”helig” – som är den korrekta i detta 
sammanhang, menar man. I tolkningen blir kön en markör som förändrar ett 
ords valör och betydelse. Kvinnor kan vara heliga, men inte prästerliga. 
Hade ordet använts om en man hade det betytt ”prästerlig”. Trots beläggen 
för ordets betydelse hos Filon, dras här långtgående slutsatser i kommenta-
ren. Kön blir således avgörande för hur ett ord ska uppfattas. Jag menar att 
slutsatsen baserar sig på en förförståelse av kön, roller och uppdrag eftersom 
den inte entydigt kan dras av texten i Tit och den tidiga kristendomens histo-
riska kontext. Att kvinnor inte kan förknippas med officiella uppdrag eller 
tillskrivas ”prästerlig” status eller funktion är en återkommande tanke i 
delar av materialet som undersöks i avhandlingen. Jag menar att detta är ett 
uttryck för hur kvinnors underordning som hermeneutisk kategori kan funge-
ra i materialet. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Fokus i tolkningen är diskussionen om att det inte är fråga om några offici-
ella uppdrag för kvinnorna. Det texten säger om kvinnorna får således bilda 
utgångspunkt för att förankra synen på officiella uppdrag som omöjliga för 
kvinnor i den tidiga kristendomen. 

Kvinnorna förlorar enligt min mening på detta sätt sin subjektstatus då de 
själva inte längre är i fokus utan får tjäna som exempel för att utföra en teo-
logisk tanke. Den teologiska tanken om kvinnors officiella uppdrag och dis-
tinktionerna för att göra dessa allmänna och inte särskilda/officiella (dvs. att 
översättningen av ordet helig/prästerlig och diskussionen om åldern som 
avgörande faktor) går inte entydigt att förankra i texten och textens historis-
ka sammanhang. Jag menar att tolkningen här och tolkningens fokus är ett 
uttryck för hur kvinnors underordning som hermeneutisk kategori fungerar. 

I texten i Tit (Tit 2:6–8) diskuteras också de yngre männens dygd att vara 
anständiga och att deras undervisning ska vara sund och oantastlig. De unga 
männen har en liknande position som Timotheos (1 Tim 5:1f.) p.g.a. deras 
ålder, menar kommentarens författare. Vilka positioner de olika grupperna 
har lyfts således fram i kommentaren. Ålder lyfts fram när det gäller unga 
män och äldre kvinnor och deras status. Att de unga skulle ha en högre posi-
tion än de äldre kan inte göras till ett generellt påstående, menar jag. Den 
avgörande faktorn är kön, inte ålder. Detta synliggörs inte i kommentaren. 

1 Petrusbrevet 
1 Pet speglar tydligt en minoritetssituation i den tidiga kristendomen. Många 
exegeter menar att brevets övergripande fråga är hur kristna ska leva i värl-
den. Hustavlan finns i mitten av brevet och inleds med ett återkommande 
tema: de kristna är främlingar och gäster i världen (1 Pet 2:11). Förslagen 
när det gäller datering sträcker sig från 40-talet till 110-talet e.Kr. Enligt tra-
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ditionen har Petrus skrivit brevet, men detta går inte att leda i bevis. Författa-
ren börjar ofta med allmänna uppmaningar eller förmaningar för att sedan 
övergå till mer specifika ärenden. Så är också hustavlan uppbyggd. Efter en 
allmän uppmaning till underordning under överheten, går så författaren över 
till de specifika kraven som riktas till slavar och kvinnor. Slavarnas 
underordning motiveras med Kristus, med Kristi lidande som förebild ska de 
utstå misshandel. Kvinnornas underordning motiveras med Saras lydnad och 
i texten diskuteras också kvinnans yttre och det påpekas att kvinnornas inre 
smycke är lydnaden/underordningen. Hustavlan har också ett missionstema. 
Genom att underordna sig sina män ska kvinnorna vinna dem för Kristus. 
Här undersöks tre utredningar av texten i 1 Pet, som alla tre är hämtade ur 
det svenska materialet och spänner över tid från 1940-talet till 1980-talet. 
Jag börjar med att undersöka Anton Fridrichsens tolkning av 1 Pet från 1947, 
sedan analyseras Bo Reickes kommentar till 1 Pet i serien TKN som skrevs 
under 50-talet, men kom ut 1970. Den andra och reviderade upplagan jag 
använt utkom 1979. Sedan följer en undersökning av Birger Olssons arbete 
med 1 Pet i serien KNT från 1982. En sammanfattning avslutar kapitel 4. 

1 Petrusbrevet, Anton Fridrichsens tolkning 
I undersökningen av Fridrichsens tolkning återfinns analyspunkterna inom 
parentes i den löpande texten. 155 

När Anton Fridrichsen 1947 kommenterar delar av hustavlan i 1 Pet (med 
utgångspunkt i 1 Pet 3:7156) i Svensk Exegetisk Årsbok poängterar han att 
kristendomen inte innebar någon emancipation av kvinnan i politisk och 
biologisk bemärkelse.157 Han skriver: 

I synen på kvinnans svaghet gick urkyrkan i den synagogala teorins spår och 
hustavlorna inskärper därför först och främst hustruns ”underordning”. Men 
kyrkan lärde och praktiserade på samma gång kvinnans fulla religiösa jäm-
ställdhet med mannen, en för judendomen omöjlig tanke. Att å andra sidan 
kyrkan fasthöll vid denna traditionella gnosis om kvinnans ”svaghet” och 

                               
155 Denna tolkning har behandlats i diskussionerna om bibeltolkning, kvinnor, ämbete, se t.ex. 
Stendahl (1958), sid. 160–161. 
156 Texten lyder i NT 81: ”Och ni män, låt den kunskap ni fått prägla ert samliv med hustrun, 
hon är ju den svagare. Visa henne aktning, ty också hon ska få del av livets gåva. Då skall 
ingenting stå i vägen för era böner.” 1917 års översättning lyder på följande sätt: ”Samma-
lunda skolen I ock. I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun 
är det svagare kärlet, och eftersom de äro era medarvingar till livets nåd, skolen I bevisa dem 
ära, på det att edra böner icke må bliva hindrade.” 
157 Svensk Exegetisk Årsbok 12 1947, sid. 147. Fridrichsen utgår i sin utläggning ifrån de 
frågetecken han har inför en del andra utläggningar av texten. Dessa frågetecken berör 1. 
Vilken kunskap det är fråga om som mannen har. 2. Hur man ska uppfatta den religiösa moti-
veringen för att männen ska visa sin hustru ära/hänsynsfullhet. 3. Vari består denna 
ära/hänsynsfullhet? Fridrichsen menar att det inte alls handlar om en vädjan till mannens 
sunda förnuft, utan att den ”gnosis” som det talas om i texten är en kunskap om kvinnans 
svaga natur och de faror hon utsätts för. 
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drog vissa konsekvenser därav, gjorde, att kristendomen icke betydde någon 
emancipation för kvinnan i politisk och religiös bemärkelse.158 

Citatet belyser ett flertal av mina analyspunkter. Analyspunkt 1: Fridrichsen 
hänvisas till en antik ”gnosis” om kvinnans svagare natur, som enligt 
Fridrichsen fanns inom judendomen. Hänvisningen till judendomen blir 
således både en beskrivning av textens historiska idékontext och en förklar-
ing till texten (analyspunkterna 1 och 3). Han förankrar och förklarar tanken 
på kvinnors underordning i judendomen. Denna religiösa jämställdhet har 
kvinnan med mannen i hemmet; ”inom hemmets råmärken är hustrun reli-
giöst mannens jämlike”.159 ”Hemmet” syftar på det antika hushållet, eller 
oi|ko". En översättning av detta till ”hemmet” (analyspunkterna 4 och 5) ger 
en glidning mellan då och nu i tolkningen. ”Hemmet” är ett ord med bety-
delse och associationer i samtiden, men som översättning av det antika ”hus-
hållet” är det missvisande. Kvinna är fullt likställd med mannen religiöst, 
med undantag för offentlig undervisning i församlingen, menar Fridrichsen. 
Här finns en ambivalens, då Fridrichsen samtidigt har hänvisat (och senare 
hänvisar) till en gnosis som såg kvinnan som svag – i alla avseenden, även 
religiöst/andligt. 

I utläggningen av texten i 1 Pet menar Fridrichsen att kvinnans svaghet 
här ska förstås som att det är de särskilda faror kvinnan är utsatt för som 
avses. Det handlar både om andliga faror och allehanda andra faror. Det är 
också så man ska uppfatta ”det ständiga inskärpandet av kvinnans plikt att 
underordna sig”, menar Fridrichsen.160 

Den äkte mannen ska noga ta vara på sin hustru och till sin hjälp har han 
den kunskap om hennes ”ytterst svaga natur” som han får genom Skrift och 
undervisning.161 

… hon kan icke taga vara på sig själv och är förlorad, ifall hon emanciperar 
sig från mannens skyddande förmyndarskap.162 

Fridrichsen understryker i sin utläggning denna kvinnans svaga natur på 
flera sätt. Bara på sidan 146 kan vi läsa om ”kvinnans lättbedrägliga natur”, 
”ytterst svaga natur”, ”kvinnan i sin stora skröplighet”. ”Såsom kvinna” 
hotas hon ”ständigt” av faror. Hon behöver ”strängt” koncentrera sig på sin 
”av Skaparen givna kallelse”. Utan att dra för långtgående slutsatser, kan 
man säga att här förstärker Fridrichsen underordningstextens ord om kvin-
nans svaghet. Jag menar att denna förstärkning synliggör hur kvinnors 
underordning som hermeneutisk kategori fungerar. 

                               
158 Svensk Exegetisk Årsbok 12 1947, sid. 147. 
159 Ibid. 
160 Ibid., sid. 146. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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Att emancipation är något hotande och rent religiöst farligt för kvinnan 
och att emancipation för kvinnor inte är kristendomens budskap, lyfts fram av 
Fridrichsen. Den religiösa jämställdheten har inte med några för kvinnan 
offentliga uppdrag att göra, utan den religiösa jämställdheten ska finnas inom 
hemmets väggar. Jag vill här erinra om Fridrichsens samtid, där sam-
hällsdiskussionerna om kvinnoemancipation och frihet var starka inslag i tiden. 

Vi kan också här se en del av de problem som Gerhardsson benämnde 
som brist på precisering i det exegetiska arbetet och att man inte – explicit – 
bearbetade frågor om textens tillämpning i nuet. Istället sker nutidstillämp-
ning dolt bakom kraftiga anspråk på att utlägga texten i dess massiva tros-
kraft, som fakta och som urkristna tankar. Konsekvensen av denna syn på 
Nya testamentet blir att om textens ”då” visar trons hela kraft, det urkristna 
och äkta budskapet, blir dess budskap och synsätt också förpliktigande för 
nuet. Fridrichsens programförklaring är att det urkristna budskapet är ett och 
det är entydigt – om man får det förflutna att framträda som äkta liv. Den 
kritiska och kreativa uppgiften i bibeltolkningen hålls inte isär. 

Fridrichsen försöker i sin utläggning av 1 Pet att hålla samman tanke-
gångar som svårligen låter sig förenas: a) kvinnan är svag i alla avseenden, 
men religiöst jämställd med mannen b) kristendomen innebar varken politisk 
eller religiös emancipation för kvinnor, men kvinnor är religiöst jämställda 
med män c) kvinnans jämställdhet med mannen finns i hemmet, ej i det 
offentliga, men kvinnor är religiöst jämställda med män. Vi ser här hur 
Fridrichsen kombinerar två helt motstridiga tankar: kvinnors underordning 
och kvinnors religiösa jämställdhet med män. Båda tankarna har stöd i Nya 
testamentet och skapar en motsättning. Fridrichsens bibelsyn, där det kristna 
budskapet är ett och texter harmoniseras, blir synlig här. Men Fridrichsens 
underordningslinje avkrävs honom inte bara på grund av den bibelsyn han 
har och den metod han använder. Det är, menar jag, kvinnounderordning 
som är den övergripande i Fridrichsens tolkning: den fungerar som en 
hermeneutisk kategori. 

Vi såg ovan hur Fridrichsen förstärker textens ord om kvinnors underord-
ning, hur kristendom och kvinnans emancipation polariseras och hur det 
omöjliga i att kvinnan kan ha offentliga uppdrag lyfts fram. Slutsatserna av 
texten blir således långtgående. För att behålla underordningstanken och 
göra den mindre anstötlig försöker Fridrichsen få den att fungera tillsam-
mans med en tanke om religiös jämställdhet. Underordningen graderas och 
kvalificeras, den är inte total och kvinnan bevarar trots att hon ska under-
ordna sig sin frihet och jämställdhet. 

Vi möter här ett mönster tolkning av kvinnors underordning. 
Underordningen blir också en slags frihet, då hon förlorar sig själv om hon 
emanciperar sig från mannen. Underordningen är tätt förknippad med kvin-
nan som kvinna, hennes väsens konstitution – svagheten, skröpligheten och 
hennes lättbedrägliga natur. Kvinnans natur förklarar på så sätt underord-
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ningen under mannen och hennes skapelsegivna kall – kvinnan är annor-
lunda, den Andra (analyspunkt 5). 

I den här utläggningen säger Fridrichsen något om nuet – om kvinnans 
roll och emancipationens faror (analyspunkt 5). Jag vågar dra slutsatsen att 
vi här får glimtar av hans egen position och hans synsätt. 

Fridrichsen räddar underordningen genom att göra den till ett urkristet 
budskap som låter sig kombineras med religiös jämställdhet mellan man och 
kvinna. För Fridrichsen är det möjligt att nå fram till ett ursprungligt kristet 
budskap och det är möjligt att avgöra vad som är autentiskt kristet. Frågan 
om det som är autentiskt kristet också är rimligt, är inte en fråga som prövas 
av Fridrichsen. Man kan säga att för Fridrichsen har en sådan fråga ingen 
relevans, när man väl nått fram till det äktkristna budskapet. Utgångspunkten 
är att det budskapet är rimligt. 

Kvinnans underordning blir essentiell, då den är en konsekvens av hennes 
av naturen svagare väsen. Hennes svagare väsen – själva hennes 
konstitution – omöjliggör därför offentliga uppdrag och 
kvinnoemancipation. Vi ser här hur den antika synen på kvinnans väsen 
sammanflätas både med en kristen skapelsesyn och de frågor i Fridrichsens 
samtid som handlade om förhållandet mellan könen. 

1 Petrusbrevet, Tolkning av Nya testamentet, Bo Reicke 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
I förordet påpekar Reicke att det är lärorikt att se att ett ”historiskt betraktelse-
sätt kan belysa bibelordets aktuella budskap”.163 Kommentaren skrevs redan 
1954, men kom ut 1970. Reicke skriver att han inte ändrat något i sitt manus 
inför utgivningen 1970 och menar att tolkningen inte är tidsbunden. Reicke 
skriver att materialet talar för sig själv utifrån den historiska situationen. 

Bo Reicke sammanfattar hustavlan med att: arbetare ska visa tålamod 
efter den Lidande Tjänarens förebild, hustrur ska hedra sina män och män 
ska visa aktning för sina hustrur.164 Reicke menar att texten speglar ett brän-
nande socialt problem och att nutidsmänniskan alltför mycket kan riktas mot 
ett ”idylliskt patriarkaliskt samhällstillstånd”, så att textens innebörd för-
dunklas.165 Här visar Reicke den verklighet slavsystemet innebar (det är sla-
vars underordning som är tolkningens fokus här). Hans påpekande att vi inte 
ska tro att antiken var idyllisk, skulle kunna hänvisa till de konflikter som 
ofta uppstod genom slaveriet, men det är oklart. ”Patriarkalisk” här ska 
tolkas som antikens samhällsordning och inte som en idealisering av 

                               
163 Reicke (1979, andra upplagan), förordet. Kommentaren är skriven tillsammans med Bertil 
E. Gärtner, som i kommentaren tolkar Johannesbreven. 
164 Ibid., sid. 18–19. 
165 Ibid., sid. 40. 
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patriarkatet (i vår förståelse av begreppet). Reicke gör här en 
nutidstillämpning av texten och skriver att det överfört till nutiden handlar 
om att arbetare ska avsäga sig sin strejkrätt och att de inte ska protestera mot 
orättvisor. Han menar vidare att arbetare här ses i sin egenskap av arbetare 
och inte som livegna.166 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
I Reickes tolkning av hustavlan i 1 Pet används inte jämförelsematerial från 
andra antika texter. Hans texthänvisningar är till andra bibeltexter och bibeln 
uppfattas som en harmoniserad enhet. 

Analyspunkt 3: förklaringar 
Reicke kontrasterar hustavlans innehåll mot gnosticismens mörka kvinno-
syn, och jämförelsen utfaller till hustavlans fördel. Det är gnosticismens krav 
på asketism som här tas som exempel på en mörk kvinnosyn. Underord-
ningen och underdånigheten, där kvinnan fullgör sina plikter mot familjen, 
framställs som ett positivt alternativ och asketismen som ett negativt. Detta 
är ett återkommande synsätt i exegetisk litteratur, men som går att teologiskt 
förankra i t.ex. I Tim 2:15 och i den lutherska kallelseläran. Äktenskapet 
som ideal finns underförstått i denna förklaringsmodell och teologi. Reicke 
beskriver gnosticismens mörka kvinnosyn: 

I gnosticismen föraktades kvinnan såsom en lägre, sinnlig och oren varelse. 
Författaren (1Pet:s författare, min anm.) erkänner också, att det kvinnliga är 
ett svagare element./…/ Kvinnans svaghet får dock inte leda till förakt mot 
henne.167 

Att även Nya testamentet innehåller ett asketiskt ideal för kvinnor, nämns 
inte av Reicke. Uppmaningen till männen handlar, med Reickes formulering, 
om deras rätta ”förhållningssätt till detta ömtåliga element (dvs. kvinnorna, 
min anm.) i deras hus …”.168 Hustavlan blir således i Reickes tolkning en text 
som manar männen till överseende och ansvar och ger kvinnorna möjlighet 
att bejaka sin kallelse som kvinnor. Tolkningen ger en bild av att situationen 
för kvinnorna förbättrades genom hustavlans ord. 

I tolkningen sker tre saker: a) underordning och makt skyls över och 
ersätts med underdånighet för kvinnor och hänsyn och ansvar för männen, b) 
den kristna underordningen blir ett positivt och (i förhållande till den 
omgivande kulturen) radikalt ideal, c) bilden av kristendomen och bibeltex-
ten tecknas med ljusa penseldrag. 

                               
166 Ibid., sid. 40. 
167 Ibid., sid. 45. 
168 Ibid., sid. 45. 
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Analyspunkt 4: översättningar 
Reicke översätter ”slav” med ”arbetare” och ”herre” (det starka ”despovth"”) 
med ”arbetsgivare”, detta för att nutidsmänniskans tankar inte ska ledas mot 
en felaktig förståelse, utan kunna förstå den konflikt det handlade om utifrån 
sin egen samtid, menar Reicke.169 Att läsarens/mottagarens samtid har ett 
demokratiskt samhällssystem till skillnad från antikens samhälle och att detta 
i grunden komplicerar en överföring av textens då till nutiden, diskuteras 
inte av Reicke. Reicke menar att 1 Pet uttrycker att samhällsomvandlingar 
ska ske med andliga medel, där tålamod och lydnad är det förhållningssätt 
som ska prägla den de kristna arbetarna. På följande sätt överförs textens då 
till nutida förhållanden: 

Författarens inställning är alltså den, att de kristna arbetarna under inga 
omständigheter böra revoltera eller brista i respekt emot sin arbetsgivare, icke 
ens när dessa äro vrånga. Detta beror ingalunda på någon politisk konserva-
tism författaren eller inställsamhet emot de besuttna. Hans intresse är helt 
inriktat på de kristna arbetarnas eviga väl.170 

Det är enligt Reicke på en viss samhällsklass – slavar, ”arbetare” – som 
brevets författare här tillämpar Nya testamentets socialprogram, ett program 
som är främmande för våldsåtgärder.171 Med våldsåtgärder avser Reicke här 
strejkrätt och revolt.172 Det våld det talas om i texten handlar om att utstå 
”herrarnas” våld, men om detta våld förs ingen diskussion. 

Reicke kan här sägas göra en långtgående tolkning av texten och en 
nutidstillämpning som gör hans eget synsätt tydligt. Den egna samtidens 
frågor blir här synliga. Maktförhållandena förblir osynliga och legitimerade. 
Kristendomen tolkas i politiskt konservativa termer. Då och nu kollapsar i 
varandra. 

Vi ska under analyspunkt 5 se hur Reicke resonerar kring relationen 
mellan kristendomen och samhället och tydliggöra hans perspektiv. 

Begreppet ”underordna” ges också i tolkningen en annan betydelse av 
Reicke än den gängse betydelsen. ”Underdånig”, ”visa tålamod” och 
”hedra”, är de ord Reicke använder när han översätter ordet ”underordna 
sig”.173Ordet underordning används inte alls i tolkningen av slavarnas under-
ordning och när det gäller kvinnorna (hustrurna) är det ordet ”underdånig” 
som får beskriva vad underordningen betyder. Ordet ”underdånig” ger 
associationer till sinnelag och anknyter därmed till verserna som följer om 
kvinnans stilla sinnelag är hennes verkliga smycke (1 Pet 3:3–4). Det finns 
således en anknytning i texten. Men att ersätta uttrycket ”underordna sig” 

                               
169 Ibid., sid. 40. 
170 Ibid., sid. 40. 
171 Ibid., sid. 42. 
172 Ibid., sid. 40f. 
173 Reicke (1979), sid. 43. 
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som markerar en position i en ordning med underdånig, kan ändå problema-
tiseras, Denna omtolkning kan vara är ett sätt för Reicke att få ”nutidsmänni-
skan” att förstå underordningens innebörd, genom att betydelsen förskjuts 
till sinnelaget och inte till en ”ordning” och därmed göra denna uppmaning 
giltig. Vi såg ovan hur texten om slavarna omtolkades och gjordes giltig idag 
genom en omtolkning av slavar till ”arbetare”. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
För att göra texten begriplig för nutidsmänniskan och överföra den till sam-
tiden arbetar Reicke med förskjutningar av ords betydelser och genom att 
använda bilder hämtade från samtiden. Det finns två argumentationslinjer i 
Reickes tolkning: a) äktenskapet är ett kristet ideal och bejakande för kvin-
nor och samhällsordningen, till skillnad från asketismen som inte är ett kris-
tet ideal och dessutom kvinnoförnekande b) Nya testamentet har ett social-
program som helt tar avstånd från våld, överfört till vår tid innebär det 
avståndstagande från arbetares strejker och protest. Äktenskapet och dess 
värde är något centralt i kommentaren. Att den kristna livsformen är äkten-
skapet lyfts fram och kontrasteras mot asketismen och dess mörka kvinno-
syn. Reicke menar att ”den äktenskapliga underdånighetens oförgängliga 
värde” förstärks genom hänvisning till Gamla testamentets heliga kvinno-
gestalter.174 I Guds ögon och i mannens ögon är ett stilla sinnelag en kvinnas 
äkta prydnad.175 Genom att de icke-kristna männen ser och erfar de kristna 
kvinnornas underdånighet och förstår att detta i Guds ögon är en kvinnas 
verkliga prydnad, ska de också förstå att det är genom denna ödmjukhet och 
stilla ande och inte genom yttre grannlåt hon blir skön även i hans (mannens) 
ögon.176 Gud och mannen betraktar kvinnan och det är hennes ansvar att visa 
underdånighet och genom denna vinna mannen för Kristus. Att kvinnan visar 
underdånighet ska få mannen att omvända sig, att visa underdånighet är 
bättre än muntlig övertalning ”vartill måhända icke varje kvinna är skickad”, 
menar Reicke. Guds öga och mannens blick sammankopplas tydligare i tolk-
ningen än i texten. Reicke reproducerar textens värderingar genom sin 
nutidstillämpning av texten. 

Jag ska nu sammanfatta och ytterligare belysa det som framkommit ovan: 
Hustavlans uttalande om slavar förlägger Reicke till en offentlig sfär då 

denna del av texten kommer att handla om arbetsgivare och arbetare. Kraven 
på kvinnorna förläggs till den privata sfären och handlar om äktenskapet, 
men också om äktenskapet som norm i samhället. Reicke menar att författa-
ren i sina uppmaningar till slavarna tillämpar på ”en viss samhällsklass det 
fridsamma och för alla våldsåtgärder främmande socialprogram som bär hela 

                               
174 Ibid., sid. 43f. 
175 Ibid., sid. 43. 
176 Ibid., sid. 43. 
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Nya testamentet.”177 1 Pet:s författares inställning är att kristna arbetare 
under inga omständigheter bör revoltera eller brista i respekt emot sina 
arbetsgivare, inte ens när de är ”vrånga”, menar Reicke. Nya testamentets 
”icke-våldsprogram” innebar dock inte att arbetsgivare inte får misshandla 
sina arbetare (herrar sina slavar), om man ska dra ut Reickes resonemang. 
Här finns en motsägelsefullhet i Reickes tolkning som jag menar beror på 
avsaknaden av maktperspektiv. Konservativa värderingar förvandlas till 
kristet socialprogram. Reicke bemöter sedan den invändning – och 
anklagelse om konservatism – han implicit förstår att hans tolkning kan ge 
upphov till hos läsaren och skriver: 

Detta beror ingalunda på någon politisk konservatism hos författaren eller 
inställsamhet mot de besuttna. Hans intresse är helt inriktat på de kristna 
arbetarnas eviga väl.178 

Reicke kopplar också här samman arbetarnas underordning med frälsningen 
(”de kristna arbetarnas eviga väl”). Att underordna sig som arbetare/slav har 
således betydelse för arbetarens/slavens frälsning. Att vara underdånig/ 
underordna sig för kvinnorna hänger samman med äktenskapet och kvinnans 
ömtålighet, hennes väsen. I äktenskapet fullgör hon sina plikter – sin kallelse 
– och underdånigheten i äktenskapet är hennes smycke i Guds och i mannens 
ögon. I tolkningen är äktenskapet mer i fokus än i texten. Den äktenskapliga 
underdånigheten problematiseras inte alls, utan lyfts fram som ideal. Samti-
digt mildras orden om underordning genom den översättning av ordet Reicke 
valt. När det gäller uppmaningen till slavarna skymtar mer av en värdekon-
flikt mellan textens innehåll och samtiden i Reickes tolkning. Han bemöter 
explicit en implicit kritik av texten och tolkningen. Han understryker att 
texten behöver en förklaring för nutidsmänniskan. Här menar jag att det 
finns en glidning och att kraven på underordning riktade till slavarna av 
Reicke antas uppfattas som mer problematiska hos läsaren än kraven riktade 
till kvinnorna. Därför gör han en nutidsorienterad tolkning som vida går 
utöver textens innehåll och blir anakronistisk. Revolt, strejk och resning mot 
orättvisa arbetsförhållanden anstår inte en kristen människa som har Kristi 
lidande som förebild blir innehållet i denna tolkning. Reicke reproducerar i 
sin tolkning underordningen och utvidgar den genom sin nutidstillämpning. 
Omtolkningen av texten så att den kommer att handla om arbetarens situa-
tion idag gör en repressiv bibeltext än mer repressiv. Men, här sker ändå en 
glidning, menar jag. Reicke tycks medveten om den konflikt med samhällets 
värderingar texten om slavarna ger upphov till, kvinnors underordning för-
väntas inte skapa samma konflikt hos läsaren. Här finns en könsblindhet. När 
det gäller kvinnorna blir kraven på underordningen osynliga i tolkningen 

                               
177 Ibid., sid. 42. 
178 Ibid., sid. 40. 
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som istället har äktenskapet och mannen i fokus. Här talas om kvinnans 
”pliktmedvetenhet emot både maken och Kristus”, att hon genom sitt sinne-
lag blir ”skön och tilldragande för mannen” och om mannens rätta förhåll-
ningssätt till detta ”ömtåliga element i deras hus”.179 Kvinnorna har inte 
subjektstatus i tolkningen utan betraktas med Guds blick och med mannens 
blick (som flätas delvis samman). Äktenskapet som kristet ideal är i fokus i 
tolkningen och Reicke vill i sin tolkning explicit överbrygga klyftan mellan 
då och nu. Både tolkningen av kraven riktade mot slavarna och framlyftan-
det av äktenskapet är nutidstillämpningar av texten. I tolkningen åsidosätts 
textens historiska sammanhang och man kan istället uppfatta Reickes tolk-
ning som ett inlägg i de samhälleliga diskussioner – om äktenskap och 
”arbetare” – som präglade hansegen samtid. Reicke reproducerar en tradi-
tionell syn på äktenskap och samhälle som i ett alltmer modernt samhälle 
(hans egen samtid) framstår som synnerligen konservativ. 

1 Petrusbrevet, Kommentar till Nya testamentet, Birger Olsson 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
I inledningen till kommentaren görs följande beskrivning av textens då och 
läsarens nu: 

Frågan är om vi i vår så helt annorlunda situation kan till fullo förstå den 
vägledning och tröst författaren vill ge dessa kristna i deras utsatta situation i 
samhället.180 

Några ställningstaganden i frågor som rör historien blir här tydliga. 
1. Gapet mellan då och nu accentueras. 
2. Brevets intention är att ge vägledning och tröst. Författarens intention är 

således omsorg. 
3. Bakgrunden är de kristnas utsatta situation som minoritet. Olsson 

skriver: 

Liksom många andra minoriteter möttes de av misstro, hån och förakt, ja, av 
misshandel och hat.181 

                               
179 Ibid., sid. 43, 45. 
180 Ibid., sid. 11. 
181 Ibid., sid. 11. En diskussion om och problematisering av den kristna minoriteten förs i 
Mighty Minorities? Minorities in Early Christianity-Positions and Strategies (1995). Turid 
Karlsen Seim skriver i artikeln ”A Superior Minority?, sid 180-181. angående Efesierbrevets 
hustavla: ”The language of unification is by means of the organic image of head and body 
converted into moral terms to ascertain what seems to have been the indisputable superiority 
of the male. Even in minority they remained representatives of the ruling majority in society, 
while the women are called to be the real exemplary Christians by their overfulfilment of the 
life of the Spirit”. C.K. Barett ställer i sin artikel frågan ”What Minorities?”. Vilka som var 
minoriteter, vilken makt de hade, och hur maktfördelningen såg ut inom det som betraktas 
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Det utanförskap som det medförde att vara en minoritet är en utgångspunkt i 
Olssons tolkning av 1 Pet och det präglar den bild av historien som får 
utgöra bakgrund till texten. De kristnas utsatthet är i centrum. Denna histo-
riska bild av den kristna minoriteten (och den förklaringsmodell denna bild 
får utgöra) är ett vanligt tema i kommentarlitteratur. Olsson följer detta tema 
i kommentaren. C.K. Barrett ställer följande fråga om minoriteterna under de 
första århundradena: 

Is it possible in the period that we have in review – the first Christian century, 
let us say, especially A.D. 70–100 – to identify minorities and majorities? 
/…/ The fact is that we do not have any figures at all, exact or approximate, 
for the period A.D. 70–100.182 

I brevförfattarens självuppfattning och analys av de kristnas situation i värl-
den intar utanförskapet och utsattheten en central roll Vi ska senare se hur 
just synen på de kristna som en utsatt och misshandlad minoritet får vara 
utgångspunkt för Olssons förklaring av kravet på kvinnans underordning i 
kommentaren. 

