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“L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.”

- Charles Baudelaire: ur Fleurs du Mal.

"Under utan budskap är bara pyroteknik. Tillsammans med ett budskap om befrielse
och en ödmjuk budbärare förvandlas de till mirakel.”

- Rabbin Micah Hymans i San Francisco synpunkter på tecken och under i veckans
Torahläsning: av David Lazar, rabbin i Stockholm, 13 jan, 2012, fr. facebook.

”Ett porträtt visar alltid två människor. Den som avbildas, och så den som står bakom
staffliet eller kameran. Det går inte att undvika, den som avbildas formas av den som
ser…de han porträtterat…öppnar våra ögon så att vi ser dem, verkligen ser dem, och
därmed ser oss själva.”

- speakerröst, ur Lennart Nilsson – En fotograf blir till – del 1 av 2; tid 40:06-40:20.
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1. INLEDNING:

Abrahamscykeln i Genesis handlar om Abram/Abraham och hans avkomma, om
upprättandet av ett förbund med Herren och hur Herren uppfyller det löfte som
han gav Abram/Abraham. Det är en episodisk berättande framställning som
beskriver det dialektiska förhållandet mellan Herren och Abram/Abraham och
hur Abram/Abraham genom sin trohet till och förtröstan på Gud, genom det
monoteistiska förbund som upprättas med Gud, blir stamfader till många folk.
Han är den förste av de tre så kallade patriarkerna till Israels folk.

Den här uppsatsen handlar om ett återkommande mönster i berättelserna
om Abram/Abraham och hans son Isak. Detta upprepade mönster har kallats
”Berättelsen om den utsatta anmodern”.

2. SYFTE

Syftet med min uppsats är att granska de tre berättelserna om anmodern i fara.
Dessa förekommer i Genesis 12, 20 och 26. Min analys av de här berättelserna
tar fasta på vad jag ser som berättelsernas nyckelmotiv, motivet med den utsatta
kvinnan. Inte mindre än tre gånger finner sig hon i berättelsen utlämnad i okända
människors händer. Två gånger handlar det om Sarai/Sara, när hon och
Abram/Abraham och deras följe befinner sig i främmande land, i Egypten
respektive Gerar, och en gång gäller det Rebecka, då Isak slår sig ned i Gerar.

När jag har läst texterna har jag frågat mig hur och på vilket sätt man kan
säga något om de inblandade karaktärernas förhållanden och motivation inom
ramen för det enskilda narrativet? Och mitt svar blir att jag tror inte det låter sig
göras så lätt. Därför väljer jag istället att läsa det som äger rum som enskilda led
som för handlingen framåt i det stora, och istället undersöka vilka nyanser av
olika relationer det är texten eller textens bevarare delger den presumtive läsaren
eller åhöraren?

3. FRÅGESTÄLLNING OCH ANALYSFRÅGOR

Fokus för uppsatsen kommer således vara Saras och Rebeckas utsatthet såsom
den speglas i de utvalda textavsnitten. För att belysa denna problematik vill jag
jämföra resultaten från min egen analys med kommentarernas svar på frågan.
Dessutom vill jag med hjälp av feministisk teori ställa frågor om makt och
idéologi om hur kvinnan speglas i texten för att därigenom kunna klargöra
hennes betydelse för narrativet.

I syfte att försöka belysa de tre berättelserna i Genesis 12, 20 och 26 vill
jag göra en narrativ analys där jag jämför de tre varianterna med varandra och
med deras sammanhang i Abrahamscykeln i Genesis. Vilka komponenter är
gemensamma? Vad skiljer dem åt? Hur påverkar de olika varianternas narrativa
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sammanhang deras betydelser? För att få klarhet i texternas natur enligt ovan
granskar jag intrigen, historiernas subjekt och karaktärernas inbördes roller och
relationer. Jag tror att textens beståndsdelar, enligt ovan, kan ge ledtrådar om
motivets funktion1.  Det är i detta sammanhang som jag vill undersöka om det
dessutom går att passa in den utsatta anmodern som motiv och dess motivets
eventuella funktion i förhållande till den övergripande berättelsen.

4. METOD - NARRATIV ANALYS

Ett narrativ kan beskrivas som en diskurs som konstruerats för att representera
en sammanhängande följd av av händelser2. På så vis beskriver narrativet en
strukturerad erfarenhet vars mönster kan studeras i förhållande till sammanhang
och beståndsdelar. Och enligt Richard Bowman3 utgör textens form ett koherent
eller sammanhängande narrativ och att detta narrativ har en egen litterär
integritet bortom kompositionens omständigheter, den historiska verkligheten
bakom berättelsen och läsarens tolkningsagenda. Därför är en analys av
narrativets litterära attribut viktig eftersom den ger insikt i narrativets
tolkningsmässiga fokus.

Och det är från denna horisont som Catherine Kohler Riessman
formulerar sitt tillvägagångssätt för att närma sig en berättelse och dess
berättande: hennes angrepssätt analyserar berättelsens motiv och tar fasta på
dess intrig. Genom att undersöka vad som händer, var en händelse inträffar, vem
som handlar, hur det handlas och varför det handlas som det gör, det vill säga
genom att titta på berättelsens komponenter4. För genom dessa strukturer och
sammanhang skapar en ordning i texten.  Och intrigen organiserar de
betydelsebärande elementen i ett sammanhang och utgör det som binder
samman och ger beståndsdelarna deras samverkande innebörd.

Ett narratologiskt angrepp på en berättande text handlar alltså om att
konstruera och underbygga en prövbar tolkning av texten, och narratologins
fokus är texten i sig, det vill säga textens uppbyggnad, dess element, dess
beståndsdelar, och hur dessa förhåller sig till varandra. Det handlar alltså om
textens i sig komposition och det är texten som alltså anger gränserna inom vilka
narratologen verkar. Eftersom uppgiften för narratologen är att tränga in i texten
och förhålla sig till textens beståndsdelar blir den narrativa analysens hantverk
kaleidoskopiskt och textens beståndsdelar utgör därmed glasbitarna i
kaleidoskopet. Narratologen vrider och vänder på sitt verktyg för att bringa
beståndsdelarna i förhållande till varandra att en bild framträder. I detta

1 Mettinger, T. The Eden Narrative. Eisenbrauns. Winona Lake , Indiana. 2007, s.43f.
2 Lieblich, A. & Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998) ”Narrative research: reading, analysis and
interpretation”. London: SAGE Publications: Applied Social Re-search Methods Series. Vol. 47.
3 s.17, Bowman, Richard (1995). “Narrative Criticism of Judges: Human Purpose in Conflict with Divine
Presence" in Judges and Method, ed. Gale Yee (Minneapolis: Fortress Press, 1995).
4 Reissman, C.K. 1993. Narrative Analysis. Qualitative Research Methods. Series, No. 30. Newbury Park, CA:
Sage. s.18-19.
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hänseende förvandla narratologen texten5 från fantasmagori, dvs. från en
hemlighetsfullfängslande och suggererande  vision, till en konstruerad en bild
som betraktaren kan följa och förstå, genom att definiera textens beståndsdelar i
förhållande till varandra.

I detta hänseende beskriver Mieke Bal den narrativa analysens praxis
som äger rum på tre nivåer, vilka anses sammanhängande. Dessa tre nivåer är
text, i vilken en berättare återger en berättelse med hjälp av vissa kombinerade
media (som t.ex. ordval, språkbruk och bilder), berättelse som består av en
fabula presenterad på ett särskilt sätt, och en fabula som består av en serie
sammanfogade logiskt och kronologiskt sammanfogade skeenden som orsakas
eller upplevs av aktörer6.

Bal beskriver vidare de kategorier som är intressanta för den narrativa
analysen som varande tid och rum, aktör och händelser. Hon fäster särskild vikt
vid några aspekter av texten, tal, perspektiv och handling7. Vem talar och vem är
tyst? Vems perspektiv är framträdande? Vem handlar och vem är passiv?
Därutöver tar hon upp berättarens roll i förhållande till texten. För utöver de
narrativa elementen menar hon att berättaren  utgör ett centralt koncept i en
narrativ analys av en text, eftersom berättarens identitet, den grad och det sätt till
vilka berättarens identitet speglas i texten. På så vis menar hon att berättaren är
”…det mest centrala konceptet när man analyserar berättande texter. Berättarens
identitet, den mån i vilken och det sätt på vilket berättarens identitet visar sig i
texten, och de ställningstaganden detta antyder, är vad som ger texten dess
karaktär…”.

