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Forkortelser 

 

GT = Det Gamle Testamente  

1 Mos 19 = 1. Mosebog 19  

Dom 19 = Dommerbogen 19  

1 Indledning 

 

Siden mine unge år havde ordet feminisme altid haft negative konnotationer hos mig, på trods af jeg 

selv er kvinde. Suffragette var et skældsord for sure eller hysteriske kvinder i mit barndomshjem, og 

feminister ville i min optik ikke befri kvinden, men på samme måde som patriarkatet påtvinge 

hende deres egen agenda, alternativt fremprovokere en reaktion gennem ekstrem adfærd.  

Derfor var det først for et par år siden, at jeg i en ganske sen alder begyndte at få øjnene op for, at 

feminisme også kan være andet og mere end vammel provokation og misandri. Første gang det 

skete var, da en lærer under et fag i bibelvidenskab spurgte mig, hvorfor jeg opfattede Dalila som 

bedragerisk og Samson som en helt. Det var jo det narrativ, jeg var vokset op med og havde 

bibeholdt lige siden kristendomsundervisningen i 90’ernes folkeskole. Qua mine studier blev jeg 

nødt til at udfordre mine fordomme og læse feministiske og queer-teoretiske tolkninger af Biblens 

kvinder og mænd, som helt ændrede, og fortsætter med at ændre, mit syn på disse tekster.  

Af samme grund mener jeg også, at det er helt forkert, at disse studier ofte forbindes med noget, 

man kun læser, hvis man definerer sig som værende feminist, queer, woke eller lignende neoliberal 

betegnelse. Målet virker ikke til at være en omskrivning af Biblen for at tilpasse sig den politiske 

korrektheds ånd, men at se og give en stemme til dem, der ikke tidligere har fået mulighed for at 

komme til orde; at opdage, at en bibeltolkning aldrig er statisk. De bør læses af alle, der på nogen 

måde interesserer sig for, eller kommer i berøring med, den teologiske sfære. 

I Danmark er det stadig en rettighed for en præst i den statsfinansierede folkekirke at diskriminere 

og nægte at vie homoseksuelle. Uden at kende meget til pensum for danske teologistuderende, kan 

jeg alligevel ikke lade være med at undre, om dette overhovedet stadig havde været en debat, hvis 

feministiske og queer-teoretiske studier havde været på skemaet.  
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Især når det gælder tekster som 1. Mosebog 19 og Dommerbogen 19, der er blevet kaldt for nogle af 

Biblens mest skræmmende fortællinger. Her støder vi på mænd, der godvilligt ofrer familiens egne 

kvinder tilsyneladende af skræk for, at de selv eller deres mandlige gæster skal udsættes for 

homoseksuel voldtægt af byens fjendtlige beboere; beboere, der straffes gennem guddommelig 

hævn eller krig, og som op gennem historien er blevet tolket i et lys, så teksterne ligefrem er blevet 

brugt som argument for selv at diskriminere eller slå ihjel. En tolkning, som feministiske og queer-

teologiske forskere forsøger at belyse og gøre op med, og som jeg på grund af de mangefacetterede 

perspektiver har valgt som grundlag for denne opgave. 

1.1 Formål og problemformulering 
 

Formål 

Formålet med opgaven er at kritisk undersøge og sammenligne feministiske og queer-teoretiske 

forskeres læsninger af 1 Mos 19 og Dom 19 og hvordan de mener, at deres område kan bidrage til 

bibelvidenskaben. 

Problemformulering 

Hvordan og hvorfor tolkes 1. Mosebog 19 og Dommerbogen 19 i et feministisk og queer-teoretisk 

perspektiv med udgangspunkt i: 

 Hvordan opfatter feminister og queer-teoretikere fortællingernes karakterer ud fra køn, 

genusroller og seksualitet, og hvad er årsagen til karakterernes agens baseret på disse 

tolkninger? Hvorfor kan visse tolkninger være problematiske? 

 Hvad anser feminister og queer-teoretikere som værende den grundlæggende konflikt i 

teksterne? 

 Hvordan mener feministiske og queer-teoretiske forskere, at deres område bidrager til 

bibelvidenskaben?   

1.2 Materiale og afgrænsning 
 

1 Mos 19 og Dom 19 præges af vold, trusler herom og voldtægt mod såvel mænd som kvinder, 

ligesom kvinderne i 1 Mos 19 også selv er aktive udøvere, hvilket gør det interessant at undersøge, 

hvad såvel feministiske som queer-teoretiske læsninger har for perspektiver på disse to bibeltekster. 
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Larsson, forsker i bibelske magtperspektiver, argumenterer for, at et fundamentalt problem, som 

skaber splittelse inden for feministisk forskning dels er antagelsen om studiernes homogenitet, dels 

antagelsen om deres funktion som del i en kronologisk udviklingslinje som springbræt for næste 

generation af feministiske forskere, hvis fremskridt dermed overvurderes i forhold til tidligere 

studier (Larsson 2021: 117-118). Jeg er enig i denne kritik og har selv valgt at inkludere både ældre 

og nyere feministiske studier i min undersøgelse.  

Det fundamentale inden for feministisk forskning er vold mod kvinder, men som Eidevall et al 

påpeger, er feministisk teologi gået fra konstruktiv kritik af traditionen til også at undersøge 

maskulinitet og seksualitet (Eidevall et al 2021: 197). 

Inden for feministisk forskning, præsenteret kronologisk, har jeg gjort et udvalg af litteratur skrevet 

af fremtrædende, feministiske kritikere.  

Phyllis Trible, der var en af de første forskere inden for det feministiske felt, mener, at det er 

læserens opgave at være med de kvinder, der ikke siger noget i hverken litterær eller hermeneutisk 

forstand (Trible 1984: 66). Mieke Bal siger om Dommerbogen, at den, på trods af sine 

voldselementer, er fascinerende på grund af dens store fokus på kvinder, og at dens historiske og 

litterære narrativ gør den velegnet til feministisk hermeneutik (Bal 1988: 2). Cheryl Exum er lidt 

sværere at sætte dato på, da hun har været i faget længe, og der findes både nyere (2012) og ældre 

(1995) litteratur med i studiet, men overordnet mener Exum, at kvindelige perspektiver skal læses 

ind i androcentrisk litteratur, som repræsenterer et fordomsfuldt syn på kvinder (Exum 1995: 67-

68). Esther Fuchs mener, at teksterne fortjener fortolkning, fordi de har beordret til et syn på 

kvinden som underlegen manden, hvilket gør, at kvinder skal læse Biblen rebelsk (Fuchs 2003: 13, 

16), mens Susan Niditch er interesseret i at gøre en så nøjagtig oversættelse som muligt.  

Derudover tilkommer et udvalg af nyere, feministiske, videnskabelige artikler tekster af Pamela 

Tamarkin-Reis, Sonia E. Waters, Faith Adebayo, Matthew J. Korpman, Isabelle Hamley og David 

Z. Moster.  

Det mærkes, at queer-teorien er et senere tilskud på stammen af forskning, da det meste af 

litteraturen inden for denne gren er af nyere dato. Her har jeg gjort et udvalg af litteratur skrevet af 

pionererne inden for området, Deryn Guest, doctor philosophiae og forsker inden for LGBTQ-

fortolkninger af GT og Ken Stone, også doctor philosophiae og forfatter af både bøger og artikler 

omhandlende bibelske fortolkninger af seksualitet og køn.  
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Herudover har jeg gjort et udvalg af litteratur skrevet af Christ Greenough, Ronald E. Long og 

Michael Carden og videnskabelige artikler, der berører det queer-teoretiske område af Caryn 

Tamber-Rosenau og David Tabb Stewart. 

1.3 Metode  
 

Jeg har i min undersøgelse valgt at gøre et studie af magtkritiske receptionsstudier inden for 

kategorierne feminisme og queer med udgangspunkt i 1 Mos 19 og Dom 19. Analysen sker i tre 

trin. I første trin undersøger og sammenligner jeg forskernes tolkninger af køn, seksualitet og genus, 

deres metoder og udlægning af teksternes karakterer. I andet trin undersøger jeg, hvad forfatterne 

tolker som teksternes konflikter og hvordan disse tolkninger adskiller sig. I tredje trin undersøger 

jeg, hvordan forskerne mener, at deres område kan bidrage til bibelvidenskaben. 

Eidevall et al skriver, at selv om receptionsstudier har været i fremmarch siden 1990’erne, råder der 

ingen konsensus om, hvad disciplinens kerne eller betegnelse er. Overordnet kan dog siges, at 

receptionsstudier er studiet i anvendelsen af Biblen historisk og nutidigt. Den har sine rødder i 

virkningshistorien, hvis fokus er på den effekt, bibelteksterne har haft på sine omgivelser og 

receptionshistorien, som har læserens aktivitet som sit omdrejningspunkt. Den primære uenighed 

mellem disse to perspektiver ligger i, om teksterne former sine omgivelser eller omvendt (Eidevall 

et al 2021: 198). Som Larsson dog påpeger, kan man ikke tale om Biblens effekt på omgivelserne, 

da den altid er afhængig af, hvilke handlinger mennesker foretager sig med dens ord; ord, som 

omsættes gennem læseren selv, eller formidles af diverse fagpersoner (Larsson 2014: 179).  

Fremgangsmåden i receptionsstudier kan være at undersøge, hvordan teksten er opstået og blevet 

brugt op gennem historien, at studere hvordan receptioner er blevet til i et kulturelt sammenhæng 

eller at søge efter fællestræk i receptioner inden for forskellige sfærer. I dag bruges begrebet 

receptionskritik gerne om studier, som både afdækker, men også problematiserer bibelanvendelsen 

(Eidevall et al 2021: 198). 
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2 Baggrund 

2.1 Bibelteksterne og deres sammenhæng 
 

1 Mos 19 indgår i den første af de fem Mosebøger, som tilsammen danner Pentateuken. Dom 19 

indgår i den række af efterfølgende bøger, Det Deuteronomistiske Historieværk, hvis udgangspunkt 

er Mosebøgernes teologi om Guds forbund med sit folk og omhandler det israelske folk og dets 

historie (Eriksson et al 2009: 73, 80, 98-99). I 1 Mos 19 og Dom 19 forekommer to meget identiske 

fortællinger om gæster, som trues med voldtægt af byens mandlige indbyggere, og hvor kvinder 

tilbydes som substitut. Stewart kalder det en veletableret observation, at 1 Mos 19 fungerer som 

parallelfortælling til Dom 19 og peger på, at nogle af de fælles karaktertræk for fortællingerne er 

rejsende, der søger husly, kravet fra byens mandlige borgere om at få udleveret gæsterne med et 

seksuelt formål for øje, værtens afslag og det efterfølgende tilbud om i stedet at udlevere to kvinder 

(Stewart 2017: 296). 

Betydningen af 1 Mosebog - genesis - er på græsk blevet oversat til generationer og er begyndelsen 

på historien om menneskehedens tilblivelse. Mens de første 11 kapitler omhandler mennesker og 

deres prøvelser i almenhed, starter man fra og med kapitel 12 på den mere snævre historie om de 

israelske patriarker og det israelske folk (Kessler et al 2004: 1-6).  

Patriarkhistorien starter med Abraham, der indgår en pagt med Gud. Den fortsætter med hans søn, 

Isak, barnebarnet Jakob og slutter med Jakobs 12 sønner. Et forløb, der afspejler sig i 1 Mos 12-50. 

Det er gennem Abraham, og senere hans børn og børnebørn, at en relation til den bibelske Gud 

etableres; en Gud, som lover dem, at de skal få mange efterkommere og blive en magtfuld nation 

(Wenham et al 1994: 21). Fortællingen tilskrives den jahvistiske kilde og dateres til 900-tallet før 

vor tidsregning (Eriksson et al 2009: 75). 