I kommentaren tas det främlingskap som beskrivs i brevet upp. Å ena 
sidan är de kristna annorlunda, de är födda av Gud, men å den andra bör de 
kristna minska konflikten och sitt främlingskap i samhället genom att 
inordna sig i samhällsordningen. I kommentaren sammanfattas detta främ-
lingskap som huvudbudskapet i 1 Pet 2:11–4:11 och formuleras på följande 
sätt av Olsson: 

Stanna kvar i världen! Inordna er i rådande ordningar! Det är huvudbudskapet 
i detta nya avsnitt (2:11–4:11, min anm.).183 

Hur detta huvudbudskap sedan flätas samman med teologin, beskrivs av 
Olsson: 

Brevet vill inte uttala sig om staten som sådan, om slaveriet eller äktenskapet, 
utan om en sann och äkta ödmjukhet i umgänget med människor, inte minst 
icke-kristna människor. Detta är något mer än politisk och patriarkalisk loja-
litet. Underordning kan alltså ses som ett etiskt motto i 1 Pet, men det måste 
kopplas samman med de två övriga huvudorden ”hedra, ära” och ”göra gott”, 
d.v.s. uppträda rätt och riktigt i både människors och Guds ögon.184 

                                                                                                                             
som minoritet är exempel på frågor som diskuteras och som visar att begreppet ”minoritet” är 
komplext. Barrett menar att: ”Influence is not necessarily (though it often is) proportionate to 
numerical strength”, sid. 2–3. 
182 Barrett (1995), sid. 1. 
183 Olsson (1982), sid. 104. 
184 Olsson (1982), sid. 110–111. 
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Olssons slutsats att texten inte uttalar sig om vare sig staten, slaveriet eller 
äktenskapet blir dock svår att följa, med tanke på textens konkreta uppma-
ningar och krav. 

I kommentaren noteras att avsnittet som uppmanar till underordning , 
”foga sig i samhällets ordningar”, kunde uppfattas som en kalldusch.185 
Olsson skriver 

Det som kommer i 2:11ff är inte något nytt. Men där finns en klar aspektför-
skjutning i temat, inte utan inre spänning. Främlingarna blir nu stadigvarande 
gäster. Den så helt annorlunda livsformen skall nu snarast likna samhällets, 
så att den kan erkännas av alla. Det unika och särskiljande ersätts med det 
gemensamma. Hur finna former för samlevnad i samhälle och familj som gör 
rättvisa åt dessa två poler i den kristna livsuppfattningen?186 

I citatet ringar Olsson in den spänning han ser i texten: hur få ihop motsat-
serna särskiljande–gemensam, annorlunda–lik? Livsformen ska likna sam-
hällets så den kan erkännas av alla. Olsson menar att detta är två poler i den 
kristna livsuppfattningen. Om man skulle se texten som intervention, ett 
begrepp som används inom feministisk exegetik, skulle slutsatsen kunna bli 
att det gällde att förmå de underordnade grupperna att förbli underordnade 
och dessutom se underordningen som något av Gud givet. Att underordna 
sig skulle inte bara vara något som minskade den antagna spänningen mellan 
de kristna och samhället, utan som också legitimerades religiöst. 

Sammanfattningsvis kan man ringa in några punkter i Olssons historie-
beskrivning: 
1. Synen på det kristna som minoritet får utgöra en viktig bakgrund till 

brevet i kommentaren. Hustavlans uppmaningar ses som en konsekvens 
av den förföljelse de kristna utsattes för. Man skulle inordna sig i de 
rådande ordningarna och på så sätt minska konflikten mellan de kristna 
och omvärlden. Minoritetsbegreppet är något svårgripbart och historiskt 
oklart, som vi såg Barret och Seim beskriva ovan. Hur stor en minoritet 
var, vilket inflytande en minoritet kunde ha och vilka konsekvenser det 
fick att vara i minoritet är svårt att ge tillfredställande och säkra svar på. 
Den konflikt som beskrivs i kommentaren handlar, enligt historie-
beskrivningen i kommentaren, om de kristnas tro. Denna tro hade fått till 
följd att de på något sätt brutit med rådande ordningar, sannolikt de som 
hade med underordning att göra. Denna konflikt undersöks inte närmare 
i kommentaren. 

2. Underordningen ses både som något samtiden kunde uppfatta som en 
”kalldusch” och som något som går att förena med kristna ideal: genom 
att underordna sig tjänar de kristna Gud. ”Kallduschen” blir således en 
felaktig reaktion hos läsaren/åhöraren, en missuppfattning, eftersom det 

                               
185 Olsson (1982), sid. 104. 
186 Ibid., sid. 105. 



Tolkningar av hustavlor 149

texten ger uttryck för går att förena med kristna tankar, och Olsson visar 
i tolkningen hur. 

Olsson menar att hustavlan inte handlar om staten eller politik, utan om 
ett etiskt motto. 

Betydelsen detta hade och den historiska bilden av dessa gruppers livs-
villkor, är inte i fokus i kommentaren. Kraven på underordning blir i kom-
mentaren exempel på hur kristna ska leva i kärlek och ödmjukhet. Samman-
kopplingen mellan kärlek och underordning får till konsekvens att skillna-
derna socialt och när det gäller kön inte problematiseras, utan underordning 
bli ett positivt kristet ideal. Hustavlans konkreta konsekvenser, de negativa 
följder de gudomligt sanktionerade kraven på underordning kunde få, ingår 
inte som en del i det historiska material kommentaren valt att lyfta fram och 
diskutera. Uppmaningarna till underordning speglas i kommentaren i den 
historiska kontexten, samtidigt som mycket litet av denna kontext egentligen 
lyfts fram. De konkreta kraven får istället bilda utgångspunkt för en 
gradering av underordningen och en utvidgning av grupperna de gällde, som 
jag diskuterar utförligare under Analyspunkt 5. 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
I kommentaren till texten i 1Pet hämtas jämförelsematerial ur rabbinsk litte-
ratur och de talesätt som förekom i den nytestamentliga kontexten. Fokus i 
Olssons tolkning av kraven på kvinnors (hustrurs) underordning är uppma-
ningen till kvinnorna att inte smycka sig: deras inre smycke är lydna-
den/underordningen/ödmjukheten. Här använder sig Olsson av ett flertal 
referenser till rabbinsk litteratur, men också grekisk. Han belyser hur man 
under antiken såg på kvinnor och smycken. Han hänvisar vidare till den 
judiska bakgrund, där det var sed att en hustrus plikt var att smycka sig för 
sin man. Olsson hänvisar till Babylonska talmud där det står att tre ting gör 
människorna väl till mods ”en vacker bostad, en vacker hustru och vackra 
husgeråd”.187 Olsson skriver att det hörde mannens skyldighet att skaffa sin 
hustru passande smycken och räknar upp en rad olika smycken. Sedan följer 
ett annat rabbinskt citat: 

En gift kvinna, om hon smyckar sig eller inte, ingen må se efter henne. För-
bannelse över henne om hon inte smyckar sig. Men en ogift kvinna, om hon 
smyckar sig eller inte, alla må se efter henne. Förbannelse över henne om hon 
smyckar sig.188 

Till en början vill jag reflektera över om det är så att uppmaningen till kvin-
norna att de inte ska ägna sig åt det yttre, utan att det är deras inre människa 
som är viktig, kunde innebära lättnad eller befrielse i någon mening för anti-
kens kvinnor. Att denna uppmaning innebar att kvinnorna ses som männi-
                               
187 Olsson (1982), sid. 126. 
188 Det rabbinska citatet återges av Olsson (1982) på sid. 127. 
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skor och inte bara könsvarelser. En sådan tolkning kunde öppna för att bryta 
en stereotyp kvinnobild. 

Olssons tolkning kretsar dock kring skönhet och han konkluderar att det 
p.g.a. författarens judiska bakgrund inte kan handla om att texten ska tolkas 
som ett förbud att smycka sig. Inre skönhet behöver inte utesluta yttre, 
menar Olsson och påpekar att 1 Pet:s författare använder Sara som ett exem-
pel på lydnad. Det Olsson vill visa med detta exempel är att den judiska tra-
ditionen såg Abigail, Rahab, Ester och Sara som de fyra skönaste kvinnorna 
i världen. Detta blir således ett argument mot skönhetsförbudet och för att 
kvinnor får vara vackra. Saras skönhet – kvinnors skönhet – och lydnad blir 
således fokus i Olssons tolkning.189. Detta är en tolkning av 1 Pet:s författare 
hänvisning till Sara som utvidgas och förstärks av Olsson. Beskrivningen av 
Sara som könsvarelse och i relation till män blir fokus i tolkningen, men 
1 Pet:s författares tolkning av Sara hade kunnat ha problematiserats i 
Olssons tolkning utifrån Gamla testamentets berättelser om Sara, där 
Abraham uppmanas av Gud att lyssna på Sara i allt och där han överlåter 
beslut till henne (Gen 21:12; 16:6). Det är inte en entydig bild av lydnad. 

Jämförelsematerialet hämtas som vi sett från den judiska traditionen och 
citaten handlar om kvinnors skönhet. Olsson lyfter fram att kvinnorna inte 
behövde känna någon oro för att de inte längre fick vara vackra, detta för-
bjuder inte 1 Pet:s författare. Olssons problemformulering här och den nog-
grannhet med vilken han lyfter fram en rabbinsk uppfattning om kvinnors 
skönhet och smycken ger upphov till frågor.190 Kvinnors skönhet blir en 
central punkt i tolkningen och valet av citat förstärker androcentrismen. Här 
förskjuts kraven på underordning till periferin, medan kvinnors förmodade 
oro för att inte få vara vackra kommer i förgrunden. 

En annan aspekt av uppmaningen att inte smycka sig är om man lyfter in 
den historiska kontexten. Kvinnor hade en viss frihet att få träffa varandra 
och göra varandra vackra, exempelvis fläta varandras hår. Den friheten 
inskränks här. Deras livsutrymme krymper i och med textens krav och 
uppmaningar och förstärks genom tolkningens fokus. 

Sexualiserade eller begränsade, tycks vara de två möjligheter kvinnor har 
här. 

                               
189 Olsson (1982), sid. 128. 
190 Johanna Gustafsson (2000), sid. 137–140, visar hur kvinnors skönhet och vikten av att 
kvinnor är vackra är tankegångar som uttrycks i svensk kyrklig rådgivningslitteratur under 
1940–1950-talen. Där talas det om att en man gärna ”vill ha sin hustru så söt som möjligt” 
och att hon kan göra mycket för att ”verka tilldragande” för sin man. Gustafsson skriver att 
”kvinnan visst får vara aktiv och göra sig vacker bara hon gör det inom äktenskapets ramar”, 
sid. 140. Det skulle föra för långt att dra slutsatser, men här finns en intressant parallell till 
tolkningen av 1 Pet när det gäller hur kvinnor beskrivs stereotypt och sexualiserat. Just 1 Pet:s 
hustavla, menar ju det motsatta: att kvinnor inte ska ägna sig åt det yttre. Jfr också ovan de 
rabbinska citaten. 
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Analyspunkt 3: förklaringar 
Vid flera tillfällen återkommer Olsson till den judiska bakgrunden som för-
klaring. Vi såg ovan under analyspunkt 2 hur diskussionen om kvinnors 
skönhet och skönhetens stora betydelse formulerades med hjälp av citat ur 
den judiska traditionen. Bilden av judendomens kvinnosyn riskerar dock att 
bli endimensionell när man låter rabbinska citat återge judendomens syn på 
kvinnor. 

När det gäller bakgrunden till Nya testamentets ”hustavlor” finns dock 
inga helt entydiga svar, menar Olsson, och han redovisar de olika förslag 
som finns.191 

Han sammanfattar denna redovisning av forskningens förslag så här: 

Bakom brevet finns ett hellenistiskt-judiskt material, förmedlat och bearbetat 
av jude-kristna med förankring både i palestinensisk och paulinsk tradition.192 

Denna beskrivning täcker in en stor del av det antika samhällets rörelser och 
sammanhang. Influenserna är således många. 

Olssons förklaring till texten är också som vi sett de kristnas liv som 
minoritet och deras försök att leva utan att störa ordningen i det antika sam-
hället. Detta är en paradigmatisk förklaring till underordningstexterna. 

Analyspunkt 4: översättningar 
Olsson skriver att i denna ”undervisning om samlevnad i vidaste mening” är 
det kanske orden om underordning som fastnar hos en nutida läsare. 

I kommentaren reder Olsson ut begreppet ”underordna” och beskriver 
dess användning i såväl den omgivande kulturen som i Nya testamentet. Han 
menar att ordet inte tycks vara direkt övertaget från omgivningen och påpe-
kar att det inom hellenistisk judendom talades mest om underordning inom 
husets ramar.193 

Ordet betyder att inordna sig under något, foga sig i rådande ordningar 
och respektera givna positioner och plikter, skriver Olsson och visar att sär-
skild vikt läggs vid ordningen. Någon större reflektion kring sociala ord-
ningar finns inte i Nya testamentet, allra minst i 1 Pet, menar Olsson.194 
Olsson påpekar att slaveriet aldrig härleds från Gud i de nytestamentliga 
skrifterna. Att kvinnors underordning härleds från Gud, formuleras inte.195 
Föreställningen om en allomfattande gudomlig ordning framträder mer i 
senare skrifter, menar Olsson.196 Olsson menar att det i Nya testamentet i 

                               
191 Olsson (1982), sid. 121–122. 
192 Ibid., sid. 122. 
193 Ibid., sid. 110. 
194 Ibid., sid. 110. Man skulle dock kunna argumentera för att det finns reflektion kring sociala 
ordningar och makt i Nya testamentet, så t.ex. Schüssler Fiorenza (1992). 
195 Underordningstexterna i 1 Kor 11 och 14 är exempel på det. 
196 Olsson (1982), sid. 110. 
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första hand handlar om att de kristna ska inordna sig i samhällets ordningar. 
Var det en patriarkalisk ordning, så inkluderade verbet en patriarkalisk 
underordning, utan att detta blev föremål för analys.197 Det är således en bild 
av historien som inte fokuserar konflikt utan konsensus som Olsson ger här. 
Olsson menar att flera ställen i Nya testamentet kan ge belägg för att under-
ordning i första hand bör ses som ett uttryck för kristen ödmjukhet grundad i 
en rätt relation till Gud.198 Lydnaden mot staten begränsas av statens egen 
funktion och av den nya relationen till Gud. De gifta kvinnornas inordning i 
givna mönster grundar sig på gudsfruktan och har ett bestämt mål. Slavarna 
får lida för sin trohet mot Guds vilja och det ska i ett sådant läge böja sig och 
tålmodigt utstå svårigheterna. Underordningen ska således förstås som 
ödmjukhet. En aktiv ödmjukhet som är en möjlighet för alla. Målet är enhet, 
fred, ömsesidig förståelse och hänsyn. De många skillnaderna mellan männi-
skor överbryggas av ödmjukheten.199 Denna tolkning av kraven på underord-
ning i 1 Pet:s hustavla är möjlig att göra om man helt avstår från att använda 
makt och kön som verktyg i tolkningen och som förståelse av den historiska 
situationen. Underordning blir detsamma som ödmjukhet. Dessutom blir 
också underordningen – ödmjukheten – en slags radikalitet: 

Brevet vill inte uttala sig om staten som sådan, om slaveriet eller äktenskapet, 
utan om en sann och äkta ödmjukhet i umgänget med människor, inte minst 
med icke-kristna människor. Detta är något mer än politisk eller patriarkalisk 
lojalitet.200 

Vi mötte i kapitel 2 tanken hos filosofen Luce Irigaray på att underordning 
kan undermineras genom att kvinnor går in under den. Kan den tanken 
tillämpas på Olssons resonemang här? Undermineras underordningen 
genom att grupperna går in under den och på så sätt förskjuter dess betydel-
se genom att se den som ett sätt att tjäna Gud och inte sina jordiska herrar? 
Jag ser dock en sådan tolkning som orimlig då den ytterligare fjärmar sig 
från de faktiska historiska villkoren och för att tendensen att göra underord-
ning till ödmjukhet och kärlek fyller apologetiska syften och är ett uttryck 
för en blindhet vad gäller kön och makt. Men, genom denna tolkning lyckas 
Olsson göra underordningen till aktiv ömsesidighet, kärlek och till ett radi-
kalt förhållningssätt. På så sätt blir texten mindre anstötlig. Olsson fäste från 
början uppmärksamheten på att en nutida läsare reagerar på ordet 
”underordning”. Han balanserar de två motstridiga uppfattningarna att 
kristna anpassade sig för att de inte ville störa ordningen och att de sätt de 
anpassade sig på ändå var radikalt och omstörtande. 

                               
197 Ibid., sid. 110. 
198 Ibid., sid. 111. 
199 Ibid., sid. 111. 
200 Ibid., sid. 111. 
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När Olsson gör textens innehåll till ett etiskt motto om ödmjukhet gör det 
också texten aktuell och angelägen i dag. Avståndet mellan då och nu upp-
rätthålls inte. 

Olsson påpekar att ett starkare ord för herrar – ”ägare” – används i upp-
maningarna till slavarna och att slavarna uttrycks med ett svagare uttryck. 
”medlem i huset”. Av detta dras dock inga slutsatser, annat än att författaren 
till 1 Pet syftar på de samlevnadsproblem som uppstod i ”huset”. Texten 
talar om misshandel och underordning, men tolkningen handlar om ödmjuk-
het och samlevnadsproblem. Även om misshandel ingick i systemet under 
antiken, blir begreppen ödmjukhet och samlevnadsproblem missvisande 
både för den historiska verklighet texten talar om och för nutidstillämpning 
väcker den etiska frågor. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Olsson beskriver den underordning som avkrävs de olika grupperna på 
följande sätt: 

Den anbefallda underordningen har dock klara ramar och begränsningar. 
Underordningen i 1Pet siktar på former för samlevnad, inte på markeringar 
av skillnader och avstånd. Det är inte tal om en blind, naiv, livegen under-
ordning utan snarare en fri, kritisk och medveten sådan.201 

I hans tolkning av underordningen osynliggörs den maktstruktur ordet ger 
uttryck för. Det stora gränskriteriet är Gud själv, menar Olsson. Det som 
beskrivs vara hustavlans ärende, är att tjäna Gud i världen.202 Olsson krymper 
här underordningens omfång (den har ”ramar”), ringar in ett specifikt 
område där underordningen sägs gälla (”samlevnaden”) och förskjuter dess 
betydelse (den handlar inte om ”skillnader och avstånd” och är ”fri, kritisk 
och medveten”). Underordning kan således vara ett för subjektet medvetet 
val som ger frihet. Underordningen beskrivs som frivillig, medveten och 
kritisk.203 Under Analyspunkt 5 kommer detta att undersökas närmare. Detta 
drag att låta underordningstexter och frivillighet länkas samman återfinns 
som ett klassiskt tema genom teologihistorien och är ett paradigm i 
tolkningarna av underordningstexter. Underordning blir i kommentaren ett 
uttryck för kärlek och kraven på underordning utvidgas till att gälla även de 
grupper som inte avkrävs underordning i texten: fria män. I kommentaren 
frångås därmed den kategorisering av grupper som präglade samhället under 
större delen av antiken och också brevets konkreta ordalydelse. De grupper 
som kraven riktas mot befinner sig längst ned i den sociala rangordningen.204 
                               
201 Ibid., sid. 110–111. 
202 Ibid., sid. 111. 
203 Ibid., sid. 110–111. 
204 Skillnaden mellan gruppen män och gruppen kvinnor och de olika krav som riktas till dem, 
formuleras ofta i feministisk exeges. ”The admonitions to husbands are far less oppressive”, 
skriver t.ex. Kathleen E. Corley (1994), sid. 353. 
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Den underordning som avkrävs de olika grupperna i brevet beskrivs 
således i kommentaren på ett sätt som gör att dess betydelse skiljer sig från 
den gängse meningen, där underordning är en beskrivning av en position i en 
hierarki i den rådande ordningen. I brevet handlar inte underordningen om 
denna markering av skillnader och maktförhållanden, menar Olsson som vi 
såg i citatet ovan. 

I förhållande till den direkta ordalydelsen i den text som här kommenteras 
blir det motsägelsefullt på flera sätt när underordningen beskrivs som fri, 
kritisk och medveten: 1. Underordningen ges i 1 Pet:s hustavla en gudomlig 
auktoritet och förklaringsram. Texten handlar bl.a. om att uthärda misshan-
del, som en konsekvens av underordningen. Uppmaningarna till underord-
ning riskerar att förstärkas genom att de ges gudomlig auktoritet och legiti-
mitet, snarare än att skapa frihet. På vilket sätt kunde underordning vara 
frihet? 2. De grupper som de detaljerade uppmaningarna riktar sig till, slavar 
och kvinnor, var inte fria. Att uppmaningar till underordning skulle uppfattas 
som frihet av grupper som levde i ofrihet, är en tolkning som skyler över 
texternas konkreta mening och kontext. Den offertanke som texten ger 
uttryck för förstärks genom denna tolkning. Att underordna sig avkrävs 
slavinnor/slavar och kvinnor. Texten i 1 Pet beskriver en brutal verklighet 
och uppmanar till att uthärda brutalitet. Genom att förskjuta tolkningen från 
den konkreta verkligheten och textens möjliga konsekvenser för människor, 
till att handla om att leva ett rätt kristet liv, att tjäna Gud genom 
underordningen, görs möjligen ett försök att rädda texten eller göra den 
mindre anstötlig i kommentarläsarens ögon. Det som sker i tolkningen är att 
underordning, kristet liv och tjänande sammanflätas. Den underordning som 
texten ger uttryck för osynliggörs genom att underordningen i tolkningen 
skiftar betydelse. Detta är ett mönster i tolkningarna av underordningstexter: 
att förskjuta underordningsbegreppets innehåll så att underordningen 
kommer att handla om frihet, kärlek och jämbördighet. Olsson menar som vi 
ser i citatet ovan att vi ska förstå underordningen som något som ska prägla 
samlevnaden mellan människor och som sådan kan vi förstå den som fri, 
medveten och kritisk. Varför skulle underordningen bli mindre problematisk 
och mer begriplig om vi förlägger den till mellanmänskliga relationer och 
för att den är medveten? 

Jag vill här återknyta till exegeten Cynthia Briggs Kittredge, som vi tidi-
gare mött, i kapitel 1 och 2. När hon undersöker hur bl.a. Rudolf Bultmann, 
Ernst Käsemann och Karl Barth tolkat underordning och lydnad i Nya testa-
mentet finner hon flera gemensamma nämnare hos dem, en av dem är att de 
uppfattar lydnad som ”free obedience”, ”voluntary obedience” or obedience 
as ”love”.205 Hon finner också att de fokuserar på texternas andliga och teolo-
giska dimension snarare än deras sociala konsekvenser.206 Detta synsätt på 

                               
205 Kittredge (1996), sid. 47. 
206 Ibid., sid. 47. 
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underordning eller lydnad som frivillig och frigörande eller som kärlek, och 
osynliggörandet av dessa texters sociala verklighet och konsekvenser, är 
också de klassiska teman inom exegetiken och den systematiska teologin.207 

I kommentaren sker således en betydelseförskjutning vad gäller begreppet 
underordning och därmed kan underordning bli något allmänt och ett gene-
rellt krav som är lika för alla. Texten skiftar tydligt huvudpersoner, från 
”alla”,208 till specifika grupper, där kraven riktade mot de specifika grupperna 
blir mer detaljerade och hårda. I kommentaren glider tolkningen så att de 
detaljerade kraven till specifika grupper får gälla ”alla”. Skillnaden mellan 
grupperna och kraven är dock en central fråga i denna avhandling. Att inte 
göra dessa skillnader tydliga, är ett sätt att mildra, eller t.o.m. trivialisera, de 
krav till slavar och kvinnor brevet innehåller. 

Som vi ser blir de upptagna exemplen kejsaren, slavarna, hustrurna och män-
nen, mest en anledning för författaren att formulera sig mer allmänt, så att det 
som sägs kan inkludera alla. Det som gäller t.ex. slavarna i deras kristusefter-
följelse borde därför gälla alla kristusbekännare.209 

Detta är ett resonemang, som gör de detaljerade kraven till specifika grupper 
allmänna och nutidsorienterade, återkommer flera gånger i kommentaren.: 

De olika exemplen, särskilt då slavarna och hustrurna, blir goda exempel på 
en riktig kristen livsföring.210 

Ännu ett exempel på detta återkommande tema i kommentaren finns i 
utläggningen av 1 Pet 3:1–6 om kvinnors underordning, där Olssons formu-
leringar anspelar på kärlekens lov i 1 Kor 13. 

Författaren (brevförfattaren, min kurs.) fortsätter att beskriva den kristna 
hustruns sanna smycke. Det är av oförgänglig art. Dess skönhet vissnar inte 
bort. Det strålar av gudomlighet. Mannen ser det i hennes ödmjuka och still-
samma liv. Hon brusar inte upp. Hon bråkar inte. Hon tål påfrestningar från 
andra men stör inte själv. Hon finner sig, böjer sig i ödmjukhet likt Kristus. 
Samma egenskaper förväntas hos varje kristen enligt 3:16. De skulle kunna 
pryda en man. Sådan är kärleken.211 

                               
207 Ett exempel är ett vigseltal med utgångspunkt från Kol som Dietrich Bonhoeffer skrivit 
och som återfinns i boken Motstånd och underkastelse (1970),sid 36-37. 
208 Om sedan ”alla” eller de allmänna uppmaningarna ska sägas gälla verkligen alla, eller bara 
fria män är en återkommande och viktigt fråga i denna avhandling. Vem som faktiskt tillfrå-
gas, är en frågeställning som alltför problematiseras i exegetisk litteratur. Se Borg i Bergmann 
(red.) (1998), ”Finns det en kvinna i den här bibeltexten? Om tystnad, identitet och självstän-
dighet”, där bl.a. denna fråga diskuteras med hjälp av feministisk litteraturkritik. Se också 
Eagleton (1991), sid. 171ff. 
209 Olsson (1982), sid. 106. 
210 Ibid., sid. 106. 
211 Ibid., sid. 127. 
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Versen i 1 Pet 3:16 som Olsson hänvisar till lyder så här: 

Men gör det (svara människor, min anm.) ödmjukt och respektfullt i medve-
tande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får 
skämmas för sitt förtal. 

Olssons referens till 1 Kor 13 och hans parallell mellan uppmaningen till 
underordning som riktas mot kvinnorna och uppmaningen att svara männi-
skor på ett ödmjukt och respektfullt sätt, är exempel på denna generalisering 
och likställning. Underordningstexterna blir i kommentaren exempel på god 
kristen livsföring och de är uttryck för det kärleksbudskap som det är varje 
kristens uppgift att förvalta och ge vidare. Kvinnan brusar inte upp, hon brå-
kar inte, hon tål påfrestningar och stör inte själv (orden lånas från 1 Kor 13, 
men där är det kärleken som är subjekt.). Detta ”smycke” skulle också kunna 
pryda en man, enligt Olsson. Här går tolkningen utöver textens innehåll. 
Tvärtom markerar texten skillnader mellan (fria) män och de grupper som är 
underordnade. Ändå går Olsson tolkning ut på att texten handlar om att 
undanröja dessa skillnader, samtidigt som de ska bevaras för att inte störa 
ordningen. Detta är motsägelsefullt. 

Olssons markering av att kärlek och underordning hör i hop, är en tolk-
ning som förminskar och mildrar kraven på underordning. 

I denna täta koppling mellan kärlek och underordning framträder en apo-
logetisk hållning. Brevförfattarens intention och textens budskap blir något 
gott i kommentarens tolkning – eftersom intentionen och budskapet sam-
manflätas med det positivt laddade begreppet, och teologiskt centrala och 
”goda” begreppet, ”kärlek”. Tolkningen mildrar underordningens innehåll 
och betydelse och gör den till en allmän uppmaning och kärleksbud och inte 
som i texten till specificerade krav på underordning. Tolkningen blir också 
nutidsorienterad då den kristna kärlekstanken är central i all kristendomsför-
ståelse även idag. Genom att mildra underordningen, genom generalisering 
och sammanflätning av underordning och kärlek och genom den nutids-
tillämpning detta innebär, framträder, enligt min mening, tolkningens 
apologetiska drag. Kön och makt skyls också över. 

Man kan ställa frågan om det inte är så att vårt nu är en förutsättning för 
den tolkning av textens då som görs i kommentarer, på så sätt att avståndet i 
tid och samhällssystem ger möjligheten att uppfatta underordningen som fri 
och medvetet vald. Tolkningen glider mellan ett kritiskt och ett kreativt 
arbetssätt. 

I underordningstexten i 1 Pet får slavarna och kvinnorna störst utrymme. 
Olsson ställer frågan varför det är, så och hans svar är att det möjligen var så 
att de flesta kristna i Mindre Asien var slavar eller kvinnor. Olsson menar att 
författaren lyfter fram dessa grupper därför att de bäst illustrerade den situa-
tion de kristna befann sig i. Slavarna får störst utrymme och Olsson ser tex-
ten om slavarna som en nyckeltext där brevets teologiska logik finns: villko-
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ren för de kristna som gäster i världen. De kristna ska öva sig i att tålmodigt 
uthärda oskyldigt lidande. Olsson lyfter här fram slavarnas situation och 
menar att situationen kunde bli outhärdlig för dem och att inställningen att 
underordna sig varken då eller nu var självklar.212 Denna tanke – att under-
ordningen inte var en självklarhet – som antyder konflikt, utvecklas dock 
inte, men det påpekas ändå i samband just med tolkningen av slavarnas 
underordning. Men just för att det inte var en självklarhet måste författaren 
till 1 Pet motivera sina krav noga och vidga perspektivet till att omfatta allt 
Guds husfolk på jorden, menar Olsson. Motsvarande resonemang förs inte 
när det gäller kvinnornas underordning. Jag återkommer med ett resonemang 
om detta nedan. 