Mot denna bakgrund vill jag undersöka därför i min analys av narrativen
Gen 12, 20 och 26, följande narrativa element:

4.1 Handling

Ett skeende består i detta hänseende av händelser vilka beskriver övergångar
från ett tillstånd till ett annat och vad handlingen beträffar avser jag identifiera
och titta närmare på de enskilda narrativens bärande delar, dvs. de som för
handlingen i de enskilda narrativen framåt. Genom att granska bärande
händelser anser jag att det är möjligt att vidare säga något om hur handlingarna
hänger ihop vis-a-vis narrativets motiv och intrig, såväl i de enskilda
berättelserna som i den förlängda Abrahamscykeln. I syfte att försöka bättre
förstå den utsatta kvinnan som motiv och dess eventuella funktion i förhållande
till den övergripande berättelsen.

5 för att parafrasera Walter Benjamin, ”Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”.
6 Bal, M. (1997) Narratology: introduction to the theory of narrative. (2 ed.) Toronto: Uni-versity of Toronto
Press. s.5-6.
7 Bal  (1997).
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4.2 Karaktärer

En karaktär är en distinkt gestalt som är inblandad i de händelser skeenden och
handlingar som beskrivs i berättelsen. Primära karaktärer är de gestalter vars
handlande bestämmer berättelsens intrig. Sekundära karaltärer är de gestalter
som innehar biroller, som t.ex. bistår de primära karaktärerna med information,
egendom och tillhörigheter, tjänster eller andra saker som är nödvändiga för att
driva intrigen framåt. Aktörer är alltså de karaktärer som agerar eller driver
handlingen framåt. Vad karaktärerna beträffar avser jag undersöka de primära
karaktärer som beskrivs i enskilda narrativen. Därför vill jag titta närmare på hur
de olika karaktärerna beskrivs. Både genom berättarrösten och dess perspektiv,
och hur de olika karaktärerna gestaltas i texten genom aktivitet och passivitet,
handlingar, tankar och tal. Här handlar det om vem som handlar, vem som talar,
till vem eller vilka handlingar och tal riktas. Också detta i syfte att försöka bättre
förstå den utsatta kvinnan som motiv och dess eventuella funktion i förhållande
till den övergripande berättelsen.

4.3 Rummet

Jag kommer granska den miljö som narrativets handlingar utspelar sig i. Olika
handlingar äger rum i olika sammanhang och lokaler, varför tiden är en faktor.
Och möjligen har även desa lokaler även betydelse för hur man kan utläsa det
enskilda narrativets beskaffenhet, samt beskaffenheten av narrativet i stort. Även
denna aspekt av narrativen anser jag kan ge ledtrådar om hur man kan förstå den
utsatta anmodern som motiv och dess eventuella funktion i förhållande till den
övergripande berättelsen.

5. FEMINISTISK KRITIK

Historiskt har kvinnor marginaliserats av män och förvägrats tillgång till och
inflytande över makt8. Den patriarkala ordningen är den institutionaliserade
dominansen över familjen, och i förlängningen samhället. I detta hänseende har
Bibelns texter kommit att påverka uppfattningar om kvinnans plats i
samhällsordningen och om relationen mellan könen. Den feministiska kritikens
utgångspunkt är att kvinnor och deras erfarenheter oftast är av underordnad
betydelse i Bibelns berättelser. Deras berättelser i den mån de förekommer är
vanligen återgivna som fragment i en större berättelse om män. Vad den
feministiska kritiken vill belysa är hur kvinnan gestaltas och i vilka syften
gestaltningen sker i den androcentriska Bibliska litteraturen9. Den feministiska
bibelkritiken syftar därför till att undersöka hur texten framställer kvinnor, och

8 Exum, C. 2007. Whose Interests Are Being Served? Ur Yee et al. (1995). s.65-89. Red. Yee, G.A. Fortress
Press, Minneapolis, MN. s.65
9 Exum 2007. s.66-67
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därmed belysa hur dess maktförhållanden ser ut och är uppbyggda, hur kvinnans
underordning naturaliseras genom att framhäva biologiska och sociala aspekter
av könet10. En central fråga för den feministiska kritiken blir därför vems agenda
tjänar texten? Och vidare, hur den manliga kontrollen av kvinnan speglas i
texten som studeras?

Min analys av de tre berättelserna vari motivet med den utsatta kvinnan
förekommer i Gen 12, 20 och 26 undersöker texten i dess slutliga form så som
den har bevarats för oss. Med hjälp av mina narratologiska verktyg vill jag
därför använda mig av en feministisk kritik för att besvara frågan om vilken
funktion motivet med den utsatta kvinnan har i texterna. Framför allt kan den
feministiska läsningen av texten sörja för att belysa vilken relation textens
aktörer har till varandra och därmed även vad den utsatta kvinnans egentliga
plats är i berättelsen. Här kommer vi in på frågor som rör beslutsfattande,
handlingsutrymme, förmågan att göra sin röst hörd och förmågan att påverka sitt
eget öde, och framförallt frågor om kvinnans sexualitet.

6. FORSKNINGSLÄGET

Den exegetiska forskningen kring berättelserna om Abraham och Isak och
motivet med den utsatta kvinnan i Gen 12, 20 och 26 tillhör bibelforskningens
mest omfattande material kring ett enskilt fenomen. Den har främst varit
diakront inriktad11 och behandlat en rad olika aspekter av texterna såsom
källkritik, formkritik, ursprung och litterära egenskaper. Man har föreslagit
åtminstone två olika källor, en elohistisk och en jahvistisk dito, som varande
olika varianter av samma berättelse, eller som utväxter av en muntlig
berättartradition. Man har tittat på äktenskapstraditioner i främre orienten under
antiken för att förklara berättelsernas handling. I modern tid har emellertid ett
litterärt angrepp på texterna blivit dominerande.

David Petersen12 redogjorde 1973 för den formkritiska analysen och
föreslog istället att nyckeln till texternas genrebestämning istället bör utgå från
texternas motiv och tema. Han beskriver Gunkels idéer om saga och legend som
otillräckliga och avfärdar texternas ursprung i muntlig tradition. Istället menar
han att det rör sig om en produkt av en litterär institution. För Peterson kan
berättelserna närmast beskrivas som episoder i en patriarkal berättelse. I sin
undersökning av berättelsernas likheter och olikheter kommer han fram till att
det formkritiska perspektivet måste vidgas och att det är absolut nödvändigt att
studera handling, karaktärer, rum och tema. Han landar i att dessa texter
representerar litterära arbeten vari flera författare använt motivet för att
presentera temata som de ansåg vara viktiga.

10 Stone, K. 2007. The Un-manning of Abimelech. Ur Judges & Method: New Approaches in Biblical Studies.
s.65-89. Red. Yee, G.A. Fortress Press, Minneapolis, MN. s.184.
11 Diakronisk – rörande berättelsernas uppkomst och utveckling över tid.
12 Petersen, David L. “A Thrice-Told Tale: Genre, Theme, and Motif.” Biblical Research 18 (1973): 30-43.
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Robert Polzin (1975)13 fokuserar på diskrepanserna mellan narrativen i
Gen 12, 20 och 26 och undersöker texternas transformationer från den ena
texten till den andra och relaterar dessa till Guds trefaldiga löfte till Abraham i
Gen 12. Nyckeln till berättelserna menar han är löftet om avkomma i Gen 12:1-
3, vilket uppfylls först i Gen 21. Textens transformationer enligt Polzin rör
äktenskapsbrott, rikedom och avkomma, och han relaterar Guds välsignelse till
relation mellan avkomma rikedom och välsignelse som utvecklas i en process
som kan kopplas till olika uppenbarelsesätt i Tanakh.

Flera forskare har under senare år tittat närmare på texternas litterära
egenheter. Robert Alter (1981)14 till exempel slår in på den litterära vägen och
klassificerar de två och trefalt berättade berättelserna i Bibeln som typscener
med variationer kring ett givet tema för att delge det redaktören ansåg vara
viktigt. Och han jämför dessa berättelser med de Homeriska eposens litterära
konstgrepp och verktyg. Dessa variationer menar Alter är inte alls slumpartade
enkla kopior av varandra. Berättelserna vari motivet med den utsatta kvinnan
förekommer i Gen 12, 20 och 26 är enligt Alter ett exempel på detta fenomen.

Mark Biddle (1990)15 redogör för texternas gemensamma elementa i sin
litterära studie, i vilken han genomför en undersökning av narrativens likheter
och skillnader. Enligt Biddle ligger texternas fokus på frågan om skuld, och han
belyser hur skulden förtydligas från det ena narrativet till det andra.
Berättelsernas kärna menar han handlar om den främmande regentens förståelse
av och reaktioner på den av patriarken begångna bedrägliga handlingen. Biddle
ägnar särskild uppmärksamhet åt konfrontationsfrågorna, patriarkens delaktighet
i konfliktens lösning, samt utfallet av regentens konfrontation av patriarken.