Dommerbogen er del i en opridsning af den israelske historie fra og med Israels indtog i Kana’an og 

til og med udflytningen derfra (Wenham et al, 1994: 261). Her møder vi et udvalg af militære 

ledere, der på forskellig vis forsøger at frigøre sig fra undertrykkelse og opnå politisk og geografisk 

indflydelse. Den beskriver tiden inden etableringen af et monarki, men tiden efter Israel har fået 

sine stammødre-og fædre, udtoget af Egypten, de 40 års vandring og overdragelsen af Guds love til 

det israelske folk. Dom 19 er en epilog, som udgør første del i en række sammenhængende 

fortællinger, der strækker sig til og med Dom 21 og omhandler vold, brud på normer om gæstfrihed, 
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borgerkrig, kvinder, der bruges som handelsvarer og ødelæggelse samt genskabelse af en israelsk 

stamme. Handlinger, som ofte begrundes med et ikke-eksisterende monarki, hvilket fører til, at 

enhver gør, hvad der er godt i hans egne øjne (Niditch 2008: 1, 190, 194). Fortællingen tilskrives 

den deuteronomistiske kilde og dateres til et sted mellem 620-550 før vor tidsregning (Eriksson et al 

2009: 76, 100). 

2.2 Teori  
 

Som eksempel på hvordan volden i 1 Mos 19 og Dom 19 er blevet fremstillet i 

standardkommentarer skrevet af indflydelsesrige historisk-kritiske forskere, kan man blandt andet 

se på Rad og Soggin. Volden i 1 Mos 19 beskrives af Rad som havende baggrund i en civilisation, 

hvor seksuelle afvigelser længe havde været på mode. Han mener derfor, at vi skal tænke på Lots 

gæster som mænd i deres bedste alder, hvis smukke udseende vækker ondt begær, og at Sodom skal 

forstås som symbolet på det største fordærv.  

At Lot vil give sine døtre bort til horden af mænd, forklarer han som et nødvendigt kompromis 

grundet i en hellig gæstfrihed, som vi ikke kan dømme efter vestlige principper. Han mener 

yderligere, at det billede som tegnes af Lot er sympatisk, men at Lots beslutninger og handlinger er 

for halvhjertede, hvilket gør, at hans helterolle fallerer, mens han i hulen ender som et viljeløst 

værktøj for sine døtre, der vil føre arven videre (Rad 1979: 217-219, 223).  

Når det gælder Dom 19, mener Soggin, at den homoseksuelle vold er irrelevant, da horden lader sig 

nøjes med konkubinen. For 1 Mos 19 er den derimod central, da englene betragtes som mænd, og 

det kræver guddommelig indgriben at stoppe hordens intentioner. Han betragter fortællingen om 

Dom 19 som værende et overfald på en ung mand og hans kone, hvor manden lykkes med at flygte, 

mens kvinden dør til følge af sine skader.  En stammekrig bryder ud, fordi man ikke vil udlevere de 

skyldige. Motivet for ligskændingen af konkubinen forklares med ønsket om at komme med en 

udmelding om det grusomme, som er overgået levitten, og som en måde at informere de andre 

stammer på (Soggin 1981: 280, 288-289). 

Der er en nærmest apologetisk og reduktiv tilgang til volden. Lots døtre må betale prisen for en 

hellig gæstfrihed, Lot er en slags helt, og levitten er mere eller mindre lige så udsat som 

konkubinen. Truslerne kommer udefra, mens der ikke kommenteres på, eller tages stilling til, 

truslen indefra i begge fortællinger.Ydermere forklares den udefrakommende trussel som værende 
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grundet i  homoseksuelt begær, hvilket dog i Dom 19 bliver sværere at argumentere for, når nu man 

tager til takke med en kvinde. Det er mod denne baggrund, feministiske og queer-teoretiske forskere 

arbejder. 

Feministisk og queer-teoretisk kritik 

Ifølge Eidevall et al skete der under 1960’erne en ændring i sammensætningen af bibelforskere. 

Hvor det tidligere havde været hvide, kristne europæiske eller nordamerikanske mænd, der satte 

dagsordenen for forskningen, begyndte andre perspektiver at vinde indpas. Perspektiver, hvor tekst 

og læser blev det primære omdrejningspunkt, tekstens ideologiske og teologiske indhold kom i 

fokus, og der sattes spørgsmålstegn ved tolkningsprocesserne. Derimod ansås det ikke længere som 

værende en forudsætning, at det gik at finde et universelt facit (Eidevall et al 2021: 193-194).  

Eidevall et al påpeger, at feministisk forskning ikke så meget handler om en sammensætning af 

metodiske værktøjer, men mere om en vis type spørgsmål. Han skriver, at Elisabeth Cady Stanton 

allerede i slutningen af 1800-tallet publicerede sin samling af kommentarer om Biblens kvinder og 

satte fokus på dens androcentrisme og samtidige krænkelse af kvinders rettigheder. Noget, som ikke 

blev vel modtaget og først gjorde feltet aktuelt igen i 1970’erne, hvor feministisk teologi endelig 

blev en selvstændig forskningsgren. Feministisk teologi startede ud med konstruktiv kritik af 

traditionen. Den har siden ekspanderet ved at inkludere andre, humanistiske forskningsfelter, hvor 

der også sættes spørgsmålstegn ved maskulinitet, seksualitet og sammenhæng mellem 

undertrykkelse, mens dens centrale fokuspunkt i samtiden er blevet forholdet mellem magt og køn 

(Eidevall et al 2021: 196-197). 

Queer-teori handler paradoksalt nok, som Cornwall et al skriver, om ikke at ville sætte mærkater på 

sin forskning, hvilket gør det til en gren, der er svær at definere, men hvis kritik overordnet set 

retter sig mod identitetskoncepter. Indtil 1960’erne trak begrebet queer konnotationer til en forkert 

anderledeshed. Det var først senere, at ordet blev forbundet med homoseksualitet, mens det op 

gennem 1980’erne og 1990’erne blev taget til sig med stolthed af bøsser og lesbiske. Queer-teori er 

ofte blevet forbundet med forskning i årsager til homoseksualitetens rygte som en pervers anomali 

med heteroseksualitet som normgivende, men med fokus på, at det normgivende ikke nødvendigvis 

er ensbetydende med noget positivt. Queer-teologien begrænser sig dog ikke til spørgsmål om 

homoseksualitet, men betragter sig mere som en modstand mod sociale normer med fokus rettet 

mod køn og genus og ser sig selv som arvtager til befrielsesteologi og feministisk teologi (Cornwall 

et al 2011: 9-11). 
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Queer-teoretikeren Guest skriver, at dét at blandt andet 1 Mos 19 og Dom 19 længe er blevet tolket 

i et homoseksuelt perspektiv, har forårsaget foragt mod og fordømmelse af homoseksuelle og deres 

behov. Han mener, at det er dybt problematisk og kræver en kritisk tolkning, at visse bibeltekster 

ikke alene virker til at bifalde voldtægt på mænd, men også har et syn på penetration som en af de 

værste ydmygelser, man kan udsættes for som mand. En ydmygelse, der resulterer i, at disse mænd 

efterfølgende betragtes som umandige og mindre værd (Guest 2015: 176, 182). En fordømmelse, 

som ifølge queer-teoretikeren Stewart yderligere blev cementeret under HIV/AIDS-epidemien og 

gav yderligere brændstof til opfattelsen af bibelteksterne som bevis på Guds fordømmelse og 

Biblens sandhedsværdi (Stewart 2017: 300). 

Queer-teoretikeren Stewart mener, at det handler om at give de marginaliserede en stemme og 

kritisere de identitetskategorier, vi opfatter som noget selvfølgeligt. Opfattelsen af en statisk 

seksualitet på tværs af kulturer og tidsperioder er fejlagtig, og queer-fortolkninger bidrager ikke 

alene til at udfordre traditionelle læsninger, men også til at vurdere hvad det overhovedet indebærer 

at opføre sig normativt (Stewart 2017: 290, 292).  

Queer-teoretikeren Greenough påpeger, at queer-teori trods navnet ikke handler om LGBTQ, selv 

om erfaringer herfra er værdifulde. Den handler i stedet om at betragte mennesker som en helhed. 

Queer-teorien er en øvelse i tvivl og stiller spørgsmålet hvad hvis?, hvorigennem tekster og 

kontekster destabiliseres og omfortolkes. Den splitter, transformerer og gendanner alle aspekter af 

kristendommen, hvad enten det gælder traditioner, skrifter, tro eller autoritet. Den udstiller 

tilblivelsen af traditionel teologi og fjerner fordomme og dualitetstænkning. Enten gennem en 

systematisk læsning, der tager sit udgangspunkt i kristne doktriner, og hvis formål er at afdække 

queer-vinkler, eller gennem en teoretisk tilgang, hvor tilblivelsen af teologi betragtes som en proces 

afhængig af rammerne for den livsanskuelse og kontekst, den skabes inden for (Greenough 2019: 

34-36).  

Queer-teoretikeren Tamber-Rosenau opfatter queer-teorien som en videreudvikling af feministisk 

teologi, der arbejder parallelt med denne ud fra en idé om, at der skal sættes spørgsmålstegn ved 

forestillinger om genus. Ikke fordi der hersker tvivl om, at visse egenskaber blev tilskrevet 

henholdsvis mænd og kvinder, men fordi vi ikke ved, hvor universelle  eller statiske disse 

kønskoncepter var. Tamber-Rosenau påpeger endvidere, at vi stort set intet ved om de mennesker i 

det antikke israel, der ikke passede ind i det todelte kønssystem, men at forskning fra nærliggende 

områder har vist en stor fluiditet i genus. Det er endda blevet foreslået, at bibelske tekster kun havde 
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et etkøns-system, hvor alt der afveg fra den ideelle mand blot var en mand af ringere værdi. Den 

ideelle mand giftede og reproducerede sig, og kvinder var af ringere værdi, fordi de ikke var mænd 

(Tamber-Rosenau 2020: 6-8).  

Genus er en social konstruktion afhængig af den sociale kontekst. Dermed bliver det vigtigere at se 

på akten mere end kønnet, der har foretaget den. I stedet for at betragte noget som kvindeligt eller 

mandligt, skal vi ifølge queer-teorien spørge, om det er en samtidig opfattelse om genus, der får os 

til at betragte handlingen som betinget af et vist køn. Queer-teorien inkluderer alle i teksten uagtet 

køn, genus og seksualitet (Tamber-Rosenau 2020: 9, 11).  

Det ville dog være forkert at se feministiske studier som en modsætning til queer-teorien. Som 

Larsson skriver, er vi nødt til at anerkende feminismen for at være først ude, mens vi derimod kan 

betragte queer-teoretiske studier som et bidrag til den feministiske forskning, der kan revitalisere 

feltet (Larsson 2021: 133).  

Feministisk kritik er ifølge Exum interdisciplinær og bruger blandt andet antropologi, sociologi og 

litterær kritik som sit fundament. Biblen er ikke af interesse i sin egen ret, men som en bog, der har 

formet den vestlige verden og kultur og har haft mænds interesser for øje. Derved bliver den et 

vigtigt instrument i arbejdet med at belyse kvinders livsvilkår, deres marginalisering op gennem 

historien og deres manglende muligheder for at opnå autoritet og indflydelse. Feministisk kritik har 

til opgave at afkode mænds strategier både i forhold til at kontrollere kvinden, men også i at få 

hende til at samarbejde om denne underkastelse (Exum 1995: 65-66).  

Dens opgave er at spørge, hvordan de kvindelige perspektiver kan læses ind i androcentrisk 

litteratur, som repræsenterer et fordomsfuldt syn på kvinder. Den skal analysere bagvedliggende 

strukturer og antagelser om tildelte genusroller på baggrund af køn, undersøge hvad teksterne ikke 

fortæller os, hvad som skjules, finde årsager bag specifikke portrætteringer og afdække ubevidste 

afsløringer (Exum 1995: 67-68).  