Kristi lidande blir mönstret och manar till efterföljelse. Människors 
underordning är således direkt motiverad av Kristi lidande och Kristi fräls-
ningsgärning. Att utstå misshandel blir att leva i Kristi efterföljd genom att ta 
på sig sitt lidande som han gjorde. I 1 Pet sammanlänkas människors under-
ordning i världen och kristologi mycket tydligt. Denna koppling får stort 
utrymme i tolkningen av slavarnas underordning. Hur kunde en sådan teo-
logi uppfattas i den situation där den skapades? Var det lättare att utstå miss-
handel om man trodde att det tjänade Gud? Utgångspunkten i kommentaren 
är att de kristologiska motiveringarna i någon mening underlättade under-
ordningen. Den omvända tolkningen, att de teologiska motiveringarna för-
svårade en redan svår situation och gav de överordnade ännu mer makt, 
formuleras inte i här. I bibeltexten fogas underordningstanken till centrala 
kristologiska tankegångar, såsom offer, lidande och försoning. I Olssons 
tolkning av texten utvecklas de kristologiska motiveringarna och sammanfo-
gas med underordning tolkad som ödmjukhet och tjänande.213 Genom denna 
tolkning sker en förstärkning av identifikationen mellan människors lidande 
och Kristi lidande och ett osynliggörande av underordningens konkreta bety-
delse och konsekvenser. Vi har sett hur Olsson vid flera tillfällen fullföljer 
och förstärker denna process. Underordningen byggs in i det teologiska 
systemet och göra den till norm för kristet liv och uttryck för gudstjänst.214 
Olsson menar att precis som slavarna kunde kvinnorna få det svårt i huset 
om husets herre inte var kristen. Både slavar och hustrur får således tjäna 
som exempel på hur man ska förhålla sig till icke-kristna, skriver Olsson.215 
På det sättet lyfter han textens subjekt (slavar och kvinnor) till att bli exem-
pel, samtidigt pekar han på att både slavar och hustrur tilltalas i 1 Pet till 
skillnad från vad som var brukligt i antika hustavlor. De har ett eget ansvar, 
menar Olsson. Här skymtar ett av de mönster som genomsyrar tolkningarna 
av underordningstexter: att grupperna tilltalas ger dessa grupper av männi-

                               
212 Olsson (1982), sid. 120. 
213 Ibid., sid. 124–125. 
214 Ibid., sid. 118–119. 
215 Ibid., sid. 126. 
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skor ett värde. Den omvända tolkningen, att detta inskärper och pekar ut, 
formuleras inte. Man skulle kunna säga att på ett sätt får slavarna och 
kvinnorna ansvar i texten: dessa redan underordnade grupper har ett särskilt 
ansvar för att kristendomen inte ska uppfattas som anstötlig. Detta skapar 
snarare mer utsatthet, om man anlägger ett maktperspektiv på texten. Under 
Olssons tolkning ligger, menar jag, en syn på bibeltexten som god, men 
blindheten för kön och makt kan inte bara förklaras genom denna bibelsyn., 
Kvinnorna konstrueras som ”de andra” i tolkningen. Vid flera tillfällen har 
Olsson visat att underordningen är problematisk. Han har påpekat att under-
ordningen kunde uppfattas som en ”kalldusch”, att en nutida läsare först 
”fastnar” på ordet ”underordning” och att underordna sig då liksom nu var 
allt annat än ”självklart”.216 Men, när han kommenterar hustavlans krav på 
kvinnors underordning konstaterar han att den patriarkaliska husordningen 
inte är författarens tema här och att denna patriarkaliska ordning varken 
kritiseras eller legitimeras.217 Att ordningen inte skulle legitimeras genom 
kraven på kvinnors underordning, är ett resonemang som är svårt att följa. 
Jag menar att vi här kan spåra en glidning, där kvinnors underordning inte 
blir lika problematisk som slavarnas eller gav/ger upphov till konflikt. Vid 
två tillfällen i kommentaren påpekas att slaveriet inte sanktioneras av Gud i 
Nya testamentet.218 Här menar jag att vi kan spåra den värdekonflikt texten 
om slavars underordnig ger upphov till, om än implicit, och att denna bemöts 
genom påpekandena att slaveriet inte sanktioneras av Gud. Glidningen 
mellan slavars och kvinnors underordning – där slavars underordning blir 
mer problematisk – förstärks också genom att Olsson i sin tolkning av 
kraven på kvinnors underordning väljer att förlägga tonvikten på textens ord 
om att kvinnors smycke inte ska vara något yttre (håruppsättningar och 
prydnader), utan att deras lydnad är deras riktiga smycke. Problemet för 
Olsson blir således om vi här har att göra med ett förbud att smycka sig, och 
inte kraven på underordning. Kraven på underordning blir perifera i tolk-
ningen. Om kvinnors underordning konstateras bara att kvinnorna underord-
nar sig som fria människor, som Guds livegna, men utan naivitet och 
obetingad följsamhet.219 

Att makt och kön inte lyfts fram gör att Olsson tolkning kan 
problematiseras på flera punkter: a) kraven att inte smycka sig begränsade 
kvinnorna ytterligare då detta omöjliggjorde den ”frihet” som fanns för dem 
att träffa andra kvinnor och sätta upp varandras hår och smycka varandra. 
Antikens kvinnor var ofria, men just dessa aktiviteter var tillåtna och gav en 
viss frihet. Underordningen förstärks således b) fokus i tolkningen blir på 
kvinnors yttre och på kvinnors skönhet, som beskrivs utifrån mannens blick 

                               
216 Ibid., sid. 104, 110, 120. 
217 Ibid., sid. 126. 
218 Ibid., sid. 110 och 117. 
219 Ibid., sid. 126. 
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– och inte på den förstärkning av underordningen uppmaningen att inte 
smycka sig utgör. Detta objektifierar och sexualiserar textens subjekt c) 
Kvinnor under antiken var inte fria människor. Underordningen är inte frihet 
d) Kvinnorna avkrävs underordning och uppmanas inte till kritik, kärlek eller 
frihet. 

De grupper som avkrävs underordning får veta att underordningen de ska 
leva under är förenlig med deras kristna tro, ja, ett uttryck för tron. På så sätt 
ska de internalisera sin egen underordning, inte bryta mot den, utan försvara 
den. Denna maktutövning finns i texten, och man jag menar att den förstärks 
genom tolkningen. 

Sammanfattning 
Jag ska nu sammanfattningsvis ta upp några punkter i de tolkningar vi mött i 
kapitel 4. 

I Marcus Barths omfattande kommentar till Efesierbrevet såg vi hur en väl 
utbyggd beskrivning av historien visade upp en mångfacetterad bild där 
kvinnors liv framträdde och diskuterades av Barth. Barth drev i sin kommen-
tar två teser, den ena var att Ef inte innehåller en hög ecklesiologi och den 
andra var att Paulus inte ser ned på kvinnan. Underordningen blir i Barths 
tolkning i det närmaste något eftersträvansvärt för kvinnor: den är radikal 
och befriande. Vi såg också hur Barth formulerar en könsdikotomi, där man-
nens makt och kontroll benämns som överväldigande kärlek. Mannen är 
aktiv och kvinnan passivt mottagande, hennes behov av autonomi och vilja 
att påverka och förändra upphävs i mötet med denna kärlek. I Barths tolk-
ning fann vi således exempel på både hur kvinnors underordning som her-
meneutisk kategori destabiliseras och hur den blir synlig och reproduceras. 

I Lohses kommentar till Kol såg vi hur kraven på underordning blir all-
mänmänskliga snarare än specifika och hur uppmaningarna till männen på 
att älska sina kvinnor och inte vara bittra framställs som garantier för att 
maktmissbruk inte sker. Underordning blir kärlek och överordning ansvar. 
Lars Hartman problematiserar i sin kommentar till Kol underordningskraven. 
Han synliggör således en repressiv ordning, men menar samtidigt att ”i 
Herren” är ett kritiskt korrektiv som hindrar maktmissbruk. Att kvinnorna 
tilltalas lyfts också fram av Hartman som ett tilltal där kvinnorna blir synli-
ga. I Hartmans tolkning mildras de repressiva kraven genom att ”i Herren” 
blir ett kritiskt korrektiv, men textens krav på underordning problematiseras 
i kommentaren. 

Kanon, äkthet och harmonisering av texterna är tankegångar som blev 
tydliga i Lintons kommentar till Tit kommentaren. 

I både Lintons och i Dibelius/Conzelmanns kommentarer till Tit intar 
beskrivningar av och argumentationer kring kvinnligt ledarskap och offici-
ella uppdrag i församlingen en central roll. Ord som ”märklig” (”peculiar”) 
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”ovanlig” (”unsusual”) och ”egendomlighet” nämns i samband med att kvin-
norna kallas heliga (här och i 1 Tim 2:10) och lärare i det goda.220 

Man kan säga att det ”egendomliga” med att kvinnor omnämns som lära-
re i texten blir ett tolkningsproblem för Dibelius/Conzelmann och för Linton. 

Linton speglar, enligt min mening, sin samtids diskussion om kvinnliga 
ämbetsbärare i kommentaren. Det går inte att dra samma slutsats om 
Dibelius/Conzelmann – kommentarerna är också mycket olika i sitt upplägg 
och sina anspråk – men de bearbetar samma fråga om det ”egendomliga” 
med kvinnliga lärare. 

Tre kommentarer till 1 Pet avslutar det här kapitlet. Anton Fridrichsens 
tolkning förstärkte textens bild av kvinnan som svag, genom att formulera 
sig kring kvinnans ”svaga natur” vid flera tillfällen i hans (korta) text. Bo 
Reicke översatte texten på ett sätt som skulle göra den mer begriplig för 
nutidsmänniskan (”slav” blev ”arbetare” och ”underordna” blev ”under-
dånig”), hans tolkning ger uttryck för en även för sin samtid konservativ 
uppfattning om äktenskap och samhälle. 

I Birger Olssons kommentar till 1 Pet tolkas underordningen som fri, 
medveten och kritisk. Maktförhållandena texten ger uttryck för kommer i 
skymundan i tolkningen. Underordningen blir till ett generellt krav på ömse-
sidighet och tjänande, och förblir inte specifika krav till särskilda grupper i 
en hierarki i tolkningen. Kvinnors skönhet diskuteras i tolkningen och blir 
centrum, kraven på underordning och dessa kravs konsekvenser blir något 
perifert. 
 

                               
220 Dibelius/Conzelmann (1955, 1972), sid. 140. Linton (1964), sid. 430. 
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KAPITEL 5 
Tolkningar av underordning som tema 

I kapitel 5 kommer jag att undersöka Hugo Odebergs kommentar till 1 Kor – 
1 Kor 11 och 14 – i serien TKN som kom ut 1944 och Hans Conzelmanns 
kommentar till samma texter i serien Hermeneia från 1975. 

Sedan följer analyserna av Olof Lintons tolkning av 1 Tim i serien TKN 
från 1964 samt Dibelius/Conzelmanns kommentar i Hermeneia-serien från 
1972. 

Efter dessa fyra analyser undersöks så det material som jag kallat ”övrigt 
material”. Detta är material i vilket underordningstexterna utreds exegetiskt, 
eller där man anknyter till exegetisk diskussion, men där tolkningarna inte 
ingår i en bibelvetenskaplig kommentarserie. 

Jag börjar med diskussionen mellan Jacob Jervell och Nils Johansson i 
Svensk Teologisk Kvartalskrift från 1963. Vidare analyseras Tryggve N.D. 
Mettingers tolkning av underordningstexterna som kom ut 1984. Kapitlet 
avslutas med en undersökning av en text som ingår i ett etiskt arbete om 
bibel och samlevnad av Göran Bexell: Etiken, bibeln och samlevnaden. 
Utformningen av en nutida kristen etik, tillämpad på samlevnadsetiska 
frågor från 1988. 

1 Korintierbrevet 
I 1 Kor 11:2–16 och 14:33–40 finns de texter om kvinnor som är så kända att 
t.o.m. de mest sekulariserade svenskar känner till dem. Här återfinner vi 
texterna där Paulus argumenterar för att kvinnan tyst, att hon ska underordna 
sig och tiga i församlingen. Diskussionerna i 1 Kor 14 kapitel rör frågorna 
om kvinnor får profetera barhuvade, och om profeterande och tungomålstal. 
I kapitel 11 finns texten om kvinnans som mannens avglans. 

Anders Eriksson har, som vi såg i kapitel 2, visat att tungomålstal associe-
ras med känslor, kvinnlighet och det negativa, medan profeterande istället 
associeras med intellekt, manlighet och det positiva.1 Vi har också sett hur 
Antoinette Wire diskuterar hur kvinnorna successivt utesluts i 1 Kor.2 

                               
1 Se kapitel 2, avsnittet Historisk-kritisk metod, pluralism och bibeltolkningens etik. 
2 Se kapitel 2, avsnittet Misstankens teologiska hermeneutik. 
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I 1 Kor 7 förs en diskussion om äktenskap och celibat, där Paulus menar 
att det bästa är att leva som han själv gör, dvs. i celibat, men om man inte 
kan det bör man gifta sig. Äktenskapet framstår där som det nästbästa livs-
alternativet.3 Denna text faller dock inte inom ramen för de kriterier för 
underordningstexter jag ställt upp, så kommentarernas tolkningar av kapitel 
7 behandlar jag inte. 

Tolkningarna av kap 11 och 14 behandlas tillsammans under analys-
punkterna. 

Här undersöks två kommentarers utredningar av underordningstexterna i 
1 Kor: Hugo Odebergs och Hans Conzelmanns. 

1 Korintierbrevet 11 och 14, Tolkning av Nya testamentet, Hugo 
Odeberg 
Hugo Odebergs kommentar till Korintierbreven blev, som vi sett i kapitel 3, 
redan under sin samtid kritiserad för att vara kyrkopolitisk.4 Kommentaren 
sågs som ett inlägg i debatten om kvinnliga ämbetsbärare genom att ge 
vetenskaplig legitimitet till uppfattningen att kvinnan inte kan vara präst. Vår 
uppgift här är emellertid att med hjälp av analyspunkterna se om och hur 
reproduktionen av underordning utförs i kommentaren, genom att kartlägga 
och analysera kommentarens tolkningsprocess och strategi. 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
Odeberg menar att Paulus här diskuterar ”egendomligheter” och ”abnormi-
teter” som uppträtt i församlingen.5 Dessa egendomligheter är det faktum att 
kvinnor profeterat eller framträtt offentligt. Det hela bygger enligt Odeberg 
på att korintierna missuppfattat Paulus ord i Gal 3:28: ”Här är icke jude eller 
grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna: alla ären ett i 
Kristus Jesus.”6 Korintierna har tolkat Paulus ord i Gal som om det inte 
längre fanns någon skillnad mellan man och kvinna. Denna missuppfattning 
bemöter nu Paulus i kapitel 11, menar Odeberg. I denna oordning och i det 
onormala försöker Paulus skapa ordning och normalitet.7 

                               
3 Paulus skriver i 1 Kor 7 att det är bäst för en man att inte alls röra en kvinna, men med tanke 
på all otukt som finns ska mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Paulus 
skriver att det han helst vill är att alla levde som han själv, dvs. i avhållsamhet, men alla har 
skilda nådegåvor. Äktenskapet framstår här som det nästbästa alternativet, det enda alternati-
vet om man inte kan kontrollera sin kropps begär. Osiek och Balch (1997) menar att Paulus 
här uppvärderar äktenskapet, t.ex. sid. 103, 116. Min uppfattning är att detta är en för långtgå-
ende slutsats av det Paulus skriver. 
4 Se kapitel 3, särskilt noterna i avsnittet om Anton Fridrichsen. 
5 Odeberg (1944), sid. 194, sid. 258. 
6 Gal 3:28 i 1917 års översättning. 
7 Odeberg (1944), sid. 25, sid. 261–262. Olof Linton (1964) diskuterar på liknande sätt om 
Gal 3:28 i sin kommentar till Kol:s hustavla. Gal 3:28 ska inte uppfattas som en 
”programförklaring” eller ”en proklamation av ett ideal som ska förverkligas”, menar Linton. 
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Redan i dispositionen över brevet ser vi hur Odeberg glider mellan dåtid 
och nutid i sitt språkbruk. ”Kvinnans medverkan vid gudstjänsten” och ”De 
kyrkliga ämbetena” är två rubriker som används för kapitel 11 och 12. Vid 
den tid då 1 Kor skrevs fanns dock ingen färdigutvecklad gudstjänstform och 
de kyrkliga ämbetena var inte påtänkta. Odebergs arbetssätt kan därmed 
beskrivas som anakronistiskt på den punkten.8 ”Kyrkan” är här det centrala 
begreppet, något som tydligt speglar den forskningskontext Odeberg själv 
befann sig i.9 
”Kyrkan” blir något entydigt och oföränderligt som identifieras med Kristus 
själv.10

 Den historiska situation som målas upp är således den att Paulus genom sitt 
brev vill rätta till de missförstånd, egendomligheter och abnormiteter som 
uppträtt i församlingen. Det grundläggande missförstånd som speglas i kap 
11 och 14 är enligt Odeberg att man uppfattat det så att det inte finns någon 
skillnad mellan man och kvinna. Detta är således den tes Odeberg – inte 
Paulus – driver i sina kommentar till underordningstexterna i 1 Kor.11 Det är 
en antropologisk argumentation som här förs av Odeberg. Odeberg vill lyfta 
fram att det är skillnad på man och kvinna. 

I kap 11 skriver Paulus att kvinnan inte får profetera barhuvad (men dock 
profetera), i kap 14 inför han ett förbud att tala överhuvudtaget, som vi sett. Hur 
löser Odeberg denna spänning? Om man inte antar att Paulus i kap 11 gör ger 
ett medgivande till kvinnans deltagande i bön och profetia, får man förklara det 
så att Paulus sparar det direkta förbudet till senare, skriver Odeberg.12 Odeberg 
menar att kvinnan kan få tala vid någon sammankomst i brödrakretsen under 
Andens ledning och ingivelse, men att det däremot är skamligt och förbjudet 
för henne att profetera, tala i tungor, undervisa eller ens fråga i den ”öppna 
församlingen”, dvs. den för utomstående tillgängliga gudstjänsten.13 Denna 
tolkning ligger i linje med den beskrivning av den historiska situationen och 
de förklaringar till underordningstexterna som brukar ges i exegetisk 
litteratur: de kristna ville inte stöta sig med samtidens synsätt. Men, detta är 
inte Odebergs poäng. Han ser snarare Paulus påbud som en konsekvens av 

                                                                                                                             
I Kristus är alla distinktioner redan upphävda. Man behöver inte vänta på att programmet ska 
realiseras, det är realiserat, skriver Linton, sid 259. 
8 Ett tydligt exempel finns på sidan 262: ”Paulus närmar sig nu slutet av sin reglementering av de 
gudstjänstliga förhållandena, och han tager då än en gång upp den i början behandlade frågan 
om kvinnans uppträdande vid församlingsgudstjänsterna. Liksom i andra frågor hänvisar han 
till bruket i kyrkan i övrigt – och samma sed bör ju råda i alla församlingar:” (Min kurs.) 
9 För en utförlig diskussion om vändningen inom exegetiken mot ett allt starkare intresse för 
”urkyrkan” och ”kyrkan”, se kapitel 3. 
10 Odeberg (1944), t.ex. sid. 224, 234, 264–265. 
11 Se Ibid., sid. 195, 197, 264. 
12 Ibid., sid. 200. 
13 Ibid., sid. 263. 
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den i Odebergs tolkning – paulinska synen på de naturgivna skillnaderna 
mellan man och kvinna och dess konsekvenser.14 Odeberg skriver: 

Med olikheten i skapnad och anlag följer nu enligt mångas rent naturliga upp-
fattning, och den är också Pauli, en olikhet i uppgift. Men djupast sett är 
Paulus bestämd av sin insikt såsom kristen. Och han är djärv nog att säga, att 
allt vad han i detta kapitel anför, alltså såväl anvisningarna om tungotalet 
som om kvinnans uppträdande i församlingen, var Herrens, d.v.s. Kristi bud. 
Det är också, och just på grund därav, en i alla församlingar förekommande 
sed. Och som den allmänna seden är, så skall den vara i varje enskild för-
samling, som det redan betonats. Den allmänna seden i kyrkan står för Paulus 
på samma nivå, som, och är i själva verket identisk med Kristi bud, ty det är 
ju Kristi ande, som skapat seden, likaväl som han skapat kyrkan själv.15 

Vi ser här hur Odeberg argumenterar för att de naturgivna skillnaderna 
mellan man och kvinna lyfts fram av Paulus och denna komplementära 
könsuppfattning tillskrivs Paulus. Könsuppfattningen – och dess konsekven-
ser vad gäller mäns och kvinnors uppgifter – ges ännu starkare legitimitet 
och auktoritet genom att den i det senare ledet av Odeberg även tillskrivs 
Kristus. Ja, Kristi ande har skapat både denna sed och ”kyrkan”. Seden blir 
på så sätt gudomligt påbjuden och universell: den ska gälla i alla kristna 
församlingar. Den är lika viktig som alla andra Kristi bud.16 

Spänningen mellan kap 11 och kap 14 återkommer Odeberg till vid flera 
tillfällen och ger samma förklaring som ovan: man hade i Korint missupp-
fattat Gal 3:28 och Paulus sparar sitt förbud till kap 14. 

Paulus för inte i 1 Kor några djupgående diskussioner om könens natur-
givna skillnader och uppgifter, även om hans syn naturligtvis inte skiljer sig 
från den antika förståelsen av kön, som vi idag skulle benämna komplemen-
tär. När Paulus hänvisar till naturen i kap 11, så handlar det om att kvinnan 
av naturen har långt hår: alltså ska hon täcka sitt huvud när hon ber eller 
profeterar. Men i 11:13 uppmanas korintierna att döma själva om det passar 
sig för en kvinna att vara barhuvad.17 

Paulus motiverar inte kvinnors underordning i kap 14 med Kristus. I kap 
11 beskriver Paulus hur Gud är Kristi huvud, Kristus är mannens huvud och 
mannen är kvinnans huvud. 

                               
14 Ibid., sid. 264. 
15 Ibid., sid. 264–265. 
16 Odebergs tolkning, att den allmänkristna seden och Kristi bud uppfattas som likvärdiga och 
sammanflätas, kritiseras av Erik Sjöberg i Svensk Exegetisk Årsbok 22–23 1957–58 (sid. 168–
171). Sjöberg menar att hänvisningen till den kristna seden gäller uppmaningen till kvinnorna 
om deras roll i gudstjänsten (ett avsnitt som slutar med 1 Kor 14:36) och att hänvisningen till 
”Herrens bud” i 1 Kor 14:37 syftar till att understryka Paulus auktoritet som apostel och gäller 
kapitlet i sin helhet. ”Herrens bud” är inte en hänvisning till ett särskilt bud eller ett okänt 
jesusord. ”Herrens bud” och den allmänkristna seden är enligt Sjöberg två olika argument. 
17 I NT:81 lyder vers 13 så här: ”Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud barhu-
vad?” I 1917 års översättning: ”Dömen själva: höves det en kvinna att ohöljd bedja till Gud?” 
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Paulus skapelseteologiska argumentation formuleras på följande sätt i 
kommentaren: 

Den ideala förbindelse, som råder mellan mannen och Kristus och därigenom 
mellan människan och Gud, är den, som i Gamla testamentet uttrycktes under 
formen av att Gud skapade mannen till sin avbild. Den icke fallna människan 
är en avbild av Gud och återspeglar hans gudomsglans. Samma gör ock den 
genom Kristus återupprättade människan. I en sådan till det gudomliga livet 
återförd människa mottager kvinnan av mannen den gudomsglans, som denne 
mottager av Kristus.18 

Att kvinnan inte skulle vara skapad till Guds avbild, eller att hon i sin guds-
relation är helt avhängig mannen, är en syn som inte helt reservationslöst kan 
tillskrivas Paulus.19 Här går Odeberg långt när han drar sina slutsatser. I cita-
tet ser vi också tydligt hur man–människa–Gud associeras, t.o.m. identifie-
ras, med varandra. 

Det grundläggande i en könskonstitueringsprocess är att mannen blir 
”man” genom kontrollen av och begränsningen av kvinnan.20 Underordning-
ens ”hur” går här så långt i sitt avskiljande och sitt glapp att mannen blir 
människa, skapad till Guds avbild och gudomliggjord, återupprättad av 
Kristus: kvinnan tar emot av det mannen kan ge henne. Människan – skapad 
till Guds avbild – är mannen i citatet. Mannen har gudomsglans som han 
mottagit av Kristus. Denna skänker han vidare till kvinnan. Hon har ingen 
egen gudsrelation – hon är inte Guds avbild – och hennes gudomsglans är 
förmedlad av mannen. Mannen återförs till det gudomliga livet och skänker 
av det han fått till kvinnan. Odeberg förstärker i sin tolkning orden i 1 Kor 
11. 

Odeberg konstruerar könen som olika i väsen – och i alla avseenden. 
Könsskillnaden görs till kristen, evig och universell lag. Att Paulus här 

skulle vara färgad av den antika uppfattningen av kön avvisas som ”rent 
löjligt” av Odeberg. Han skriver: 

Rent löjligt är det att påstå, att Paulus i sitt ställningstagande till frågan om 
kvinnans förhållande i församlingen skulle varit bunden av några tidens 
åskådningar och icke förmått lyfta sig över dem.21 

Odebergs fokus är just ”olikheten i skapnad och anlag”. Olikheten är grun-
dad i det förhållande som råder mellan man och kvinna. Det är ett beroende-

                               
18 Odeberg (1944), sid. 200–201. 
19 Som vi sett tidigare i kapitel 2, så kunde kvinnor som levde asketiskt ha andra roller än de 
som levde i äktenskap. Skillnaden mellan man och kvinna är utplånad i Kristus enligt Paulus 
– men villkoret är att kvinnan avsäger sig sin sexualitet. 
20 Lundgren (1993), sid. 201, 205. 
21 Odeberg (1944), sid. 264. Jfr också Barths kommentar i kap 4, Analyspunkt 1, som visar hur 
olika synsätt vad gäller könen fanns under antiken. 
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förhållande från kvinnans sida. Kvinnan lyder under mannen.22Avsteg från 
denna komplementära syn och norm benämns av Odeberg som abnormiteter 
och egendomligheter. Om kvinnor profeterat, har detta varit ”ovanligt” eller 
”särskilda fall”. Paulus räknar inte med att dessa särskilda fall skulle bli tal-
rika, enligt Odeberg.23 Paulus understryker bestämt, menar Odeberg, att om 
kvinnan ”frånträdde den mera tillbakadragna och beroende ställning, som 
anvisats henne av naturen”, så ska hon inte glömma att det är ovanligt.24 

Kvinnan har sitt centrum och sin uppgift i mannen, menar Odeberg. Detta 
ska dock inte mannen åberopa som en förmån för sig, utan han ska komma 
ihåg att allt är från Gud.25 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
I Odebergs kommentarer till 1 Kor:s underordningstexter görs inte många 
direkta jämförelser med texter utanför kanon. Dock hänvisar Odeberg mer 
svepande till ”Platos värld”, ”sofister”, ”Kalliklesmän”.26 Ett ”träffande” 
citat av Chrysostomus återges: 

Genom att på detta sätt (klippa/raka av sig håret, min kurs.) söka efterlikna 
mannen vinner kvinnan icke blott icke mannens värdighet, hon förlorar på 
köpet sin värdighet som kvinna.27 

De kvinnor i Korint som var rakade var ”falskeligen ’frigjorda’” och uppfatta-
des av de ”sundare” människorna i staden som ”perversa”, skriver Odeberg.28 

Vid flera tillfällen hänvisar Odeberg till andra bibeltexter, som Gal 3:28 
(se Analyspunkt 1). Han konstaterar att inga profetissor ställs vid sidan av 
profeterna i 1 Kor 14 och hänvisar då till Luk 2:36 och Upp 2:20 för ytterli-
gare belägg. Vi såg ovan hur Odeberg argumenterade för att Paulus ville 
inskärpa att det var ovanligt och ett avsteg från det normala att kvinnor pro-
feterade. 

Genom en rad hänvisningar till NT-texter som beskriver det innerliga för-
hållandet mellan den kristne och Kristus (bl.a. Gal 2:20; Rom 6:11) landar 
Odeberg i slutsatsen att: 

… samma innerliga förening och inbördes över- och underordning härskar nu 
mellan man och kvinna. Därigenom blir förhållandet mellan man och kvinna 
av Paulus höjt till en för ytligare tids uppfattningsförmåga ofattbar nivå. 
Detta är däremot möjligt att ana för dem, som levat i Platos värld. /…/ Kvin-

                               
22 Ibid., sid. 197. 
23 Ibid., sid. 200. 
24 Ibid., sid. 200. 
25 ”Liebespatriarkalismus” brukar ofta beskrivas med att mannen har en svårare uppgift, ett 
större ansvar: underordningen är från Gud. Kvinnans underordning fodrar ett större ansvar 
från mannens sida. 
26 Odeberg (1944), sid. 198. 
27 Ibid., sid. 199. 
28Ibid., sid. 199. 
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nan har ju en gång bott i mannen, de har varit ett, och liksom förnuftet råder 
över känslan i en man, som verkligen är en enhet, en individualitet med själv-
ständighet, utan att därför känslan är undertryckt eller mindervärdig, så råder 
också mannen över kvinnan, när förhållandet mellan dem är fullkomligt: men 
först måste också detta förhållande vara fullkomligt.29 

Här får skapelseberättelsen i Gen 2 om revbenet utgöra tolkningsnyckel för 
Odeberg snarare än naturen: enligt naturen är det knappast så att kvinnan bor 
i mannen, utan tvärtom: kvinnor bär och föder. Likaså lyfts nu Platons före-
ställningsvärld fram, trots att Odeberg senare avvisar sådana influenser (både 
judiska och icke-judiska) till Paulus synsätt. Vi ser här hur könsdikotomin 
känsla–förnuft, kvinna–man blir tydlig i citatet ovan. Odeberg talar här om 
en balans, en enhet: mannen råder över kvinnan, som förnuftet över känslan i 
en man. Att vara underordnad är inte att vara undertryckt eller mindervärdig: 
jämbördighet, trots hierarki och dikotomi. Det är ett mönster i tolkningarna 
av underordningstexter att kombinera underordning med jämbördighet och 
ömsesidighet. Detta visar en motsägelsefullhet och begreppens ambivalens.30 

Analyspunkt 3: förklaringarna 
Förklaringarna till texternas krav och normer förlägger Odeberg till de natur-
givna skillnader som finns mellan man och kvinna. Dessa uttrycks i Gamla 
testamentets skapelseberättelse och av Paulus i 1 Kor, menar Odeberg. Att 
man och kvinna är olika i ”skapnad och anlag” och de konsekvenser detta får 
när det gäller mäns och kvinnors uppgifter är ett Kristi bud, på samma nivå 
som övriga bud. Att visa på detta och råda bot på de missuppfattningar som 
råder frågan, är Paulus ärende i 1 Kor 11 och 14, enligt Odeberg. 

Det rätta förhållandet mellan man och kvinna, framför allt det rätta sättet 
för henne att uppträda, menar Paulus kan åskådliggöras ifrån naturens värld 
(kvinnans av naturen långa hår, jfr argumentationen utifrån skapelseberättel-
sen och inte naturen ovan).31 Odeberg skriver: 

Ty naturen strider icke mot den kristna erfarenheten. Det är ingen strid 
mellan evangeliet och naturen, men väl mellan människans ”förnuft”, det vill 
säga hennes falska föreställningar såväl om Gud som om naturen, – och 
evangeliet, såsom Paulus visat i början av brevet.32 

Odeberg menar att Paulus appellerande till seden för församlingarna betyder 
att han åberopade traditionen. Det är, enligt Odeberg, samma sak. Den 
kristna seden beror på traditionen och innebär att hålla fast vid traditionen, 
slår Odeberg fast. I ett par avseenden har Korintierna kommit vilse från den 
tradition som kommer från Jesus genom apostlakollegiet: ett av dem är 
                               
29 Ibid., sid. 198. 
30 Jfr analysen av Marcus Barths kommentar till Ef i kapitel 4 Analyspunkt 5. 
31 Odeberg (1944), sid. 201, 1 Kor 11:14. 
32 Ibid., sid. 201–202. 
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frågan om kvinnornas uppträdande, särskilt vid gudstjänsterna. Odeberg 
formulerar detta så här: 

När nu Paulus skall meddela den kristna traditionen denna sak, tager han som 
vanligt och som nyss nämnts, sin utgångspunkt i en kristen insikt, en insikt 
och lära, som omedelbart höjer frågan om kvinnans uppträdande till ett all-
mängiltigt plan.33 

Sedan följer ett citat ur 1 Kor 11, där det står att Kristus är mannens huvud, 
och mannen är kvinnans huvud. Att tala om att det fanns en kristen ”tradi-
tion” vid den tidpunkt då 1 Kor skrivs, blir anakronistiskt. Däremot är 
begrepp som ”tradition”, ”kyrka”, ”ämbete”, ”natur” viktiga inslag i den 
kyrkliga retorik som präglade Odebergs egen tid, som tidigare påpekats.34 

Analyspunkt 4: översättningar 
I kap 11 uppmanas kvinnan att täcka sitt huvud när hon ber eller profeterar 
och Odeberg för en diskussion om det ord som används. På arameiska kan 
denna huvudbonad betecknas med ett ord som betyder ”makt”. Det grekiska 
ordet får då den metonymiska betydelsen ”tecken på att stå under annans 
makt”, skriver Odeberg och hänvisar här till Gerhard Kittel. 