Även Yair Zakovitch (2008)16 gör en närläsning av narrativen och
analyserar patriarkernas lögner genom att undersöka vad utfallet blir av dem,
ifall de bestraffas eller inte. Också han anmärker på hur utfallet av synden
ändras i berättelserna, och visar hur olika narrativ kan läsas i förhållande till
varandra. Han beskriver i detta hänseende Abrams synd i Genesis 12 som
trefaldig eftersom han misslyckas med Herrens prövning under svälten i
Kaanan, lämnar ut sin fru i främmande hand, och dessutom förväntar sig att och
ser till att sko sig på sittbedrägliga handlande i Egypten. Och han nämner den
senare Egyptiska fångenskapen som en konsekvens av Abrams bedrägeri. Hur
skuldfrågan än kan lösas menar Zakovitch att Gen 12, 20 och 26 utgör exempel
på hur patriarkernas bedrägliga handlande trots allt för folkets historia framåt.

Jan Joosten (2012)17 ägnar sig också åt att jämföra berättelsernas
narrativa karakteristika i sin receptionshistoriska studie. Han ställer frågan om
texternas ursprung och om varför de förekommer i tretal. Han avfärdar Gunkels

13 Polzin, R. "The Ancestress of Israel in Danger" Semeia, no 3 1975, p 81-98.
14 Alter, R. 1981. The Art of Biblical Narrative. New York: Basic Books. s.49-67.
15 Biddle, M.E. 1990. “The 'Endangered Ancestress” Journal of Biblical Literature 109: s.599–611.
16 Zakovitch, Y. 2008. Disgrace: The Lies of the Patriarchs. Social Research Vol 75 : No 4 : Winter 2008. s.1035
17 Joosten, J. 2012. Abram and Sarai in Egypt (Genesis 12:10–20). Babel und Bibel. 6. Winona Lake (Ind.).
Eisenbrauns,. s. 369-381.
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klassificering av berättelserna som legender och påpekar att det religiösa och
moraliska elementet är absolut nödvändigt för att narrativen ska fungera.  Den
oskrivna frågan menar Joosten, är vad bär överträdelsen av fundamentala
normer med sig för konsekvenser? Dessutom menar Joosten att Gen 12 möjligen
kan läsas som ett förebådande av den Egyptiska fångenskapen vari manligt liv
hotas och kvinnligt liv utnyttjas. Han menar att det rör sig om typologi som
litterärt verktyg. Dessutom påpekar han att Gen 12 och Gen 20 har det
gemensamt att de utnyttjar glapp i narrativet, det som inte skrivs är också det av
yttersta vikt enligt Joosten. Josten sluter sig till att Gen 12 utgör en bearbetning
av ett tema för att skapa likheter med Exodusberättelsen. Detta menar han har att
flera redaktörer och generationer av åhörare har påverkat textens utformning.

Slående för samtliga studier av fru/syster-narrativen i berättelserna om
Abram/Abraham och Isak är att man fokuserar på relationerna mellan vad man
uppfattar som berättelsens protagonister, det vill säga patriarken, Gud och den
främmande regenten. Kvinnan och kvinnans erfarenhet, hennes roll i narrativet,
nämns endast i förbifarten i bästa fall och då som en funktion av hennes
biologiska lön i förhållande till frågor om sexualitet, äktenskap och synd.

7. ARAHAMSCYKELNS SAMMANHANG OCH STRUKTUR

Abrahamscykeln är den centrala berättelsen i Genesis. Den kommer efter
skapelsen och urhistorien, och före berättelserna om patriarkerna Isak och Jakob,
och handlar om den första patriarken, Abraham och om förbundet mellan
Abraham och Gud. Abrahamscykeln öppnar med Guds kallelse och löfte till
Abraham och rör sig sedan kring Abrahams relation till Herren, Abrahams öden
och äventyr och Guds ingripande i hans angelägenheter.

Den första halvan handlar om Abram och Sarai, och berättelsen rör sig
kring namnbytet och de därmed förknippade händelserna, varefter den andra
halvan motsvarar den första halvans innehåll med parallella berättelser för
huvudkaraktärerna, som efter slutandet av Herrens Förbund får heta Abraham
och Sara. Vi får här följa den utvalda familjen och dess förhållande till Gud.

I grund och botten har Abrahamscykeln följande struktur. Den del av narrativet
som rör uppfyllandet av Guds trefaldiga löfte i Gen 12 är kiasmisk18 i sin
uppbyggnad:

18 En kiasm är ett stilfigur som innebär att dess beståndsdelar hänger ihop genom figurativa speglingar i form av
omvänd parallellism (t.ex. enligt formen A B B A), vilken ger berättelsen dess narrativa stomme. Dessa kiastiska
element kan röra såväl grammatik som ord eller betydelsebärande element i texten och syftar till att framhålla,
jämställa eller jämföra olika koncept och idéer. Kiasm som litterärt mönster förekommer i såväl den grekiska och
latinska litteraturen, som i den hebreiska bibeln och i det nya testamentet. I den hebreiska bibeln återfinns sådan
struktur t.ex. i Exodus och Leviticus i berättelsen om förbundet. Men även berättelsen om Abraham är uppbyggd
efter en sådan kiastisk struktur. Och välsignelsetemat fortsätter genom Abrahamscykeln, vars röda tråd är
Abrahams relation till Herren, rörande löftet och förbundet.
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12:1-9 Guds maning och löfte A
12:10-20 Abram och Sarai i Egypten B
13:1-14:16 Abram och Lot C
14:17-24 Abram möter Melchizedek

Melchizedek välsignar Abram
D

15:1-21 Förbundet E
16:1-16 Hagar och Ismael F
17:1-27 Förbundstecknet och namnbytet E
18:1-21 Abraham och de tre männen

Löftet om avkomma
Saras reaktion
Gud talar till Abraham
Dialogen mellan Gud och Sara

D

18:22-19:38 Abraham och Lot C
20:1-18 Abraham och Sara i Gerar B
21:1-8 Isaks födelse A
21:9-21 Hagar och Ismael skickas bort
21:22-34 Abrahams förbund med Abimelech
22:1-24 Abraham prövas

Löftet itereras på nytt
23:1-20 Sara dör
24:1-67 Isak får Rebecka till hustru
25:1-11 Abraham dör

8. ABRAHAMSPROLOGEN

Berättelsen om Abrams/Abrahams liv som återges i Genesis 11:26-25:10 börjar
med en prolog (Genesis 11:27-32). Denna prolog tjänar som introduktion till
själva huvudberättelsen och handlar om Abrams far Terah. Prologen beskriver
hur Abraham bryter upp från och lämnar Ur där han var bosatt tillsammans med
Sarai, som var ofruktsam, och Lot, Abrams brorson, för att utvandra till Kanaan.

Därefter börjar den egentliga berättelsen om Abram/Abraham i Genesis
12. Abrahamsprologen (11:27-32) utgör således en brygga mellan den tidigare
delen av Genesis, som beskriver skapelsen och urhistorien, och det som är
Abrahamscykeln (12:1-25:11).
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9. GENESIS 12

9.1 Handling

12:1-3 Herrens uppmanar Abram att flytta
Herren ger Abram ett löfte

12:4-5 Abram ger sig av
12:6-9 Abram når Kanaan

Herren uppenbarar sig
Herren uppfyller sitt löfte
Abram bygger altare till Herren
Abram flyttar
Abram når Betels bergsbygd
Abram bygger altare till Herren och åkallar Hans namn
Abram drar söderut

12:10-13 Hungersnöd uppstår
Abram drar söderut till Egypten
Abram närmar sig Egypten
Abram ber Sarai om hjälp

12:14-16 Abram kommer in i Egypten
Abram möter Faraos ämbetsmän
Sarai tas till Faraos hus
Farao är god mot Abram

12: 17 Herren straffar Farao och hans hus
12:18-20 Farao kallar på Abram

Farao konfronterar Abram
Farao skickar iväg Abram och hans följe

13:1-4 Abram lämnar Egypten och drar norrut
Abram vandrar till Betel
Abram återvänder till altaret
Abram åkallar i Herrens namn

Min analys av Genesis 12 grundar sig på en uppdelning av narrativet i de
skeenden jag anser beskriver berättelsens bärande handlingar. Eftersom så
mycket av handlingarna i berättelsen utspelar sig under resans gång, ser jag vers
12:1-3 som prolog för den egentliga berättelsen. I Genesis 12:1-3 kastas man
rakt in i handlingen. Perikopen berättar om varför och under vilka betingelser
Abram gav sig av från Haran: Herren talar till Abram och anmodar honom att
bege sig till ett land som han skall avslöja för Abram under resans gång.
Därefter motiveras varför Abram reser, genom att Herrens löfte till Abram
formuleras, och Herren lovar Abram att han skall göras till ett stort folk, att hans
namn skall bli stort och att Abram själv skall bli till en välsignelse. Detta är den
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trefaldiga välsignelsen. Och Herren understryker att alla folk på jorden skall i
Abram välsigna sig. I de första fem verserna i Genesis 12 framträder alltså
följande mönster: maning, löfte och resa. Detta är ett nyckelmoment i det stora
Abrahamsnarrativet och tjänar som en klangbotten för alla vidare episoder i
berättelsen.