En underkastelse, som Fuchs mener er lykkedes gennem at få GT til at fremstå som reflekterende 

Guds ord og derved opretholde patriarkalismen, hvis kerne er mandens centralitet og opfattelse af 

sig selv som den naturlige ledergestalt. GT ikke blot beskriver kvinden som underlegen, men 

tvinger os til at betragte hende i dette androcentriske lys. Kvinder har accepteret teksternes syn på 

den kvindelige natur og sociale status og læst teksterne som var de mænd. Et feministisk perspektiv 

handler om at læse GT rebelsk (Fuchs 2003: 13, 16). 
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Feministeksegeten Adebayo mener, at feministisk teologi er at ligne med en frihedsbevægelse, der 

advokerer for kvindekønnets rettigheder og anerkendelse i denne androcentriske litteratur og trods 

de mange, forskellige tolkninger, er feministiske teologers overordnede anskuelse, at den 

patriarkalske måde at tolke teologi på ikke længere kan accepteres (Adebayo 2021: 2, 6).  

Feministisk teologi er tænkt at fungere som respons på den tekstuelle uretfærdighed, der hersker i et 

mandsdomineret samfund, reflektere systematisk og kritisk over sexisme, mandens hals-og håndret 

over kvinder og kvinders underkastelse. Feministisk teologi kritiserer og rekonstruerer 

kønsparadigmer i den teologiske sfære og forsøger at rekonstruere grundlæggende, teologiske 

symboler i et kønsinkluderende og egalitært perspektiv. Feministisk teologi læser Bibel og 

traditioner som en afspejling af mænds ord i en patriarkalsk kontekst, ikke som en guddommelig 

åbenbarelse. Den betragter traditioners funktion, og om deres primære mål har været at befri eller 

undertrykke mennesker, især kvinder. Herfra vil den genopbygge en mere passende afspejling af 

menneskelig, ikke mindst kvindelig, erfaring (Adebayo 2021: 3-6). 

2.3 Forskningsoversigt 
 

1 Mos 19 og Dom 19 er tekster, der er forsket i fra mange, forskellige perspektiver. Dels på grund 

af den hovedløse vold og dels fordi de har et lignende tema om mandlige rejsende, der søger husly 

og tilbydes den af en fremmed, at huset de opholder sig i omringes af byens mandlige beboere, der 

kræver at få dem udleveret til voldtægt og kvinder, der af nære familiemedlemmer tilbydes som 

substitut.  

Klingler har i et historisk perspektiv undersøgt, hvilken af teksterne forskerne mener er ældst, og 

om Dom 19 er en implicit reference til 1 Mos 19. Han understreger, at der ikke råder konsensus, 

men slår fast, at det er meget svært at finde evidens for, at Dom 19 skulle være ældre end 1 Mos 19. 

Han skriver, at visse forskere mener, at den eneste lighed mellem teksterne er et tema, der handler 

om den trætte rejsende, mens andre ser store ligheder i meningsstruktur, sprogbrug, narrative 

hændelser, karaktererne og karakterernes rollespil og ikke er i tvivl om, at fortælleren havde 1 Mos 

19 in mente, da Dom 19 blev skrevet. Det som adskiller teksterne er spænding og forløsning, hvor 

englene i 1 Mos 19 redder familien, mens levitten kun redder sig selv, men det hebræiske verbum 

for hævnen båret ud af Gud er det samme (Klingler 2020: 422-423, 426, 433, 435-437).  
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Southwood har undersøgt Dom 19 og 1 Mos 19 ud fra et perspektiv om gæstfrihed. En gæstfrihed, 

som hun mener tilbydes af en anden udlænding, ikke af byens beboere. Southwood stiller 

spørgsmålet, om ikke angrebet på levitten kan betragtes som et racistisk angreb på en immigrant ud 

fra en gæstfrihedsmetafor, hvor immigranter symboliserer anderledeshed; en gæstfrihed, der deler 

mennesker i et vi og dem, gæst og vært, og som ikke har en klar skillelinje mellem rettigheder og 

generøsitet. Det gør, at immigranter betragtes som gæster, hvilket hindrer dem i at føle sig hjemme. 

Gæsten er hjælpeløs, værten  er den indfødte og magtfulde. Med resten af byens fjendlige indstilling 

til levitten, er også værten i fortællingen en magtfuld mand. Et tema, som Southwood også mener er 

omdrejningspunktet i 1 Mos 19 (Southwood 2018: 469-470, 474-475, 477).  

Den behandling, som kvinderne i teksterne udsættes for, har også gjort teksterne til et populært 

emne inden for feministisk forskning. Korpman har undersøgt 1 Mos 19 og Dom 19 i et feministisk 

perspektiv, hvor han argumenterer for, at det gruopvækkende i 1 Mos 19 er døtrenes unge alder. Lot 

fornærmer med sine handlinger ikke blot sine egne døtre, men også deres trolovede, og den 

narrative straf for Lot indebærer, at han selv ender med at blive voldtaget og hånet gennem de 

navne, døtrene giver hans efterkommere. Korpman mener, at fælles for begge fortællinger er, at når 

kvinder gøres ondt, falder patriarkatet (Korpman 2019: 337-338, 339-340).  

Også hos queer-teoretikere er teksterne med deres homoseksuelle undertoner blevet formål for 

kritisk granskning.  

Stewart har forsket i queer-fortolkninger af GT, hvor forskere hævder, at seksualitet slet ikke 

eksisterer som kategori eller seksuel orientation, selv om der forekommer seksuel adfærd. 1 Mos 19 

er en del i et tema sammen med blandt andet 1 Mos 9 18-29 og flere andre bibeltekster, hvor 

omdrejningspunktet er fuldskab og blottelse af kønsorganer for et afkom. 1 Mos 19 er også en af tre 

bibeltekster, som der fra queer-teoretikernes side er blevet investeret mest tid i på grund af 

homofobiske tolkninger. Dom 19 med lignende handling, men med accepten af en kvinde som 

substitut for den ønskede mand, er blevet tolket i lyset af en modstand mod biseksualitet, hvor 

Stewart mener, man i stedet burde overveje muligheden for at se på teksterne som en modstand mod 

gruppevoldtægt (Stewart 2017: 290, 296-297). 

Lighederne mellem temaerne 1 Mos 19 og Dom 19 og problematikken med historiske tolkninger 

betragtet ud fra et feministisk og queer-teoretisk perspektiv, er centrale for min problemstilling. Det 

er dog min opfattelse, at der mangler forskning på området, der giver overblik over, hvordan disse 
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forskellige perspektiver kommer til udtryk på et mere overordnet plan, om forskerne kompletterer 

eller modarbejder hinanden, både inden for eget felt og på tværs af discipliner, og om det går at 

udlede en fælles referenceramme for respektive forskningsområde, der gør forskningen til et 

substantielt bidrag til bibelvidenskaben. 

3 Undersøgelse 

3.1 Køn, genus og seksualitet 
 

Kvinder – mandens ejendom 

I fortællingerne støder vi på to forskellige kvinderoller; rollen som gift kvinde og rollen som datter. 

Lots døtre og efraimittens datter indtager den narrative rolle som jomfruelige døtre. 

Feministeksegeten Bal påpeger, at en jomfru ubetinget er sin faders ejendom og kun eksisterer 

gennem hans navn (Bal 1989: 72). Som kvinde må man, som queer-teoretikeren Guest skriver, 

finde sig i at indgå som en del af et gaveudveklingssystem bestemt af sociale normer (Guest 2006: 

186).  

Feministeksegeten Fuchs nævner, at jomfruelighed i en kvinde, præcis som skønhed, er en 

statusmarkør (Fuchs 2003: 191), mens Bal går skridtet videre og betragter jomfruelighed for så 

vigtig en egenskab hos en kvinde, at selv når en israelsk stamme i Dommerbogen står på randen af 

udslettelse, vil den under en krig hellere dræbe gifte, fertile kvinder end at benytte dem i 

reproduktionsøjemed. En kvinde skal være fuldstændig blottet for mindet af en anden mand, 

hvorfor kun jomfruerne skånes (Bal 1989: 70).  

Det går altså at argumentere for, at Lots døtre og efraimittens datters rolle som kvinder og døtre kan 

siges at være som præmiekvæg. Qua deres status som ejendom kan fædrene vælge at gøre med dem, 

som de vil. De er eftertragtede handelsvarer af høj værdi, fordi de besidder egenskaben 

jomfruelighed. At bruge døtrene som valuta mod at de mandlige gæster lades i fred, må anses som 

værende en utrolig fin og høj pris at betale. At der bliver takket nej til så ”fint” et tilbud, kan have 

den narrative funktion at afspejle vanviddet i disse mænd. 

Levittens medhustru indtager den narrative rolle som gift kvinde i form af en pilegesh, en 

konkubine. Fuchs skriver, at en gift kvinde ikke blot tilhører sin mand juridisk og økonomisk, men 
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også seksuelt. Hun er løsøre præcis som andre kvinder, børn og husdyr i husstanden. Hvor en mand 

er fri til at have seksuel omgang med andre kvinder, indebærer det dødsstraf for en hustru at have 

seksuel omgang med andre mænd end den, hun er gift med. Narrativt fungerer næsten samtlige 

kvinder i GT, hvis primære rolle er den som hustru, til at belyse mandens sejre eller fiaskoer (Fuchs 

2003: 105-106, 116).  

En pilegesh forefindes ifølge Hamley, som har forsket i kønsbaseret vold i Biblen, i alle sociale 

klasser i GT, men fælles er, at de ikke har samme status som mandens førstehustru. Om årsagen er, 

at en pilegesh  var slave eller en kvinde med et dårligt ry, er uvist (Hamley 2018: 418).  

Feministeksegeten Trible gør en lignende tolkning, hvor hun fastslår, at en konkubine mere eller 

mindre var at regne som en slave, som manden sikrede sig til egne formål, men uden at hun fik de 

sociale eller juridiske rettigheder, der fulgte med at være førstehustru (Trible 1984: 66). 

Feministeksegeten Reis påpeger dog, at det at være konkubine kun siger noget om kvindens status i 

forhold til andre gifte kvinder, ikke om hendes status i forhold til andre kvinder generelt (Reis 2006: 

127).  

Narrativt rangerer konkubinen i Dom 19 dog så lavt, at hun remses op efter æslet i fortællingen, og i 

modsætning til Lots døtre sker ingen guddommelig intervention i hendes skæbne (Hamley 2018: 

424-425). Ligeledes skånes efraimittens datter fra at lide samme skæbne som konkubinen, selv om 

hun ellers også tilbydes til den ventende horde af mænd (Fuchs 2003: 209). Guest argumenterer for, 

at det seksuelle misbrug og den ligskænding konkubinen udsættes for, er en narratologisk straf for, 

at som kvinde handle autonomt i en patriarkalsk verden (Guest 2015: 188). 

Konkubinen står altså i skarp kontrast til fortællingernes døtre. Som kvinde er hun blottet for 

samtlige af de eftertragtede egenskaber, der i det bibelske narrativ er vigtige. Hun er en sekundavare 

med lav social status. Hun er kun en pilegesh, ikke en førstehustru. Hun er ikke jomfru, har 

tilsyneladende ingen børn, og så har hun til og med vist sig egenrådig. Hendes værdiløshed gør 

hende til et acceptabelt offer både for gruppevoldtægt, død og partering, og hendes rolle som kvinde 

har til formål at afspejle levittens totale fiasko og ydmygelse.  

Mænds skræk for at femininiseres 

Feministeksegeten Niditch skriver, at mænds villighed til at overlade deres kvinder til en frygtelig 

skæbne, taler om en livsanskuelse, hvor man betragter kvinder som nogle, man kan gøre sig af med 
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og erstatte med nye (Niditch 2008: 193). En kvinde må gerne ofres for at løse konflikter mellem 

mænd (Trible 1984: 74).  