I kommentaren till 1 Kor 11 använder Odeberg ett modernt språkbruk och 
vill översätta orden om att mannen är kvinnans huvud med att mannen är 
kvinnans ”chef”. Mannen är kvinnans chef och Kristus är mannens chef – 
och endast i så måtto, tillägger Odeberg.35 Kvinnan har sitt huvud, eller sin 
”chef”, i mannen förutsatt att han är en ”verklig man”, dvs. en som verkligen 
lever i Kristus.36 Odeberg skriver: 

Alltså bör kvinnan veta, att hon i mannen har sitt huvud, förutsatt att han är 
en verklig man, det vill säga, en som icke endast säger sig vara kristen utan 
som verkligen lever i Kristus, och i vilken Kristus lever.37 

Mannen blir man i Kristus och genom de bud Kristus givit. Är han en verklig 
man är han kvinnans huvud, men han blir också en verklig man genom att 
realisera Kristi bud om att vara kvinnans ”chef” och överordnade. Hon gör 
honom till man genom att underordna sig. Mannens gudsrelation realiseras 
och blir äkta – verklig – genom hans överordning och hennes underordning.38 
Jag vill återknyta till Åses underordningsmekanism ”formandet”: över-
ordningen gör mannen till man och underordningen gör kvinnan till kvinna 
riktigt. 

                               
33 Ibid., sid. 196. 
34 Se kapitel 3. 
35 Odeberg (1944), sid. 197. 
36 Ibid., sid. 198. 
37 Ibid., sid. 198. 
38 Lundgren (1993), sid. 191–205, sid. 266–272. 
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Viktigt att se är också att Odeberg påpekar att mannen inte ska räkna sin 
egen roll som en förmån och att han har kravet att leva i Kristus – som en 
verklig man. Här formulerar Odeberg en ”inskränkning” i mannens makt, 
menar jag, låt vara att den inte är framträdande, men den finns där. Att man-
nens ansvar är stort, är en tanke vi mött i materialet och det är detta Odeberg 
ringar in här. Mannen har inte makt, han har ansvar. 

Själva kriteriet för att vara kristen (man) är att man är kvinnans huvud, 
chef, överordnade. Mannens förmåga att vara överordnad visar om han är 
kristen och tvärtom; är han kristen är han överordnad sin kvinna. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Mannen och kvinnan realiserar båda sin kallelse som kristna genom att vara 
över- respektive underordnade. Av Paulus svar på konkreta frågor i en given 
historisk kontext skapar Odeberg ett för den kristna tron avgörande mönster 
för hur relationen mellan man och kvinna ska se ut. Här tar han således ställ-
ning i den övergripande exegetiska fråga som präglade och präglar diskus-
sionen om underordningstexterna i 1 Kor (och andra underordningstexter): 
uttrycker en evigt giltigt sanning – ett herrens bud – eller ska texten ses som 
ett uttryck för en antik patriarkal föreställning? Odebergs svar är det först-
nämnda. Genom de tolkningar av texten och Paulus som görs av Odeberg – 
och de synsätt som tillskrivs Paulus – blir Paulus ord till universella och 
evigt giltiga. 

Odeberg driver två teser genom sina tolkningar av underordningstexterna 
i 1 Kor: han vill lyfta fram de naturgivna skillnaderna mellan man och 
kvinna och förlägga dem som direkt komna från apostlakollegiet, ja, från 
Kristus själv. Dessa skillnader skapar i sig olika uppgifter för man och 
kvinna i församlingen och ”kyrkan” och de motiverar också den hierarki som 
råder mellan mannen och kvinnan, i hem, samhälle, kyrka och även andligt. 
Odebergs andra tes, som sammanhänger med den första, är att bestrida att 
det fanns profetissor i den tidiga kristna historien. Han vill således under-
stryka att kvinnor inte hade officiella uppdrag i ”kyrkan”. 

Kvinnan utan överhuvud är inte självständig och fri, utan en sorglig van-
bild av en kvinna, skriver Odeberg.39 För mannen är det på samma sätt, men 
hans huvud är Kristus. Fri blir mannen först i Kristus. Fri blir kvinnan först i 
mannen. 

Odeberg skapar här en kristen antropologi som han tillskriver Paulus, 
apostlakollegiet och Kristus själv. ”Kyrkan” har en ordning, skapad av 
Kristus själv, och i denna ordning finns tydliga gränser för vad som är man-
ligt och kvinnligt, i skapnad, anlag och uppgift. 

Centrum i Odebergs tolkning är mannen och mannens relation till Gud 
och kvinnan. En icke-underordnad kvinna riskerar inte bara att för egen del 

                               
39 Odeberg (1944), sid. 198–199. 
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bli en ”vanbild” eller ”falskeligen frigjord”, utan hon riskerar också mannens 
gudsrelation genom att bryta denna könsnorm. 

Kvinnan är tydligt här ”den andra”, men nödvändig i mannens konstitue-
ring av sitt kön och sin gudsrelation. Att bli en verklig man och att stå i en 
gudsrelation sammanflätas. 

Odebergs tolkning av 1 Kor är repressiv och förstärker en könskonstruk-
tion där kvinnans underordning och mannens överordning blir något essen-
tiellt. Detta är explicit i tolkningen. Kvinnors underordning som hermeneu-
tisk kategori fungerar här öppet och synligt. 

1 Kor 11 och 14, Hermeneia, Hans Conzelmann 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
Conzelmann lyfter fram att texten i kap 11 speglar en konflikt i församling-
en. Han skriver: 

The disproportion between the problem and the effort expended on it shows, 
for one thing, the degree of resistance with which Paul reckons. It is plain 
that he has to break with an existing custom.40 

Tendenserna som Paulus här vill motverka hänger förmodligen samman med 
att kvinnliga ”charismatics” började dra konsekvenser av tanken på att ”the 
Spirit makes all alike” även när det gällde deras yttre.41 Paulus vill här 
påminna dem om att ”equality is an equality ’in Christ’ and that con-
sequently women remain women”.42 Om Paulus här vill knyta an till en 
judisk eller universell sed när det gäller kvinnors huvudbonad eller slöja, 
diskuteras av Conzelmann. Han påpekar att modet varierade när det gällde 
huvudbonad och håruppsättningar, varför det är svårt att definitivt avgöra 
saken. En del menar att kvinnor hade håret nedsläppt i den grekiska kulten.43 
Frågan är historiskt sett olöst, menar Conzelmann, men han lutar åt att 
Paulus här knyter an till en universell sed. Orsaken till detta skulle då vara 
att det funnits tendenser i församlingen i Korint att frigöra från denna sed, 
skriver Conzelmann, men han vill inte låsa sig för att det skulle vara den 
enda möjliga tolkningen. Seden att kvinnor täckte sina huvuden fanns i hela 
medelhavsområdet, påpekar Conzelmann. Ett annat förslag i den exegetiska 
litteraturen, som redovisas i kommentaren, är att diskussionen om huvud-
bonad i 1 Kor 11 syftar på mannen som kvinnans ”huvud”. 

Paulus huvudproblem i underordningstexten är enligt kommentaren ”the 
difficult problem of a ruling on women’s dress”. Paulus behöver därför 

                               
40 Conzelmann (1975), sid. 182–183. 
41 Ibid., sid. 185, not 41. 
42 Ibid. 
43 Ibid., not 42, sid. 185–186. 
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påminna församlingen om sin auktoritet och han baserar, enligt Conzelmann, 
sitt utslag ”on cosmological and anthropological observations of a funda-
mental kind”.44 Det är aspekter på kvinnors huvudbonader och hår som får 
utrymme i kommentaren till 1 Kor 11 och blir därmed fokus i beskrivningen 
av den historiska situationen. Conzelmann skriver att Paulus här också vill 
säga något om skapelseordningen, men det utvecklas inte vidare av 
Conzelmann. Om seden att täcka sitt hår är universell eller har en judisk 
bakgrund, samt den samtida antika synen på kvinnors hår och klädnader är 
det som lyfts fram. Conzelmann lyfter som vi såg ovan fram den dispropor-
tion mellan problemet och den energi Paulus lägger ned på detsamma. Detta 
tolkas som att speglar motstånd mot Paulus syn och att han här bryter med 
en existerande ordning. Det Paulus säger i vers 3 och framåt är inte en kris-
ten bekännelse, utan en tradition. Det är således konflikt som Conzelmann 
lyfter fram och han lyfter fram den kritik mot Paulus som brevet speglar. Att 
det faktum att Paulus låter frågan om kvinnan, förhållandet mellan man och 
kvinna och kvinnans uppträdande och klädsel få stort utrymme och att han 
använder en kraftfull argumentation kan tyda på att frågan var av avgörande 
vikt för Paulus, är en tanke som möjligen ligger under Conzelmanns reso-
nemang men som inte lyfts fram och formuleras. 

När Conzelmann kommenterar 1 Kor 14:33b–36, menar han att texten är 
en interpolation och kommentarerna kring texten är kortfattade.45 Han pekar 
på att texten är en motsägelse i förhållande till 1 Kor 11:2ff. där kvinnors 
aktiva delaktighet i kyrkan förutsätts. Conzelmann skriver vidare: 

In this regulation we have a reflection of the bourgeois consolidation of the 
church, roughly on the level of the Pastoral epistles: it binds itself to the 
general custom.46 

Det är således kyrkans konsolidering som speglas i 1 Kor 14 och som blir 
tydligare i pastoralbrevens teologi, menar Conzelmann. Han fjärmar därmed 
det synsätt som kommer till uttryck i 1 Kor 14:33b–36 från paulinsk teologi. 

Att det funnits emancipatoriska tendenser i församlingen i Korint skisse-
ras som bakgrund i kommentaren. Det Conzelmann här avser är att kvinnor-
na hade börjat bryta mot seden (allmän eller judisk) att täcka huvudet.47 Det 
fanns kvinnliga ”charismatics” i Korint och Conzelmann noterar att 1 Kor 
11:2ff. och 1 Kor 14:33b–36 är en motsägelse då aktivt kvinnligt deltagande 
förutsätts i 1 Kor 11:2ff. men förbjuds i 1 Kor 14:33b–36.48 

                               
44 Ibid., sid. 182. 
45 Ibid., sid. 246. 
46 Ibid., sid. 246. 
47 Ibid., sid. 185 samt not 41 och not 42. 
48 Ibid., sid. 185, not 41, sid. 246. 
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Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
Ett av seriens syften är, som tidigare nämnts, att förse läsaren med en så 
fullständig kritisk diskussion av varje tolkningsproblem som möjligt.49 Jäm-
förelsematerialet i Hermeneias kommentardelar är rikligt liksom 
redovisningen av andra kommentarers arbeten med texterna. Det senare gör 
att läsaren får en god bild av den internationella exegetiska diskussionen om 
texterna.50 

Diskussionen om kvinnans huvudbonad och klädsel anses i kommentaren 
vara Paulus huvudproblem i 1 Kor 11. En mängd jämförelsematerial angå-
ende kvinnors hår och om att kvinnor ska täcka huvudet redovisas. Genom 
materialredovisningen visar Conzelmann att slöjan var en allmän företeelse i 
medelhavsområdet under antiken. Conzelmann visar också hur slöjan – att 
täcka huvudet – är sammankopplad med kvinnans anständighet. Kravet på 
att kvinnor ska täcka huvudet är således könsspecifikt (”gender specific”, se 
kapitel 3) och kopplat till föreställningar om heder och anständighet. 
Conzelmann lyfter således fram att kraven på kvinnan att täcka sitt huvud 
har en djupare betydelse och att kraven uttrycker värderingar kring manligt 
och kvinnligt, men analyserar inte detta vidare. När det gäller klädseln gör 
Conzelmann här en teologisk tolkning: under gudstjänsten ska människan 
inte vara klädd på något annat sätt än annars. Det finns inte helig eller ohelig 
klädsel, men opassande. Paulus tankegång är densamma här som när det 
gäller frågan om mat i 1 Kor 8, menar Conzelmann.51 

Hur Filon, Tertullianus, Plutarchos, midrasher och apokryfer och andra 
källor såg på kvinnans klädsel, hår och slöja redovisas. Vi ser här hur 
Conzelmann ringar in den historiska kontexten med hjälp av källor som har 
stor spridning vad gäller kultur, geografi, religion och utsträckning i tid. 
Men, det är endast kring denna punkt: kvinnors hår, klädsel och slöja som en 
sådan genomgång av jämförelsematerial om kvinnan görs i kommentaren. 

Conzelmann vill visa att det var en generell sed att kvinnor täckte sina 
huvuden. Av jämförelsematerialet framgår att en kvinna som inte täckte sitt 
huvud eller som var rakad förknippades med vanära, oanständighet och skam 
(att vara rakad förknippas även med sorg i Gamla testamentet och med 
”pojkaktighet” och ”manlighet” i hellenistisk kultur, noterar Conzelmann). 
Kvinnor beskrivs i tolkningen utifrån deras yttre: hår, slöja. 

Analyspunkt 3: förklaringar 
Conzelmann menar att hela texten/temat i 1 Kor 11 kommer abrupt (”out of 
the blue”) utan att riktigt kunna fogas in i brevets sammanhang.52 
                               
49 Se förordet till seriens delar. 
50 Man hittar även hänvisningar till svensk exegetik i kommentaren. Conzelmann hänvisar till 
Erik Sjöbergs artikel om Herrens bud, Svensk Exegetisk Årsbok 22–23, 1957–1958, sid. 246 
not 59. 
51 Conzelmann (1975), sid. 184, not 35. 
52 Ibid., sid. sid. 182. 
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Argumentationen i avsnittet ger ett förvirrat intryck och verkar spegla ”the to 
and fro of a school discussion”, skriver Conzelmann:53 

On the one hand the section stands out as a block from its context, while on 
the other hand the arguments within it are somewhat confused.54 

Paulus argumentation vilar delvis på tankar som fanns inom hellenistisk 
judendom, men speglar också Paulus ”esoteric wisdom teaching”, menar 
Conzelmann. 

Det är den hellenistiska judendomens mönster och tankar kring 
avbild/bild/återspegling som finns bakom Paulus användning av eijkwvn, dovxa 
och kefalhv, enligt Conzelmann och under dessa mönster ligger i sin tur 
grekisk filosofi: platonism och stoicism.55 

I 1 Kor 11:7 skriver Paulus att mannen är Guds avbild och avglans och 
kvinnan är mannens avglans. Conzelmann menar här att kvinnan inte 
betraktas som avbild och förklarar detta med att bakgrunden finns i en judisk 
tankevärld. Det är inte Gen 1:26 som är bakgrunden till Paulus synsätt här, 
menar Conzelmann, utan ”the Jewish presupposition becomes visible”.56 

Conzelmann menar att avbild och avglans har synonym karaktär: att vara 
Guds avbild är att vara bärare av Guds avglans. 

Conzelmann återkommer frekvent till den judiska bakgrunden som för-
klaringsmodell till Paulus tankar i 1 Kor 11. Det svårbegripliga – eller svår-
smälta – förklaras med att det var självklarheter inom judendomen. 

Vad gäller 1 Kor 14:33b–36 så avvisas möjligheten att detta skulle vara 
en äkta paulinska del av brevet. 

This self-contained section upsets the context: it interrupts the theme of 
prophecy and spoils the flow of thought.57 

Som skäl för att betrakta avsnittet som en interpolation anförs motsägelsen 
mellan förbudet för kvinnorna att tala i 1 Kor 14:33b–36 och att kvinnors 
aktiva deltagande förutsätts i 1 Kor 11:2ff samt att det finns ”peculiarities of 
linguistic usage”.58 Conzelmann ställer frågan om vad som menas med att 
budet kommer från herren själv (v. 37), är allt som generellt är giltigt i kyr-
kan Herrens bud? Conzelmann menar att tanken knappast är paulinsk.59 

Förklaringarna till underordningstexterna rör sig således i kommentaren 
kring den judiska bakgrunden eller den hellenistiska bakgrunden, argument 

                               
53 Ibid., sid. 182. 
54 Ibid., sid. 182. 
55 Ibid., sid. 183. 
56 Ibid., sid. 186. 
57 Ibid., sid. 246. 
58 Ibid., sid. 246. 
59 Ibid., sid. 246. 
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om kvinnans roll och ställning i texten avvisas som märkliga, förvirrade eller 
icke-paulinska. 

Analyspunkt 4: översättningar 
Conzelmann har en exkurs kring innebörden av ordet eijkwvn (”avbild”, 
”bild”, ”skepnad”). Om kvinnan används inte eijkwvn, utan dovxa (”avglans”, 
”reflection”). Conzelmann menar att Paulus gör detta medvetet, men efter en 
etymologisk genomgång av ordet eijkwvn menar han att det finns ett synonymt 
förhållande mellan de båda orden: att vara Guds avbild innebär att äga dovxa 
(avglans).60 

1 Kor 11:7–8 uttrycker att mannen är Guds avbild och avglans, medan 
kvinnan är mannens avglans. Kvinnan är skapad genom mannen. Under 
detta ligger Gen 2:22 och 2:18, menar Conzelmann. Conzelmann ställer 
frågan hur man ska förstå detta i förhållande till tanken på Kristi kropp (där 
alla ingår) och i förhållande till Gal 3:28. Hur ska man förstå att kvinnan 
bara har förmedlad relation till Gud, när trons relation till Gud är omedelbar? 
Här ser vi hur Conzelmann formulerar teologiska frågor och glider över i ett 
kreativt arbetssätt. Conzelmann löser det hela så att han menar att för Paulus 
består den naturliga ordningen, men frälsningen för alla sker i Kristus. Det 
eskatologiska perspektivet överbryggar skillnaden.61 

Det är oklart om Conzelmann genom sin etymologiska utredning av 
eijkwvn tolkar Paulus som att kvinnan är Guds avbild, eftersom hon har dovxa. 
Man kan dock tolka det så, Conzelmann skriver: 

… the woman is here, indirectly, excluded from being an image, or she is one 
in a derivative sense. This can not be derived from Gen 1:26f either – quite 
on the contrary! Once again the Jewish presuppositions becomes visible. It is 
not unintentionally that Paul, in the case of the woman, speaks only of dovxa, 
and not also of eijkwvn. The formal sense of dovxa, because of its correspond-
ence with eijkwvn, is ”reflection”.62 

I 1 Kor 11:8 uttrycks att det är mannens dovxa kvinnan har, och inte Guds, 
men Conzelmann menar att begreppen motsvarar varandra, det är så han 
löser det tolkningsproblem texten här ger upphov till. Ovan gjorde Odeberg 
(Analyspunkt 1) den rakt motsatta tolkningen: mannen är Guds avbild och 
äger gudomsglans. 

Att täcka sitt huvud uttrycker skapelseordningen, och är därför mer än en 
sed och en större fråga än den om uppträdande, menar Conzelmann, sam-
tidigt får kvinnan del av gudomsglansen i Conzelmanns tolkning. 

                               
60 Ibid., sid. 187–188. 
61 Ibid., sid. 188. 
62 Ibid., sid. 186–187. En judisk midrash som förklarar att det var p.g.a. att Adam var avbilden 
som ormen närmade sig Eva, förmodas ligga under föreställningen enligt Jacob Jervell, som 
Conzelmann hänvisar till. Se Jervell (1960), sid. 296ff. 
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Analyspunkt 5: perspektiv 
De som ville försvara texten om kvinnors underordning och tystnad i 1 Kor 
14 som en äkta paulustext får det inte lätt, menar Conzelmann.63 Hur Paulus 
här kan basera sina argument på att detta är ett ”Herrens bud” är oklart, om 
han inte menar att allting som är generellt giltigt i kyrkan är Herrens bud, 
skriver Conzelmann.64 1 Kor 11 visar enligt Conzelmann upp en konflikt om 
kvinnors kläder som Paulus ville gå segrande ur och texten beskrivs som att 
den inte riktigt passar in i brevets sammanhang. 1 Kor 14 avfärdas som en 
interpolation med ett innehåll som är främmande för paulinsk teologi. En 
kontrast mellan paulinsk teologi och pastoralbreven lyfts fram. Paulus må 
förespråka kvinnors underordning, men inte deras tystnad, tycks Conzel-
mann mena. 

Paulus argumentation i 1 Kor 11 handlar om att visa att de naturliga skill-
naderna mellan man och kvinna består, kvinnan är underordnad mannen, 
menar Conzelmann.65 Conzelmann påpekar dock att det inte är fråga om att 
Paulus här hänvisar till skapelseordningen eller att de naturliga skillnaderna 
mellan man och kvinna skulle ha med närhet till Gud att göra. Conzelmann 
menar att Paulus inte skapar en analogi mellan förhållandet mellan Gud och 
Kristus och det mellan man och kvinna.66 Likaså avvisar Conzelmann att 
1 Kor 11 skulle handla om kvinnans underordning i äktenskapet, det handlar 
om församlingen och mer generellt om kvinnan och mannens (olika) naturer 
och kvinnans underordning under mannen.67 Paulus syfte är att ge regler för 
kvinnors uppträdande och klädsel i församlingen samt att lyfta fram kvin-
nans underordning under mannen. Detta är paulinsk teologi, menar Conzel-
mann: naturliga skillnader består, var och en på sin plats, men olikheter 
överbryggas i Kristus.68 

Huvudärendet är kvinnors klädsel och uppträdande, enligt kommentaren, 
samtidigt antyds att föreskrifter kring kvinnors klädsel också uttrycker vär-
deringar kring kvinnlighet. Paulus ”tunga” argumentation och det utrymme 
frågan får i 1 Kor 11 lyfts fram i kommentaren, men då fästs vikt vid att 
argumentationen och sakfrågan (huvudfrågan) inte står i proportion till var-
andra. I Conzelmanns tolkning finns en ambivalens, menar jag: å ena sidan 
skriver han att Paulus här behandlar något mer än bara en sed och att han 
förespråkar kvinnors underordning, å den andra innebär inte denna under-
ordning det som står i texten: att kvinnan är mannens avglans. Seden att 
täcka sitt hår får stort utrymme i tolkningen och beskrivningen av historien 
och när det gäller jämförelsematerialet, samtidigt skriver Conzelmann att 
Paulus talar om mer än en sed. Jag menar att Conzelmann brottas med 
                               
63 Ibid., sid. 246 samt not 58. 
64 Ibid., sid. 246. 
65 Ibid., sid. 184. 
66 Ibid., sid. 183–184 och not 31. 
67 Ibid., sid. 184 och not 32. 
68 Ibid., sid. 184. 
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texten: som exeget ser han och formulerar de frågor texten ger upphov till, 
men stannar sedan upp och slår fast att texten är en interpolation (1 Kor 14) 
eller att kvinnan ändå är Guds avbild (1 Kor 11), frågor om kvinnans yttre 
får belysa den historiska kontexten. 

Vi kan se att Conzelmann inte skyler över de problem texten skapar i 
mötet mellan text och läsare. Han lyfter fram att man inte kan säga att det 
handlar om kvinnors underordning inom äktenskapet, utan att det är fråga 
om att underordning avkrävs kvinnan för att hon är kvinna och att detta är 
Paulus synsätt. Conzelmann understryker det konkreta (klädsel och uppträ-
dande) som är Paulus syfte och menar att det inte är en teoretisk argumenta-
tion om kvinnans plats i allmänhet, utan att underordningen uttrycker den 
paulinska teologi där naturgivna skillnader består, var och en har sin plats, 
men Kristus överbryggar skillnaderna. Underordningen handlar således inte 
om äktenskapet, inte heller om en allmän underordning, utan om den under-
ordning som är både skillnad och överbryggad skillnad: kvinnan är under-
ordnad men jämlik i Kristus. 

Jag uttryckte det ovan som att det finns en ambivalens i tolkningen. 
Conzelmann skriver: 

We must bear in mind that what matters to Paul is not a theoretic develop-
ment of the argument – this is only a means to his end – but carefully – aimed 
parenesis addressed to specific persons. He is not discussing ”the place of 
women” in general.69 

Möjligen försöker Conzelmann här mildra textens innehåll: den handlar om 
sakfrågor riktade till specifika personer (slöjor, hår), de tyngre argumenten 
har bara till syfte att tydliggöra det konkreta som är det angelägna för 
Paulus. 

Conzelmann hänvisar också vid flera tillfällen till att en konflikt om dessa 
frågor råder mellan Paulus och församlingen i Korint. Han avvisar att det 
skulle röra sig om en ”Christian creed” och menar att det rör sig om resulta-
tet av en ”school tradition” och en ”school discussion”. 

Med dessa exempel vill jag visa hur Conzelmann brottas med texten. 
Samtidigt kommer klädsel och uppträdande i fokus i tolkningen på ett sätt 
som gör att Paulus argumentationen enbart betraktas som ett medel för att 
övertyga korintierna i sakfrågan. Att diskussionen mellan Paulus och korinti-
erna rört mer kring synen på kvinnor och kvinnlighet än uppträdande och 
klädsel utvecklas inte i kommentaren. Jag menar att frågan om kvinnors 
underordning och om de är mannens avglans förskjuts till periferin i kom-
mentaren. Frågan om kvinnorna reduceras och blir i första hand en diskus-
sion om det yttre och om uppträdande. De värderingar som ligger under och 

                               
69 Ibid., sid. 184, not 34. 
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den historiska situation och den konflikt denna diskussion speglar lyfts inte 
tydligt upp till ytan. 

Paulus argument är ”somewhat confused”, menar Conzelmann, och han 
avvisar tolkningen att det är en analogi mellan Kristus–Gud och kvinna–man 
som uttrycks i 1 Kor 11:3.70 Dessa två påstående får vi undersöka närmare. I 
1 Kor 11:3 står det att mannens huvud är Kristus, kvinnans huvud är mannen 
och Kristus huvud är Gud. Analogin och hierarkin i v. 3 verkar uppenbar: 
Gud – Kristus – man – kvinna. Argumentet i 1 Kor 11 för att kvinnan ska 
täcka sitt hår är att hon är mannens avglans, medan mannen är Guds avbild 
och avglans (1 Kor 11:8). Kvinnans härstammar från mannen och blev 
skapad för hans skull (v. 9). Därför ska hon täcka sitt huvud (v. 10). Allt 
kommer från Gud och mannen blir till genom kvinnan (v. 12). Kvinnan kan 
inte tänkas utan mannen, och inte mannen utan kvinnan: en skapelseordning 
med givna bibehållna roller och underordning för kvinnan, en underordning 
som inte upphävs i herren. Att kvinnan täcker sitt huvud blir ett yttre tecken 
på denna underordning som motiveras på två sätt: 1) hon är mannens 
avglans, mannen är Guds avbild och avglans 2) hon härstammar från 
mannen (i skapelseordningen). Detta upphävs inte genom v. 12 där allt sägs 
komma från Gud, utan förstärks snarare. Mannen är huvud och Guds avbild 
och avglans, men föds av kvinna (v. 12). Kvinnan är underordnad och 
mannens avglans, hon är skapad av/genom mannen (v. 7). Det är svårt att 
förstå Conzelmann när han avvisar tolkningen att det är en analogi som 
uttrycks i v. 3 och när han menar att Paulus argument i 1 Kor 11 är förvirra-
de. Conzelmann avvisar tolkningen att det är kvinnans och mannens olika 
närhet till Gud som formuleras av Paulus i 1 Kor 11. Denna tolkning har 
framförts av bl.a. Albert Schweitzer och bemöts av Conzelmann. 
Conzelmann skriver att Schweitzer: 

… goes to far in saying that for Paul the natural differences are differences in 
nearness to God. This is true of the underlying system, but is of no signific-
ance for Paul. He does not develop a theology of the orders of creation.71 

Conzelmann menar att v. 8 (kvinnan som mannens avglans, skapad för 
mannen) och v. 12 (mannen är till genom kvinnan, men allt är från herren) 
tycks vara en motsägelse, men hänvisar till att tanken har en judisk bak-
grund. Conzelmann menar dock att denna judiska bakgrund inte räcker för 
att förklara Paulus ”peculiar thought”, en tanke som börjar i kosmologi och 
som sedan förs över till kristologi.72 Conzelmann noterar här hur kvinnors 
underordning byggs in i det teologiska systemet. Kravet på kvinnors under-
ordning söker och formar sin teologi. 

                               
70 Ibid., sid. 182, 183–184. 
71 Ibid., sid. 184, not 31. 
72 Ibid., sid. 190. 
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Conzelmann avvisar tolkningar som tydligt förstärker kvinnans underord-
ning. Att minska motsättningen mellan 1 Kor 11:2ff. och 1 Kor 14:33b–36 
genom att hävda att Paulus är kritisk till kvinnors offentliga uppträdande 
redan i kap 11 och formulerar sin egentliga ståndpunkt i kap 14, avvisas av 
Conzelmann. Conzelmann redovisar således texternas receptionshistoria 
och bemöter och avvisar explicit tolkningar som är repressiva. Conzelmann 
talar om kvinnliga ”charismatics” och kvinnors ”public activity”, men inte 
explicit om profetissor. 

Sammanfattningsvis: Conzelmann ger referenser till receptionshistorien, 
han noterar att antikens diskussion om slöjan är kopplat till värderingar kring 
kvinnlighet, han avvisar både förstärkningar och försök till mildranden av 
texten. Här finns således öppningar för en tolkning där kön, makt och kvin-
nans ställning hade kunnat komma i fokus. I kommentaren får den konkreta 
frågan om hår och slöjor störst utrymme, kvinnans roll – och kvinnan – i 
övrigt förblir till största del oproblematiserad, trots att Conzelmann påpekar 
att det pågår en konflikt i Korint och att det finns en motsättning mellan 1 
Kor 11 2ff där kvinnorna förutsätts ha en aktiv roll och 1 Kor 14:33b–36 där 
de avkrävs tystnad. Textens svårighet vad gäller synen på kvinnan antyds, 
men Conzelmann löser tolkningsproblematiken vad gäller kön genom att 
hänvisa till bakgrunden, främst den judiska bakgrunden, eller avfärdar texten 
som varande en interpolation (1 Kor 14:33b–36) eller som förvirrad. Jag 
menar att man kan se en apologetisk tendens hos Conzelmann, när Paulus 
framställs som om han inte riktigt vet vad han gör och att han (Paulus) inte 
har klara argument. 

Det kan sägas vara en ”oskyldig” tolkning av Paulus, en tolkning som 
också gör Paulus ”oskyldig”. 

1 Timotheosbrevet 
Texten i 1 Tim innehåller inte en tydlig ”hustavla” (se kapitel 1 Material och 
avgränsningar). 

Kapitel 2 i Tim (2:8–15, 3:1) handlar om uppmaningar till ett kristet liv 
och en beskrivning av hur det livet ska gestalta sig rent konkret. Här finns 
den text som uppmanar kvinnor att klä sig och uppträda blygsamt, till under-
ordning och här sägs också att kvinnans ska bli räddad/frälst genom moder-
skapet. I kapitel 3 (3:1b–13) finns regler för församlingsledaren, där hans 
auktoritet som ledare kopplas samman med hans förmåga att leda sitt hus. 
Här uttrycks också krav på barnens underordning. Medhjälparna i försam-
lingen kan vara både män och kvinnor och här pekas bl.a. på vikten av ett de 
är nyktra, något som också lyfts fram i Tit. 