I Genesis 12:6-9 tar den egentliga berättelsen vari motivet med den
utsatta stammodern förekommer sin början. Perikopen talar om de platser där
Abram och hans följe kommer till och häri beskrivs själva resan. Herren
uppenbarar sig för Abram och deklarerar för Abram att detta land (Kanaan) ges
åt Abrams avkomma och redan här visar Herren att han håller vad han lovar.
Abram svarar med en fromhetshandling och drar vidare till Betel och utför där
ytterligare en fromhetshandling. Vi har alltså fortsatt följande mönster:
uppenbarelse, uppfyllande av löfte, fromhetshandling, resa, fromhetshandling
och resa. Vi får tydligt se hur handling växer ur motivation och hur motivation
växer ur omständigheter.

I verserna 12:10-13 ändras så omständigheterna. Abram blir tvungen att
dra söderut till Egypten i och med att hungersnöd uppstår i landet. Och det är här
motivet med den utsatta anmodern kommer in i bilden i Genesis 12. Innan de
kommer fram Abram ber Sarai om hjälp, då han fruktar att bli dödad för Sarais
skönhets skull. Abram ber henne att säga att hon är hans syster snarare än hans
hustru, för att hans liv på så vis skall skonas. Här finns en liten lucka i narrativet.
Läsaren får inte veta om Abram bestämmer själv, eller om bedrägeriet
genomförs i samförstånd mellan Abram och Sarai. Hans begäran framställs som
en fråga, men Sarais plats i skeendet är höljt i dunkel. Sarais eventuella reaktion
på det som Abram ser sig av nöden tvingad till får ingen plats i narrativet. Det
finns flera frågor här. Vad hon anser om situationen när hon ställs inför ett
faktum delges oss inte. Det enda vi har att gå på är egentligen Abrams vädjan.

I nästa avsnitt blir Abrams och Sarais utsatthet i främmande land
uppenbar. För i vers 12:14-16 ser Egyptierna mycket riktigt att Sarai är vacker
och prisar henne för Farao, men eftersom Sarai antagligen gjort det Abram bett
om, så skonas följaktligen Abram medan hon tas till Faraos hus. Men
konsekvensen av Abrams bedrägeri blir inte bara överlevnad. För Farao
är dessutom god mot honom och tilldelar honom boskap och tjänare och
tjänarinnor. Abrams bedrägeri belönas alltså. Måhända en form av hemgift, för i
egenskap av syster tillhör ju Sarai Abrams hushåll.

I vers 12:17-20 tar berättelsen en ny vändning i och med att Herren slår
Farao och hans hus med svåra plågor. Detta sker enligt den hebreiska texten på
grund av Sarais sak eller belägenhet, eller till och med kanske på grund av
Sarais ord. Trots att Abram är den som handlat tvivelaktigt är det Farao som
straffas. Varför får läsaren inte explicit veta.

Men Farao snabbt inser hur det förhåller sig i vers 12:18-20, och
konfronterar Abram med frågan: varför handlade du som du handlade? Abram
visar sig ha undanhållit sakernas egentliga förhållande för honom. Därefter och
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skickar han under eskort Abrams hushåll ur landet. I en bisats får vi veta att
Abram, trots sitt bedrägliga förfarande faktiskt får behålla allt han ägde, inte
bara det han hade med sig till Egypten, utan dessutom de gåvor Farao gav
honom vid ankomsten till Egypten. Abram och Sarai överlever och hushållet blir
väsentligen rikare på kuppen. Härefter återvänder Abram till Betel i vers 13:1-4.
Verserna 13:1-4 utgör så att säga resans epilog i sammanhanget och berättelsen
avslutas således när Abram återkommer till altaret han byggde innan den sydliga
resan (i verserna 12:6-9), där han åkallar i Herrens namn. Jag tillskriver dessa
verser till narrativet trots att de tillhör ett annat kapitel enligt den traditionella
kapitelindelningen, eftersom det är resan som helhet som jag vill komma åt.

Motivet med den utsatta kvinnan är ett nyckelmotiv i det
händelseförlopp som resan till och från Egypten innebär, varför jag vill bedöma
resan som helhet. Mönstret i berättelsen som helhet är alltså: omständighet, resa,
utsatthet, Abrams bedrägeri, Herrens straff av Farao, Faraos konfrontation av
Abram, utfall till Abrams fördel, resa och fromhetshandling. Varje form av
utsatthet, vare sig det rör sig om en omständighet eller resa besvaras efter
genomgången strapats av en fromhetshandling, i form av resande av ett altare
eller åkallan.

Det löfte som Herren ger Abram i de tre första verserna, är ett trefalt
löfte, om land, om avkomma och om välsignelse. Det första uppfylls redan i vers
12:7, vilken implicit även förnyar löftet om avkomma i och med att Herren säger
till Abram att det är till hans avkomma som landet ges, eller skall ges, beroende
på vilken läsning av det hebreiska imperfektet man väljer. I Gen 12:7 säger Gud
till Abram - ָהָאֶרץ ַהֹּזאת  vilket kan betyda att landet ges eller skall
ges åt Abrams avkomma. Herrens löfte om välsignelse illustreras väl i texten
utan att explicit uttalas, eftersom Herren ser till Abram, trots hans bedrägeri, och
till Sarais sak, eller hennes ord. Bisatsen i Gen 112:17 som lyder kan ַעל-ְּדַבר ָׂשַרי
tolkas på båda sätten.

Abram gör som Herren anmodar och Herren ser till honom och hans
familj i dess olägenhet och enskilda dilemman. Vad det gäller texten, så som den
föreligger oss, upphäver Abram på intet sätt det att han tagit Sarai till hustru.
Men han låtsas inte heller om det. Det är ingen direkt lögn Abram framlägger,
utan snarare en medveten villfarelse som han utnyttjar. Han agerar på vad man
får förmoda av narrativet är eget bevåg, men med Sarais goda minne och
medverkan när lämnar ut sin hustru i främmande hand, även om det möjligen
sker i förtröstan på att Herren skall hålla vad han lovat och skydda dem i deras
belägenhet. Men han låtsas inte heller om det. Värt att notera är att Abram
påminns om vad som rätt är i förhållande till Herren av en främmande kung över
ett främmande folk, vilka tillber andra gudar. Redan här går det att se att Sarai är
en primär karaktär, och dessutom den viktigaste av dem fyra, eftersom det är
kring hennes sak som berättelsen kretsar.
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9.2 Karaktärer

I berättelsen om Abram och Sarais resa till och umbäranden i Egypten finns fyra
huvudkaraktärer. Dessa är Abram, Gud, den främmande regenten i form av
Farao, och Sarai, Abrams hustru. Därutöver fyller berättaren en funktion som
uttalare, förklarare och framläggare av intrigen.

I Gen 12:1-3 är Abram passiv mottagare av Herrens maning. Herren ber
honom överge sitt hittillsvarande liv och ge sig till en okänd plats, och han är
inte sen att lyda. Sen följer uppbrottet med egendom och följe och resan
påbörjas. Läsaren får veta att det är på grund av att Herren sagt till honom som
Abram lämnar Haran. Vid Terebinten i Moreh kommer nästa klara signal från
Herren som visar för Abram att han håller vad han lovat. Herren visar landet,
som han lovat att han skulle. I Moreh ser vi första gången Abram som aktivt
handlande, på eget bevåg. Han bygger där ett altare åt Herren. Hittills i
narrativet är Abram tyst och undergiven Herrens maning, men väl framme i
Betel dit Abram flyttar från Moreh, är Abram inte bara agerande utan talande,
indirekt i texten eftersom det är genom berättaren vi får veta att han där förutom
att bygga altare även åkallar Herrens namn. Sedan fortsätter Abram resan, denna
gång utan Herrens maning. Det är först i samband med svälten som uppstår i
landet i Gen 12:10  som vi får höra Abram tala. Abram har nu beslutat lämna
landet som Herren visat och begett sig till Egypten. Och det första vi hör från
Abrams mun är hans vädjan till Sarai om hjälp i den förestående utsattheten. Det
är inte bara sitt liv han fruktar för utan sin själ. Och i Egypten går det som
Abram anat. Detta är det enda vi hör Abram uttala i Gen 12. Härefter blir Abram
passiv igen. Han konfronteras med sitt bedrägeri av Farao i 12:19 när Herren
slår hans hus med svåra plågor. Men Abram förblir svarslös. Därefter skickas
Abram och hans följe iväg med all sin egendom, även det han fått av Farao, ut ur
Egypten. Berättaren gör mycket tydligt en sak av att Abram återvänder till
altarets plats i Betels bergsbygd, där han åter åkallar Herren.