Moster, som har forsket i levitten fra Dom 19 mener, at det er datterens og konkubinens roller som 

kvinder, der gør, at efraimitten ikke ser det som et problem, at de voldtages, mens han omtaler 

samme handling mod en mand som en skandale. Når levitten fra starten af benævnes som en mand, 

ligger der implicit en signalværdi i, at som mand er det tilladeligt at dyrke sex med kvinder, men 

ikke med mænd (Moster 2015: 723).  

Dette er ifølge Niditch noget, som kan forklares med antikke æreskodekser, hvor det at som mand 

voldtage en anden mand, er den mest ultimative og skamfulde magtdemonstration, man kan udsætte 

sin fjende for. Man tvinger ham ind i rollen som, og transformerer ham til, kvinde. Det handler 

mindre om homoseksualitet, end det gør om at fremstille den anden part som underlegen. At 

voldtage en anden mands kvinde fungerer ligeledes som substitut for at manifestere dette 

magtforhold på (Niditch 2008: 193). Dette bekræftes af Guest, der skriver, at konkubinen 

accepteres, fordi hun indgår som en del i æreskrænkelsen af levitten, der som mand viser sig ude af 

stand til at beskytte sin kvinde, og yderligere understreges gennem at horden takker nej til 

efraimittens jomfruelige datter (Guest 2015: 184). 

Queer-teoretikeren Long forklarer, at omdrejningspunktet i handlingen er ydmygelse og ikke 

homoseksuelt begær. At det er en ydmygelse, som fungerer som angreb på levittens ære, afspejles 

også i, hvordan fortællingen senere udvikler sig. Long mener, at det erigerede lem i en krigerkultur 

bruges som et våben til at ydmyge fjenden ved at efterlade ham patetisk og hjælpeløs. Det er en akt 

blottet for kærlighed og begær. At være den penetrerende part på toppen af en underliggende 

mande-eller kvindekrop, symboliserer denne overlegenhed og er lige effektiv hvad enten det 

anvendes mod manden selv eller mod hans kvinder (Long 2015: 6-7).  

Queer-teoretikeren Carden beskylder dette syn på penetration for værende del i en misogynistisk 

livsanskuelse, som har rod i forestillingen om mandens ret til at herske over kvinden. Udsættes han 

for penetration, en handling som er tiltænkt kvinden, mister han sin maskulinitet og værdi som 

mand. Det er denne afmaskulinisering, som Lot vil beskytte sine gæster imod, mens kvinden 

fratages enhver ret til autonomi og en egen stemme (Carden 2015: 37-38).  

Guest skriver, at i den antikke verden var en mands ry, og dermed mulighed for at klatre op ad den 

sociale rangstige, afhængig af hans evne til at agere og leve op til de forventninger og normer, der 
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blev associeret med rollen som mand. Præcis som han skulle være fertil, skulle han også kontrollere 

og beskytte sine kvinder, ligesom han skulle agere den udøvende part i en seksuel relation, hvad 

enten den var med mænd eller kvinder. Guest mener, at angrebet på levittens skal forstås som 

angrebet på hans evne til at agere som mand. Han objektificeres og handles imod af heteroseksuelle 

rivaler, hvis mål er at fratage ham muligheden for at udøve sin kønsrolle (Guest 2015: 183).  

Paradoksalt er, at levitten undgår denne degradering af sin kønsrolle gennem at ofre sin konkubine. 

Han er ydmyget, men i mindre grad end hvis han havde ofret sig selv. Med valget mellem to onder 

står det mellem krænkelse af ejendom eller krænkelse af maskulinitet og dermed  raison d'être, 

hvorimod Lot udsættes for netop det at “være kroppen under en anden”, selv om han stadig er den 

penetrerende part. Som feministeksegeten Smith nævner, er det chokerende, at Lot tilbyder at 

udlevere sine døtre til voldtægt, men det er mindst lige så grelt, at døtrene voldtager deres egen far 

(Smith 1997: 128). Reis påpeger da også, at Lot ikke præmieres, men i stedet ender op som 

stamfader til ekskluderede befolkningsgrupper (Reis 2006: 142).  

I Dommerbogen 20 får levitten oprejsning; noget som aldrig tilfalder Lot, der jo ellers kan siges at 

have handlet mindre amoralsk end levitten. Det kan i min optik tyde på, at han narrativt bliver 

straffet for ikke at have levet op til maskuline normer, sin rolle som mand. 

Der ser ud til at herske en ganske bred, overordnet konsensus blandt forskerne når det gælder 

beskrivelsen af køn, genus og seksualitet. Jomfruelighed er vigtigt, måske endda ligefrem essentielt 

for kvinderne i fortællingen. En ikke-jomfru har ringere, narrativ værdi. Der er også enighed om, at 

kvinder – hvad enten det er døtre eller hustruer - betragtes som en mands ejendom, og at kvinder er 

udskiftelige. En pilegesh rangerer lavere i det sociale hierarki, dog med den vigtige påpegelse at 

denne lave, sociale status kun afspejles i forhold til andre gifte kvinder, ikke kvinder genererelt. 

Såvel feministiske og queer-teoretiske forskere er også enige om, at en mands genusrolle er den 

som penetrerende part, og at denne rolle forskydes og formindskes, skulle han blive penetrereret af 

en anden mand. Sex er et værktøj, som bruges til at ydmyge og dominere.  

Pædofil fader eller svag patriark? 

Feministeksegeten Exum vender fortællingen i 1 Mos 19 på hovedet og mener, at den er et udtryk 

for det mandlige kollektivs forbudte ønske om at have sex med sine døtre. Hun drager paralleller 

mellem overgreb begået af en fader og den retorik, der bruges i dette sammenhæng. Lot projicerer 

sit begær over på døtrene og mener, at det faktisk er dem, der begærer ham og nærer et ønske om at 
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føde hans børn. En måde at undskylde denne fantasi på, er for fortælleren at skabe en for ham 

horribel kontrast: seksuel omgang med andre mænd. Det er dog et begær, som er så grimt, at sex 

med døtrene bliver det mindst afskyelige af to onder. Blindheden som rammer mændene er et 

udtryk for fortællerens selvkastration, og Lots modvillighed mod at følge med op i bjergene og 

ønske om i stedet at gå til Zoar, er udtryk for fortællerens sidste forsvarsmur mod at give efter over 

for det incestuøse begær. Derefter gør han sig skridt for skridt af med alle forhindringer (Exum 

2012: 136, 139, 142, 144) 

Svigersønnerne lades tilbage, konen forsvinder ud af narrativet, og de slår sig ned i en hule, der 

emmer af seksuelle undertoner og skaber den nødvendige, private sfære for at Lot skal kunne udføre 

sit forehavende. Gennem sin passitivitet, beruselse, hukommelsestab og at “døtrene tog initiativet”, 

befrier han sig totalt for ansvar. Exum mener, at de forvrængede fantasier om voldtægt, både det 

homoseksuelle og det incestuøse, er et udtryk for den mandlige underbevidstheds ønske om at 

misbruge og blive misbrugt (Exum 2012: 145). 

Det, der taler for Exums tolkning, er døtrenes alder. Korpman, som har forsket i 1 Mos 19 skriver, 

at det som gør fortællingen så gruopvækkende for såvel antikke som nutidige læsere, er visheden 

om, hvor unge de er. En er ældre end den anden, men begge er jomfruer og trolovede. Det placerer 

dem i et aldersspænd på cirka 12-14 år, som dengang var den giftemodne alder (Korpman 2019: 

337-338). Spørgsmålet, der unægteligt opstår er, hvordan to så unge jomfruer havde tilstrækkelig 

viden og kundskab til en akt, der alligevel må kræve en hel del finesse; lige fra at få Lot drukket 

fuld nok til at være sikker på, at han ikke vågner og ænser hvad der sker, til at have sit første 

samleje med en mand, der ikke er ved bevidsthed. Det spørgsmål kan besvares af Exums 

fortolkning. 

 

Mit problem med Exum er, at hun skaber et helt nyt narrativ i stedet for at omfortolke eller fylde 

huller. Det får mig til at undre, hvor langt man som feministisk fortolker rent etisk kan tillade sig at 

gå, før man i arbejdet med at belyse den patriarkalske ideologi i Biblen i stedet ender med at bygge 

stråmænd, hvis mål mere virker til at være dæmoniseringen af mænd end belysningen af 

feministiske perspektiver.  

 

Gennem at vende fortællingen på hovedet opstår nemlig også et andet fundamentalt problem; Exum 

udsætter manden for det samme, som kvinder altid er blevet udsat for: victim blaming. 
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Feministeksegeten Waters påpeger, at når en kvinde er blevet voldtaget, starter samfundet ofte med 

at lede efter potentielle fejl og brister i kvindens adfærd, moral eller vaner. Om hun har opført sig på 

en måde, så hun selv har initieret voldtægten gennem at drikke, flirte eller omgås kriminelle, om 

voldtægsmanden er en bekendt, og hvordan hendes seksuelle fortid ser ud (Waters 2017: 276).  

 

Det fører også mine tanker videre til Bal, der i forbindelse med levittens konkubine kritiserer en 

anden forsker for at have så lave tanker om konkubinen, at det kommer bag på vedkommende, at en 

så socialt lavtstående person skulle være i stand til at handle autonomt (Bal 1988: 83).  

Samme kritik kan appliceres på Exum. Ikke alene må det være Lot, der har voldtaget sine døtre, 

fordi det tilsyneladende er mere logisk end at kvinder er i stand til at begå grusomme handlinger. 

Hun leder også efter fejl og brister ved fortællingens eneste, regelrette voldtægtsoffer og bebrejder 

ham den dåd, der er begået imod ham.  

 

I forlængelse heraf er det også lidt af et paradoks at betragte teksten som et udtryk for mandens 

underbevidste ønske om at misbruge og blive misbrugt, for set i det lys skulle man omvendt kunne 

argumentere for, at teksten lige så vel kunne være et udtryk for den kvindelige underbevidsthed,  

måske iblandet en god portion faderkomplekser. 

 

Waters gør en helt anden tolkning. Hun mener, at fortællingen handler om Lot som den svage 

patriark, der i et forsøg på at fostre sociale relationer med mændene i Sodom tilbyder sine døtre. En 

svaghed, der underbygges af, at døtrene allerede er lovet bort, hvilket påviser en mand, der ikke er i 

stand til at overholde sine sociale forpligtelser eller beskytte sine kvinder (Waters 2017: 282). 

Korpman er enig i denne tolkning og skriver, at Lot med sine handlinger ikke alene fornærmer sine 

døtre, men også sine kommende svigersønner (Korpman 2019: 338).  

 

Waters mener, at Lot trækkes tilbage ind i huset af englene, fordi han med sin adfærd fejler. Lots 

kone vender sig om som symbol på, at døden er at foretrække fremfor at være i hænderne på en 

svag mand og af samme årsag voldtager døtrene ham, fordi de er nødt til at varetage egne interesser 

og ikke kan regne med Lots beskyttelse (Waters 2017: 283).  

 

Korpman betragter fortællingen som en slags feministisk karma. Lots døtre var udmærket klar over 

eksistensen af andre mænd, da de inden deres ankomst til hulen havde været i Zoar og set dem med 
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egne øjne. Voldtægten af Lot fungerer i stedet som en hævnakt; han ville udlevere sine døtre til 

voldtægt, men ender med selv at være den, der bliver voldtaget. Gennem fødslen af sønner sikrer 

døtrene sig deres utroværdige faders beskyttelse, hvilket også afspejles i, at de ikke narrativt 

stigmatiseres for deres handling (Korpman 2019: 336, 341).  

 

Korpmans tolkning glemmer dog et vigtigt aspekt. Lot er ubevidst om den voldtægt, han udsættes 

for. Han står pludselig med to børnebørn og dermed to døtre, som ikke længere er jomfruer. 