Kvinnans frälsning är ett reellt problem, eller en viktig fråga om man vill 
uttrycka det försiktigare, under den första kristna tiden. I 1 Tim lyfts berät-
telsen i Gen 1 om Adam och Eva fram, och Evas agerande framställs som ett 
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hinder för kvinnors frälsning. Kvinnor ska istället underordna sig och inte 
bestämma över mannen. Kvinnans räddning, eller frälsning, sker genom 
moderskapet. Att det är just moderskapet och äktenskapet som diskuteras av 
Paulus brukar i exegetisk litteratur förklaras med att de som i brevet kallas 
villolärare vill förbjuda äktenskapet (1 Tim 4:3). 

Nedan undersöks Olof Lintons kommentar till 1 Tim från 1964 och 
Martin Dibelius och Hans Conzelmanns kommentar från 1972. 

I Tim, Tolkning av Nya testamentet, Olof Linton 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
Linton menar att texten i 1 Tim tillhör ”hustavlans typ” och lyfter fram 
parallellerna till de mer explicita hustavlorna. Hustavlorna uppfattar de olika 
grupperna som naturgivna, de hör till själva samhället menar han. Sedan 
övergår han till att diskutera de olika tjänster och ämbeten som fanns i den 
tidiga kristendomen. Linton beskriver här hur den ”naturliga” indelningen 
ges en kristen dräkt i brevet. De olika ”indelningsgrunderna” blandas sam-
man, dvs. de äldre är inte bara äldre, utan har som ”äldste” en tydlig funktion 
i församlingen. Han påpekar att det här finns en dubbel tendens: den ena går 
ut på att på att några ska styra och andra lyda, och den andra att egentligen 
varje medlem i församlingen ska fylla en särskild uppgift i församlingen.73 
Denna dubbla tendens lyfter han fram när han beskriver att det bredvid dia-
konerna stod kvinnliga diakoner och även att några av de äldre kvinnorna 
fick ett slags särskilt ämbete.74 Jag tolkar honom så att han menar att 
kvinnorna har uppgifter just som medlemmar i församlingen, inte som 
ämbetsbärare. Denna diskussion för han också i samband med kommentaren 
till Titusbrevet (se kapitel 4). 

Enligt Linton växer en kyrkoinstitution med ämbeten och tjänster fram. 
Här speglas, menar jag, den forskningskontext Linton stod i och den kyrkliga 
diskussionen om ämbeten, kvinnliga ämbetsbärare. 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
Texten om kvinnans underordning i 1 Tim motiveras med skapelseberättel-
sen/syndafallet. Linton fångar upp detta och påpekar att det är en senjudisk 
tolkning av berättelsen om Adam och Eva som bör ligga bakom den författa-
ren till 1 Tim skriver. Han refererar till Jesu Syraks bok där det står att syn-
den kom in genom en kvinna och att alla ska dö för hennes skull. I denna 
diskussion blir det påtagligt att Linton brottas med textens underordnings-
tema, just när det gäller kvinnorna. Tidigare har han konstaterat att det före-
ligger en disproportion mellan uppmaningarna till männen och uppmaning-

                               
73 Linton (1964), sid. 368. 
74 Ibid., sid. 368. 



Annika Borg: Kön och bibeltolkning 180

arna till kvinnorna. De senare är både fler och mer utförliga. Han drar inga 
slutsatser av denna disproportion, utan konstaterar att förmaningarna är helt 
präglade av ett patriarkaliskt-religiöst kvinnoideal, som man kan spåra på 
andra ställen i NT. Han pekar särskilt på 1 Pet 3:1–6.75 Linton synliggör hur 
det patriarkala och det religiösa flätas samman. Han menar att texten han 
uppfattas som ”omodern”.76 

Linton menar att motiveringen med syndafallsberättelsen är mer främ-
mande för vår tid, t.o.m., för vår tids ”gammaldags” människor, än själva 
förmaningen till underordningen. Han skriver angående verserna 11–12, där 
kvinnan uppmanas att vara stilla och underordna sig: 

Detta är ju hårt tal. Men motiveringen är ännu värre. Den består i en hänvis-
ning till skapelseordningen och till syndafallsberättelsen. Men det kommer 
inte några skriftcitat och heller inte något kort referat av det som står i 1. 
Mosebok om skapelsen och syndafallet. Det rör sig bara om anspelningar. 
Men vi kunna inte utan vidare känna igen dem. Författaren ser nämligen 
dessa berättelser i ljuset av en senjudisk tolkning.77 

Linton menar att dessa ”senjudiska utsmyckningar”, eller bibellegender, låter 
det sexuella draget i berättelsen framträda starkare och bli huvudmotivet. 
Funktionen av denna anspelning på skapelseberättelsen/syndafallet i denna 
form ska, menar Linton, förstås som en analogi: liksom ormen förförde Eva, 
så att hon inte höll sig till Adam, så lockar dessa villolärare kvinnorna från 
äktenskapets plikter genom att de nedvärderar och vill förbjuda äktenskapet. 
Detta, dvs. det asketiska idealet, är tendenser i den gamla kyrkan, menar 
Linton. Han lyfter också fram att ”själve aposteln” Paulus i ”Paulus’ och 
Theklas akter” framställs som en man som predikar avhållsamhet och lockar 
hustrur från sina män. Här anar han en bakgrund till förmaningarna i 1 Tim, 
inte minst tanken på att kvinna blir frälst genom barnafödandet.78 

Analyspunkt 3: förklaringar 
Den senjudiska tolkning av skapelseberättelsen/syndafallet som i Lintons 
tolkning får utgöra bakgrund till texten i 1 Tim 4:13–15, blir också i kom-
mentaren en slags förklaring till textens uppmaning till underordning. Det är 
inte 1 Mos i sig som skulle ge denna syn på kvinnan. Det är istället en legend 
som inte ingår i kanon har bidragit till detta synsätt. Linton markerar på flera 
ställen i sin text att den gammaltestamentliga texten i 1 Mos inte självklart 
leder till den tolkning som görs i legenden och som återges 1 Tim.79 

En annan förklaring till texten som ges i kommentaren är att de ”gnostis-
ka” koryféerna har förbjudit äktenskap och framställt avhållsamhet som be-
                               
75 Ibid., sid. 367. 
76 Ibid., sid. 367. 
77 Ibid., sid. 367. 
78 Ibid., sid. 368. 
79 Ibid., sid. 367–368. 
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tingelse för frälsning. Med detta i åtanke, kan man förstå de omdiskuterade 
orden ”genom barnafödandet” som så radikalt som det låter, menar Linton.80 

Att barnafödande och äktenskap lyfts fram, är därför att det är just detta 
som har angripits. Linton föreslår att barnafödandet inte behöver förstås som 
en betingelse för frälsningen, men barnafödandet är inte ett minus utan ett 
plus för frälsningen.81 Men han påpekar samtidigt att för författaren behöver 
de göras till just betingelser, eftersom äktenskapet har ifrågasatts, ja, förbju-
dits. Återigen ser vi hur Linton brottas med textens formuleringar och dess 
innehåll och vill ge rimliga förklaringar, samtidigt som han benämner innehållet
som ”främmande”, ”hårt tal” eller kallar texten ”brysk”.82 

Analyspunkt 4: översättningar 
Linton diskuterar betydelsen av prepositionen diav när han kommenterar just 
hur barnafödandet och frälsningen ska förstås.83 Han påpekar att diav utöver 
sin vanliga betydelse ”genom” också kan beteckna de ledsagande omstän-
digheterna, således: under det att hon föder sina barn. Linton lägger här till 
ordet ”fostra”. Han vill förstå formuleringen i 1 Tim 2:15 så att kvinnan blir 
frälst (”räddad” i NT 81) under det att hon föder och fostrar sina barn. Som 
vi såg ovan menar Linton texten blir mindre brysk genom en sådan tolkning. 

Linton för också en diskussion om ordet swfrosuvnh. Klassiska grekiska 
dygder finns uppräknade i 1 Tim tillsammans med kärlek, tro och helighet 
(helgelse). Att inte förfalla till hybris, att besinna sig och veta sin plats fram-
hävs ofta som en klädsam dygd för en kvinna, menar Linton. Om han här 
syftar både på antiken och samtiden är svårt att avgöra, men det kan inte 
uteslutas att båda avses. Utan att utveckla det, noterar han dock här att 
dygder har med kön att göra. I 1917: års översättning står det att kvinnan ska 
ha ”ett tuktigt väsen”, en översättning som kan accepteras bara man inte tar 
den för snävt, påpekar Linton. Vi har sett att Linton i flera avseende 
problematiserar texten och resonerar kring det han uppfattar som ”bryskt” 
eller ”hårt tal”. 

Analyspunkt 5: perspektiv 
Linton använder orden ”gammaldags” och ”modern” vid några tillfällen när 
han kommenterar texten, även om han påpekar att försiktighet bör gälla 
angående just dessa ord. Första gången de dyker upp är när han kommenterar 
förmaningen om kvinnans klädedräkt. Den kan förefalla gammaldags att 
mena att kvinnor ska klä sig i ”goda gärningar”, enkelt och flärdfritt, skriver 
Linton. 

Sedan kommer en tydlig kommentar om hans egen tid: 

                               
80 Ibid., sid. 369. 
81 Ibid., sid. 369. 
82 Ibid., sid. 367 och sid. 369. 
83 Ibid., sid. 369. 
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Att det ena för närvarande uppfattas som mer modernt än det andra, beror ju 
på att betonandet av de yttre kvaliteterna på bekostnad av de inre är på fram-
marsch.84 

Han refererar till texten om kvinnors utseende och uppträdande i 1 Pet 3:3. 
Om man ska försöka ringa in Lintons perspektiv skulle man kunna säga 

att han i centrum sätter problemet med textens krav på kvinnans underord-
ning. Det framkommer, som vi sett, vid flera tillfällen. Han noterar att texten 
om kvinnorna är mer utförlig än den om män. Vidare lyfter han fram att 
textens innehåll är främmande för oss. Men, han menar samtidigt att moti-
veringen är mer främmande. Att den är främmande förklaras med att den är 
inlånat material som inte riktigt är förankrat i Bibeln (och i kristen tradi-
tion?). Textens förmaningar till kvinnorna beskrivs som ”brysk” och som 
”hårt tal”. 

Kvinnors underordning problematiseras således tydligt av Linton. Sam-
tidigt ges förklaringar till textens hårda tal: senjudiska utsmyckningar, gnos-
tiska extrema krav. Förklaringarna förläggs utanför kristendomen. Att för-
bjuda äktenskap och barnafödande ses som något för kristendomen 
avvikande. Linton refererar till ”Paulus’ och Teklas akter” när han diskuterar 
äktenskap och avhållsamhet och inte till någon av de texter i NT där det 
asketiska idealet uttrycks av Paulus. Att harmonisera Pastoralbreven med de 
”äkta” paulusbreven har vi sett Linton göra tidigare (se kapitel 4 och hans 
tolkning av Tit). Äktenskapet tenderar att göras till ett paulinskt ideal, även 
om ett flertal texter talar för motsatsen (1 Kor 7:1–7, 36–38), denna spänning 
diskuteras inte. 

Ibland kommer kommentarer som kan uppfattas vara av nutidskaraktär: 
barnafödandet är en fördel, men inte en betingelse för frälsningen. Vissa 
dygder anses mer klädsamma för en kvinna, samt beskrivningen av samti-
dens (dvs. Lintons samtid) betoning av yttre kvaliteter på bekostnad av inre. 

Det finns två linjer i Lintons perspektiv vad gäller kvinnorna: å den ena 
problematiserar han underordningen, å den andra diskuterar han återigen 
ämbeten, där kvinnor har ett allmänt ämbete och män ett särskilt. Möjligen 
finns bakgrunden till detta i 40-, 50- och 60-talens kyrkliga ämbetsdiskus-
sion/strid.85 Genom att problematisera underordningen, lyser argumenten 
om ämbetena starkare. Det är ingen kvinnlig underordning man förespråkar, 
men kvinnor ska inte inneha prästämbetet. Det blir två separata diskussioner. 
Följden blir, som jag ser det, att man skyler över kopplingen mellan under-
ordningen och ämbetsdiskussionen. 

Det är svårt att uppfatta Lintons återkommande diskussioner om ämbetet 
på annat sätt än att de speglar den kontext han själv levde i. Både de diskus-
sioner som böljade i kyrkan och arven från Anton Fridrichsen.86 Jag lyfter 
                               
84 Ibid., sid. 367. 
85 Se kapitel 3. 
86 Se kapitel 3. 
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därför fram detta som ett perspektiv som färgar Lintons läsning av texten. 
Problematiseringen av underordningstexten kan vara kyrkopolitiskt färgad. 

Bibelsynen och kontexten påverkar här tolkningen. Äktenskap och 
moderskap är värden att bevara i Lintons kommentar och kopplas till 
kvinnors roll och ämbeten. 

1 Tim, Hermeneia, Martin Dibelius och /Hans Conzelmann 

Analyspunkt 1: beskrivning av historien 
I kommentaren konstaterar man att förmaningarna till kvinnorna är av all-
män karaktär och inte bara handlar om hur kvinnor ska be, även om detta är 
den direkta kontexten. Uppträdandet under bönen är snarare ett exempel på 
hur denna allmänna regel kan tillämpas.87 Författarna till kommentaren 
menar att reglerna i 1 Tim inte enbart kan förstås i en kultisk kontext, dvs. att 
kvinnorna ska vara tysta i ”gudstjänsten”, utan bör uppfattas som en generell 
regel för kvinnors uppförande.88 Detta är säkerligen en historiskt rimlig slut-
sats att dra, men som en del i tolkningen i övrigt bidrar denna slutsats snarare 
till att förstärka underordningen. 

Den historiska situationen målas upp utifrån stridsfrågan om äktenskap 
och barnafödande som man menar speglas i brevet. Pastoralbrevens författa-
re slår vakt om den naturliga ordningen, när barnafödandet lyfts fram i fräls-
ningens ljus. Precis som Linton, pekar man på hur positivt barnafödande och 
äktenskap skildras. Man skriver: 

That the author of the Pastorals advocated this ”reasonable teaching” and the 
sound ethics of good citizenship can be regarded as his greatest contribution 
historically. We can appreciate this precisely if we see in him, not Paul, but a 
man of the second generation who had to withstand the mighty assault of 
syncretistic and ascetic tendencies and movements.89 

Ur Pastoralbrevens författares perspektiv uppfattas asketismen som en 
”mighty assault”, menar man i kommentaren. Mot bakgrund av de asketiska 
och synkretistiska strömningarna som fanns, så framstår 1 Tim:s syn på 
äktenskap och moderskap som god och förnuftig etik, enligt kommentaren. I 
kommentaren menar man således att ett kristet levnadssätt utformas i kritik 

                               
87 Dibelius/Conzelmann (1972), sid. 44–45. 
88 Ibid., sid. 44. 
89 Ibid., sid. 49. Med ”reasonable teaching” menar man ett uttryck i 1 Tim 1:10 ”sound teach-
ing” som förekommer endast här i NT. ”The formal designation of the teaching as ’sound’ is 
made concrete by the ideal made concrete by the ideal which applies in each case. In the 
passage 1 Tim 1:10, the next verse provides the concrete criterion: the gospel which is a firm 
part of the church’s teaching tradition”, sid. 25. Denna ”reasonable teaching” konkretiseras 
här, menar man, i kraven på underordning och blygsamt uppträdande. 
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mot bl.a. gnostiska ideal, ett synsätt som är vanligt när man kommenterar 
underordningstexter. 

Ett inslag i de gnostiska rörelserna var asketism. Vi behöver här kort åter-
knyta till asketism som ideal. För kvinnor innebar ett asketiskt liv en möjlig-
het att inte inordna sig i den över- och underordning som förutsattes och som 
formade förhållandet mellan könen, som vi sett i kapitel 3 ”Kontexter”. En 
kritik av eller kamp mot asketismen, som man i kommentaren menar att 
texterna speglar, behöver ses i ljuset av att asketismen gav kvinnor ett val. 
Möjligheten att leva asketiskt innebar alltså att kvinnor kunde slippa en del 
av kvinnolivets plikter och risker, t.ex. barnafödande. Men förutsättning för 
det var den asexuella kvinnan.90 Den könlösa kvinnan värderades som en 
andlig man. Om kvinnan levde asketiskt avsade hon sig sin ”kvinnlighet” 
och blev lik mannen. ”Kvinnligheten” associerades med sexualitet, svaghet, 
underordning. Den gifta kvinnan, änkan, eller de unga ännu ogifta kvinnorna 
var kvar i den patriarkaliska ordningen.91 Och det är i den ordningen hon ska 
stanna, sådan är kvinnorollen i underordningstexterna. På så sätt förstärker 
texten kvinnors underordning. 

Men i båda synsätten är ”kvinnligheten” ett hinder. Det asketiska idealet 
visar tydligt hur ”kvinnligheten” värderades. Den stod i vägen för en full-
komlig gudsrelation, likvärdig mannens. Den gifta kvinnan var genom sin 
”kvinnlighet” underordnad mannen. 

När kommentaren påpekar att det är gnostiska strömningar man tar spjärn 
mot i texten, så är det viktigt att lyfta fram denna historiska kontext. Trots 
den grundläggande nedvärderingen av ”kvinnlighet” som man i kommenta-
ren menar fanns i det asketiska idealet, så gav detta ideal kvinnor ett val och 
en möjlighet till en fullvärdig gudsrelation. Kvinnan som under underordnad 
är underordnad mannen såväl socialt som andligt. 

Att Pastoralbrevens författare, enligt kommentaren, har givit sitt största 
bidrag historiskt sett genom att förespråka äktenskapet och den ”naturliga” 
ordningen är ett värderande påstående, där kommentatorernas egen samtid 
och egna frågor skymtar. Möjligen finns här det bakomliggande resone-
manget att kristendomen inte hade överlevt om man inte anpassade sig till 
rådande normer i samhället. Men, detta är ju ett antagande som kan ifråga-
sättas. Som Kate Cooper visat, så fanns det asketiska idealet också i den 
romerska kulturen och var inte alls något helt främmande.92 

Den kollision mellan de kristna och den omgivande romerska kulturen som 
ofta målas upp, är således en i vissa delar onyanserad bild. Men, denna bild 
av historien fyller funktionen av att förklara och försvara texten. Kvinnors 
underordning blir på så sätt en nödvändighet för att kristendomen ska 

                               
90 Se t.ex. Aspegren (1990) sid. 11–14, Fatum (1992), sid. 70–71. Se kapitel 3. 
91 Fatum (1992), sid. 71. 
92 Cooper (1999), sid. ixff. 
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överleva, och inte ett aktivt val med teologiska, filosofiska och ideologiska 
implikationer. 

Som jag tidigare lyft fram uppfattades inte äktenskapet som något enty-
digt gott och asketismen som något entydigt ont av kvinnorna (se kap 3). 
Snarare var det så, som vi sett ovan, att det kristna asketiska idealet gav 
kvinnor ett val. Avhållsamhet och asketism är förankrat som ideal i den 
första kristna tiden och kan inte bara avfärdas som undantag eller extrema 
former av kristendom. 

Man påpekar också att kvinnor kunde ha en roll i församlingens liv och 
hänvisar till Apg 18:26. Att kvinnorna här uppmanas till tystnad får förklaras 
genom den situation församlingen befann sig i.93 

Analyspunkt 2: jämförelsematerial 
Kommentarerna i serien Hermeneia är mycket utförliga när det gäller jäm-
förelsematerial. Man har en mängd referenser till antika källor och utom- 
och inomkanoniska texter. I 1 Tim innehåller underordningstexten, precis 
som i 1 Pet, förmaningar kring hur kvinnor ska klä sig. Här lyfter man in en 
rad texter som jämförelsematerial. 

Kate Cooper menar att just sådana beskrivningar av att kvinnor ska upp-
träda och klä sig modest är en viktig del av det patriarkala mönstret: att kvin-
nor uppträdde blygsamt hade med mannens möjlighet till makt och erkänn-
ande att göra.94 I texten fungerar alltså dessa förmaningar som markörer för 
hur mannens makt ska upprätthållas. Kvinnan blir ett medel för upprätthåll-
andet av mannens makt. Nu arbetar Kate Cooper med andra texter än de ny-
testamentliga, men jag tror att hennes slutsatser är tillämpbara här. Uppma-
ningen i vers 9 att kvinnor ska klä sig blygsamt/måttfullt och utan för många 
yttre attribut jämförs i kommentaren med en mängd andra texter, där kvin-
nans yttre diskuteras. En hel del av dessa ligger i noterna, men några har 
man lyft in i brödtexten. Man argumenterar för att ”måttfullhet” nästan är syno-
nymt med kyskhet. En kvinna som inte var måttfull betraktades som prosti-
tuerad, är det resonemang man för. Detta belyses med ett citat från Filon: 

For a harlot is profane in body and soul, even if she has discarded her trade 
and assumed a decent and chaste demeanor, and he is forbidden even to 
approach her.95 

I underordningstexten i Tit nämns dock inte något om skökor, som här i 
citatet. Att använda den här typen av citat där kvinnor beskrivs utifrån den 
sexuella status de har i ett patriarkalt system är återkommande i kommentar-
litteraturen. Jag menar att detta förstärker de patriarkala och androcentriska 
inslagen i bibeltexten. I kommentaren noteras att måttfullhet är en kvinnlig 
                               
93 Ibid., sid. 48. 
94 Ibid., sid. 13. 
95 Dibelius/Conzelmann (1972), sid. 46. Jfr Törnkvist (1998). 
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dygd, men inga slutsatser av att måttfullhet är en könsmarkör dras. Precis 
som Linton noterar man att måttfullhet/blygsamhet är dygder som tillskrevs 
kvinnor. Genom mängden citat vill man tydligt visa att diskussionen om 
kvinnors yttre och deras uppträdande var levande under antiken. 

Om vi nu använder Coopers resonemang kan vi säga att de texter man 
hänvisar till i kommentaren fyllde apologetiska syften och kunde t.o.m. 
fungera som skrämselpropaganda. Om en kvinna inte var måttfull och 
uppträdde anständigt kunde hennes man förlora sina positioner och hon själv 
betraktas som prostituerad. Bilden av kvinnan under antiken byggs upp med 
hjälp av dessa citat. 

I den nytestamentliga kontexten är kvinnans måttfulla yttre ett tecken på – 
och en förutsättning för – ett heligt liv i tro. Under detta finns dikotomierna 
ren–oren, ärbar–hora. Denna bild blir i kommentaren förstärkt av de citat om 
kvinnan och kvinnans yttre som hämtats ur helt andra sammanhang. 

En intressant uppgift vore att på djupet undersöka uppkomsten och funk-
tionen av dessa detaljerade föreskrifter om kvinnors yttre. Men, för våra 
syften räcker det med att peka på att kraven fyllde olika funktioner i ett pat-
riarkalt system och att den stora mängd citat från olika källor i kommentaren 
lyfter fram kvinnans utseende och kropp som ett särskilt stort problem-
område: kvinna/kvinnlighet konstrueras utifrån dessa beskrivningar. 

Man lyfter också in material som kopplar ihop födande och fostrande.96 Vi 
såg också Linton diskutera kring födande–fostrande. 

Paulus och Tekla utgör också bakgrund till texten i 1 Tim, menar man. 

Analyspunkt 3: förklaringar 
I kommentaren argumenterar man för att det är judiskt parenetiskt material 
som utgör bakgrunden till texten i 1 Tim. Möjligen kan det röra sig om en 
fastlagd lista för hushållsplikter. GT:s berättelser om ”heliga kvinnor” är 
också viktiga för förståelsen av texten. (Men samtidigt utgörs inte jämförel-
sematerialet av texter från enbart en judisk kontext.) 

I kommentaren resonerar man kring varför dessa ”regler för hushållet” har 
integrerats i den kristna självförståelsen: 

The influence of Jewish parenesis may be operative here; but its terms would 
not have been appropriated if the rational conception of Christianity, with the 
goal of a Christianized life, had not favored their adoption.97 

Perspektivet i Pastoralbreven är annorlunda än Paulus, påpekar man. Medan 
Paulus levde i spänningen mellan denna världen och nästa och utvecklade en 
eskatologiskt färgad teologi, är Pastoralbrevens författares utgångspunkt en 
annan. Författaren vill istället bygga ett liv i denna världen grundad på 

                               
96 Dibelius/Conzelmann, sid. 48. 
97 Ibid., sid. 47. 
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kristna principer. Parousin är inte längre den grundläggande utgångspunkten. 
Detta förklarar många av de konkreta anvisningarna i Pastoralbreven 
(avvisandet av de ”gnostiska” idealen, måttfullhet med vin, unga kvinnor ska 
gifta sig, o.s.v.). Det tydligaste tecknet på att världens regler och ideal krist-
nas gäller just utvecklingen av familjeetiken, menar man i kommentaren.98 
Plikten att föda barn ges kristen motivering och jämställs med andra plikter 
t.ex. disciplin och lydnad.99 Och man påpekar: 

All this does not simply appear as a reproduction of popular ethics, but has 
been given new motivation by Christian ideas.100 

Det handlar således om en växelverkan mellan kristendomen och den omgiv-
ande kulturen/religionerna. Man placerar impulserna till ”reglerna för hus-
hållet” utanför kristendomen, men pekar samtidigt på att integrationen 
underlättades av att idealen gick hand i hand med grundläggande kristna 
värderingar. 

De asketiska rörelserna är också en förklaring till 1 Tim, menar man, även 
om detta inte är helt utrett i detalj inom forskningen (se ovan Analyspunkt 1). 

Analyspunkt 4: översättningar 
1 Tim 2:9 inleds med ”Likaså skall kvinnorna …” (min kurs.) Här för man i 
kommentaren ett resonemang om vart detta ”likaså” ska föras. Antingen hör 
det till beskrivningen av hur man ska be (med renade, lyfta händer) i versen 
före. Eller också för man det till orden om att kvinnor ska klä sig och upp-
träda blygsamt. Man har svårt att avgöra detta, men konstaterar: 

It is probable that these regulations, here doubtless intended for the worship 
service, originally referred to the behavior of women in general. For the argu-
ment given in 1 Tim 2:13 ff refers to the place of woman in creation, not her 
behavior during the service.101 

Vidare diskuteras betydelsen av ordet ”uppträda”. Man påpekar att ordet 
både kan referera till yttre uppträdande och till karaktär och disposition, 
ibland till båda samtidigt. Här drar man slutsatsen att det inte bara kan 
handla om uppträdande i yttre bemärkelse, utan att hela fältet av betydelse 
kan användas. 

                               
98Ibid., sid. 40. 
99 Ibid., sid. 40. 
100 Ibid., sid. 40. 
101 Ibid., sid. 45. 
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Analyspunkt 5: perspektiv 
Kommentaren till 1 Tim 2:9 (om den yttre/inre prydnaden, det blygsamma/ 
måttfulla uppträdandet) får större utrymme än 1 Tim 3:11–12, som utgör 
själva uppmaningen till underordningen. 

När det gäller underordningen för man åter resonemanget att det inte 
handlar om specifika regler för gudstjänstlivet, utan om allmänna livsregler. 
Detta påpekar man inte mindre än tre gånger. Man rör sig här från de kon-
kreta uppmaningarna till de allmänna. Det ökar betydelsen av kraven: de ska 
inte bara gälla en del av livet, utan alla livets områden. 

Reglerna har man förankrat i ”the reasonable teaching”, i det judiska infly-
tandet, i det kristna värderingarna och inte minst som förhållningssätt, teolo-
giskt (parousin förefaller långt borta) och politiskt/socialt (för att överleva). 

Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga om perspektivet att en 
avsevärd del av fokus ligger på kvinnans utseende och uppträdande, med 
Åses terminologi sker här en ”sexualisering” av hur kvinnor och kvinnors liv 
beskrivs. Vers 9 får ett stort utrymme i kommentaren. Man ser också att ett 
blygsamt uppträdande är ett könsspecifikt krav (även om man också tar med 
en text som visar att ett anständigt uppträdande också var viktigt för män, 
men de konkreta anvisningarna för kvinnor är annorlunda och mer detaljera-
de). I centrum finns också resonemangen om att detta är allmänna regler för 
kvinnor, och inte förmaningar som ska uppfattas som bundna till särskilda 
tillfällen eller sammanhang. En annan punkt är att asketismen framställs som 
avvikande och hotande. Äktenskap är det kristna idealet för samlevnad. 

Jacob Jervells och Nils Johanssons tolkningar 
Nedan följer en analys av en diskussion om underordningstexterna, exegeti-
kens uppgift och kvinnliga ämbetsbärare som fördes mellan Jacob Jervell 
och Nils Johansson i Svensk Teologisk Kvartalskrift 1963. I analysen av den-
na diskussion återfinns analyspunkterna inom parentes i den löpande texten. 