Abram är alltså ett handlande subjekt i Gen 12, men ett servilt och
ängsligt sådant. Redo att göra Guds vilja. Och i början gör han det han blir
tillsagd. Men när omständigheterna ändras frångår han Guds anmodan. Han
lämnar landet där svält råder. Han handlar på vad man får förmoda är eget
bevåg, kanske för att sörja för familjens överlevnad, kanske i förtröstan, men det
berättar inte texten något om. Abram framställs som ängslig och i sin ängslan
vänder han sig till Sarai av rädsla för att klara livhanken. Hans enda repliker
tjänar som en manifestation av hans rädsla då han ber Sarai om hjälp så han kan
överleva. Läsaren får inte veta om Abram bestämmer själv, eller om bedrägeriet
genomförs i samförstånd mellan Abram och Sarai. Hans begäran framställs som
en fråga, men Sarais plats i skeendet är höljt i dunkel.

Sarais eventuella reaktion på det som Abram ser sig av nöden tvingad
till får ingen plats i narrativet. Det finns flera frågor här. Vad hon anser om
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situationen när hon ställs inför vare sig Abrams vädjan eller faran som faktum
delges oss inte. Sarai är ett subjekt i Gen 12. Men ett passivt och tyst subjekt vad
i själva textens dramaturgi, vars del i den till synes på Abrams initiativ
gemensamt genomförda bedrägliga handlingen förblir en antydan. Läsaren
delges hennes eventuella handling endast och i bästa fall genom antydan. Abram
initierar, Abram involverar Sarai i sitt bedrägeri. Sarai framstår mer som objekt
än subjekt trots sin status som primär karaktär i narrativet, men värt att notera är
att Gud faktiskt ingriper på grund av Sarais belägenhet, eller på grund av Sarais
ord, inte på grund av Abrams gärningar. Herren ingriper för hennes skull. Det
talar emot en marginalisering av Sarai som objekt. Det gör henne snarare till ett
passivt subjekt som utsätts för en verklig fara till skillnad fån Abrams fruktade
fara. Hon har snarare en kontakt med Gud som Abram inte verkar ha. Men hon
är också drabbad av männens handlingar. Och hennes erfarenhet är inte ens
marginaliserad. Den tas inte upp i texten.

Gud framställs som betraktande, som allseende. Han låter de utvalda
sköta sig själva, Men när de är på väg åt ett håll som inte stämmer med Hans
maning i början av Gen 12, så griper han in för att styra upp situationen. Men
trots att det är Abram som frångått Hans vilja, som initierat bedrägeriet, så
straffar Gud Farao. Varför berättar inte texten. Och han ingriper för Sarai, inte
för att Abram som fick maningen i Gen 12:1-3 handlar galet.

Farao, den främmande regenten, handlar i god tro. Han reagerar och
agerar, när han förstår att han försatts i dålig dager på grund av patriarkens
bedrägliga handlande. Abram visar sig ha undanhållit sakernas egentliga
förhållande för honom och Farao konfronterar Abram med frågan: varför
handlade du som du handlade? Därefter utvisar han den lögnaktiga patriarken.

9.3 Rummet

Intrigen i Gen 12 äger rum i en mängd olika lokaler. Berättelsen börjar i Haran,
passerar Kanaan och Betel, för att hamna i Egypten där merparten av berättelsen
äger rum, i två lokaler, vid gränsen, och vid Faraos hov. Den viktigaste lokalen,
Faraos hus dit Sarai tas som en konsekvens av Abrams bedrägeri, nämns bara i
förbifarten. Berättelsens dramatis personae, de resande utvalda, kommer från ett
förlovat land till ett främmande land där de är i händerna på främmande folk
med främmande gudar. Detta är tydlig en motpol till det land som Herren visat.
Där det blir extra tydligt att de resande är beroende av Herrens beskydd. Detta
gäller i synnerhet Sarai som borde åtnjuta Abrams beskydd, men hon får inte ens
det här.
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10. GENESIS 20

10.1 Handling

20:1-2 Abraham lämnar sydlandet
Abraham slår sig ned i Gerar
Abraham säger att Sara är hans syster
Abimelech tar Sara

20:3-7 Gud kommer till Abimelech i en dröm
Gud talar till Abimelech
Abimelech försvarar sig inför Gud
Gud svarar Abimelech
Gud uppmanar Abimelech
Gud varnar Abimelech

20:8-13 Abimelech tar hänsyn till Guds varning
Abimelech konfronterar Abraham
Abraham försvarar sig

20:14-16 Abimelech ger gåvor till Abraham
Abimelech återbördar Sara till Abraham

20:17-18 Abraham ber till Gud
Gud helar Abimelech, hans hustru och tjänarinnor

21:1-3 Herren håller sitt löfte till Sara
Herren håller sitt löfte till Abraham
Sara föder Isak

Liksom för Genesis 12 grundar sig min analys av Genesis 20 på en egen
uppdelning av narrativet i de skeenden vilka beskriver berättelsens bärande
handlingarna. I Genesis 20 vari motivet med den utsatta kvinnan dyker upp en
andra gång, föregås episoden av att Herren uppenbarar sig för Abram och sluter
det förbund varpå omskärelsen skulle vara ett tecken.

Men löftena har blivit ett förbund, varigenom Herren i vers 17:4-8
upprepar sina löften till Abraham om avkomma och land. Och Abraham, som
han numer kallas blir påmind om att Kanaan, där Abraham nu är en främling,
skall tillhöra hans ättlingar, inte bara abstrakt genom ett givande, utan som deras
egendom, och att också Sara skall föda honom en son. Och de tre männen
besöker Abraham i Mamres lund i Genesis 18. Här upprepas Herrens löften från
kapitel 12. Nästa löfte uppfylls av Herren och löftet om ättlingar till Abraham
förnyas dessutom.
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Så börjar även Genesis 20 med en resa i vers 20:1 och redan i vers 20:2
kommer vi rakt på motivet med den utsatta kvinnan. Vi får veta att Abraham då
han åter ställs inför utsattheten som faktum, säger att Sara är hans syster, samt
att Abimelech, ovetande om sakernas egentliga tillstånd, låter hämta Sara till sig.

I vers 20:3-7 är det centrala skeendet Guds uppenbarelse för och varning
av Abimelech. Jag väljer att se hela dialogavsnittet som bygger på flera bärande
händelser som en scenbild i sin helhet. Herren hemsöker Abimelech i en dröm
om natten i vers 20:3, men Abimelech försvarar sig inför Herren i vers 20:4-5
och påpekar att han faktiskt inte kommit Sara nära och han frågar Honom, likt
Abraham frågat Herren inför Sodoms och Gomorras förstörelse i 18:23: ”Vill du
verkligen döda en oskyldig?”, men Herren kontrar i sin tur i vers 20:6-7 med att
han lät det bli så eftersom vet att Abimelech är utan skuld. Herren manar kungen
att återförena profeten med hans hustru, med en stark varning om
konsekvenserna om Abimelech inte efterföljer Herrens maning. Värt att notera
här är att Herrens uppenbarelse alltså gäller även främmande folk. Och när
Abimelech finner sig inför ett främmande folks Gud och inser allvaret i
ögonblicket så hörsammar han också den varning som delges honom.

I vers 20:8-10 konfronterar Abimelech Abraham och ifrågasätter hans
handlande vis a vis folket, honom själv och hans rike. Vers 20:8 börjar med att
Abimelech stiger upp ”...tidigt nästa morgon...” (  )19, vilket kan
ses som ett stilistiskt verktyg som tjänar till att understryka ett särskilt viktigt
skeende i narrativet. Detta känns igen från andra delar i Abrahamsberättelsen,
bland annat Genesis 21:14 och 22:3 som handlar om Hagars förskjutning och
offret av Isak.