Sidstnævnte burde dermed være at regne som ”skadet gods”, da det var strengt forbudt for kvinder, 

som var en mands ejendom at have sex uden for ægteskabet. En sådan handling burde logisk set 

have resulteret i konsekvenser for døtrene, alternativt den mistænkte ”gerningsmand”, da det som 

Fuchs skriver var kotume at kompensere en fader, hvis jomfruelige datter man havde voldtaget 

(Fuchs 2003: 117). At dette ikke sker, styrker derimod netop Waters tolkning om den svage patriark 

mere end den ultimative, feministiske oprejsning.  

 

Overordnet set er forskerne her enige i, at vi har at gøre med en svag patriark; en fader, der er ude af 

stand til at beskytte sine døtre og har en incestuøs relation til dem. Til gengæld hersker der bred 

uenighed om, hvad denne svaghed går ud på, hvem der er gerningsmand og offer og for hvem, 

retfærdigheden sker fyldest. Lot fremstilles uagtet som lidt af en hjælpeløs stakkel, der ikke rigtig 

kan gøre for sine handlinger, hvad enten det gælder et homoerotisk og incestuøst begær eller som en 

mand, der ikke rigtig har formatet til at sørge for at beskytte sin familie.  

 

Hvad enten han er den voldtagende eller voldtagne part, belægges han med en narrativ svaghed. En 

mand, der ikke vil anerkende sine lyster og projicerer dem over på sine døtre for selv at undslippe 

skyld og skam, eller en mand, som i al sin uvidenhed voldtages af sine døtre som straf for sin 

svaghed og manglende beskytterevner. Den ene tolkning placerer kvinderne i en offerrolle på trods 

af, at vi for en gangs skyld har med aktive, handlingskraftige kvinder at gøre, mens de andre 

placerer, anerkender og til og med hylder kvinderne for deres aktive rolle, men lidt glemmer at 

forholde sig til, at der også er et offer for disse handlinger. 
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Konkubinen – et offer for omstændigheder eller onde mænd? 

 

Bal mener ikke, at Dom 19 handler om en levit og en egenrådig konkubine, der potientielt har været 

ham utro og rejser hjem til sin fader, men derimod om en mand, der forsøger at omstyrte rådende 

samfundsorden og straffes hårdt for det. Hun tolker ikke kvinden som en konkubine, men som en 

nomadekvinde, hvis tradition det er at bo hos faderen med sin mand. Levitten rejser hjem til hende, 

og hun forlader sin fars hus for at gå ud og byde sin mand velkommen. Levitten modtages hjerteligt 

af svigerfaderen, der tager det som et tegn på, at levitten nu er klar til at underordne sig traditionen, 

og hans gæstfrihed afspejler i virkeligheden en magtkamp de to imellem. Da konkubinen vælger at 

rejse med sin mand, er det faderen, hun fornærmer, og hendes tragiske død er et symbol på det, 

faderen har forsøgt at advare dem imod: at et brud på traditionerne vil ende skæbnesvangert (Bal 

1988: 84, 86, 88,, 90-92).  

 

Den homoseksuelle voldtægt repræsenterer den sociale uorden, som dette brud har forårsaget. Det 

er efraimitten, som kaster hende ud til horden, fordi han stadig betragter konkubinen som faderens 

og ikke levittens ejendom. Til forskel fra 1 Mos 19 går fortællingen hele vejen, fordi levitten med 

sit ønske om brud på traditionerne må stå sin prøve, mens parteringen er et udtryk for hans fiasko; 

han sender konkubinen tilbage til det gamle system (Bal 1988: 92-93).  

 

Moster skriver, at der råder en del uenighed om det er efraimitten eller levitten selv, der smider sin 

konkubine ud til mændene, men mener, at konteksten giver støtte for, at det faktisk er efraimitten. 

Levitter var også de eneste, der kom fra yderkanten af et territorie og ikke havde deres egne 

områder (Moster 2015: 724, 727). Noget, som kan understøtte Bals udlægning.  

 

Fortolkningens kvaliteter er, at den skiller sig ud fra stort set alt andre fortolkninger og tør at gå i en 

helt anden retning. Den befrier konkubinen for mistanke om utroskab eller egenrådighed. Hun er 

helt uden skyld i sin død, i modsætning til tolkninger, der betragter hendes skæbne som en narrativ 

gengældelse for ulydighed. Hun er blot et offer for uheldige omstændigheder.  

 

Hvor Exums fortolkning af 1 Mos 19 nærmest virker til at for enhver pris ville dæmonisere mænd, 

går Bal helt over i den anden grøft i fortolkningen af Dom 19 og befrier mere eller mindre mænd for 
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enhver skyld i grusomheder begået mod kvinder, selv om Bal ellers slår fast, at der ingen apologetik 

er at finde for konkubinenes mord (Bal 1988: 28). Det får Bal til at fremstå som inkonsekvent.  

 

Gennem at skyde skylden på omstændighederne i stedet for karaktererne, undslipper hun problemet 

med eksistensen af Biblens ”texts of terrors” for at bruge Tribles begreb. Trible, derimod, betragter 

fortællingen som et udtryk for den misogyni, der tilhører enhver tidsepoke og resulterer i, at kvinder 

stadig voldtages og parteres. Hun nævner blandt andet den uhyggelige kontrast, der findes i, at 

voldtægten gives så lidt opmærksomhed, sammenlignet med hvor stort fokus, der lægges på den 

mandlige omgang og hygge. Trible mener ligeledes, at levitten planlægger at gå uden konkubinen, 

ikke sørger over hende, og at hun måske endda til og med er levende, da han finder hende, fordi den 

hebræiske oversættelse, i modsætning til den græske, ikke er tydelig. Samme mand, som talte til 

hendes hjerte, er samme mand, som overlader hende til fjenden (Trible 1984: 76-80).  

 

Her skal dog pointeres, at Niditch i sin oversættelse skriver, at både den græske og hebræiske 

oversættelse bekræfter, at konkubinen ikke kunne høre levitten, fordi hun var død (Niditch 2008: 

190).  

 

Moster understreger, at vi ikke kan tage levittens manglende ord som udtryk for, at han er 

følelseskold, da Biblen generelt er præget af handling fremfor ord, ligesom han som tidligere nævnt 

mener, at det er efraimitten og ikke levitten, der smider konkubinen ud til horden (Moster 2015: 

727-728).  

 

Hvor Bal altså gerne vil frikende mænd for ansvar i Dom 19, virker Trible til at gå i modsat retning 

og vil meget gerne have det til, at levitten er ondskaben selv blottet for nuancer. Han og han alene 

er skyld i konkubinens død, og han er ligegyldig i forhold til hendes lidelser, og hvad han har udsat 

hende for. Med tanke på at han dog netop, som Trible nævner, taler til hendes hjerte, og at der ikke 

er fuld enighed om, hvem som smider hende ud, er han sandsynligvis en mere kompleks karakter 

end hvad begge disse fortolkninger krediterer ham for. 

 

Tolkningerne adskiller sig så fundamentalt fra hinanden, at det er svært at tale om ligheder. Det 

eneste fælles punkt er mere eller mindre en kvinde, der parteres af sin mand for at symbolisere 

noget overordnet, men der er ikke enighed om hendes status, hvorfor hun er død, eller hvem som 
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overhovedet ofrer hende og hvorfor. Præcis som i 1 Mos 19 med Lot bliver der sået tvivl om 

levittens genusrolle; en svag mand, der kæmper mod systemet og ender med at måtte give op kontra 

en kold og beregnende gerningsmand.  

 

Selv om fortolkningerne gerne vil gøre sig fri af tidligere rammer, ender de lidt med at skabe nye 

begrænsninger. I stedet for at åbne op for nye og forskellige perspektiver, hvor man tager hinandens 

synspunkter til sig og videreudvikler, kommer det oftest mere til at handle om en slags konkurrence 

om, hvem som kan gå dybest, mest egalitært eller mest ekstremt til værks gennem perspektiver, der 

på godt og ondt er så innovative, at de bliver uigenkendelige og meget lidt relaterbare. Oftest 

mangler der også noget selvkritik, hvor forskerne i højere grad burde falsificere sine resultater og se 

på, hvad der taler imod dem, og hvad andre forskere på området er kommet frem til.  

 

3.2 Grundlæggende konflikter 
 

Et splittet land eller retfærdighed for kvinder? 

Niditch peger på den grundlæggende konflikt i Dom 19 som værende en kvinde, der voldtages og 

myrdes, men også Israel som en spirende enhed, der gerne vil hævde nogle rettigheder. Krig bryder 

ud som følge heraf i Dom 20. Teksternes ligheder til trods mener hun ikke, at Dom 19 og 1 Mos 19 

deler samme konflikt. Førstnævnte vil vise de kløfter, der findes mellem det israelske folk; et folk 

som burde stå enet. Levitten og konkubinen symboliserer Israel som den dysfunktionelle familie, 

der støder på aggressioner, hvor det at partere konkubinen skal afspejle, hvordan det er nødvendigt 

at slide Israel i stykker, for at det skal kunne gendannes. Sidstnævnte handler i stedet om 

lovprisning af Guds magt og fordømmelse af sodomitterne (Niditch 2008: 190, 192-194).  

Jeg synes dog, dette er noget af en forenkling af 1 Mos 19. Smith påpeger netop problemet med, at 

der er en tendens til at ”glemme” den anden halvdel af fortællingen (Smith 1997: 128), hvilket også 

Niditch tenderer at gøre. Hvad skulle Lots voldtægt have med Guds storhed kontra onde sodomitter 

at gøre? De er allerede udryddet på det tidspunkt, hvor døtrene bliver gravide med deres far. Så 

skulle det være på grund af en delt opfattelse med Reis om, at denne halvdel af 1 Mos 19 handler 

om, at voldtægten af Lot begået af hans døtre skal symbolisere, at mennesker kan fjernes fra 

Sodoms ondskab, men Sodoms ondskab kan ikke fjernes fra mennesker (Reis 2006: 142). Det 
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skulle dog i så fald skabe nye problemer for Niditch udlægning, i og med det ikke giver mening at 

lovprise en ufuldkommen Gud, som ikke har magt til at udrydde al ondskaben. 

Her har Korpman i min optik en noget mere plausibel og kontekstuelt sammenhængende tolkning af 

teksterne. Han betrager den grundlæggende konflikt i begge fortællinger som værende en af 

guddommelig ironi. Han peger på, at når de nærmeste, mandlige familiemedlemmer krænker og 

ikke formår at beskytte deres uskyldige kvinder, falder patriarkatet; enten gennem borgerkrigen som 

følge af hændelserne i Dom 19, eller gennem Lots totale ydmygelse og herigennem skabelsen af 

nye, Israel-fjendtlige stammer i 1 Mos 19 (Korpman 2019: 339).  

Min eneste indvending mod Korpmans tolkning er, at det er en lidt for anakronistisk anskuelse af 

karma og retfærdighed baseret på en opfattelse om menneskers lige værdi, som ikke fandtes i 

antikkens tid. Biblen er androcentrisk, ikke ridderlig. Dermed er det ikke logisk, at kvinder - 

mandens udskiftelige ejendom - står højt nok i kurs til at kunne resultere i patriarkatets fald. 

Derimod går det at argumentere for, at systemet kollapser som en advarsel om, hvad der sker, hvis 

man krænker mænd eller deres ejendomsret (herunder ejendomsretten over kvinder, men ikke 

kvinden i sin egen ret).  

Som Guest også påpeger, er kvinden i Dom 19 et biprodukt. Tekstens omdrejningspunkt er den 

mandlige prestige (Guest 2015: 184). At tale om patriarkatets fald bliver derfor en anelse for 

optimistisk. Som Fuchs skriver, føder Lots døtre sønner og er loyale mod den patrilineære ordning 

(Fuchs 2003: 68), mens Bal nævner, at konsekvensen af konkubinenes død bliver, at 400 jomfruer 

kidnappes med det formål, at bruge dem som livmødre (Bal 1988: 31). Patriarkatet kan derfor nok 

så meget falde i form af, at visse befolkningsgrupper dør og nye genopstår, men selve 

patriarkalismen består. 