Nils Johanssons inlägg 
I Svensk Teologisk Kvartalskrift 2 1963102 skrev domprosten i Linköping Nils 
Johansson en artikel där han som ett direkt inlägg i ämbetsdebatten (1958 
hade prästämbetet öppnats för kvinnor i Sverige och 1960 hade de två första 
kvinnorna prästvigts) argumenterar mot ordningen med kvinnliga präster 
genom att använda underordningstexterna. Johansson säger sig i artikeln 
vilja bringa största möjliga objektiva reda i den affekterade och stridiga 
debatten. Artikeln föranleder tidskriftens redaktör Ragnar Bring att infoga en 
                               
102 Johansson (1963) ”Till frågan om kvinnan och Kyrkans ämbete enligt Paulus-breven”, sid. 
98–121. 
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not där han menar att det i ett senare häfte nog bör komma andra synpunkter 
på de problem Johansson berör.103 Johansson återkommer vid ett flertal till-
fällen till att det är viktigt att beskriva objektivt och bilda sig en objektiv 
uppfattning om forskningsresultaten och att strängt ”hålla undan alla andra 
motiv än önskan att få se vad som är mest sannolikt att dokumenten säga”.104 

Nils Johansson argumenterar för att Paulus ord i 1 Kor 14:34 om att kvinnan 
ska vara tyst och underordna sig inte bara handlar om någon störning eller 
oordning av gudstjänsten som kvinnorna skulle gjort sig skyldiga till, utan 
om den korintiska församlingens övervärdering av de pneumatiska gåvorna 
”tungotal, profetia och gnosis till förfång för agape”.105 Med agape avser han 
den Jesus-tradition han menar tar sig uttryck i 1 Kor 13. Johansson skriver: 

Och det är han (Jesus, min anm.), som han (Paulus, min anm.) både i kapitel 
13 och kapitel 14 (1 Kor, min anm.) spelar ut mot allt det pneumatiska.106 

Den historiska situationen (analyspunkt 1) är sådan, enligt Johansson att 
Paulus vill se till att församlingen inte hamnar på lagrättfärdighetens eller 
gnostikerns väg. Johansson menar att forskningen inte tillräckligt beaktat 
gnostikerna och därför hamnat på villospår.107 Johansson gör anspråk på en 
rent historisk undersökning. Han menar att Paulus inte bröt med judendomen 
just här för att ett ”Herrens bud” förbjöd honom (analyspunkt 3). Johansson 
motiverar och reder ut hur 1 Kor 14 om kvinnors tystnad och underordning 
är ett ”Herrens bud” (1 Kor 14:37): 

Som vanligt när det gäller Jesustraditionens ord, citerar aposteln icke, han 
anför blott innehållet.108 

Kvinnors underordning i 1 Kor motiveras inte explicit med Kristus, men 
genom att sätta likhetstecken mellan Paulus ord och jesustraditionen/jesus-
ord blir orden om kvinnors underordning ett ”Herrens bud”. De bud som 
ligger bakom 1 Kor 14 är inte kända, men det är lika fullt ”Herrens bud”, 
menar Johansson, för aposteln återger dem.109 Ordningen har Gud själv 
bestämt, enligt Johansson. Och ordningen är att: 

Aposteln vill varna för att gränserna mellan dem som av Gud insatts till en 
viss tjänst i församlingen och alla de övriga. Att utsudda dessa gränser, att 
’falla varandra i ämbetet’, det är i hans ögon att störa den ordning som Gud 
själv har bestämt.110 

                               
103 Ibid., sid. 121. 
104 Ibid., sid. 102. 
105 Ibid., sid. 101. 
106 Ibid., sid. 101. 
107 Ibid., sid. 101. 
108 Ibid., sid. 107. 
109 Ibid., sid. 108. 
110 Ibid., sid. 105. 
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Ordningen har således med ämbetet att göra. Johansson menar att det fanns en 
gemensam ämbetssyn i ”Urkyrkan” och gör en distinktion mellan att profetera 
(som kvinnor gjorde) och att vara lärare. Ämbete, Kyrka och Urkyrkan 
spelar stor roll i hans utredning. Han hänvisar till Hugo Odeberg och man kan 
också ana Fridrichsens argumentation. Han formulerar sig snarlikt Odeberg: 

Ingenstädes finns något belägg för den tanken, att de åt Kyrkan givna buden 
skulle vara präglade av ett slags relativism, så att de kunde ändras och anpas-
sas efter tidens behov och krav.111 

Johansson varnar således för både relativism och att läsa in det egna i texterna, 
samtidigt som han själv talar rakt in i och utifrån sin egen kontext där 
ämbetsdebatten var het. Kvinnor blir explicit ”de andra”: att kvinnor skulle 
delta som förkunnare/lärare i ”Kyrkans” liv blir ett brott mot Paulus ordning 
och därmed ett brott mot Herrens bud, mot Gud i tolkningen. Den 
ämbetssynen är från Gud själv. Här blir kollapsen mellan då och nu tydlig, i 
beskrivningen av historien och av val av perspektiv (analyspunkt 5). Texten 
blir en text om mäns ensamrätt till prästämbetet och frigör sig därmed från 
textens historiska kontext och dess konkreta innehåll. Johansson menar att 
ordet ”predikan” används flera gånger i bibeltexten (analyspunkt 4) och 
beskriver denna predikan som ett samtal mellan vissa av församlingens med-
lemmar som kallades homilia och som kan sägas motsvara en högmässopre-
dikan. Johansson placerar ämbeten, predikoformer och Kyrkan i Nya testa-
mentets värld. Mot kvinnors ämbete talar också övriga församlingar Kyrkan 
(1 Kor 14:33b), 1 Mos 3:16 och den gällande seden, menar Johansson. 

För Johansson är bibeln en helhet som uttrycker ett enhetligt tänkande. Så 
är 1 Tim 2:11–15 Nya testamentets egen tolkning av 1 Kor 14:34–38.112 
Underordningstexterna får understödja och förstärka varandra. I Johanssons 
utredning blir det också så att 1 Kor och Luk 12:41–43 (där Petrus frågar 
Jesus om en liknelse gäller lärjungarna eller alla och Jesus svarar med att 
säga att en trogen förvaltare gör det hans Herre satt honom att göra) parallel-
liseras. ”Får inte alla föra predikosamtal”, frågar sig Johansson, hans svar 
blir nej och han hänvisar till texten i Luk.113 

Slutligen konstaterar Johansson att: 

Vad Människosonen givit Kyrkan i sina bud om dopet, om nattvarden, om 
förkunnarens rätt att leva av evangeliet, om kvinnan och gudstjänsten och om 
allt annat, varom Herren givit befallningar, hade giltighet för alla tider enligt 
Urkyrkans uppfattning.114 

                               
111 Ibid., sid. 117, jfr Odeberg (1944), sid. 264. 
112 Ibid., sid. 109. 
113 Ibid., sid. 105. 
114 Ibid., sid. 117. 
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Citatet visar att kvinnors underordning, som för Johansson här i första hand 
har betydelse i relation till ämbeten. Hänvisningen till 1 Mos 3:16 visar att 
könsförståelsen inte bara relaterar till denna fråga, utan att det snarare är så 
att ämbetsfrågan blir en katalysator för könsförståelsen, gör frågan om kön 
akut. (analyspunkt 5). Kvinnors underordning är Människosonens bud, 
giltigt för alla tider, och precis som dopet och nattvarden konstitutivt för 
kyrkan. Men underordningsproblematiken förblir också osynlig genom att 
fokus förskjutits till ämbetsfrågan. 

Jacob Jervell svarar 
Precis som Ragnar Bring förutspådde kom andra inlägg i ämnet med andra 
synpunkter. Professor Jacob Jervell svarade Nils Johansson och lyfte fram 
frågan om hur man får använda forskning och bibeltexterna och vad som är 
den exegetiska forskningens uppgift. Vad som står skrivet vet man inte förr-
än man känner situationen, menar han. Ett idéinnehåll eller en föreställning 
låter sig traderas, men inte en historisk situation och inte levande människor, 
skriver Jervell.115 Debatten om kvinnor i kyrkans ämbeten kan överhuvudta-
get inte avgöras exegetiskt, menar Jacob Jervell och ställer frågan om vi 
skulle tillämpa Paulus förordning om att slaven ska förbli slav för att 
”grunngi en instillning til negrernas problem, f.eks. i Sör-Afrika”.116 Dagens 
ämbete har ingen motsvarighet i Nya testamentet, menar Jervell. Jervell 
skriver att om man tror att man kan lösa problemet kring ämbeten exegetiskt 
har man underkänt två saker: den exegetiska forskningens karaktär och den 
nytestamentliga (paulinska) utsagans art. Historisk vetenskap kan bara ge 
historisk kunskap, den kan inte vara normerande för tro och kyrkoord-
ningar.117 Jervell skiljer tydligt mellan den kritiska och kreativa uppgiften. 

Utsagorna i Nya testamentet är tillkomna i bestämda situationer till 
bestämda människor och Nya testamentet består av en mångfald av texter 
som är av fragmentarisk karaktär.118 Man kan ej ge en säker bild av kyrkliga 
ämbetens uppkomst och utveckling. Jervell kritiserar Johansson för bristande 
historisk-kritisk metod.119 Oklarheterna hos Johansson, bl.a. distinktionen 
mellan lärare och profet och slutsatserna om ämbetet visar bara, enligt 
Jervell att han ”ikke har historiska sakforholdt for oynene når han skriver, 
men derimot en forståelse av presteembetet slik det foreligger idag”.120 

Några institutionella predikosamtal finns inte heller i texten, menar 
Jervell. Johanssons argumentation om att 1 Kor 14 vilar på jesus-ord avvisar 

                               
115 Jervell (1963) ”Agape og menighetsordning. Omkring 1 Kor 12–14”, sid. 227–245. 
116 Ibid., sid. 227. Jervells språkbruk om människor i Afrika speglar en annan tid, och ändå är 
det inte länge sedan. 
117 Ibid., sid. 227. 
118 Ibid., sid. 228. 
119 Ibid., sid. 230. 
120 Ibid., sid. 232. 
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Jervell som nonsens. Skulle det vara ett jesus-ord om kvinnan och ämbetet 
som var okänt för den kristna traditionen, okänt för Paulus och hans läsare i 
Korint och okänt för den paulinska traditionen, undrar Jervell.121 Varför 
motiveras då kvinnors underordning på annat sätt om det fanns ett jesus-ord, 
undrar Jervell.122 Jervell uttrycker i artikeln sin upprördhet som akademiker 
och sin upprördhet å vetenskapens vägnar över Johanssons artikel. 

Varför finns då förbudet för kvinnor att tala (och kravet på underord-
ning)? Jervell menar att det kan vara en interpolation men stannar ändå för 
att kraven tillhör 1 Kor 12–14. 1 Kor 14:33b–36 står i ett större sammanhang 
om nådegåvornas/smörjelsens plats i församlingen och i livet, menar Jervell. 
Det rör sig ej om eviga regler utan om att få ordning på livet i Korint (ana-
lyspunkt 1).123 Paulus är argumenterande och övertalande, han vill överbe-
visa församlingen. Paulus behöver förstärka sin apostlastatus, han satsar sin 
andliga myndighet på att korintierna ska lyda hans befallning. Jervell beskri-
ver här texten som intervenerande och han beskriver Paulus roll som histo-
risk aktör på ett icke-apologetiskt sätt. Jervell menar att församlingen inte är 
förtrogen med det Paulus lägger fram och lyfter fram konflikten i den 
historiska situationen. Korintierna uppfattade att de nått fulländning och att 
uppståndelsen redan skett, ras och könsskillnader var upphävda – allt är 
tillåtet (analyspunkt 1).124 Smörjelsen ger status och man tävlar om att uppnå 
den. Paulus kritiserar detta, men inte genom hierarkiska ordningar eller 
institutionella ordningar, utan genom en ny förståelse av smörjelsen/ande-
gåvorna. Det bärande i gåvorna ska vara agape, agape är Guds smörjelse och 
här hänvisar Jervell till 1 Kor 13. Jervell menar att Paulus här ger uttryck för 
an icke-auktoritär syn på andegåvorna.125 Varför då förbudet? Kvinnorna 
väckte anstöt och de skulle avstå för agapes skull (analyspunkt 3).126 Det är 
således omgivningens reaktioner och normer som förklarar Paulus förbud. 
Kvinnorna får avstå, av kärlek, för att utanförstående ska ha möjlighet till 
frälsning. Det är inget principiellt förbud, utan evangelisk hänsyn. Evange-
lisk hänsyn får aposteln ta i sitt arbete, slaven och kvinna, ja, alla.127 Jervells 
tolkning mildrar kraven och sammanfogar underordning och kärlek. Att den 
evangeliska hänsynen fick skilda konsekvenser för olika grupper skyls över; 
hierarkin och makten förblir osynlig. 

1 Kor 14 är ingen metafysisk diskussion om skapelsen och förhållandet 
mellan 1 Kor 11 och 1 Kor 14 är en gåta, menar Jervell.128 Jacob Jervell 
avslutar sin artikel med att säga att grunden för beslutet om kvinnors tillträde 

                               
121 Ibid., sid. 233. 
122 Ibid., sid. 233. 
123 Ibid., sid. 235–236. 
124 Ibid., 236, 237–238. 
125 Ibid., sid. 240. 
126 Ibid., sid. 241. 
127 Ibid., sid. 244. 
128 Ibid., sid. 245. 
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till prästämbetet måste vara att främja evangeliet, men ämbetsfrågan är inget 
exegetiskt problem, utan ett hermeneutiskt menar han.129 

Tryggve N.D. Mettingers tolkning 
I analysen av Mettingers tolkning av underordningstexterna från 1984 åter-
finns analyspunkterna inom parentes i den löpande texten. 

1984 utkom en del i skriftserien Religio med titeln ”Eva och revbenet. 
Sex uppsatser om Gamla testamentet”.130 Författare var professorn i Gamla 
testamentets exegetik i Lund, Tryggve N.D. Mettinger. Uppsatserna behand-
lar i första hand teman ur Gamla testamentet, men Mettinger belyser också 
Nya testamentets underordningstexter. I inledningen skriver Mettinger: 

’Feministteologi’ – för somliga av oss har ordet samma valör som det gre-
kiska euangelion hade i urkyrkan, för andra står det närmast som en uppford-
ran till ett uppgivet Kyrie eleison. Oavsett hur den etablerade universitets-
teologin ställer sig, har kvinnofrågan kommit för att stanna som en utmaning 
till förnyat arbete med texter och traditioner.131 

Mettinger antar denna utmaning i volymens uppsatser. Den fråga Mettinger 
ställer är den exegetiska frågan: vilken innebörd hade dessa texter i sin sam-
tid? Mettinger reder ut diskussionen kring Eva och revbenet och pekar på att 
de två olika skapelseberättelserna (Gen 1:26ff.; 2:7ff., 21ff.) är två olika 
storheter. Mettinger visar hur berättelsen om Eva och revbenet har förank-
ring i den sumeriska paradismyten och menar att differentieringen mellan 
man och kvinna – komplementariteten – gäller för skapelsen från allra första 
början (analyspunkt 1 och 2). Mettinger tolkar utsagan i Gen om att kvinnan 
ska vara mannens hjälp positivt, kvinnan är ”mannens partner, på en gång lik 
och annorlunda”.132 

Dock kan man läsa urhistorien som om människan var ett enda väsen, 
med både kvinnliga och manliga egenskaper.133 Det Mettinger gör är att han 
genom att reda ut skapelseberättelserna visar att kraven på kvinnors under-
ordning inte kan uppfattas som en konsekvens av kvinnligheten i sig, utan är 
tillsammans med födslovåndorna ett straff (Gen 3:16). Underordningen är 
således inte en konsekvens av kvinnorollen ”som maka och mor” eller i 
”lotten att vara kvinna”, utan ett ingrepp i denna roll.134 Resonemanget om 
denna förvanskade kvinnoroll kan uppfattas på flera sätt: som ett försök att 
rädda något ursprungligt eller texten, men också som ett försök att peka ut 
                               
129 Ibid., sid. 228, 245. 
130 Mettinger (1984), sid. 63–72. 
131 Ibid., sid. 63. 
132 Ibid., sid. 64. 
133 Ibid., sid. 63. 
134 Ibid., sid. 65. 
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underordningen som avvikelse och förstörare av något i grunden gott och 
okomplicerat (kvinnorollen). 

Mannen ska härska över kvinnan (Gen 3:16) och det speglar dåtidens 
kvinnosyn där kvinnan var mannens ägodel (analyspunkt 1). Att vara ett kött 
bygger inte på den dikotomi kött–ande är uttryck för i Nya testamentet, 
”kött” här handlar inte om vare sig äktenskap eller sexualitet, utan om ”man-
nens urdrift till kvinnan som en kraft som är starkare än till och med blods-
band”.135 Jag uppfattar att Mettinger här talar om urdrift i en djup existentiell 
och psykologisk mening. Vi kan återknyta till Irigarays tanke om kvinna 
som ”den andre”, den nödvändiga projektionen för mannens eget ”jag”. 

Trots att kvinna sågs som en ägodel i den omgivande kulturen kan texten i 
Gen ändå uppfattas som radikal, menar Mettinger. Guds skaparvilja fick ett 
fullkomligt uttryck i den fullvärdiga komplementariteten mellan man och 
kvinna. Mannens rådande över kvinnan står i motsats till Guds ursprungliga 
plan. Underordningen beror inte på skapelse ordningen utan är ett resultat av 
mänsklig olydnad.136 Här blir det tydligt att Mettinger vill rädda något 
ursprungligt i dubbel mening: Guds plan och komplementariteten mellan 
könen. Könsdistinktionen är orubbligt förankrad i själva skapelsen.137 I 
omgivande kulturer spelade gudars sexualitet stor roll och man kan förstå 
texten mot bakgrund av den kanaaneiska sexkulten (analyspunkt 1). Men för 
Israel står Gud före och över den sexuella polariteten. Mettinger för här ett 
resonemang om att ”manligt” och ”kvinnligt” i avbildssammanhanget anty-
der en teologisk gräns, en markering av en jordisk pol (”manligt”, ”kvinn-
ligt”) och en himmelsk.138 Det är här fråga om en könsdikotomi. 

Mot denna bakgrund tar sig Mettinger an Nya testamentets underord-
ningstexter. Underordningstexterna utgör principiella ställningstaganden 
ifråga om kvinnor, menar Mettinger. Mettinger noterar att interpolationsteo-
rierna är populära och att texterna spelat en avsevärd roll för kyrkans kvin-
nosyn genom tiderna.139 Han artikulerar därmed två inslag i receptions-
historien. Mettinger skriver: 

När Paulus yttrar sig i kvinnofrågan gör han det utifrån två olika argumenta-
tionslinjer, nämligen a) Jerusalem-församlingens tongivande roll som möns-
ter och norm och b) en exeges av skapelsetexterna.140 

Det är i första hand 1 Kor 11 och 14 Mettinger syftar på här. Att kvinnan ska 
tiga i församlingen och att formuleringen i 1 Kor 11:10 om att kvinna bör 
bära något på huvudet för änglarnas skull, uttrycker Paulus anslutning till 
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137 Ibid., sid. 68. 
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seden bland de judekristna i Jerusalem och Palestina (analyspunkt 1).141 Att 
formuleringen i 1 Kor 14:37 om ett Herrens bud skulle bygga på ett förlorat 
jesus-ord finner Mettinger osannolikt: 

Detta vore mycket överraskande om kvinnans tigande verkligen hade förståtts 
såsom föreskrivet av Jesus själv – i 1 Tim kap. 2 finns inte skymten av en så-
dan argumentering, som naturligtvis skulle ha brutit udden av alla invänd-
ningar. Istället motiveras föreskriften här utifrån skapelsen och fallet.142 

Här får 1 Tim:s underordningstext belysa 1 Kor och jesus-orden ges stor 
auktoritet. Jag uppfattar att Mettinger här syftar på den rent exegetiska situa-
tionen om orden vore jesus-ord, men här skymtar också en bibelsyn fram. 

Mettinger visar att Paulus inte härleder sina postulat om kvinnan ur 
syndafallet och domsordet över kvinna i Gen 3:16 och mannens härskande 
över henne, utan tycks bygga på tidsföljden mellan mannen och kvinnans 
skapelse, dvs. före fallet. Paulus kombinerar olika utsagor i Gen – men så är 
han heller ingen modern exeget, utbrister Mettinger och skapar på så sätt en 
distans mellan då och nu. 

Är kvinnan Guds avbild eller inte? Mettinger menar att det är svårt att 
avgöra hur man ska översätta begreppen dovxa och eijkwvn (analyspunkt 4), det 
är svårt att precisera innebörden i termen dovxa, menar han. På ett par ställen 
i Nya testamentet finns något av en semantisk solidaritet mellan dovxa och 
avbildstermerna eijkwvn och oJmoivwsi". Kanske kan man anta att Paulus sätter 
likhetstecken mellan begreppen, resonerar Mettinger. Men eftersom Paulus 
argumenterar utifrån tidsföljden i skapelseberättelsen, är det inte självklart 
att han inte avser att det är mannen som är Guds avbild och att kvinnan inte 
är det, blir slutsatsen Mettinger drar.143 Jag menar att man bör dra konsekven-
ser av att de båda begreppen har skilda betydelser och att de kan vara med-
vetet valda p.g.a. just detta. Exegetiskt går det inte helt att avgöra, men mer 
talar enligt min mening för det sistnämnda. Vi ser hur Mettinger vänder och 
vrider på tolkningsproblemen och lyfter fram svårigheter och möjligheter. 
Mettingers historiska arbetssätt och att han formulerar sig kring recep-
tionshistoriska frågor lyfter upp tolkningsproblemen och könsförståelsen till 
ytan: detta destabiliserar kvinnors underordning som hermeneutisk kategori. 

I själva skapelsen före fallet finner Paulus en ordning han formulerar i 1 
Kor 11:3: Kristus–mannen–kvinnan, en tidsföljd och ett underordningsför-
hållande.144 Paulus gör också en kristologisk modifikation av denna struktur: 
Kristus är mannens huvud – mannen är kvinnans huvud – Gud är Kristi 
huvud. Man kunde förvänta sig att det sista ledet skulle stått först, men i sin 
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underordning under Fadern tar Kristus plats bredvid kvinnan.145 Utsagan om 
kvinnans underordning under mannen är således inbäddad i kristologiska 
utsagor. Skapelseteologin i kap 11 är grund för ”talförbudet” i 1 Kor 14:34 
finns en antydan om att samma skapelseteologiskt orienterade grundsyn 
utgör den yttersta motiveringen också här, menar Mettinger.146 Det som har 
betydelse för argumentationen i Nya testamentets underordningstexter är att 
Adam skapades ”först”. 

Syndafallets roll i Gamla testamentet ger en etiologi för kvinnors under-
ordnade ställning, men Mettinger påpekar att syndafallet, bortsett från 1 Kor 
11:14, inte spelar någon roll i de nytestamentliga ”kvinnotexterna”. Det är 
skapelseteologin som lyfts fram och den har fått en klar kristologisk 
”säkring”.147 Vi ser här hur Mettinger ser underordningstexterna som en 
integrerad del av paulinsk teologi och inte som interpolationer eller avvikel-
ser (analyspunkt 3). I Ef (5:22ff.) får förhållandet mellan Kristus och för-
samlingen fungera som motivering för kvinnors underordning under sina 
män, men Kristi utgivelse för församlingen ställs samtidigt fram som ett 
uppfodrande mönster för männen när Paulus uppmanar dem att älska sina 
hustrur.148 Paulus talar om underordning inom äktenskapet och församlingen, 
men inte om underordning i samhället, menar Mettinger. Men, detta (under-
ordning i samhället) kan möjligen deduceras ur hustavlorna, menar han sam-
tidigt. Mettinger hänvisar till Jacob Jervells slutsats om agape, som vi mötte 
ovan: att kvinnorna ska avstå en rättighet för kärleks skull, för hänsynen till 
evangeliet. Mettinger menar att denna tolkning som Jervell gör knappast gör 
Paulus ord i 1 Kor 14:34–35 rättvisa. Kvinnans skapelsegivna ställning gör 
det otänkbart att hon skall tala i församlingen, detta kan hon göra bara när 
hon ber eller profeterar för då talar hon inte i egen myndighet.149 Vi ser hur 
Mettinger tar textens sak och krav på allvar och gör dem synliga. Han 
förklarar och förankrar den såväl historiskt som teologiskt och låter dess 
innehåll kollidera med läsaren och/eller läsarens samtid. 

Att kvinnan inte är Guds avbild är ett teologiskt exempel på det jag 
beskrivit i kapitel 2: hur kvinnan blir den Andra, den andre. 

Om kvinna ska profetera eller be måste hon ha en ”makt” på huvudet som 
ger henne bemyndigande, i sig själv har hon det inte. Mettinger menar att 
kvinnosaksdebatten och feministteologin måste uppmana kyrkan att på nytt 
bearbeta texterna och om möjligt nå en principiellt genomtänkt helhetssyn. 
Den exegetiska uppgiften är att erbjuda arbetsmaterial för den hermeneutiska 
reflexionen och peka på de problem som man i det fortsatta arbetet har att 
brottas med.150 Mettinger skiljer här tydligt mellan kritiska och kreativa syften. 

                               
145 Ibid., sid. 70. 
146 Ibid., sid. 70. 
147 Ibid., sid. 70. 
148 Ibid., sid. 70–71. 
149 Ibid., sid. 71. 
150 Ibid., sid. 71. 
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Vad blir då enligt Mettinger resultatet av den undersökning han företagit? 
Mettinger pekar på att det föreligger ett spänningsförhållande mellan Paulus 
och urhistorien. Urhistoriens berättelse är att mannen härskar över kvinnan 
på grund av fallet, men Paulus talar inte om mannens härskande över kvin-
nan men däremot om kvinnors underordning och motiverar denna utifrån en 
i skapelsen nedlagd ordning i förhållandet mellan man och kvinna, en ord-
ning som han finner gälla redan före fallet.151 Mettinger menar att det är nöd-
vändigt för Paulus att argumentera just så av soteriologiska skäl: skapelsen 
är ju återlöst efter fallet, försonad med Gud. Paulus måste därför motivera 
underordningen på ett annat sätt.152 Genom att diskutera Paulus skäl och 
teologi, visar Mettinger hur kvinnors underordning som hermeneutisk kate-
gori – kvinnan som den Andra – skapar sin teologi. 

Mettinger lyfter fram könsförståelsen, dikotomier och tillskriver Paulus 
en genomtänkt syn på könen som är teologiskt förankrad och som också ska-
par teologi. Genom sin utredning pekar han också på andra teologiska möj-
ligheter och andra sätt att förstå mäns och kvinnors relation till varandra. 
Könsproblematiken är i fokus för Mettinger (analyspunkt 5). Han vill också i 
någon mening rädda urhistorien/ursprunget och den problemfria könskomp-
lementariteten, och här kan man möjligen se att den kritiska uppgiften glider 
över i en kreativ, eller åtminstone att en förförståelse skymtar fram. 

Göran Bexells tolkning 
I undersökningen av Bexells tolkning av underordningstexterna återfinns 
analyspunkterna inom parentes i den löpande texten. 

Boken Etiken, Bibeln och samlevnaden. Utformningen av en nutida 
kristen etik, tillämpad på samlevnadsetiska frågor. från 1988 är en spridd 
och välkänd kursbok inom det teologiska ämnet etik. Arbetet behandlar – 
som titeln anger – hermeneutiska frågeställningar, bibeltolkningsfrågor och 
etik. I boken finns ett avsnitt som behandlar underordningstexterna. 

Bexell konstaterar att exegeten alltid har ett personligt engagemang i 
”saken” och att texten uppfattas som normativ.153 Tolkarens relation till 
kvinnor spelar också in i tolkning och teologi. Bexell skriver: 

På samlevnadsetikens område, som berör även för tolkaren personliga frågor, är 
det viktigt att erinra sig den biografiskt-personliga förutsättningen. Redan ett 
så elementärt faktum som tolkarens könstillhörighet påverkar tolkningen.154 

                               
151 Ibid., sid. 71. 
152 Ibid., sid. 71. 
153 Bexell (1988), sid. 54. 
154 Ibid., sid. 55. 
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När Bexell ger exempel på motsägelsefulla bibeltexter, texter som visar att 
olika synsätt på sexualitet ryms inom bibelns ramar och därmed visa att 
bibeln inte är enhetlig i värderingar och idéer, kontrasterar han Höga visans 
erotiska text med Paulus förespråkande av celibatet i 1 Kor 7:1. Bexell väljer 
att hänvisa till mannen i Höga visan och dennes beskrivning av kvinnans 
bröst och sköte.155 I Höga visan beskrivs dock även mannen av kvinnan på ett 
erotiskt sätt, där finns kvinnans blick på mannen i lika hög grad. Men 
Bexells val av text ur Höga visan är en text där mannen är subjekt. Båda 
texterna, Höga visan och 1 Kor 7, som får exemplifiera på bibelns syn på 
sexualitet utgår således från ett manligt subjekt, kvinnan blir ett objekt som 
beskrivs med mannens blick. 

Bexell lyfter vidare fram hur Augustinus kämpade med sin sexualitet. 
Bexell beskriver hur Augustinus trots sin mörka syn på sexualitet faktiskt var 
fäst vid sin ”konkubin” eller ”älskarinna”. De kvinnor Bexell här hänvisar 
till var sannolikt prostituerade och prostituerade kvinnor under antiken var 
med största sannolikhet slavinnor.156 Att ge detta som exempel på att 
Augustinus ändå bejakade sin sexualitet visar enligt min mening en blindhet 
för det historiska sammanhanget och en oproblematiserad androcentrisk 
blick, där kvinnor blir objekt.157 

När Bexell närmar sig underordningstexterna börjar han med att konstate-
ra att man ska skilja mellan två slags överordning: 1) ”härskande” överord-
ning där mannen på ett för kvinnan negativt sätt utnyttjar sina maktbefogen-
heter. 2) ”beslutande” överordning där mannen tjänar kvinnan men likväl 
beslutar över henne.158 Överordningen graderas i Bexells framställning. 

I sin beskrivning av historien är Bexell influerad av feministteologin och i 
synnerhet av Elisabeth Schüssler Fiorenza och dennas syn på Jesus som den 
som markant bröt med samtidens kvinnosyn och hade en radikal nyhet.159 
Underordningstexterna förklaras utifrån de konflikter kvinnans nya ställning 
givit upphov till, men också med den judiska och hellenistiska bakgrunden till 
texterna (analyspunkt 3). Bexell pekar dock på att emancipation också fanns i 
den hellenistiska kulturen. Paulus hade som jude en klar över- och underord-
ningslära, men blir omvänd till kristendomen, menar Bexell.160 Paulusbreven 
fullföljer gängse judisk och hellenistisk familjesyn. Judendomen blir ändå 
den mörka fonden till texterna hos Bexell, även om han påpekar att källorna 
är svaga (analyspunkt 3). Paulus stod här inför kristendomens första stora 
nytolkningsuppgift när Jesu undervisning och urkyrkans budskap skulle 
föras från den judiska bakgrunden till den ur Paulus synpunkt hedniska, 

                               
155 Ibid., sid. 54–55. 
156 Ibid., sid. 55. 
157 Jfr Törnkvist (1998), sid. 26ff., 85. Törnkvist diskuterar hur prostitution inte problemati-
seras utan fungerar som en sexualiserande metafor i texter, Törnkvist undersöker Hos 1–3. 
158 Ibid., sid. 239. 
159 Ibid., sid. 243. Jfr Hampson (1996). 
160 Ibid., sid. 245. 



Tolkningar av underordning som tema 199

hellenistiska kulturmiljön: skulle kvinnans underordning kunna upphävas 
eller skulle den anses tillhöra den kristna identiteten?161 Bexell skriver: 

Temat för de paulinska breven är att kvinnans underordning och mannens 
beslutande överordning behålls, men relationen kvalificeras till att bli en 
ömsesidig, tjänande underordning med Kristus som förebild.162 

Citatet visar hur överordningen i Bexells tolkning av underordningstexterna 
blivit den ”lättare” överordning – en beslutande överordning – och maktför-
hållandet har transformerats till ett ömsesidigt tjänande. Vi har tidigare i 
materialet stött på denna transformering av begreppen (ambivalens, flexibili-
tet). Mannens överordning skyls över och de asymmetriska relationerna blir 
jämställda. Bexell menar att det grekiska ordet för underordna betyder unge-
fär ”inordna” (analyspunkt 4). Som kroppens delar är en helhet, ska kvinnan 
och mannen ”inordnas” i en fungerande helhet. Bexells tolkning av begrep-
pet kan ifrågasättas, det är som vi tidigare sett en term som är hierarkisk. 

Bexell kombinerar i sin utredning av texterna en feministteologisk apologe-
tik och en exegetisk apologetik. Bexell varnar också för anakronism och att 
låta moderna jämställdhetsideal vara utgångspunkt i tolkningen. Han för ett 
resonemang om varför man kan avvisa Nya testamentets texter om slaveriet. 
Slaveriet har försvunnit, därför har giltigheten för det tidsbundna försvun-
nit.163 Men, man kan här ställa frågan hur det resonemanget blir tillämpat på 
kvinnors underordning. Underordningen har inte försvunnit – den föresprå-
kas och återskapas i vår samtid – är då kraven inte tidsbundna utan giltiga? 