Men Abimelech stannar inte vid en enkelriktad konfrontation, utan ber
Abraham om svar på tal genom att fråga varför han gjort som han gjort. Och i
vers 20:11-13 försvarar Abraham sig med att han sagt som han sagt av fruktan
för att bli dödad för sin hustrus skull. Grunden för detta är att ingen
gudfruktighet fanns på orten. Här tillkommer berättelsen något nytt, som inte
finns i Gen 12, nämligen att Abram försvarar sitt handlande inför den
främmande regenten genom att påpeka att han inte farit med osanning eftersom
Sara också är hans fars dotter. Och i likhet med Gen 12 får läsaren dessutom
veta att Sara också här varit delaktig i bedrägeriet, även om så skett indirekt
genom att Abraham efter att ha gett sig av från hemlandet på Herrens befallning
bad Sara om hjälp, vädjande till hennes kärlek.

I vers 20:14-16 beskrivs konsekvenserna av Abrahams bedrägeri.
Abimelech reagerar inte med missnöje, utan med godhet och skänker boskap
och tjänare åt Abraham och låter Abraham slå sig ned i landet. Värt att notera är
att här ägnas Saras situation särskild uppmärksamhet, genom att Abimelech
vänder sig direkt till Sara och deklarerar sin ersättning till hennes upprättelse
inför hennes närmaste. Värt att notera är även att Abimelech tilltalar Sarah och

19 Jämför med Gen 21:14: …ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ; ”Och Abraham steg upp tidigt på morgonen…”.
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säger: ”Se! Jag ger tusen silver till din bror! Se! Det är för dig en täckelse för
ögonen för alla som är med dig. Så är du upprättad med alla!”. Han benämner
alltså Abraham som hennes bror och inte hennes man. Detta är i linje med
Abrahams egen utsaga i Gen 20:12. Konsekvensen av Abimelechs konfrontation
och dialog med Abraham blir alltså att Abraham, som nu har det av Herren
givna epitetet profet, återförenas med Sara. I vers 20:17-18 ber Abraham som
Herren sagt att han skulle, för Abimelech och kvinnorna i hans hushåll vars
sköten Herren tillslutit för Saras skull.

I vers 21:1-3 får vi slutligen veta att Herren också håller sitt löfte till
Sara, som på den uttalade tiden födde Isak. Den i Genesis 12 avslutande resan
finns här endast med indirekt i form av Abimelechs löfte till Abraham om att
hans land ligger öppet för Abraham, men den därpå följande
fromhetshandlingen saknas dock, och berättelsens epilog utgör istället en brygga
till berättelsen om Isaks födelse. Jag tillskriver här verserna 21:1-3 berättelsen
om den utsatta kvinnan, eftersom de beskriver efterspelet till Abrahams
bedrägeri, Herrens varning av Abimelech och dennes därpå följande
konfrontation av Abraham.

Berättelsen i vilken motivet med den utsatta kvinnan förekommer alltså i
Genesis 20 följande mönster: resa, utsatthet, Abrahams bedrägeri, Herren varnar
Abimelech, Abimelechs konfrontation av Abraham, utfall till Abrahams fördel,
resa. Och värt att notera är att den röda tråden är uppfyllandet av Herrens löften.
Än en gång lämnar Abraham ut sin hustru i främmande hand, även om det
möjligen sker i förtröstan på att Herren skall hålla vad han lovat och skydda dem
i deras belägenhet och med Saras goda minne. Och åter påminns Abraham om
vad som rätt är i förhållande till Herren av en främmande kung över ett
främmande folk, vilka tillber andra gudar. Detta sker på precis samma sätt som i
Gen 12. Och här blir det tydligt att Abraham, som i Gen 20 framför en ursäkt för
sitt bedrägliga förfarande till skillnad från när han konfronteras av Farao i Gen
12, faktiskt har fel. Han säger i Gen 20:12: ”Eftersom jag sade: på denna plats
finns ingen gudsfruktan och de kommer döda mig på grund av min hustru!”.
Men Herren har varnat Abimelech, och Abimelech som var utan skuld har också
förstått och fört vidare sitt förstånd av Herrens vilja. Gudsfruktan fins alltså i
Gerar, vilket visar Abrahams klentrogenhet. Abraham har för andra gången
använt Sarahs goda vilja för att rädda sig själv.

10.2 Karaktärer

I Gen 20 är antalet huvudkaraktärer fyra. Abraham, Gud, Abimelech den
främmande regenten, och Sarah. Abraham framställs som räddhågsen och full
av ursäkter. Han ställs inför ett faktum och en andra gång säger han att Sarah är
hans syster. Även denna gång initierar Abraham bedrägeriet. Och genom den
främmande regentens reaktion får vi veta att Sarah varit delaktig i bedrägeriet.
Sarah är ett passivt subjekt i Gen 20, snarare en ett renodlat objekt. Hon är
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föremål för berättelsens intrig som rör sig kring hennes person, men hon talar,
om än indirekt, och tilltalas dessutom, och hennes erfarenhet får ett annat
utrymme än i Gen 12. Hon handlar inte på egen hand, utan den enda referensen
till Sarah som handlande sker i andra hand under det att Abimelech konfronterar
Abraham med bedrägeriet. Men Abraham beskrivs också som profet, med en
särskild relation till Gud. Och han kommer när hans handling uppdagats att
hjälpa den främmande monarken med den ofruktsamhet som drabbat
Abimelechs folk, som Herren lovat. Han brister i sin tro, men tjänar Herrens
vilja när hans oärlighet kommit i dagen.

Abimelech beskrivs som orättvist behandlad och försatt i en farlig
situation. Och han visar sig rättmätigen upprörd när han upplyses om
konsekvenserna av det som är på väg att hända av Gud, som ger honom en
konsekvensanalys av hur det kommer att gå om han fortsätter på den inslagna
vägen. Och Abimelech står rakryggad inför den för honom främmande Guden
och vågar ställa frågor om Hans vilja. Eftersom faran avstyrs innan
konsekvenserna är ett faktum utvisar han inte heller Abraham och Sarah, utan
ser till att de återförenas. Till skillnad från Gen 12 får Sarah en annan
delaktighet i berättelsens klimax i Gen 20. Detta genom Abimelech i
konfrontationen av Abraham när såväl Sarah som Abraham ersätts för hennes
umbärande. Och han ger Sarah upprättelse och tilltalar Sarah när han gör det.

Gud är åter igen betraktande och ingripande. Men denna gång tidigare
eftersom han varnar Abimelech innan någon överträdelse begåtts. Och han
delger också såväl Abraham som Abimelech lösningen på konflikten.

10. 3 Rummet

De lokaliteter som omnämns i Gen 20 är Kadesh, Sur och Gerar i Filistéen, där
Abraham uppehåller sig och huvudparten av berättelsens handling utspelar sig.
Den viktigaste lokalen, Abimelechs hus dit Sarah tas som en konsekvens av
Abrahams bedrägeri, nämns bara i förbifarten. Berättelsens dramatis personae,
de resande utvalda, kommer från ett förlovat land till ett främmande land där de
är i händerna på främmande folk.
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11. GENESIS 26

11.1 Handling

26:1-2 Hungersnöd uppstår
Isak reser till Abimelech i Gerar

26:2-5 Herren uppenbarar sig för Isak
Herren manar Isak
Herren ger Isak ett löfte
Isak förblir i Gerar

26:6-7 Ortens män frågar om Rebecka
Isak säger att Rebecka är hans syster

26:8-11 Abimelech ser Isak kela med Rebecka
Abimelech kallar på Isak
Abimelech konfronterar Isak
Abimelech befaller folket

26:12-16 Isak sår i landet
Isak blir rik
Filistéerna blir avundsjuka
Abimelech ber Isak flytta
Isak flyttar till Gerardalen

26:23-25 Isak flyttar till Beersheva
Herren visar sig för Isak
Herren påminner Isak
Herren ger Isak ett löfte
Isak bygger ett altare
Isak åkallar i Herrens namn

26:26-29 Abimelech kommer till Isak
Isak frågar Abimelech varför
Abimelech konfronterar Isak
Abimelech sluter förbund med Isak

26:30-31 Isak ställer till med fest
Isak och Abimelech skiljs åt i fred

I Genesis 26 finns den tredje varianten av berättelsen där motivet med den
utsatta kvinnan förekommer.  Och här finns aspekter av båda de tidigare
varianterna. Genesis 26 handlar om Isak och inte om Abraham utan om
Abrahams avkomma, vilket Herrens löfte till Abraham också gjorde i Genesis
12. Därmed fortsätter den genom Abrahamsberättelsen löpande röda tråden här.
Och därmed tillskriver jag också berättelsen om Isak och Rebecka ett samband
med de tidigare episoderna, trots att den inte handlar om Abraham och Sara.
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Vers 26:1-5 som helhet utgör en bakgrund till den episod vari motivet
med den utsatta kvinnan förekommer. Narrativet öppnar i vers 26:1-2 med ett
avsnitt som får tjäna som prolog och visar omständigheten i vilken narrativet tar
avstamp, en ny hungersnöd på grund av vilken Isak och Rebecka drar söderut.
Herren uppenbarar sig för Isak som för Abraham, och säger att Isak inte ska
bege sig till Egypten, utan till det land som han skall visa. Och de löften som
Herren gav Abraham vis-a-vis land, ättlingar och välsignelse upprepas i vers
26:2-5. Men den här gången har löftet som blev ett förbund, blivit en maning
med motivering: Han håller vad han lovat eftersom Isak är Abrahams avkomma
och på grund av att Abraham hörsammade Hans befallningar, bud och statuter.