Homoseksualitet kontra gæstfrihed 

Waters skriver, at 1 Mos 19 grundlæggende konflikter gerne er blevet tolket som havende to 

forskellige, grundlæggende konflikter. Den ene handler om homoseksualitet, hvor det, der vækker 

Guds vrede og får ham til at ødelægge Sodoma og Gomorra er sodomitternes lyst til andre mænd, 

ikke truslen om voldtægt og ydmygelse. Voldtægt ligestilles med sex og seksuelt begær, hvilket gør 

sodomitterne til bøsser, men dog ikke forklarer, hvorfor de så blev tilbudt kvinder som substitut for 

gæsterne (Waters 2017: 278).  
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Her gør Korpman dog en vigtig observation i forhold til Dom 19, en tekst han bekræfter af 

forskerne ofte betragtes som et spejlbillede af 1 Mos 19. Han skriver, at vi i Dom 20:5 får at vide, at 

horden i Dom 19 ikke ville have sex med levitten eller hans konkubine for nydelsens skyld, men 

som middel til at slå dem ihjel (Korpman 2019: 339). Ikke alene taler det altså om, at horden af 

mænd næppe var drevet af homoseksuelt begær, da de i begge fortællinger tilbydes kvinder og i den 

ene stiller sig tilfreds med at få en kvinde udleveret. Deres formål er heller ikke at få en lyst stillet, 

men at begå ydmygende drab.  

Den anden fortolkning af den grundlæggende konflikt i 1 Mos 19 handler om den antikke 

gæstfrihed som værende af så stor vægt, at en mand for enhver pris og uagtet personlige 

omkostninger må beskytte sin mandlige, indbudte gæst. Noget, som udfordres af sodomitterne. 

Ofring af døtrene er en sekundær handling, som indgår som en del af det antikke æreskodeks 

(Waters 2017: 278-279).  

Bal tilbageviser dog med udgangspunkt i Dom 19 dette antikke æreskodeks. En ting er for værten at 

afgive et tilbud om at ofre sine egne døtre for at beskytte gæsten, men i Dom 19 afgiver værten også 

et tilbud om at ofre gæstens konkubine; en ejendom, der ikke tilhører værten, og som han ingen 

råderet har over, men i stedet, med udgangspunkt i idéen om gæstfrihed, burde have påtaget sig at 

beskytte (Bal 1988: 92).  

Ud over Bals påpegelse lider tolkningen af et andet grundlæggende problem. Hvis gæstfriheden er 

så hellig og står over alt andet, er det paradoksalt, at tekster i GT kun tør at gå hele vejen, når det 

gælder kvinder. Det gælder såvel konkubinen i Dom 19 såvel som Jeftas datter i Dommerbogen 11, 

mens Isak i 1 Mos 22 skånes ved guddommeligt indgribende. Som Fuchs nævner, vil ofringen af en 

søn formentlig skabe for meget furore narrativt, fordi en søn symboliserer kontinuitet både hvad 

angår religion, familie og nation (Fuchs 2003: 184). Hvis formålet havde været at symbolisere 

gæstfriheden over alt, havde det netop været optimalt at ofre sønner og ikke medlemmer af det 

mindreværdige køn for at understrege denne pointe. 

Det totale fordærv 

Reis afviser, at teksterne skulle have gæstfrihed som den grundlæggende konflikt. Hun mener i 

stedet, det handler om en ultimativ moral konkurs, hvis dybe svigt af familiemedlemmer straffes 

narrativt.At ofre sine døtre eller hustru er et komplet brud på mandens rolle og pligt til at beskytte 

svagere familiemedlemmer, mens det at angribe fremmede afspejler samme problematik på et 
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samfundsmæssigt plan; en illustration af menneskehedens komplette fordærv, som hverken 

symboliserer gæstfrihed, men ej heller patriarkatet, da intet i fortællingerne er normativt eller 

afspejler, hvordan man skal handle i en presset situation (Reis 2006: 140-141)  

Guds vrede mod sodomitterne i 1 Mos 19 giver mening taget i betragtning af, at de er vantro, men i 

Dom 19 har man kendskab til, og burde følge, de hellige skrifter, der påbyder respekt over for og 

næstekærlighed mod fremmede og de svagere i samfundet. Man vælger at se højt og flot på Guds 

love og gør, hvad der er ret i egne øjne; man ignorerer påbud om social retfærdighed, prostituterer 

sine kvinder eller skænder lig (Reis 2006: 140, 145-146).  

Jeg synes dog denne fortolkning, præcis som hos Korpman, støder på samme problematik med at 

have en lidt for anakronistisk opfattelse om kvinders værdi, for hvor meget har en fader eller mand 

pligt til at beskytte det kvindelige køn? Der er utallige eksempler i GT på, at selv de mest centrale 

protagonister gerne ofrer deres kvinder. Som eksempel nævner Fuchs, at såvel Abram/Abraham 

som Isak fremstiller deres koner som søstre alene med det formål at forsøge at redde deres eget 

skind. På trods af disse mænds kujonagtige, bedrageriske adfærd og villighed til at ofre deres 

kvinder, virker Gud stadig til at være på deres side uden så meget som at fordømme deres 

handlinger, selv om det er egenskaber, der er svære at forene med mænd, der er Guds udvalgte 

(Fuchs 2003: 120).   

Der hersker ganske delte meninger om kvindernes rolle i fortællingerne. Der peges på kvinderne 

som symbolik for et land i splittelse eller biprodukter, mens andre mener, de er selve 

omdrejningspunktet i fortællingen, og at handlingen udspiller sig ud fra, hvad der sker med disse 

kvinder. Truslen om voldtægt er både blevet tolket i lyset af seksuelle lyster, et ydmygende 

torturinstrument, en ubrydelig norm om gæstfrihed eller som det komplette fordærv, når mænd ikke 

længere bryder sig om at beskytte deres familier, eller at samfundet ikke beskytter de svage.  

Visse steder ser man tydeligt, at grænserne mellem feministiske og queer-teoretiske forskere 

udviskes. Når Guest peger på konkubinen som et biprodukt er det en konstatering, som lige så vel 

kunne være skrevet af en feministisk forsker, mens Korpmans feministiske studier om voldtægt som 

våben ligger helt i linje med queer-teorien.  Igen støder vi dog også på samme problem som 

tidligere påpeget, nemlig at tolkningerne lukker sig lidt for meget om sig selv. Der hersker enighed 

om, at teksterne har brug for omfortolkning, men ikke om, hvad de skal omsættes til og munde ud i. 
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Det er måske ikke et problem, hvis ikke man er interesseret i en mere homogen forskningsdisciplin, 

men kan muligvis gøre det sværere at blive taget seriøst af andre bibelvidenskabelige grene. 

3.3 Hvordan mener feministiske og queer-teoretiske forskere, at deres område 

bidrager til bibelvidenskaben?   
 

For at opsummere i hovedtræk hvad feministiske og queer-teoretiske forskere mener er deres bidrag 

til bibelvidenskaben, er det for feministiske forskere at betragte Biblen og traditioner som et udtryk 

for mænds og ikke Guds ord skabt inden for en patriarkalsk verden. Den stiller spørgsmålet hvordan 

kvindelige perspektiver kommer til udtryk i androcentrisk litteratur som respons på tekstuel 

uretfærdighed. Den reflekterer kritisk og systematisk over sexisme, belyser kvinders livsvilkår, 

marginalisering og manglende muligheder i samfundet og undersøger, hvordan mænd har 

kontrolleret kvinder, hvordan kvinden har underkastet sig denne kontrol og hvilke forventninger, 

der findes til en genusrolle; roller, som kritiseres og rekonstrueres i et ligestillingsperspektiv. Den 

finder, og forsøger at afdække, huller i teksterne og sætter spørgsmålstegn ved specifikke 

portrætteringer. 

Queer-teorien stiller i modsætning til feministisk teologi ikke spørgsmålet hvordan, men hvad hvis. 

Den begrænser sig trods navnet ikke til at undersøge forhold omkring homoseksualitet, men 

betragter sig som en modstand mod forventet normativitet på baggrund af køn og kritiserer 

identitetskategorier, der betragtes som selvfølgelige. Den opfatter genus som en social konstruktion 

afhængig af kontekst og mener, at akt er vigtigere end køn. Den ønsker at betragte mennesker som 

en helhed, inkludere alle uanset køn, seksualitet og social status og give en stemme til udsatte og 

marginaliserede grupper. Den vil udfordre, hvordan vi traditionelt har læst Biblen og ønsker at 

fjerne fordomme gennem at destabilisere, splitte, omfortolke og gendanne tekster og traditioner.  

Gør forskerne så, hvad de påstår med udgangspunkt i 1 Mos 19 og Dom 19? Selv om feministiske 

og queer-teoretiske er ganske enige i den overordnede beskrivelse af køn, genus, seksualitet og 

hvilken rolle karaktererne udfylder når det gælder 1 Mos 19 og Dom 19, så findes der alligevel en 

tendens til cherry picking; man udvælger de dele eller vinkler, der passer med det, man vil formidle. 

Når Fuchs og Bal til eksempel påpeger vægten af jomfruelighed, eller Guest at kvinder må finde sig 

i at være en del af et overordnet gaveudvekslingssystem, lader førstnævnte ikke kvindelige 

perspektiver komme til udtryk, mens sidstnævnte ikke bliver en modstand mod normativitet. 

Kvinder skal være jomfruer, mænd forærer kvinder væk.  
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Problemet er, at langt fra alle kvinder i Biblen er mænds ejendom. Flere er selvstændige, stærke og 

har selvvalgte, seksuelle relationer. Heller ikke alle mænd er alfa-hanner. Kvinder kan have magt, 

og mænd kan være underlegne. Det gør sig også gældende i 1 Mos 19, hvor døtrene med et formål 

for øje handler autonomt og listigt, uagtet hvad man som læser måtte synes om det. Det kan godt 

være, de forinden blev udbudt til voldtægt, men de har egentlig ikke brug for stemmer, der taler på 

deres vegne, for det gør de i den grad selv i anden halvdel af fortællingen, hvor Lot bliver den tavse.  

Hvis  jomfruelighed er så vigtigt, er det vel også et temmeligt usmart, strategisk træk at gøre sig af 

med den på den måde. De var unge, der var overlevende mænd i andre byer, alle muligheder stod 

åbne, og alligevel ofrede de deres indgangsbillet til ægteskabet på at dyrke sex med deres fader. 

Hvis feministiske forskere kritiserer og reflekterer over sexisme, men siden mener, at kun kvinder 

kan udsættes for den, skaber man egentlig kun nye, snævre forestillinger om, hvad kvinder er i 

stand til, og hvad de ikke er.  

Noget, som forstærkes, når Exum til eksempel vælger at tolke Lot som den incestuøse fader, der 

projicerer sine lyster over på døtrene. Det kan måske godt være, at man med denne tolkning sætter 

spørgsmålstegn ved specifikke portrætteringer, men det er i hvert fald ikke med målet at løfte 

kvinderne fra et dyb af undertrykkelse. Tværtimod er det i bedste, reduktive stil en måde at fratage 

dem deres stemme på ny, at nægte dem tilladelse til at eje deres handlinger, portrættere dem som 

svage og hjælpeløse stakler, mens det bestemt ikke er at spørge, hvordan kvindelige perspektiver 

kommer til udtryk i androcentrisk litteratur. 

At som Korpman betragte døtrenes handlinger som den ultimative, feministiske hævn kan også 

være problematisk. Hvis man betragter Biblen og arbejder ud fra, at det er androcentriske tekster, er 

det en holdning, der er lidt svær at forsvare. Man må gå ud fra, at en androcentrisk tekst ingen 

interesse har i at fremstille andre perspektiver end mandens. Ergo er det svært at forestille sig, at det 

for andet end nutidige læsere KAN læses som karma, men næppe var tænkt sådan.  