Bexell tolkar Paulus ord om mannen som kvinnans huvud i 1 Kor 11 så 
att Paulus där förmodligen inte anger någon lägre värdering av kvinnan än 
av mannen, utan menar att det möjligen bara anger att mannen är den ur 
vilken kvinnan framgått enligt en av skapelseberättelserna.164 

Den omgivande kulturen, att inte väcka anstöt och skapelseberättelsen om 
revbenet i Gen 2 får bilda bakgrund till underordningstexterna. Bexells 
perspektiv blir tydligt när han beskriver varför man inte ville ta strid i under-
ordningsfrågan. (Här förutsätter han att det var en stridsfråga utifrån den 
tolkning av Jesus-traditionen han gör och mindre utifrån de faktiska kon-
flikter texterna speglar.) Bexell menar att man inte ville ”väcka anstöt” i 
onödan på en punkt som kanske inte sågs som ”central och avgörande för 
den kristna identiteten”.165 Här framträder Bexells perspektiv. Det är svårt att 
se hur underordningen inte skulle vara en central och avgörande punkt i de 
kristna kvinnornas identitet. (Analyspunkt 5) 

                               
161 Ibid., sid. 245. 
162 Ibid., sid. 245. 
163 Ibid., sid. 66. 
164 Ibid., sid. 245–246. 
165 Ibid., sid. 246. 
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Bexell upprepar också ett av mönstren för tolkning av underordningstex-
ter: kristusbudskapet är ett korrektiv mot en felaktig användning av under-
ordningen. Bexell menar att om man i den judiska och grekiska kulturen 
kunde beskriva kvinnan som en slav i förhållande till sin herre, så gällde det 
enligt den paulinska etiken att kvinnans relation till mannen mer som barnets 
relation till föräldrarna eller systerns till brodern, dvs. en radikal förändring 
inom ramen för den bestående sociala ordningen. 

Mettinger tolkar utsagan i Gen om att kvinnan ska vara mannens hjälp 
positivt, kvinnan är ”mannens partner, på en gång lik och annorlunda”.166 

Bexell baserar sig på de exegetiska mönster för tolkning av kvinnors 
underordning vi stött på. Underordningens konkreta villkor och kvinnor blir 
nästan helt osynliga i hans utredning av underordningstexterna. Bexell 
menar dock att den ömsesidiga underordningen inte upphäver kvinnans 
sociala underordning under mannen.167 Påståendet är motsägelsefullt. Lika 
motsägelsefullt är påståendet att brevlitteraturens synsätt är att härskandet 
upphör men underordningen består.168 Paulus tvåfaldiga budskap blir således 
i Bexells tolkning att kvinnan ska underordna sig, men att det är fråga om en 
ömsesidig underordning i kärlek. Underordningen har fått en ny förebild.169 
Att detta innebär att kvinnor i kärlekens namn får skyla över sin egen 
underordning och att den får gudomlig legitimitet och därmed ytterligare 
förstärks, är ingen diskussion som förs i Bexells bok. Bexell påpekar att 
kvinnan inte bara är socialt underordnad i Pastoralbreven, utan också mora-
liskt underlägsen. Under antiken ansågs dock kvinnan vara underlägsen i alla 
avseenden. 

Bexells slutsats av sin utredning är att nutida kristen etik ska fullfölja den 
brytning med konventionella uppfattningar som Jesus inledde. Jesu kvinno-
uppfattning får fungera som normerande. Idag väcker kvinnors underordning 
anstöt, så vi får göra som då: inte väcka anstöt. Det är också meningslöst att 
behålla vare sig slaveri eller kvinnors underordning när kärlek och respekt 
råder, menar Bexell. Bexell lyfter också fram ömsesidigheten och Gal 3:28 
som viktiga i en kristen etik. Dessa tankar strider mot underordningen, 
menar han. 

Sammanfattning 
I undersökningen av Odebergs tolkning av 1 Kor såg vi hur tanken på könens 
olikhet ”i skapnad och anlag” blev det centrala i tolkningen. De värderingar 
och synsätt bibeltexten uttryckte beskrevs som giltiga i alla tider, eviga krist-
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na sanningar. Odeberg beskriver en könsdikotomi där kvinnan förlorar sin 
ställning som skapad till Guds avbild. Könsdikotomin bildar utgångspunkt 
för Odeberg när han avvisar tanken på kvinnors offentliga uppdrag. 

Conzelmann avfärdade 1 Kor 14 som en interpolation och är i sin tolk-
ning av 1 Kor 11 orienterad mot kvinnors yttre och material kring slöjor och 
hår som får belysa den historiska kontexten. Han lyfter fram den antika 
könsförståelsen och receptionshistorien. Conzelmann menar att kvinnan 
beskrivs som Guds avbild/avglans i brevet, då begreppen kan anses harmo-
niera med varandra. 

I Lintons kommentar till 1 Tim möter vi en tolkning som formulerar läsa-
rens förmodade reaktioner: att texten kan uppfattas som ”brysk” eller som 
”hårt” tal. Linton problematiserar textens innehåll. Han menar att asketism är 
oförenligt med kristendomen och lyfter fram moderskap och äktenskap. 
Linton för också diskussioner om ”ämbeten”. 

Dibelius/Conzelmann målar också en mörk bild av det asketiska livet och 
lyfter fram äktenskapet som det goda. I det jämförelsematerial till 1 Tim man 
redovisar beskrivs kvinnor bl.a. som skökor (de som ej uppträder ”måttfullt”). 

Vi har genom Johansson, Jervell och Mettinger fått tre exempel på hur 
underordningstexterna och användningen av dem i samtida diskussion ställer 
frågor om exegetikens uppgift och ansvar på sin spets. Johansson var tydligt 
influerad av sin samtids ämbetsdebatt i sin utredning av underordningstex-
terna. Jervell gjorde en tydlig åtskillnad mellan exegetikens kritiska uppgift 
och den kreativa. Hans historisk-kritiska arbetssätt tydliggjorde problem i 
texten, men hans tolkning följde det mönster för tolkning där kärlek och 
underordning flätas samman. 

Mettinger arbetade historisk-kritiskt på ett sätt som formulerade problem 
utan hänsyn till kollisionen mellan text och läsare. Han resonerade kring 
könsförståelse och förde in resonemang om receptionshistorien. 

Genom Bexell fick vi exempel på hur man inom etikens område använder 
texterna och också hur de ställer etiska frågor om relationen mellan man och 
kvinna på sin spets. Bexell graderade överordningen och därmed dämpades 
maktförhållandena. 

I det kapitel som nu följer ska jag dra samman resultaten av min under-
sökning av tolkningarna av underordningstexterna samt presentera de krite-
rier jag anser vara vägledande i mötet med underordningstexterna i synner-
het, men även i mötet med andra bibeltexter. 
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KAPITEL 6 
Resultat och kriteriediskussion 

Kvinnors underordning som hermeneutisk kategori i 
funktion 
I det här kapitlet kommer jag att lyfta fram resultaten av min undersökning 
och diskutera hur kvinnans underordning är en hermeneutisk kategori i mate-
rialet. 

Finns kvinnor? Denna tillspetsade fråga är relevant att ställa efter den 
undersökning som har utförts. 

Jag vill här återknyta till Mary Jacobus diskussion om ”textual harass-
ment”. Jacobus pekar på hur kvinnor blir ”de andra” i texter och hur de för-
lorar sin subjektstatus, får bilda bakgrund till skilda resonemang (men inte 
själva vara i fokus), använda som exempel för att uttrycka en grupp mäns 
synsätt. Detta har det funnits exempel på i min undersökning. 

Tolkningarna av kraven på kvinnors underordning harmoniserar i stor 
utsträckning med varandra: Det finns mönster för hur man tolkar kvinnors 
underordning. Tolkningarna är sällan självständiga eller formulerar 
självständiga problemställningar. I materialet finns följande mönster för 
tolkningar av underordningstexter: 
1. Underordning och kärlek flätas samman. Underordning är ett uttryck för 

kärlek och en respons på kärlek. 
2. Underordningen och /eller överordningen graderas så maktförhållandena 

dämpas, osynliggörs. 
3. Underordning och kristendom går att förena. 
4. ”I herren”, ”kristustron”, Gal 3:28 är kritiska korrektiv till kraven på 

underordning. Kraven är på så sätt bärare av radikalitet. 
5. Kvinnorna tilltalas i texten, detta tilltal är en uppvärdering av kvinnan i 

förhållande till omgivande kulturers kvinnosyn. 
6. Kvinnor beskrivs som objekt/sexualiserade. 
7. Kristendomen/Paulus/texten är god och befriande. 
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Punkten 3 är en övergripande tolkning som finns i hela materialet, med ett 
möjligt undantag för Tryggve N.D. Mettinger. Jag ska nedan resonera kring 
dessa mönster för tolkning och ge exempel. 

Frågan om kön 
Frågan om är kön problematiseras sällan explicit i tolkningarna av underord-
ningstexterna, samtidigt som kvinnor i hög utsträckning beskrivs utifrån sitt 
kön (som hustrur, skökor, mödrar) i relation till män. Kvinnor är kön, men 
frågan om kön bearbetas inte mer än undantagsvis. Mannens könsneutralitet 
riskerar att bli en underliggande värdering och norm. 

Men könsförståelsen kommer upp till ytan i några av kommentarerna, 
även om könskomplementariteten är en oproblematiserad förutsättning. 
Marcus Barth, Hugo Odeberg och Tryggve N.D. Mettinger låter frågan om 
kön komma upp till ytan på olika sätt. Ett fjärde exempel på där könsförstå-
elsen kommer upp till ytan något är hos Anton Fridrichsen. Odeberg och 
Mettinger för båda upp frågan om kön och könsförståelsen till ytan – även 
om detta sker på två helt olika sätt och med skilda utgångspunkter. För 
Odeberg är underordningen en konsekvens av könskomplementariteten, 
medan underordningen för Mettinger relateras till berättelsen om fallet i Gen 
– underordningen är en konsekvens av fallet, ett straff och inte en konsek-
vens av könskomplementariteten. De båda förenas dock i en grundläggande 
syn på könen som komplementära. Komplementariteten är för Odeberg en god 
ordning. I arbetssätt är de dock helt skilda åt. Mettinger arbetar efter en nog-
grann historisk-kritisk metod där han strävar efter att förklara och ge en 
historisk och teologisk bakgrund till Paulus argumentation om kvinnors 
underordning. Mettinger är den i materialet som låter kollisionen mellan text 
och läsare ske, som problematiserar texternas receptionshistoria och försöker 
ge en kontext – teologisk och historisk – till underordningstexterna. Hos 
Mettinger spårade jag ingen apologetik eller något försök att skyla över, 
mildra eller avstå från att brottas med textens innehåll. 

För Odeberg är fokus snarare att argumentera för Paulus krav på kvinnors 
underordning och hävda dessa kravs relevans idag. Genom att förankra dem 
i urkyrkan, i skapelseordningen och hos Jesus själv blir kraven eviga, norm-
givande och förpliktigande. Hos Odeberg är kvinnors underordning och 
mäns överordning en förutsättning för att mannen kan vara man och kvinnan 
kvinna. Kvinnors underordning och mäns överordning är könskaraktäristika. 
Underordningen är essentiell. Men detta inbördes förhållande mellan könen 
är också en förutsättning för en rätt gudsrelation. Om kvinnan inte underord-
nar sig hindrar hon inte bara mannen från att vara man (och upphäver 
skapelseordningen), hon hindrar honom också från att ha en gudsrelation, 
från att vara Guds avbild. Att kvinnor underordnar sig är således en central 
del i mannens könskonstitueringsprocess, och eftersom denna process är 
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något ständigt pågående blir kvinnors underordning det som bekräftar att 
mannen är man och står i rätt gudsrelation. Kvinnor som inte underordnar sig 
blir då omvänt ett hot mot mannens ”manlighet” och därmed mot hans 
existens och hans gudsrelation – och mot hela skapelsen. Kvinnan är den 
”andre”, ”den Andra”, men hon är samtidigt den spegel mannen behöver för 
att bli man, en av Gud skapad man och avbild. Kvinnan som brist och som 
sådan en nödvändig del i mannens självbespegling – en teori vi mötte hos 
Irigaray – blir tydlig här. 

Vi har också sett hur Anton Fridrichsen för upp könskomplementariteten 
till ytan och beskriver kvinnans natur som ”ytterst svag”, ”lättbedräglig” och 
kvinnan som ”skröplig”. Kvinnan utsätts för allahanda faror och skyddas 
genom sin underordning under mannen. Underordningen är en konsekvens 
av kvinnans natur, och underordningen blir därmed essentiell. Genom 
underordningen skyddas hon mot kvinnoemancipationens och de (religiösa) 
offentliga uppdragens faror. Underordningen definierar hennes kvinnlighet 
och underordningen gör henne samtidigt till kvinna. 

Könsdikotomi 
Marcus Barth synliggör könsproblematiken och diskuterar polariteten mellan 
kropp–själ och hur denna har skapat en polaritet mellan kvinna–man. Men, 
sedan konstruerar Barth själv en könsdikotomi där kvinnan blir den passiva 
och mannen den aktiva och där olika egenskaper (positiva och negativa) 
knyts till dessa kvinnliga och manliga positioner. Man skulle kunna säga att 
även här blir underordning för kvinnor något essentiellt, som knyts till könet 
där könskomplementariteten är en osynlig och icke ifrågasatt grund. Det är 
så den hermeneutiska kategorin kvinnors underordning fungerar. Glappet 
och formandet, är de två underordningsmekanismer som tydligast är 
verksamma här. Glappet innebär att kvinnan/ kvinnligheten/kvinnokroppen 
görs till hinder för att vara något på ”riktigt”. I en teologisk kontext kan detta 
exemplifieras med en tanke som uttryckts genom teologihistorien: att 
kvinnan inte är Guds avbild på ”riktigt”, hennes kvinnlighet är ett hinder.1 
”Formande” innebär att kvinnan/kvinnligheten/ kvinnokroppen formas och 
ges ett innehåll som blir en motsats och ett skäl till varför inte kvinnor kan 
vara något på ”riktigt”. Man kan se Barths tolkning av kvinnan som 
”motsats” till mannen, dvs. mottagande, passiv, förändrad, överväldigad som 
ett uttryck för glappet och formandet. Underordning associeras i tolkningen 
med kvinna/kvinnlighet. Kvinnans liv som kristen är annorlunda än 
mannens, för att hon är kvinna. Hon blir en motsats, ”den andra”. Barth 
konstruerar en könsdikotomi där egenskaper byter plats från en negativ till 

                               
1 Åse studerar här synen på kropp och kvinnors underordning inom det svenska polisväsendet. 
Hur kvinnor/kvinnlighet/kvinnokropp görs till hinder för att vara något på ”riktigt”, riktig polis. 
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en positiv pol beroende på vilket kön de förknippas med. Kvinnan som vill 
ha kontroll, dominans och påverka och förändra finna i en negativ pol, 
medan en man med samma vilja förknippas med en positiv pol samt att hans 
vilja då uttrycks med positiva begrepp som ”att överväldiga” eller ta ansvar. 
Barth ger här ett tydligt exempel på ett könsdikotomt tänkande, det är så den 
hermeneutiska kategorin ”kvinnors underordning” fungerar: den konstruerar, 
cementerar könsdikotomier: producerar och reproducerar kvinnors 
underordning. 

Maktförhållanden 
Frågan om maktförhållandet mellan könen förblir i de flesta kommentarer 
osynlig och även osynliggjord. Flera av kommentatorerna försöker omvandla 
den över- och underordning mellan könen som texterna ger uttryck för från 
ett maktförhållande till ett ömsesidigt förhållande. Vi har mött det hos Barth, 
Olsson och Bexell. Sådana tolkningar kan inte sägas ha stöd vare sig i histo-
rien, i texten eller i det språkbruk som används i texterna. Vi såg hos Olsson 
och Barth, hur underordningen görs till något generellt för alla kristna, utan 
att hänsyn tas i tolkningen till de olika grupper kraven på underordning rik-
tas till. Tolkningarna visar en brottning med texternas innehåll och den kolli-
sion som skapas i mötet med uttolkaren – men som inte tydligt formuleras – 
samtidigt som osynliggörandet av makten också förstärker underordningen 
då kvinnors verklighet skyls över. Kvinnorna blir inte subjekt eller fokus i 
tolkningen, utan uttolkarens svårigheter med textens krav. Här blir också 
uttolkarens egen bibelsyn synlig. Texten räddas, men också Paulus och kris-
tendomen. Det är så den hermeneutiska kategorin ”kvinnors underordning” 
fungerar i materialet: kvinnors underordning blir den punkt man kan välja 
att inte se, som får förbli osynlig då en androcentrisk blick definierar det 
centrala i en tolkning. Det centrala blir ofta i materialet att rädda Paulus eller 
kristendomen. 

Argumentet att kristendomen anpassade sig till rådande förhållanden åter-
kommer i kommentarerna. Samtidigt blir den bilden motsägelsefull, då kris-
tendomen också antas vara en radikal rörelse och i konflikt med rådande 
normer och inte minst radikal för kvinnor. Istället är det så att det är just på 
denna punkt – när det gäller kvinnors underordning – som paulinsk kristen-
domsförståelse i så fall (om denna ”anstötsteori” nu är historiskt korrekt) 
inte vill väcka anstöt. Detta att inte kristendomen ska väcka anstöt speglar 
kommentatorerna också själva genom att försöka göra texternas underord-
ningskrav just mindre anstötliga. Underordningen blir frivillig, ömsesidig, 
ett tjänande för båda könen och för varje kristen människa. Kvinnan blir här 
återigen den andra, den vars liv och verklighet blir perifer då det är annat och 
andra som blir centrum. Hos Birger Olsson såg vi hur underordningen blev 
frivillig, kritisk, medveten och vald. Hos Barth är kvinnors underordning en 
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respons på mannens kärlek. Underordningen är hos Barth frivillig, radikal, 
befriande, begränsad och ömsesidig. Underordning är ett förhållningssätt 
som man distanserar från undergivenhet och underdånighet och framställer 
som radikalt och kritiskt. Som en slags radikalitet som underminerar orätt-
färdighet. Ett paradigm är att underordningen tolkas som frivillig, vald, 
medveten, radikal – som ett kristet ideal. 

Barth och Odeberg är de i materialet som tydligt argumenterar för att 
texterna om kvinnors underordning inte är interpolationer (vi möter det även 
hos Mettinger) eller (enbart) en påverkan från judiskt eller hellenistiskt håll, 
utan är en genuin paulinsk – kristen – tanke, även om de tolkar denna 
tanke på skilda sätt. Hos Barth blir Paulus motsatsen till misogyn, hos 
Odeberg är Paulus poäng att begränsa kvinnorna eftersom deras uppgifter 
som kvinnor är annorlunda än mäns. 

Göran Bexell omdefinierar överordningen och skapar en distinktion 
mellan beslutande och härskande överordning. Den överordning Paulus 
talar om är en beslutande överordning och den är således mer ”demokratisk”. 
Den frivilliga och ömsesidiga underordningen och den beslutande och 
”nästan demokratiska” överordningen har dock inte stöd i texterna. Jag 
menar att en noggrann historisk-kritisk metod omöjliggör en sådan tolkning. 
En sådan metod innebär att man fjärmar sig från texterna och ökar avstån-
det mellan då och nu – det är exegetikens uppgift – och det minskar risken 
för att låta bibelsyn, provokation och förförståelse spela in på ett för tolk-
ningen genomgripande sätt och ökar således möjligheten till objektivitet. Att 
tolka över- och underordning på det sätt som t.ex. Olsson och Bexell gör 
förflyttar texternas subjekt (kvinnorna) till en perifer position. Detta förstär-
ker texternas underordningstema eftersom kvinnorna i tolkningen inte får 
behålla sina positioner som tilltalade, även om man sedan kan ifrågasätta om 
tilltalet med dess budskap kan verka befriande. 

Tilltal 
En del kommentatorer lyfter fram det emancipatoriska och radikala i att 
kvinnorna överhuvudtaget räknas med och tilltalas. Detta blir motsägelse-
fulla tolkningar. Hur kan ett tilltal som uppmanar kvinnor att tiga eller 
underordna uppfattas som radikalt och positivt? Återigen kan man inte klart 
se hur en sådan tolkning kan vara trovärdig historiskt eller rimlig p.g.a. sin 
inneboende motsägelsefullhet. Vi såg hur Lars Hartman lyfte fram tilltalet 
till kvinnorna som något nytt och i någon mening radikalt, som något det 
kritiska korrektivet ”i Herren” skapade. Det är historiskt sett så att kvinnorna 
normalt inte ingick som en särskild grupp i den antika hustavlan, men slut-
satsen att detta innebar något radikalt positivt för kvinnor att nämnas för att 
underordna sig och tiga förblir motsägelsefullt och knappast en rimlig tolk-
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ning. Jag har vid flera tillfällen påpekat att såväl tolkningar som begrepp i 
materialet präglas av ambivalens. 

Kristendomen räddas och tillskrivs incitament till kvinnobefrielse. Men 
kan underordningstexterna förstås så? Är ”i Herren” verkligen ett kritiskt 
korrektiv? Vilken är förutsättningen för en sådan tolkning? Förutsättningen 
är, enligt min mening, synen att kristendomen är bärare av incitament till 
befrielse. En formulering som ”i Herren” kunde användas för att förstärka 
argumentationen och göra kraven på underordning trovärdiga. Genom 
argumentationen integreras underordningskraven i kristendomen. Hartman 
ställer dock frågan om vad författaren gör med dessa krav som bör ha stridit 
mot kristendomen. Hartman menar att författaren ser problemet och jämkar 
litet med kraven så att det kritiska korrektivet ”i Herren” kommer med. 
Hartman noterar att kraven inte avvisas, som ju hade varit en möjlighet. Om 
nu kraven på underordning verkligen strider mot kristendomen är den 
centrala frågan. Många av kommentatorerna är överens om att de i någon 
mening gör det – även om detta inte alltid diskuteras explicit i 
kommentarerna. Här blir en konflikt mellan text och läsare synlig; men 
underordningen fogas till slut in i kristendomen, underordning och 
kristendom går att förena. Odeberg är den ende som tydligt argumenterar för 
att kraven på underordning för kvinnor är kristna krav och en viktig del av 
kristendomen. Vi finner sådan argumentation, om än inte så tydlig även hos 
Fridrichsen, Linton och Johansson. De vi ser här är en otydlighet kring 
förhållandet mellan autenticitet och rimlighet. Odeberg är tydlig: 
underordningstexterna är autentiskt kristna och därmed också rimliga. Hos 
andra kommentatorer ser vi brottningen: kraven är autentiskt kristna 
eftersom de står i bibeln, samtidigt är det orimliga. Men, att något autentiskt 
kristet samtidigt skulle kunna vara orimligt är en omöjlighet. Det är den 
underliggande värderingen, så man försöker göra kraven på underordning 
rimliga. 

Mannens ansvar 
Kommentatorerna lyfter också fram att männen, återigen till skillnad från 
andra antika texter, avkrävs något i underordningstexterna. De ska t.ex. älska 
sina hustrur och inte få sina barn att tappa modet. Mannens ansvar lyfts fram, 
t.ex. av Odeberg, Reicke, Hartman och Bexell. Men tydligast är det hos 
Barth, som bygger sin teologiska argumentation i kommentarer på männens 
kärlek till hustrurna och ansvar för dem. Här ser kommentatorerna en 
möjlighet att tolka texterna som radikala och i någon mening befriande. 
Barth påpekar t.o.m. att Paulus ”tar i” mot männen när han uppmanar dem 
att älska sina hustrur och att Paulus är mjukare i tonen när han uppmanar 
kvinnorna att frukta sina män. På så sätt blir uppmaningarna till männen 
kraftfullare och hårdare än underordningskraven riktade mot kvinnorna 
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(kvinnorna ska underordna sig männen, frukta dem och lyda dem i Ef) i 
Barths tolkning. Mannen är centrum och kvinnan periferi. Textens hårda 
krav riktas till männen, inte kvinnorna. Kraven riktade till kvinnorna 
mildras, skrivs om, skjuts i bakgrunden, textens innehåll transformeras. 

För Hartman och Bexell handlar de om att de här finner incitament till en 
ömsesidighet mellan man och kvinna, medan uppmaningen till männen för 
Reicke handlar om att männen ska ta hänsyn till kvinnans svagare natur, till 
kvinnan som ett ”ömtåligt element” och inte förakta henne för hennes svag-
het. Kvinnans svaghet fortsätter att bli konstitutivt för hennes väsen i 
Reickes tolkning. Kvinnans svaghet betonades också av Fridrichsen. Barths 
argumentation handlar om att kvinnan istället får en slags ”maktposition” i 
förhållande till mannen, då hon har ”rätt” att kräva kärlek. Underordningen 
som avkrävs kvinnorna blir något perifert hos Barth. 

Min mening är att man här läser in sin egen samtid och syn på familj och 
kärlek. Texter om män, kvinnor, familj, kärlek och sexualitet minskar distan-
sen mellan text och läsare då det texten uttrycker plötsligt förmedlar något 
uttolkaren själv har erfarenhet av, därför blir kollapsen mellan då och nu en 
större risk med sådana texter än andra. Varför då ett krav att älska sin 
hustru? Hur såg man på kärlek för tvåtusen år sedan? Är det så att det här 
finns ett incitament till mer ömsesidighet inom ramen för ett i grunden hier-
arkiskt maktsystem av över- och underordning? Kan det finnas ett positivt 
ideal här byggt på synen att kvinnan är underordnad och svag, men ändå 
värd att älska (hur vi nu ska förstå kärleksbegreppet)? Det är möjligt att man 
historiskt kan förstå uppmaningarna till männen så. Men, detta utvecklas inte 
i kommentarerna, med undantag för Barth, som utvecklar en kärleksteologi 
som vill befria kärleken mellan man och kvinna och där Kristus är garanten 
för denna kärleks möjlighet. 

Brottningar 
Kvinnors underordning är ett problem för ett flertal av kommentatorerna och 
de brottas med tolkningsproblematiken. Men, för att reda ut hur kvinnors 
underordning är ett problem får vi återknyta till de teorier i kapitel 2 som 
visade det djupgående i kategorin kön. Det som blir tydligt i kommentarerna 
är att kvinnors underordning blir ett problem för att kraven på kvinnors 
underordning ger en negativ syn på kristendomen och Paulus. Det är bilden 
av kristendomen, teologin och Paulus som ska räddas. På en regulativ nivå 
ser en del kommentatorer också hur kraven står i kontrast mot samtidens 
värderingar av kvinnligt och manligt. Men på den konstitutiva nivån sker 
produktionen och reproduktionen av de värderingar som möjliggör en syn 
där kvinnors underordning inte är ett problem, denna produktion och repro-
duktion sker genom att kraven på kvinnors underordning osynliggörs 
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och/eller görs till positiva ideal istället för repressiva krav. Kvinnorna kan 
göras till ”de andra”. 

Detta sker på olika sätt i kommentarerna och visar hur den hermeneutiska 
kategorin kvinnors underordning fungerar. Man använder uppmaningarna 
till männen för att tona ned kvinnornas underordning och skapa en slags 
jämbördighet i krav och ömsesidighet. Männen avkrävs också något, menar 
man och minskar på så sätt skillnaden i styrka och innehåll i kraven, sam-
tidigt som man skyler över de tydliga kraven om underordning för kvinnor. 
Kvinnors underordning är således i centrum, men inte kvinnorna och inte 
maktrelationen och dess konsekvenser och inte heller de tänkbara möjlig-
heter att undersöka vad uppmaningen till kärlek kan ha inneburit. I de tidiga 
svenska kommentarerna kan man se att kvinnors underordning är ett 
problem på ett annat sätt. Här blir snarare problemet hur man ska visa att 
underordning eller underdånighet är ett aktuellt kvinnoideal. 

Kvinnans natur 
Att mannens överordning och kvinnans underordning inte bara är något ska-
pelsegivet och nödvändigt, utan också ett grundläggande uttryck för kvinn-
lighet och manlighet, är en tanke som finns i materialet. Underordningen är 
essentiell och konstituerar kvinnans väsen. I Anton Fridrichsens utläggning 
av 1 Pet uttrycks tanken om att kvinnan förlorar sig själv om hon emancipe-
rar sig från mannens beskydd. Över- och underordningen blir således ett 
mönster som står i samklang med människans natur, nästan som ett slags 
självförverkligande. Mannens uppgift är att förstå och ta hänsyn till denna 
kvinnans svagare natur. Detta kommer fram hos både Odeberg och Fridrich-
sen. Hos Odeberg är en från mannen emanciperad kvinna en sorglig vanbild 
av en kvinna. Skillnaderna mellan man och kvinna är nedlagda i oss och de 
skapar våra skilda förutsättningar, roller och uppgifter, menar han. Men, 
skillnaderna spelar också roll för vår frälsning och vår gudsrelation. Att neg-
ligera dessa skillnader blir ett brott mot Gud, det försvårar människans guds-
relation och det är också ett brott mot människans innersta väsen. 

Lohse understryker i sin kommentar till hustavlan Kol att det är mötet 
mellan det antika samhället och kristendomen som ger upphov till hustavlor-
na. Det handlar om att anpassa sig till det som var passande och särskilt tyd-
ligt blir det när det gäller uppmaningen till kvinnorna/hustrurna att under-
ordna sig. Det är anpassningen detta är ett uttryck för och inte något som kan 
överföras till andra tider och som måste omprövas i varje tid utifrån vad som 
är lydnad ”i herren”. Kristendomen var inte ute efter att ändra världen, 
menar han. Lohse löser textens ”anstöt” genom att orsaken till texternas 
uppkomst förläggs till förhållanden och tankar utanför kristendomen – den 
omgivande antika kulturen. Bilden av denna kultur blir här entydig, något 
som vi mött i ett flertal av kommentarerna. Men, som Hartman visar i sin 
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kommentar fanns det antika tänkare och rörelser som förespråkade en mer 
jämbördig relation mellan könen. Detta diskuteras också av Barth. Kristen-
domen framställs i Lohses beskrivning som en anpassningens religion, det 
lyfts inte fram att det är just på dessa punkter – när det gäller människors 
inbördes maktförhållanden – som kristendomen i så fall anpassar sig. Möjli-
gen kan man bakom detta ana en luthersk kristendomsförståelse av förhål-
landet till överheten, som kan utvecklas ur Paulus brev, hos Lohse. Att 
underordningstankarna integreras i kristendomen är ett implicit problem för 
Lohse som han försöker lösa på två sätt, dels genom att hänföra tankarnas 
ursprung till omständigheter utanför kristendomen själv och genom en över-
gripande vägledande tolkningsprincip som säger att texternas då inte 
omedelbart kan överföras till nuet. Lohse understryker textens historiska 
kontext och dess teologiska kontext som han menar är eskatologin. Han 
distanserar då och nu, för att lösa spänningen texten ger upphov till. Samti-
digt gör hans egen beskrivning av textens historiska kontext inte den histo-
riska situationen rättvisa. Kristendomen och bibeln räddas därmed från 
textens svåra innehåll, vilket också innebär att detta innehåll inte bearbetas 
kritiskt. Lohse glider, enligt min mening, här mellan den kritiska och krea-
tiva uppgiften. Lohses kommentar är också ett exempel på några av de tolk-
ningar som präglar tolkningarna av underordningstexterna: de olika under-
ordningstexterna får belysa varandra utan att de enskilda texternas kontext, 
funktion och intention reds ut och Gal 3:28 används som ett kritiskt korrek-
tiv mot underordningstexterna. Vi har också stött på det motsatta: hos 
Odeberg blir Gal 3:28 en text som istället visar underordningstexternas tro-
värdighet som (ur)kristet evigt budskap, Gal 3:28 är ett undantag och måste 
förstås med underordningstexterna som raster, menar Odeberg. Hos exem-
pelvis Lohse, Conzelmann och Bexell är det tvärtom: Gal 3:28 är rastret.2 
Hos Lohse finner vi också det paradigm som ser kristendomen som ett kri-
tiskt korrektiv eller kritisk norm till underordningen, en norm som hindrar 
maktmissbruk och förtryck. 