I vers 26:6-7 börjar huvudnarrativet och det är här motivet med den
utsatta kvinnan kommer in. Värt att notera är att Isak, som Abram gjorde, säger
att Rebecka är hans syster, eftersom han är rädd för att bli dödad för sin hustrus
skönhets skull. Och bedrägeriet har i jämförelse med Genesis 12 och 20 här sin
kortaste form.

Men i vers 26:8-11 tar sen framställningen en ny vändning i jämförelse
med de tidigare versionerna i Gen 12 och 20. För Herren ingriper inte. Istället
ser Abimelech Isak vänslas med Rebecka, och konfronterar honom eftersom han
förstår att hon måste vara hans hustru. Isak försvarar sig som Abraham före
honom, men Abimelech ifrågasätter hans handlande med motiveringen att Isak
kunde ha dragit skuld över hans folk. Men konsekvensen blir inte ett missnöje
riktat mot Isak, utan en varning om dödsstraff till folket om att ingen får röra
vare sig Isak eller hans hustru. Och efter konfrontationen så skickas inte Isak
iväg, utan tillåts vara kvar i landet.

Jag anser att Abimelechs handlande gentemot Isak kan förstås mot
bakgrund av Gen 21:22-24, vari Abimelech sluter förbund med Abraham. Där
deklarerar Abimelech tydligt att han förstår att Herren är med Abraham i allt han
gör och ber honom svära vid Gud att han inte skall handla svekfullt, varken mot
Abimelech själv eller mot hans efterkommande, utan visa både honom och
landet han bor i samma vänskap som de visat honom. Kopplingen blir extra
tydlig genom att Isak i vers 26:12-16 sedan sår i landet och blir mycket rik. Värt
att notera är att Isak inte lämnar ut sin hustru i främmande hand. Men han utför
samma bedrägliga handling som Abraham, dock utan att be Rebecka om hjälp
som Abraham i Gen 12 som 20. Och påminnelsen om vad som är rätt i
förhållande till Herren kommer åter från en främmande kung över ett
främmande folk, vilka tillber främmande gudar. Men narrativet saknar Herrens
direkta ingripande.

Vers 26:17-22 beskriver hur Isaks rikedom sticker i ögonen på filistéerna
varför Abimelech ber honom flytta. Men dessa verser utgör som ser jag det ett
stickspår från huvudnarrativet, varför jag inte tar upp dem här.
I vers 26:23-25 fortsätter narrativets huvudspår. Herren uppenbarar sig för Isak i
Beersheva och presenterar sig som Isaks faders Gud. Hans löften till Abraham
från kapitel 12 upprepas, med skillnaden att fokus ligger på välsignelse och
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avkomma. Isak svarar med en fromhetshandling, och bygger liksom Abraham
ett altare och åkallar herren20.

I verserna 26:26-31 kommer Abimelech till Isak och sluter ett liknande
förbund med Isak som det som slöts med Abraham i vers 21:22-24. Då
förbundet beseglas genom en delad måltid, varefter de lovar varandra
broderskap och sedan skiljs åt i frid fungerar verserna 26:26-31 som en slags
epilog till narrativet med den utsatta kvinnan. Eftersom den centrala linjen i den
tredje berättelsen vari motivet med den utsatta kvinnan förekommer är mötet
och relationen mellan Isak och Abimelech, vill jag föra min analys av
berättelsen föra berättelsen till dess slut i dessa verser.

11.2 Karaktärer

I Gen 26 är antalet huvudkaraktärer fyra, Isak, Rebecka hans hustru, Abimelech
den främmande regenten, och Gud. Isak framställs liksom Abraham i Gen 12
som tjänstvillig och Underdånig gentemot Guds vilja. Värt att notera är att Isak,
liksom Abram gjorde före honom, säger att Rebecka är hans syster, eftersom han
är att bli dödad för sin hustrus skönhets skull. Och bedrägeriet har i jämförelse
med Genesis 12 och 20 här sin kortaste form. Rebecka i Gen 26 är både passiv
och marginell som karaktär. Och hon tas inte till den främmande regentens hus.

Abimelech däremot är än mer rättskaffens och tillmötesgående och den
som påminner patriarken om vad den främmande Gudens vilja är och om
förbundet med Isaks far. Skillnaden är att här förekommer varken straff eller
Herrens ingripande. Och Abimelech förnyar det förbund som redan slutits med
Abraham och ger patriarken och hans hustru sitt beskydd. Dessutom är det
Abimelech som varnar för konsekvensen av bedrägeriet, inte Gud.

Man skulle då kunna tro att narrativet saknar Guds ingripande och i viss
mån är det så. Men å andra sidan kan man säga att Gud betraktar och ingriper på
ett ännu tidigare stadium än i Gen 12 och 20, genom att tala om att Isak inte
skall bege sig till Egypten utan till det land han skall visa.

11.3 Rummet

De lokaliteter som omnämns i Gen 26 är Kanaan, Gerar, Abimelechs hov där
huvuddelen av berättelsen utspelar sig och Beersheva. Berättelsens dramatis
personae, de resande utvalda, kommer även här från ett förlovat land till ett
främmande land där de är i händerna på främmande folk.

20 Den del av narrativet i vilken motivet med den utsatta kvinnan förekommer i Genesis 26 har alltså följande
mönster: omständighet/hungersnöd, resa, Isaks bedrägeri, Abimelechs konfrontation av Isak, Isaks försvar sig,
och utfall till Isaks fördel. Och berättelsens mönster fortsätter sedan: resa, uppenbarelse, löfte, fromhetshandling.
Samma narrativa ingredienser som i Gen 12.
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12. IN SUM

12.1 Jämförelse och diskussion

Narrativen i vilka motivet med den utsatta kvinnan förekommer i Gen 12, 20
och 26 utgör ett exempel på berättelser i den hebreiska Bibeln/GT vilka
förekommer i flera varianter. Dessa kallas vanligen dubbletter eller i vissa fall
tripletter21. Trilogin vari motivet med den utsatta kvinnan förekommer är en
sådan triplett. Men vad trilogin med motivet om den utsatta kvinnan i Gen 12,
20 och 26 beträffar, rör det sig enligt många författare rör det sig om varianter
av vad som i grund och botten är en och samma berättelse. Många forskare har
försökt att genom diakroniska studier av texterna, söka texternas ursprung22 och
kartlägga deras utveckling och eventuella ömsesidiga inflytande på och
beroende av varandra23. Men frågan är om det är riktigt så enkelt med de här
texterna? Mitt enkla svar är nej.

Med Petersen vidgas också det formkritiska perspektivet på så vis att
studera handling, karaktärer, rum och tema kom att hamna i fokus. Petersen
landar i att dessa texter representerar litterära arbeten vari flera författare använt
motivet för att presentera temata som de ansåg vara viktiga. Polzin sätter
texterna i sammanhang med det övergripande Abrahamsnarrativet och
undersöker som Peterson texternas likheter och olikheter, med fokus på hur
diskrepanserna mellan de tre varianterna i Gen 12, 20 och 26 säger något om
texternas transformation från den ena till den andra. Vad Petersen och Polzin
landar i är att dessa narrativa varianter är att de enskilda texterna representerar
litterära arbeten, snarare än att vara separata varianter av samma berättelse med
olika ålder och ursprung. De olika Gudsnamnen antyder åtminstone två
varianter, men jag fokuserar på texterna så som de föreligger efter
slutredigeringen, i syfte att passa in i det övergripande narrativet.