Derudover står vi lidt med det modsatte problem end inden. Hvis essensen er den ultimative, 

feministiske hævn, gør man igen kvinderne en bjørnetjeneste, for så anses de stadig ikke som 

ligesindede. For at illustrere et eksempel, så forestiller vi os, at 1 Mos 19 var blevet fortalt i modsat 

rækkefølge. Døtrene havde først voldtaget deres far, og siden havde han tilbudt dem til horden. 

Skulle man her turde at påstå, at det var den ultimative, maskuline hævn – eller er det kun kvinder, 

der tillades denne frihed til at begå modbydelige overgreb? I så fald stemmer det meget dårligt med, 
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at man arbejder mod et ligestillingsperspektiv. Kvinder skal have lov til at eje deres voldelige sider, 

men at tale dem ned eller forherlige dem, burde stemme dårligt overens med det feministiske 

projekt.  

Det samme gør sig gældende, når Korpman tolker patriarkatets fald i både 1 Mos 19 og Dom 19 

som værende forårsaget af mænds uret mod kvinder. Det giver igen ikke mening, at Biblen som 

udtryk for mænds ord i en patriarkalsk verden skulle have interesse i at reflektere en så feministisk 

anskuelse. Det får præg af en semi-romantisk, apologetisk tilgang, hvor det guddommelige i sidste 

ende nok på en eller anden måde skal sørge for at tilfredsstille en nutidig retfærdighedssans, hvilket 

heller ikke er kendetegnende for, hvordan feministisk teori siger sig at operere.  

Waters tolkning af Lot som den svage patriark er mere i overensstemmelse med feministisk kritiks 

fokuspunkter gennem at italesætte forventningerne til hans rolle som mand. Dermed krydser den 

også over til det queer-teoretiske felt gennem sin modstand mod forventet normativitet. Hvor de 

fleste, feministiske tolkninger ser Lot som en mand, der er parat til at ofre sine døtre, fordi han som 

mand har magten til at gøre det uagtet bevæggrunde, giver Waters tolkning ikke udtryk for 

anakronistiske fordomme om mænd eller kvinder. Tværtimod taler den om de forventninger, der 

findes til en genusrolle for siden at rekonstruere den i et inkluderende ligestillingsperspektiv. Det 

sker gennem en erkendelse af, at også mænd kan være svage, bange, opføre sig irrationelt og vakle i 

deres forventede rolle i stedet for at besidde og handle på en slags medfødt, iboende misogyni. 

At som Bal rekonstruere fortællingen om konkubinen og sætte spørgsmålstegn ved en specifik 

portrættering, så konkubinen bliver en nomadekvinde i stedet for en vred kvinde, der rejste fra sin 

mand, er så langt så godt i overensstemmelse med, hvad feministisk kritik siger sig at gøre. Dog ser 

fortolkningen til gengæld stort på en række andre punkter, som disciplinen også siger sig at være, 

da den tekstuelle uretfærdighed bliver sekundær og glemmes bort.  

Det er en svær balancegang, når jeg har kritiseret andre tolkninger for at fremstille kvinder som ofre 

og gå imod idéen om, hvad feministisk kritik indebærer, men samtidig kræver det også, at man tør 

at lade et åbenlyst offer være det. Der er intet problem med også at se dette fra mandens vinkel, men 

man kommer ikke udenom, at en så modbydelig handling ikke kan eller skal formindskes. At 

fremstille den potentielle udøver i et lidt for flatterende eller undskyldende lys, at give ham en 

fornuftig årsag til sine handlinger, minder nærmest om tidligere bibelforskeres tilgang til teksterne; 

den baggrund, som feminister og queer-teoretikere siger sig at arbejde imod. 
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Det stiller dog heller ikke feministisk kritik i et positivt lys at som Trible tolke Dom 19 som den 

rene misogyni. Der er ingen tvivl om, at konkubinen er selve definitionen på et ægte offer, og at 

terroren i teksten er kontrasten til mændene, der sidder og hygger sig inde, imens der foregår 

skrækkelige overgreb på levittens hustru på den anden side af muren.  

Der er rigtignok fokus på den tekstuelle uretfærdighed og mandens kontrol over kvinden. Der bliver 

dog ikke gjort de store forsøg på at afdække huller, hvilket viser sig tydeligst ved, at ikke alene går 

alle antagelser på, at levitten er fuldstændig følelseskold og parat til at gå uden konkubinen i stedet 

for at betragte ham i et ligestillingsperspektiv, som til eksempel Waters gør med Lot. Kan det tænke 

sig, at han var skamfuld eller i chok? Nej, hans reaktion må skyldes, at han som mand er 

følelseskold!  

Ydermere spekuleres der i, om det endda var levitten, der dræbte hende, selv om hverken hebræiske 

eller græske oversættelser understøtter denne tanke. Igen virker det mere som om, at vi har nogle 

lidt for radikale brikker, der skal forceres ind i et prædetermineret puslespil i stedet for at danne et 

overblik ud fra et mere nuanceret billede. Spørgsmålet er, om vi virkelig kan drage nogle 

konklusioner om det kvindelige perspektiv, magt og køn, hvis ikke også manden bliver hørt? 

At som Niditich tolke konkubinen og levitten som symboler på Israel og dets forfald er en 

interessant tilgangsvinkel, men spørgsmålet er, hvor meget en sådan tolkning hører til inden for 

feministisk kritik.  

Som metaforer for sociale uroligheder bliver kvindelige perspektiver mindre vigtige. Kvinden 

objektificeres. Som objekt er der risiko for ligegyldighed i forhold til hendes rolle som kvinde, for 

hvorfor beskæftige sig med disse vinkler, når det slet ikke er den rolle, hun repræsenterer. Hvordan-

spørgsmålet falder. Til gengæld virker queer-teoriens hvad hvis mere aktuelt. Hvad hvis vi ser på 

karaktererne som symboler i stedet for fiktive karakterer? Det opfylder queer-teoriens ønske om at 

udfordre, destabilisere, omfortolke og gendanne den traditionelle læsning af Biblen. Der sker en 

ubevidst overlapning fra feministisk teori til queer-teori præcis som med Waters. 

Reis tolkning af Dom 19 som det totale fordærv, hvor familiemedlemmer svigtes, har ganske vist 

fokus på den tekstuelle uretfærdighed, men med en forventning om, at det netop er det, teksten også 

selv ønsker at reflektere. At svigte kvinder i bibelske tekster har sjældent været et problem, så 

logikken halter. Selv om feministisk kritiks opgave er at fylde huller, bliver det kontraproduktivt, 

når der fabrikeres påstande for at få narrativet til at passe. Det er lige så svært at finde belæg i Dom 
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19 for, at kvinder i teksten tvinges ud i prostitution, som det er for Exums tolkning af Lot som 

incestuøs. Man afdækker ikke huller, men graver nye og forsøger at fylde dem op med samme jord. 

En slags feministisk version af Sisyfos. 

Når 1 Mos 19 og Dom 19  tolkes i et queer-teoretisk perspektiv, virker det langt mere til at være i 

overensstemmelse med forskningsfeltet. Når Long forklarer, hvordan fortællingen er blevet tolket i 

et homoseksuelt lys, argumenteres der med udgangspunkt i Dom 19 for, hvordan voldtægt var et 

drabsvåben, mens Guest argumenterer for, at truslen om homoseksuel vold i Dom 19 og det 

overraskende i at man tager til takke med en kvinde, handler om angreb på ære og det erigerede lem 

som våben, der skal ydmyge modstanderen hvad enten det bliver brugt imod modstanderen selv 

eller dennes ejendom. Det er koncist, og man opnår på tværs af fortællinger og teoretikere en 

konsensus, der er befriet for emotioner, bias og stråmænd.  

Konklusionen er, at feministiske og queer-teoretiske forskere mener sig at bidrage til 

bibelvidenskaben ved en fleksibel, inkluderende og fordomsfri tolkning af bibelteksterne. Som jeg 

dog har vist, lider visse tolkninger af selvsamme begrænsninger, som man siger sig at ville fjerne, 

bare i en ny kontekst og uden rigtig a være opmærksom på, hvilke rammer man arbejder under. Det 

får til tider karakter af anything goes.  

Man vil ikke sættes i bås, og man vil være interdisciplinær, hvilket kan gøre det svært at kritisere 

fortolkningerne, for man kan til hver en tid henvise til, at man ikke er bundet af at gøre tingene på 

en bestemt måde. At man har ganske frie tøjler, så længe man kan hævde, at man har inkluderet et 

vist perspektiv, hvilket til slut risikerer at ende med, at fortolkningen har bevæget sig så langt væk 

fra den oprindelige bibeltekst, at fortællingen ikke længere er genkendelig. At tolke bibeltekster i et 

feministisk og queer-teoretisk perspektiv kan siges at være frihed under ansvar.  

Man har friheden til at vælge mellem mange forskellige metoder og tilgangsvinkler, men kan det 

ikke gøres ud fra et neutralt og fordomsfrit perspektiv, bliver det uærligt og modstridende med, 

hvad man siger sig at gøre. Et ansvar, som mange feminister og queer-teoretikere virker til at tage 

seriøst, men hvor visse har tendens til at male sig ind i et hjørne, hvor de ikke kan sætte sig ud over 

egne kønsopfattelser og fordomme. Derudover overlapper de to discipliner, så feminismen til tider 

virker til at operere mere inden for queer-teorien og omvendt. Det er svært at finde på argumenter 

for, hvorfor de to forskningsfelter anno 2022 ikke skulle kunne samarbejde. 
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4 Afslutning  

4.1 Resultater 
 

Resultatet kan ud fra analysespørgsmålene sammenfattes med: 

1. Feminister udlægger ofte køn som værende tæt forbundet med en specifik genusrolle, mens 

queer-teoretikere i højere grad taler om forventninger til agens baseret på køn. Lidt generaliserende 

kan man sige, at feministiske forskere konstaterer noget, mens queer-teoretikere i højere grad 

forklarer hvorfor. Mænd har bestemte sociale spilleregler, de skal holde sig til, og kvinder må 

underordne sig mandens regler. Døtre og hustruer er udskiftelige og kan foræres væk, mens en 

mand kun beholder sin status, hvis han er i stand til at opretholde sin maskulinitet gennem at ikke 

lade andre mænd penetrere ham.  

Lot er inden for feministisk forskning blevet fremstillet som pædofil patriark, som projicerer sine 

lyster over på døtrene og skyldbelægger dem for hans tilbøjeligheder, mens anden feministisk 

forskning har fremstillet ham som svag, inkompetent patriark, der med sin ængstelige adfærd mister 

enhver respekt fra omgivelserne og sine kvinder, der ender med at voldtage ham. Her viser 

feministisk forskning, at den også er i stand til at bevæge sig over i det queer-teoretiske felt gennem 

at berøre og rekonstruere en genusrolle.  

Konkubinen og levitten er i feministisk forskning blevet betragtet som et ægtepar, hvor manden vil 

gøre op med gamle, sociale regler, men mislykkes fatalt, mens anden feministisk forskning 

fremstiller ham som ligegyldig og følelseskold over for sin konkubine og ikke synderligt berørt af 

hendes skæbne. Tolkningerne kan være problematiske, fordi de enten skaber nye narrative ofre, 

eller fordi det bliver for unuanceret, da egne, personlige præferencer, kontekst, idéer og 

forestillinger farver resultaterne. 

2. Den grundlæggende konflikt i fortællingerne er i feministisk forskning blevet udlagt som Israels 

og menneskehedens fordærv og symbol på, hvad der sker, når ikke man længere beskytter 

samfundets svageste. Den er også inden for feministisk blevet tolket som at døtrene ofres for et 

antikt gæstfrihedskodeks og som symbol på patriarkatets fald, når mænd ikke længere er i stand til 

at beskytte deres kvinder.  
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Yderligere kommer man frem til, at homoseksualitet ikke kan være pointen i Dom 19, da horden 

stiller sig tilfreds med en kvinde, og at homoseksuel voldtægt handler om straf og ydmygelse, ikke 

om homoerotisk begær. Sidstnævnte viser igen berøringsfladen med queer-teori, hvor fokus er på 

akt fremfor kønnet som udfører den. 