Underordning och kärlek 
Underordning och kärlek associeras med varandra, också det är ett paradigm 
i tolkningarna av underordningstexterna. Ett tydligt exempel fann vi hos 
Birger Olsson, som använder sig av kärlekens lov i 1 Kor 13 för att tolka 
kvinnors underordning i 1 Pet. Underordningen är ett uttryck för den kristna 
kärlekstanken, som varje kristen har att leva efter. Vi mötte denna tanke 
även hos Jacob Jervell där han menar att alla kristna måste avstå eller offra 
sig för kärleks skull, underordning är ett uttryck för detta. Mettinger nämnde 

                               
2 Gal 3:28 är ett vanligt raster för bibeltolkningen och kristendomens förståelse av manligt 
och kvinnligt inom huvudstråket av feministteologin. 
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också denna tolkning, där underordning och kärlek sammanflätas, i sin 
utläggning, men avvisar den eftersom han menar att den tolkningen av 
underordningen inte går att förena med Paulus ord om underordning och 
hänvisar till underordningstexten i 1 Kor. 

Äktenskapet 
Äktenskapet lyfts fram som ideal, en god norm. Detta är tydligt hos Linton, 
Reicke, Barth och Dibelius/Conzelmann. Här blir spänningen som finns i 
Nya testamentets mångfacetterade syn på asketism och äktenskap skymd. 
Det liknar ibland ett försvar för äktenskapet, och det är inte självklart att man 
talar om antikens äktenskap, utan också om sin egen tid. Vi har mött det hos 
Linton och i någon mån hos Dibelius/Conzelmann. 

Kontrollen av kvinnans kropp och reproduktion, något som är grundlägg-
ande i ett patriarkalt system, skapas här genom att moderskap och äktenskap 
görs till ideal och kombineras med soteriologi. Detta blir tydligt i 1 Tim. 

Det kristna kvinnoideal som kommer att bli det dominerande i kristendo-
men ser vi här byggas upp. Men, som vi sett tidigare var det inte alls det 
enda idealet: asketismen förespråkades av Paulus. Genom att minska spän-
ningen mellan Paulus syn och den syn på kvinnans roll och äktenskapet som 
kommer till uttryck i underordningstexterna, kan kommentatorerna rädda 
både texten, Paulus och kvinnoidealet. 

Den tydligaste äktenskapsteologin finner vi hos Barth, som driver tesen 
att Paulus hade en positiv syn på äktenskap och på sexualitet och hur hus-
tavlan i Ef är uttryck för en kärleksteologi. Barth poängterar dock att det är 
det monogama äktenskapet Paulus avser och att äktenskapets syfte inte bara 
är reproduktion. Kvinnors underordning är en respons på mannens överväl-
digande kärlek, som har sin förebild i Kristus. 

Motivering till för dessa krav på stillhet, tystnad och underordning är ofta, 
i någon form, skapelseberättelsen i 1 Mos. Kvinnans underordning motiveras 
i flera av underordningstexterna, med GT:s kvinnor eller någon annan gam-
maltestamentlig text. Slavars underordning eller de olika uppmaningarna till 
männen motiveras med Kristus. Kanske är orsaken till dessa skilda motive-
ringar åtminstone delvis berör frågan om kvinnans frälsning – kvinnan står 
längre ifrån Gud/Kristus än mannen. Grunden för synen på kvinnans fräls-
ning är dikotomierna kvinna–man, oren–ren, världslig–andlig. Mannen är 
länken mellan kvinnan och Gud/Kristus. Man kan se Barths kristologi som 
ett exempel på där kristologin skapar könsdikotomier: Kristus är grunden 
och förutsättningen för kärleken mellan man och kvinna, underordning är 
kvinnans respons på denna kärlek. 

För Linton står ofta synen på kyrkan och kyrkans ämbeten i fokus. Han 
problematiserar tydligt underordningstexten vid flera tillfällen, men lyfter 
samtidigt fram det positiva i det (äktenskaps) ideal som framställs. Och han 
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är noga med att framhålla att kvinnor hade allmänna, och inte särskilda/ offi-
ciella, ämbeten. Att lyfta fram äktenskapet och att diskutera det omöjliga i 
kvinnors offentliga (kyrkliga) uppdrag kan också ses som mönster för tolk-
ningar av underordningstexter i det tidiga svenska materialet: Fridrichsen, 
Odeberg, Reicke och Linton. Dibelius/Conzelmann formulerar också att det 
är märkligt och konstigt med kvinnor som framträder som lärare, men detta 
framträder inte på samma sätt som i det tidiga svenska materialet. En kvinna 
som går utöver de givna rollerna är ”pervers” eller ”abnorm” hos Odeberg 
t.ex. Hos Reicke och Odeberg fann vi också översättningar som skulle 
underlätta en nutidstillämpning, som ”chef” och ”arbetsgivare”. 

I det tidiga svenska materialet lyfts som vi sett frågan om kvinnans möjlig-
het till offentliga religiösa uppdrag fram. I materialet konstrueras kvinnlig-
heten blir en skapelsegiven och därmed essentiell egenskap som omöjliggör 
vissa uppgifter. Kvinnan blir mannens motsats. Detta är uttryck för under-
ordningsmekanismerna glappet och formandet: kvinnligheten är ett hinder 
för att bli något på ”riktigt”. Kvinnligheten görs till hinder och motsats. 

Skönhet och skökor 
Hermeneias referenser till texter om kvinnors utseende och uppträdande är 
många. Underordningstemat spelar, i jämförelse, en mindre roll. Citat från 
antika texter om kvinnan som sköka, är kraftfulla och det är svårt att se hur de 
egentligen belyser texterna, eftersom texterna inte handlar om detta. Ett 
exempel är 1 Tim. En kvinna som inte uppträder anständigt är inte bara en 
dålig kristen, utan en sköka som drar skam över sin man. Om den könsrelate-
rade skam- och skuldretoriken förs inga resonemang i Dibelius/Conzelmanns 
kommentar. 

Vi har sett exempel på hur kommentatorerna diskuterar kring kvinnornas 
yttre. Olsson, Conzelmann och Dibelius/Conzelmann är två exempel. Olsson 
för i sin kommentar ett resonemang om kvinnors skönhet som mynnar ut i att 
kvinnor får vara vackra. Detta och en användning av jämförelsematerial som 
sexualiserar kvinnan (exempelvis hänvisningar till citat där skökor får bilda 
en negativ fond mot vilket det ”goda” kvinnoidealet – t.ex. hustrun – får 
framträda) i kommentarmaterialet är exempel på det Cecilia Åse lyfter fram 
och kallar ”sexualiseringen”: kvinnan betraktas med mannens blick och 
fråntas på det sättet subjektstatus. 

Sammanfattning 
Jag har ovan diskuterat sju mönster för tolkning: 1.Underordning och kärlek 
flätas samman. 2. Underordningen och/eller överordningen graderas så 
maktförhållandena dämpas. 3. Underordning och kristendom går att förena. 
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4. ”I herren”, ”kristustron” fungerar som kritiskt korrektiv till kraven på 
underordning. Kraven blir på så sätt bärare av radikalitet. 5. Kvinnorna 
tilltalas i texten, detta tilltal är en uppvärdering av kvinnan i förhållande till 
omgivande kulturer. 6. Kvinnor beskrivs som objekt/sexualiserade. 7. 
Kristendomen/Paulus/ texten är god och befriande. Dessa paradigm är 
uttryck för hur den hermeneutiska kategorin kvinnors underordning fungerar 
och aktiveras. 

I materialet mildras generellt kraven på kvinnors underordning. Kvinnors 
underordning framställs som frivillig, radikal, befriande, ömsesidig (dvs. 
icke hierarkisk), medveten, vald, som en respons på kärlek och som kärlek. 
Denna ”mildring” befäster underordning, låter den ligga kvar obearbetad och 
oreflekterad – till slut. Man brottas, skyler över, brottas, skyler över. 

Det finns också exempel på hur man förstärker underordning när den 
formuleras som ett giltigt krav i alla tider, hos Odeberg t.ex. Här synliggörs 
den dock, men befästs. 

Brottningen med texterna skymtar bl.a. fram i de förklaringar som ges och 
som jag gått igenom under analyspunkt 3 i kapitlen 4 och 5: kvinnounder-
ordningen är andras fel (judendomens, hellenismen osv.). 

Kvinnors underordning fogas in i kristendomens mönster av tjänande, 
kärlek och självuppoffringen på ett sätt som gör kvinnounderordningen till 
ett kristet ideal. I materialet finns också exempel där kvinnors underordning 
och mannens överordning tydligt fogas in i en komplementär könsuppfatt-
ning och blir en del av en könskonstitueringsprocess, där man blir man och 
kvinna kvinna. Underordningen blir essentiell, underordning associeras med 
kvinna och kvinnlighet. Manlig överordning beskrivs med termer som ansvar 
och kärlek. 

Ett mönster i kommentarerna är att lyfta fram ömsesidigheten i under-
ordningen och definiera underordning som något alla kristna avkrävs. 
Underordningen är inte hierarkisk, utan speglar en jämbördighet i Kristus. 

Underordning, passivitet och svaghet är den kvinnliga polen, medan 
ansvar/kärlek, ”chefskap” och aktivitet är den manliga polen. 

Äktenskapet lyfts fram som ideal i materialet. Den äktenskapssyn eller det 
äktenskapsideal som finns i materialet visar att man i tolkningen glider från 
då till nu. Frågan om äktenskap och samlevnad försvårar således distanse-
ringen från texten – då dessa frågor också är samtidens frågor. Det finns 
exempel i materialet på hur asketism framställs som något negativt, som en 
avvikelse eller som en förklaring till underordningstexternas fokus på rela-
tionen mellan man och kvinna. Underordningstexterna tolkas således som en 
uppvärdering av äktenskapet och av kvinnan. Det framkommer också i mate-
rialet att underordning i mellanmänskliga relationer, samlevnad, äktenskap 
ses som mindre problematisk än en generell underordning. Den distinktionen 
speglar, menar jag, två företeelser som tar sig uttryck i kommentarerna: a) att 
mildra textens ”stötesten” b) den egna förförståelsen. 
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Generellt kan man säga att underordningstexterna i tolkningarna blir tex-
ter som uppvärderar och upprättar kvinnor, även om kritik av och diskussion 
om texterna också förs. Detta speglar en motsägelsefullhet, ambivalens, som 
jag menar präglar materialet: å ena sidan finns många exempel på hur texter-
nas innehåll lyfts fram som negativa, men i slutänden blir ändå tolkningarna 
av texterna att texterna är rimliga och hör hemma i en teologisk ram av tjä-
nande och kärlek. Här finns en glidning mellan autenticitet och rimlighet. 
Konstruktionerna av kvinnligt och manligt i texterna kan således fortsätta att 
leva sitt eget liv under ytan, förstärkta av mildrande, bortförklaringar och 
skapandet av andra fokus än underordning och överordning som maktför-
hållande. Så fungerar den hermeneutiska kategorin ”kvinnors underord-
ning” – på en konstitutiv nivå fortsätter kvinnan att vara den ”andra” och 
maktförhållandena skyls över. Men det finns också exempel på hur kvinnors 
underordning är en konsekvens av kvinnans väsen som svagare och som 
skapad till andra uppgifter och med andra förutsättningar än mannen. Här 
blir frågan om makt inte heller synliggjord, eftersom det är en fråga om ska-
pelseordning och natur som är något a priori är gott för människan. Man 
skulle kunna säga att detta är exempel på trosavhängiga tolkningar. 

Man skulle kunna uttrycka det som sker i kommentarerna så här: det står 
inte det du läser i texten, det står något annat. Och ibland: det står inte det 
du läser, det står motsatsen. 

Det förs i kommentarerna diskussioner om underordningstexternas recep-
tionshistoria. Här finns åter en ambivalens: trots medvetenheten om recep-
tionshistorien och kritik av misogyna tolkningar följer sedan tolkningarna de 
mönster jag ovan ringat in. 

Ambivalensen finns också i synen på den egna förförståelsen. Å ena sidan 
lyfter man fram att samtiden är en annan än den tid texterna speglar och ger 
fragment av, ändå kollapsar då och nu i varandra och distansen upprätthålls 
inte i tolkningarna av kvinnors underordning. Svårigheten att främmande-
göra texter som handlar om äktenskap, samlevnad, kvinnor och män har jag 
lyft fram och teoretiserat kring i kapitel 2. Materialet har givit exempel på 
denna svårighet. 

Att bibeltexterna, Paulus och kristendomen framställs som något a priori 
gott speglar en förförståelse. Bibeltolkning kan inte i sin vetenskapliga upp-
gift bygga sin argumentation på religiöst motiverade sanningsantaganden. 
Materialet har givit prov på apologetiska förhållningssätt till kristendomen. 
Dessa förhållningssätt är ett av hindren för att kritiskt undersöka texterna om 
kvinnors underordning och att behandla bibeltexten som text. 

Motsägelsefullheten som ovan ringats in och det apologetiska förhåll-
ningssätten är uttryck för den djupare liggande hermeneutiska kategorin 
kvinnors underordning. 

Osynliggörandet av texternas innehåll och krav, av kvinnor (som subjekt) 
och kvinnors liv, av maktförhållanden, transformeringen av ords och texter-
nas betydelse och innehåll, konstruerandet av könsdikotomier och framlyft-
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ande av mannen är uttryck för den androcentrism som reproducerar värde-
ringarna kring och synsätt på kvinnligt och manligt och upprätthåller den 
hermeneutiska kategorin kvinnors underordning. Men, vi har också sett hur 
textens innehåll explicit förstärkts, hos t.ex. Fridrichsen och Odeberg. 

I materialet finns också en spänning i bilden av kristendomen: å ena sidan 
framställs kristendomen som radikal, å den andra som anpasslig till samhäl-
let. I tolkningen blir så anpassligheten en slags radikalitet: underordning blir 
med ”i Herren”-korrektivet eller kristusmönstret radikalitet och inte anpass-
lighet. Kommentatorerna brottas med underordningstexterna. De ser proble-
men, men förminskar dem. 

Det tidiga svenska materialet skiljer sig från de övriga genom att man i 
tolkningen ser den kyrkopolitiska frågan om kvinnans möjlighet att inneha 
kyrkliga ämbeten/offentliga uppdrag kommenteras med exegetikens hjälp. 

Materialet har också givit exempel på hur judar och judendom och andra 
grupper görs till en mörk bakgrund och beskrivs i negativa termer, något 
som Barth problematiserar i sin kommentar. Den syn på judar och judendom 
som kommer till uttryck i exegetiska tolkningar av underordningstexterna är 
en viktig fråga att ytterligare undersöka, men den ryms dock inte inom 
ramen för denna avhandling, även om vi genom analyspunkt 3 har fått en 
bild av de synsätt som existerar. 

Materialet uppvisar generellt tolkningar av underordningstexterna i vilka 
underordningstexterna blir förenliga med kristendomen. Underordningen 
framställs som nödvändig för att kristendomen skulle överleva. Här menar 
jag att underordningen i tolkningarna konstrueras som essentiell för den 
tidiga kristendomen. 

Bilden av tolkningarna av underordningstexter – och den exegetiska dis-
kussionen – är inte entydig, även om de mönster för tolkning av underord-
ningstexterna jag funnit dominerar. Här finns avvikelser och problemformu-
leringar som möjliggör en destabilisering av kvinnors underordning som 
hermeneutisk kategori. 

Kriteriediskussion 
Vi har i materialet mött: 
• Underordning som frivillig och vald 
• Underordning som kärlek 
• Underordning som de andras fel 
• Underordning som ”något annat” 
• Underordning som kristet ideal 
• Underordning för alla 
• Underordning som könskonstituering 
• Underordning som radikal 
• Rättighet (att få kärlek om man underordnar sig) 
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Undersökning har avslöjat en könsblindhet och en därmed sammanhängande 
omedvetenhet om den egna förförståelse av kön. Denna blindhet och omed-
vetenhet skapar tolkningar som glider mellan kritiska och kreativa arbetssätt 
och därmed inte lever upp till de anspråk på historiskt-kritiskt arbete som är 
grunden för ett exegetiskt arbete och som också skapar etiska problem. 

I början av mitt avhandlingsarbete var min hypotes att mångfalden av 
tolkningar och kritiken av de historisk-kritiska metoderna var lösningar på 
de tolkningsproblem och etiska problem kommenterandet av underord-
ningstexterna skapade, att de historisk-kritiska metoderna skapade ett flertal 
av tolkningsproblemen. 

Nu i slutet av mitt arbete ser jag istället de historisk-kritiska metoderna 
som en lösning på ett flertal problem. De analyspunkter jag har arbetat med 
för att genomföra undersökningen i denna avhandling anknyter till den histo-
risk kritiska metoden, inte bara för att kommentarerna själva arbetar med 
historiska och textkritiska frågor som metod och är upplagda enligt modellen 
för en historisk-kritisk exegetisk kommentar och min egen metod speglar 
detta, utan också för att ett historisk-kritiskt fokus visat sig vara fruktbart för 
analys av könsförståelse och tolkningsprocess. 

Jag ska nedan diskutera kriterier som kan användas för att undvika 
produktionen och reproduktionen av androcentriska och patriarkala 
konstruktioner av kvinnor/kvinnligt och män/manligt och därmed skapa 
tolkningar som är trovärdiga sina anspråk. Kriterier som kan möjliggöra att 
den hermeneutiska kategorin kvinnors underordning synliggörs – och i bästa 
fall – bearbetas. 

Jag vill också föreslå ett kriterium för det kreativa, teologiska arbetet med 
bibeltexter som tar sin utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättig-
heter och kvinnokonventionen. Detta kriterium förutsätter en allmän och 
gemensam etisk grund och bejakar objektiva värden. 

Jag kommer här att föreslå fyra kriterier som kan vägleda bibeltolkning-
ens kritiska uppgift: 

1. Kön som markör 
Bibeltexter som explicit och implicit handlar om kvinnor och män, relatio-
ner, äktenskap bör hos uttolkaren leda till ökad uppmärksamhet på den egna 
förförståelse, väcka frågor om maktförhållanden och om hur könen beskrivs 
och konstrueras, vilka värderingar som knyts till dem. ”Kvinnor”, ”sköka”, 
”moder”, t.ex., blir således särskilda markörer i en text. Att beakta de sär-
skilda problemkomplex som ”kön” medför i en tolkningsprocess, och den 
djupgående kategori vi här har att göra med, blir således en central punkt i 
bibeltolkningsprocessen. 
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2. Perspektiv 
Detta kriterium hänger ihop med det första kriteriet, men ställer uttolkarens 
förförståelse i centrum. En reflektion över den egna tolkningen utifrån be-
grepp som makt och kön och en uppmärksamhet på att texter som handlar 
om familj, relationer, kvinnor och män ställer uttolkaren närmare texten än 
andra texter, kan hjälpa uttolkaren att öka distansen mellan sig själv och 
texten. Medvetenheten om att uttolkaren är ”könad” i sitt möte med texten är 
en central punkt för bibeltolkningen. Materialet uppvisar en könsblindhet, 
som genom detta kriterium kan ersättas av medvetenhet och synliggörande. 

3. Historicitet 
Detta tredje kriterium sammanhänger med de båda övriga, men fäster upp-
märksamheten på distansen mellan text och läsare. Att texten främmande-
görs och blir ”den andra”, är av särskild vikt i arbetet med underordnings-
texter och texter som handlar om äktenskap, relationer, kvinnor och män. 
Materialet visar att djupa och breda genomgångar av texternas historiska 
kontext och den tankevärld då de tillkom lyfter fram olika aspekter på kön. 
Men, utan kriterierna 1 och 2 kan kön som kategori skylas över, trots ett 
rikligt historiskt material. 

4. Receptionshistorien 
Kriterium 4 hänger samman med de övriga kriterierna, men framförallt med 
kriterium 1. Texternas receptionshistoria ger ofta många exempel på den 
könsförståelse som präglat texternas liv genom historien. Genom att öka 
uppmärksamheten på receptionshistorien kan man se de mönster för 
tolkningar som finns i exegetiska arbeten och de konstruktioner av kön 
tolkningarna skapar och kritiskt diskutera och analysera dem. Genom en 
sådan process synliggörs den hermeneutiska kategorin kvinnors 
underordning. Materialet har uppvisat hur mönster för tolkningar lever 
vidare, men också hur könsförståelsen lyfts till ytan och destabiliseras när 
texternas receptionshistoria diskuterats. 

Kriterierna 1–4 ska inte förstås som autonoma, utan fungerar kombinerade i 
tolkningsprocessen. 

Materialet har visat hur kvinnors underordning fogas in i ett större teolo-
giskt system. Med byggstenarna kristologi och eskatologi bygger man in 
kvinnounderordningen. Detta teologiska arbete är bibeltolkningens kreativa 
uppgift. 

Jag menar att det arbetet bör vägledas av ett övergripande extern-teolo-
giskt kriterium och det är den värdegrund som uttrycks i FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter och kvinnokonventionen. 
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Vi har sett, hur centrala kristna tankegångar som kärlek och tjänande 
använts som tolkningsnycklar till underordningstexterna, men hur dessa 
nycklar istället osynliggjort – och därmed förstärkt – kvinnors underordning 
som hermeneutisk kategori och lämnat det könsdikotoma tankesystemet 
obearbetat och likaledes förstärkt. 

Jag föreslår av två skäl ett extern-teologiskt kriterium för bibeltolkningens 
kreativa uppgift: 
1. de intern-teologiska tolkningsnycklar (”kärlek”, ”tjänande”, ”i Herren”) 

som används i materialet osynliggör och förstärker ett könsdikotomt 
tänkande och osynliggör den hermeneutiska kategorin kvinnors 
underordning. 

2. i enlighet med min position att det feministiska – och därmed också det 
feministteologiska – projektet är ett modernt projekt, söker jag en allmän 
och gemensam etisk grund som bejakar tanken på objektiva värden. 

Inom feministisk teoribildning finns, som vi sett, reflektion kring hur köns-
dikotomi och könshierarki kan destabiliseras. ”Den fundamentala gemen-
samheten”, för att använda Yvonne Hirdmans ordval, fungerar destabilise-
rande. Deklarationen om mänskliga rättigheter pekar just på det 
fundamentalt gemensamma. 

Följande kriterium kan vägleda bibeltolkningens kreativa uppgift: 

Ett extern-teologiskt kriterium 
En teologisk tolkning av en bibeltext bör prövas mot den allmänna och 
gemensamma grund som formuleras: alla människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. 

Detta innebär, som det tolkas och formuleras i FN:s Kvinnokonvention 
från 1979, att: 
• inskränkningar, åtskillnad eller undantag på grund av kön inte får ske på 

något område 
• sedvänjor, bruk och fördomar som grundar sig på ena könets 

underlägsenhet ska avskaffas 
• en förändring av traditionella roller för full jämställdhet 

Frihet, rättigheter och jämställdhet är här absoluta och mätbara begrepp. 
Dessa begrepp omöjliggör ett utpekande av kvinnan som underordnad och 
mannen som överordnad inom vilket område det än må gälla, vare sig 
ekonomi eller ett teologiskt system där underordning kallas ”kärlek”, ”en 
Guds ordning” eller ”tjänande”. 

Materialet har visat att könsdikotomierna fortfarande verkar inom teolo-
gin och att arbetet med att kartlägga och analysera könsförståelsen inom 
teologin behöver fortgå länge än. Eftersom teologin vilar på ett könsdiko-
tomt tankesystem kan inte dikotomier brytas upp med hjälp av teologiska 
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begrepp, dessa begrepp riskerar istället att förstärka och skyla över dikoto-
mierna, något min undersökning visat. 

De kriterier för bibeltolkningens kritiska uppgift jag föreslår: Kön som 
markör, Perspektiv, Historicitet och Receptionshistorien minskar risken för 
att det exegetiska arbetet reproducerar och producerar könsdikotomierna och de
konstruktioner av kön som sammanhänger med dessa. 

Det extern-teologiska kriterium utifrån FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter jag föreslår kan, som jag ser det, vara ett steg på vägen för att 
destabilisera och bryta upp det könsdikotoma tänkande som finns och fort-
lever inom teologin. 
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Summary 
Sex/gender issues and biblical interpretation.  
A study of the interpretations of women’s subordination 
in exegetical work during the twentieth century 

The purpose of this study is threefold: 
1. To examine and analyze how the New testament texts about women’s 

subordination have been interpreted in exegetical commentaries during 
the last 60 years. 

2. To discern if women’s subordination function as a hermeneutical 
category in the interpretations of the texts. 

3. To – with the conclusions of the investigation pursued and my analytical 
tools and theoretical consideration as points of departure – discuss and 
propose criteria for interpretation of biblical texts. 

The material I analyze in this thesis is two Swedish biblical commentary 
series: Tolkning av Nya testamentet and Kommentar till Nya testamentet. I 
also examine commentaries in the Hermeneia series and  the Anchor Bible. 
In this thesis I also study some material from the Swedish debate on 
exegetical issues and interpretations of the texts of women’s subordination 
published in other works than commentaries. 

The biblical texts I refer to as the texts about women’s subordination are: 
1 Corinthians 11:2–16, 1 Corinthians 14:33–40, Ephesians 5:21–6:9, 
Colossians 3:18–4:1, 1 Timothy 2:8–3:15, Titus 2:1–10 and 1 Peter 2:11–3:9. 

I analyze 1–3 commentaries/interpretations to each biblical text. 
With the term women’s subordination as a hermeneutical category I 

mean that women’s subordination can be viewed as a structure, or a motive, 
that influences the texts as well as the interpretation. I here refer to Anders 
Nygren’s thought “grundmotiv” (motive) and Kant’s philosophical view on 
categories, that highlight my term women’s subordination as a hermeneuti-
cal category. 

This hermeneutical category functions in a way that women become “the 
Others” in texts and interpretation. To theoretically discuss the meaning of 
woman/women as “the Other/Others” I examine the work of Simone de 
Beauvoir, Luce Irigaray, the Norwegian sociologist Eva Lundgren, the 
Swedish historian Yvonne Hirdman, Raia Prokhovnik, a British scholar in 
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Politics and I also refer to feminist work in the field of literature. These 
theories help me to discern the function and meaning of dichotomies, 
hierarchies and power and to focus on the meaning and consequences of 
androcentrism. 

I argue that the sex/gender discussion works in a dichotomous way and 
that feminism is a modern project, where “absolutes” like truth and justice 
still can be useful and meaningful in the feminist discourse. 

My theological approach is sketched out with references to the discus-
sions in theology about criteria for interpretation and in feminist exegetical 
work that focus on sex/gender and power in biblical texts and androcentrism 
in the theological tradition. I also discuss the meaning of pluralism in con-
temporary theological debate. The work of the Swedish scholar Anders 
Jeffner has influenced my work. His distinction between “reasonable” and 
“authentic”, and the conclusion that this distinction seldom is made in 
theological work, is an important tool in my work on interpretations of the 
texts about women’s subordination. 

I also discuss the distinction made by the Swedish scholar Cristina 
Grenholm, the distinction between critical and creative purposes in exegeti-
cal work. She shows that these purposes often are blurred in exegetical 
literature and that this creates problems in the process of interpretation. 

The work in the field of feminist biblical interpretation is discussed, 
Swedish material as well as international work in the field. For example I 
discuss the work of the Danish exegete Lone Fatum, who has worked on and 
theorized about androcentric interpretations of the Bible. Elisabeth Schüssler 
Fiorenzas work on biblical interpretation and the repressive intention and 
function of texts and interpretation is presented. 

I examine the material by using five different areas for analysis: 
1. How do the interpreters describe history? What in the texts historical 

context is discussed in the commentary? 
2. What material is used to highlight the texts context and content? How 

are women and women’s lives described in the chosen material of 
comparison? 

3. How does the commentary/interpretation explain the text about women’s 
subordination? Why is the text in the Bible? 

4. How does the interpreter translate important Greek words and concepts? 
5. What perspective could be ascribed to the interpreter/interpretation/ 

commentary? Androcentric? What/who is the center and the interpreta-
tion? 

I also discuss and refer to the historical context of the biblical texts, with 
focus on women’s lives, female slaves and the purity–impurity language 
during antiquity. 

In the material I find seven patterns of interpretation: 
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1. Subordination and love are combined. Subordination is viewed as an 
response to love and an expression of love. 

2. The power and hierarchies in the texts are transformed to general 
remarks to all (even free men), subordination is viewed as something 
mutual. 

3. Subordination is not an opposite of Christian thought, on the contrary 
Christianity and subordination work together. 

4. “In the Lord” or other Christocentric expressions in the text is seen as 
correctives to the exercises of power. No harm can be done in the name 
of the Lord. 

5. The fact that the demands are directed to women is in itself positive, 
women become visible in the text (and in life). 

6. Women are described in an objectifying way and with use of sexual 
metaphors. 

7. Christianity/Paul/the bible text are a priori something that are ascribed 
with positive values, implicit but sometimes explicit. 

The material shows that when a careful historical-critical method (methods) 
is used and an awareness of the history of the texts reception is shown, the 
patterns of interpretation and women’s subordination as a hermeneutical 
category are destabilized. 

The early Swedish material (1940–1960) shows how the interpreter’s 
context becomes visible in the interpretation. In Sweden the debate about 
women ministers in the Church of Sweden has been vivid during the period 
from 1920 and still is today. The texts about women’s subordination are used 
in that debate, also in the academic context and in exegetical work. This 
becomes visible in the commentary on 1 Corinthian by Hugo Odeberg from 
1944 for example. I discuss and show some part of this debate in my thesis 
due to the fact that the debate and the exegesis sometimes made a fusion. I 
refer to Anton Fridrichsen and Ingemar Hedenius when I try to formulate 
some important features in the Swedish context during the 1940–1960:s. 

I found that four criteria for the critical work with biblical interpretation 
could be used to avoid the reproduction and production of androcentrism and 
to destabilize women’s subordination as a hermeneutical category: 
1. Focus on Sex/Gender. Biblical texts about women, relations, marriage, 

men should lead to attention to the construction of sex/gender, power. 
“Women”, for example, should be seen as a “marker” in the text. 

2. Focus on Perspective. To reflect on ones own perspective and to reflect 
on the interpretation with regard to the concept of power, sex/gender. 
The interpreter is “gendered”. 

3. Focus on History. To increase the distance between the text and the 
interpreters context. To work with careful historical-critical methods. 

4. Focus on the history of reception. With awareness about the reception of 
the texts the interpreter can pursue a critical analysis of paradigmatic 
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interpretations and constructions of sex/gender. Women’s subordination 
as a hermeneutical category may than be made visible in the process of 
interpretation. 

None of the criteria should be understood as autonomous, they should be 
combined in the process of interpretation. 

I also propose a criterion for biblical interpretation in a broader sense. 
In my thesis I have shown that Christian thoughts of love, serving and 

mutual respect can be combined with texts about women’s subordination. To 
avoid this I propose an extern-theological criterion. 

United Nations declaration of the Human Rights from 1948 and the con-
vention on women from 1979, expresses the equal value and freedom of 
every human being – woman or man. 

These thoughts of equality, justice and freedom for all human beings in 
all areas can not be combined with the notion of subordination for women. 

Therefore, United Nations declaration of Human Rights may function as a 
criterion in biblical interpretation, a criterion that destabilize women’s sub-
ordination as a hermeneutical category and avoids the reproduction and 
production of androcentrism. 
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