3. Feministiske forskere mener, at deres område bidrager til bibelvidenskaben ved at fordømme 

vold og stille spørgsmål, der i højere grad inkluderer det kvindelige perspektiv ud fra et mål om, at 

den patriarkalske måde at læse og tolke Biblen på skal ophøre. Dette sker gennem at stille 

spørgsmålet hvorfor og fortrinsvis beskæftige sig med balancen mellem magt og køn. 

Queer-teoretiske forskere mener, at deres område bidrager til bibelvidenskaben ved at destabilisere 

og omfortolke Biblen ud fra et mål om, at teksterne skal opfattes og tolkes som mindre 

fordømmende mod mennesker, der ikke passer ind i normerne. Dette sker, gennem at queer-

teoretikerne stiller spørgsmålet hvad hvis og beskæftiger sig med genus og samfundsnormer.  

Områderne har ofte stor berøringsflade og bevæger sig oftest ind på hinandens domæner. Visse 

forskere lykkes med opgaven at bidrage til bibelvidenskaben gennem en neutral og fordomsfri 

tilgang, der giver os nye perspektiver på teksterne. Andre gør ikke, fordi egne bias og forforståelser 

resulterer i anakronistiske eller fordomsfulde tolkninger, hvis manglende neutralitet alt for tydeligt 

skinner igennem. 

4.2 Diskussion 
 

Jeg har påvist, hvordan synet på køn, genus og seksualitet kan opfattes, hvordan forskellige 

tolkninger kan se ud, hvorfor de kan være problematiske, og hvordan forskerne mener, at deres 

arbejde kan bidrage til bibelvidenskaben.  

De største spændinger inden for feministisk forskning, hvor tilgangsvinklen er magt og køn, er ofte 

om kvinder skal tolkes i lyset af offer eller heltinde, og om det er værd at beskæftige sig med mænd 

som andet end kvindernes opponenter. Spændinger, som naturligt nok ikke i samme grad virker til 

at forekomme inden for queer-teorien i og med en mere neutral tilgangsvinkel, der går ud på at 

kritisere normer og forestillinger om genus. I stedet virker queer-teorien dog til tider til at kæmpe 

for at komme væk fra sine feministiske rødder med en implicit idé om, at feminismen ikke er 

progressiv og kønsneutral nok på trods af, som også argumenteret for i denne undersøgelse, det har 

vist sig mere at bero på forsker end forskningsdisciplinen i sig. 
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Overordnet går det at sige noget om forventninger til køn, seksualitet og ønskede karaktertræk for 

henholdsvis mænd og kvinder. Når det kommer til selve agens, hensigter og budskaber, bliver 

meningsforskellene inden for feministisk forskning dog for store til, at man kan danne sig et 

helhedsbillede af bibelteksterne, hvor det bliver muligt at pege på en fælles kerne i 

forskningsdisciplinen. Her råder der noget større konsensus inden for queer-teorien, hvor 

uenighederne og kontrasterne forekommer meget mindre. Noget, som naturligvis kan skyldes, at 

forskningsdisciplinen stadig er så ny. 

På trods af uenighederne gør forskerne et ihærdigt forsøg på at belyse teksterne fra forskellige 

vinkler og ud fra en opfattelse om, at man ikke bare skal godtage alment herskende opfattelser. De 

påviser, hvorfor og hvordan mennesker er blevet diskriminerede og påpeger problematikken heri; 

de tilbyder vinkler, perspektiver og aha-oplevelser, der rokker ved vores traditionelle opfattelse af 

teksterne.  

De skaber en bevidsthed om, at Biblen ikke har et facit, men kan tolkes til at passe næsten enhver 

agenda. Feministiske og queer-teoretiske tolkninger kan desuden give en fornyet tillid og kærlighed 

til religionen for dem, der har følt sig marginaliserede, når de opdager, at teksterne kan læses 

inkluderende i stedet for ekskluderende. Egenskaber, som er af stor relevans, fordi mennesker 

verden over stadig lider under religiøse fortolkninger, der vil diktere, hvordan de skal og må leve 

deres liv. 

Mænd og deres tolkning sætter i mange lande stadig dagsordenen for rigtigt og forkert, og hvad 

kvinden må og ikke må gøre med sin krop. Der er lande, som i kristendommens navn forbyder 

voldtagne pigebørn at gennemgå aborter, eller som fængsler kvinder alene på mistanke om, at de 

har fået foretaget abort. Abortklinikker brændes ned, og abortlæger skydes ihjel.  

Nye lovforslag om begrænsninger af kvinders ret til egen krop tages gang på gang op og behandles i 

kristendommens navn, hvilket blandt andet kan ses af den nylige afstemning i USA, hvor Højesteret 

besluttede at ophæve dommen Roe versus Wade fra 1973, der i sin tid gjorde abort til en 

grundlovssikret ret for kvinder. I stedet bliver det nu op til folkevalgte politikere at beslutte, om den 

skal bestå. I Polen kæmper ukrainske kvinder lige nu med risikoen for at tvinges til at gennemføre 

en uønsket graviditet, fordi de på grund af krigen har været tvungne til at flygte til deres 

konservative naboland. 
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I abrahamitiske religioners navn er der stadig kvinder, der tvinges til at klæde sig på bestemte 

måder for ikke at risikere at blive udsat for vold, udskamning, eksklusion eller 

genopdragelsesrejser. Der er stadig kvinder, der myrdes af nærmeste familiemedlemmer eller stenes 

i offentligheden, fordi de ikke lever op til den forventede genusrolle inden for religionens rammer. 

Der er stadig mænd, der betragter kvinder som løsøre og som mindre værd end mænd. Kvinder 

gives stadig væk som gaver under begrebet tvangsægteskab.  

Hvad der næsten er værre er, at visse kvinder fuldstændig har taget dette androcentriske synspunkt 

til sig som deres eget; betragter det som en naturlig ordning, en del af Guds vilje og bifalder de 

grusomheder, deres medsøstre udsættes for – måske endda deltager i dem!  

Denne undertrykkelse omfatter naturligvis også mænd, der af forskellige årsager ikke kan eller vil 

leve op til den forventede genusrolle. I lande præget af en religiøs tilgang til livet risikerer også han 

repressalier, som i værste fald kan ende med døden, selv om forventningerne til hans genusrolle ofte 

adskiller sig en del fra kvindens. Det kan blandt andet være i forhold til krav om offentlige, 

religiøse forpligtelser eller hans udseende – til eksempel beklædning, skægvækst eller payos. Selv 

om manden ofte nyder større frihed end kvinder og heller ikke risikerer påtvunge graviditeter, er 

også hans krop og rettigheden til frit at bruge den underlagt restriktioner eller udsat for fordomme.  

Under ISIS fremvækst rapporterede flere, store nyhedskanaler om de forfærdelige tortur-og 

henrettelsesmetoder som homoseksuelle blev udsat for, og i mange lande er det strengt forbudt at 

opvise homoseksuel adfærd. At være transkønnet eller homoseksuel kan indebære fængsel på livstid 

eller dødsstraf. Omend i mildere grad forekommer også offentlig diskrimination i Skandinavien. 

Selv om kirken som organisation tillader vielse af homoseksuelle, må præster inden for både den 

svenske, danske og norske folkekirke nægte at forestå den under henvisning til deres trosopfattelse. 

Der er dog ikke kun fordele ved feministiske og queer-teoretiske tolkninger. Som jeg også har 

argumenteret for, risikerer man at skabe nye, undertrykkende narrativer ved at vende eksisterende 

tolkninger på hovedet. Det virker en anelse selvmodsigende og kontraproduktivt at mene sig at befri 

kvinden ved enten at gøre hende til offer når hun ikke umiddelbart er det, eller ikke at vederkende 

sig, at kvinder også kan opføre sig autonomt, have drifter, være udspekulerede, voldelige og 

ondskabsfulde. I stedet for at befri kvinder for et syn på dem som mindreværdige, risikerer man at 

bidrage til at fastholde både dét og en opfattelse af mænd som narrativets følelseskolde skurke, som 

udelukkende er drevet af egeninteresse.  
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Hvis forskningsgrenene skal eksistere som mere end en døgnflue og ikke om nogle årtier betragtes 

på samme måde, som vi betragter andre, ældre bibelkommentarer-og udlægninger, er det 

sandsynligvis nødvendigt at skabe et større samarbejde og konsensus inden for især feministisk 

forskning, som ellers kan risikere at fremstå noget usammenhængende, fragmentarisk og tolket lidt 

efter forgodtbefindende for at passe ind i en vis kontekst.  

Selv om de mangefacetterede perspektiver på bibeltekster kan anses som en styrke, kan den 

manglende enighed også opfattes som en svaghed. Det ville sandsynligvis bidrage til felterne at 

opnå en større samstemmighed end hvad som eksisterer i dag, i stedet for hvad der til tider kan 

virke som en krigserklæring over, hvem der er mest progressiv, neutral og politisk korrekt. Med 

andre ord kan det være nødvendigt at træde varsomt, så ikke man risikerer at forskningsfelterne 

uddør i samme øjeblik wokeismen går af mode. 

Et andet problem som opstår i lyset af disse tolkninger, er risikoen for at problematisere noget, som 

ikke er et problem for andet end modtageren, for hvem teksten ikke passer ind i hans eller hendes 

agenda.  

Hvad gør man, hvis narrativet bare er så enkelt, og der egentlig ikke hersker den store tvivl om, 

hvad budskabet er eller har været? Hvis nu den abrahamitiske Gud bare ser kvinder som 

mindreværdige eller fordømmer homoseksualitet, og det ikke går at passe ind i samtidens rammer 

for rigtigt og forkert? Skal vi for en hver pris så ændre det narrativ for at folk skal kunne forholde 

sig til Gud, deres eget køn og seksualitet på samme tid? Eller kan man nå til et punkt, hvor man er 

nødt til at erkende, at en antik religion ikke konstant kan eller behøver at tilpasse sig til sin samtid, 

men at samtiden også må erkende og anerkende, at det er tekster, der er skrevet for flere tusinde år 

siden? At det er normalt og forventeligt, at vi egentlig ikke har noget til fælles med dem, og at  

religionen er problemet i stedet for løsningen? 

4.3 Refleksion 
 

At Biblen kan tolkes på så mange forskellige måder er nok såvel dens styrke som dens svaghed. 

Samfundet har i alle tider sørget for at marginalisere folk, der ikke passede ind i de ønskede 

kategorier. Noget, som gør sig gældende selv i dag, og som egentlig har mindre med religion og 

mere med rådende værdier at gøre. For en person med et negativt syn på kvinder eller 
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homoseksuelle, gør det næppe den store forskel at få en forståelse af, at bibelteksterne kan tolkes på 

en alternativ måde.  

Jeg har desværre glemt navnet på en forfatter, som så rigtigt skrev, at mennesket tenderer at læse 

tekster, der stemmer overens med dets opfattelse af verden, og undgår dem, der ikke gør. 

Spørgsmålet er derfor, om ikke man blot søger støtte for disse holdninger i teksterne, mere end at 

teksterne selv fungerer som den genererende motor for fordomme.  

En stor hindring jeg desværre ser for teoriernes udbredelse, er selve betegnelserne feminisme og 

queer, som let kan komme til at signalere, at Biblen nu også skal underlægges woke-bevægelsen. 

For især troende kan Biblen måske føles som den sidste bastion i en foranderlig tid, hvor det i 

forvejen er svært at følge med i udviklingen. Et emne, som det havde været interessant at forske 

videre i.  
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