Vid en närmare jämförelse av materialet i föreliggande texter syns såväl
likheter som olikheter och med hjälp av dem går det att kartlägga en tydlig
progression i fråga om en utveckling av det övergripande narrativet, från Abram
och Sarai i Egypten i Gen 12, via Abraham och Sarah i Gerar i Gen 20 till Isak
och Rebecka i Gerar i Gen 26. Som jag uppfattar de tre narrativen rör det sig
istället om bearbetningar av ett tema, vilket anpassats och infogats i förhållande
till det övergripande narrativet, vars huvudtema är Guds trefaldiga löfte till
Abram som gavs i Gen 12:1-3. Det handlar faktiskt alltså snarare om variationer
kring ett gemensamt tema vilka var och en tjänar till att föra det övergripande
Abrahamsnarrativet framåt. Och detta gemensamma tema är den utsatta
kvinnan. Och det är kring henne de tre narrativen kretsar.

21 Andra exempel på detta fenomen är bland annat berättelserna om skapelsen i Gen 1:1-2:3 och Gen 2:4b-25;
om syndafloden i  Gen 6:17-22, 7:1-5 och Gen 16; om Hagar och Ishmael i Gen 21:8-19; om manna i
vildmarken i Ex 16:2-3, 6-35a och Num 11:4-34; Josuas utnämning i Num 27:12-23 and Deut 31:14-15, 23.
22 Lite lustigt kan tyckas, med tanke på att Abram i berättelsens början ger sig av från Ur! : )
23 Se Petersen (1973) och Polzin (1975) för bra referat av forskningshistoriken före den litterära vågens inträde.
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De tre narrativen har flera grundläggande delar eller litterära
komponenter som är gemensamma. Det som förenar narrativen om den utsatta
kvinnan är bland annat förgrundsgestalterna (Gud, patriarken och hans hustru,
den främmande regenten), skådeplatsen (främmande land), den centrala
relationen till Gud, patriarkens bedrägeri, hur den blivande patriarken
konfronteras av den främmande regenten, det faktum att det är den främmande
som dyrkar främmande gudar som påminner om Guds vilja, samt att patriarken
slutligen belönas trots sitt bedrägeri. Men de tre narrativen har fler detaljer som
skiljer dem åt än gemensamma drag24. vid en jämförelse av de tre narrativen om
den utsatta kvinnan kan man lägga märke till följande diskrepanser:

Gen 12 Gen 20 Gen 26
Par Abram & Sarai Abraham & Sara Isak & Rebecka
Plats Egypten Gerar Gerar

Beer Sheva
Resans Orsak Svält Guds maning Svält
Regent Farao Abimelech Abimelech
Bedrägeriets
orsak

Abraham fruktar
för sitt liv

Abraham fruktar för
sitt liv

Isak fruktar för
sitt liv

Överträdelse Sarai tas till Farao
som hustru

Abimelech tar Sara till
sitt harem

Regentens
insikt

ex post facto25 Gud varnar Abimelech
i drömmen

Abimelech ser
Isak vänslas
med Rebecka

Patriarkens
Ursäkt

Ingen Gudsfruktan i
landet

Isak trodde han
kunde dödas

Straffet Stora plågor över
Farao och hans hus

Ofruktsamhet över
Abimelechs hus,
vilken löses genom
patriarkens bön.

Inget. Folket
varnas att inte
röra Isak eller
Rebecka

Ersättningen Farao ger
Abraham: får och
boskap, åsneston
och hingstar,
tjänare, tjänarinnor,
och kameler

Abraham får
skadestånd som
försoning för Sarahs
skull: 1000 shekel
silver, får, kor, slavar

Indirekt: Isak
blev så rik att
det stack i
ögonen på folket

Följd för
patriarken

Utvisad med hustru
och egendom

Tillåts slå sig ned i
Gerar

Ombedd att
flytta pga. Isaks
rikedom

24 Se bl.a. Alter (1995); Hamilton (1990) och (1995) bl.a.
25 Ex post facto: i efterhand, dvs. efter fullbordat faktum; i Gen 12, 20 & 26 efter äktenskapsbrottet genomförts.
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De stora skillnaderna mellan de tre berättelserna i Gen 12, 20 och 26 ligger i
graden av överträdelse av äktenskapet. Från Abrams bedrägeri och Faraos
överträdelse i Gen 12, via den genom Guds varning och Abimelechs ingripande
och rättrådiga handlande i sista stund avblåsta överträdelsen i Gen 20, till den
endast befarade överträdelsen i Gen 26.  Dessutom får den främmande regenten
en alltmer aktiv roll som den som styr upp situationen som orsakats eller håller
på att orsakas av patriarkens bedrägeri. Gud betraktar i varje variant av
berättelsen, men ingriper allt mindre eftersom den främmande regenten i allt
högre grad tillhandahåller lösningen på konflikten.

I Gen 12 tas Sarai på grund av Abrams bedrägeri till Faraos palats som
hustru och Gud straffar Farao genom att slå Farao och hans hus med svåra
plågor. Detta sker enligt den hebreiska texten på grund av Sarais sak eller
belägenhet, eller till och med kanske på grund av Sarais ord. Trots att Abram är
den som handlat tvivelaktigt enligt narrativet är det Farao som straffas. Varför
får läsaren inte explicit veta? I den hebreiska texten står detה, ֵּבית ַּפְרעֹה ,ַוֻּתַּקח ָהִאּשָׁ
och kvinnan togs till Faraos hus. Verbet att taga har en stark sexuell konnotation
vilket innebär att det sannolikt rör sig om äktenskapsbrott.  I Gen 20 varnas den
rättskaffens främmande monarken Abimelech av Gud som innan
äktenskapsbrottet hunnit bli ett fullbordat faktum kommer till honom i drömmen
när Sarah tagits till hans hus. Abimelech försvarar sig inför Herren och påpekar
att han faktiskt inte kommit Sara nära. Och han frågar den för honom
främmande Guden ”Vill du verkligen döda en oskyldig?”. Gud vet att
Abimelech är utan skuld och påpekar i sin tur att han lät det bli så i och manar
kungen att återförena profeten med hans hustru, med en stark varning om
konsekvenserna om varningen inte efterlevs. Konsekvensen är döden för
Abimelech och alla som tillhör honom och Abimelech som inser allvaret i
situationen hörsammar Guds varning.  I Gen 26 däremot har inte Rebecka skiljts
från sin make av den främmande monarken, utan här kommer bedrägeriet i
dagen genom att monarken själv ser Isak vänslas med Rebecka och lägger ihop
två och två och förstår att han blivit förd bakom ljuset. Faran för äktenskapsbrott
är endast potentiell, vilket visas genom att berättaren låter Abimelech säga till
Isak i Gen 26:10 att ”Någon av folket kunde ju ha legat med din hustru!”.
Den står på hebreiska , ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו, ָאָׁש ,�ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם, ֶאת-  varigenom
berättaren tydligt visar att Isak var på väg att dra skuld över monarken som
folket i Gerar.

Den främmande monarken får från Gen 12 till Gen 26 kronologiskt en
alltmer aktiv roll i uppdagandet av det enskilda bedrägeriet, och konfliktens
lösning och konsekvenserna för patriarken blir även de allt lättare. I Gen 12
utvisas Abram med sitt följe och allt han ägde ex post facto. I Gen 20 tillåts han
bosätta sig i landet. utan med godhet och skänker boskap och tjänare åt Abraham
och låter Abraham slå sig ned i landet. Saras situation ägnas särskild
uppmärksamhet, genom att Abimelech vänder sig särskilt till Sara och
deklarerar sin ersättning till hennes upprättelse inför hennes närmaste. Och efter
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Abimelechs konfrontation och dialog med Abraham som också ber för
monarken och hans folk som Gud lovat, återförenas Abraham med Sarah. I Gen
26 riktar Abimelech en varning till sitt folk om att ingen får röra vare sig Isak
eller hans hustru, för vilket straffet skulle bli döden. Abimelech påminner
dessutom om det förbund han slöt med Isaks fader Abraham, och ber honom
svära vid Gud att han inte skall handla svekfullt, vare sig mot Abimelech själv
eller mot hans efterkommande, utan visa både honom och landet han bor i
samma vänskap som de visat honom. Och efter konfrontationen så skickas inte
Isak iväg, utan tillåts vara kvar i landet.

Vad innebär detta vis-a-vis det övergripande Abrahamsnarrativet?
Från Gen 12 via Gen 20 till Gen 26 träder Gud alltmer i bakgrunden, den
främmande monarken blir i allt högre grad språkrör genom berättaren för Guds
avsikter, och patriarken får i allt högre grad stå till svars för sitt bedrägeri, men
möts av allt mildare behandling i takt med att graden av överträdelse också
minskas. Det innebär dessutom att patriarkerna som handlat efter eget huvud
istället för att lita på Gud allt tydligare visas vara klentrogna och egocentriska,
och att de är beroende av Guds försyn.

Berättelserna om de blivande patriarkerna Abram/Abraham och Isak,
Kan förstås mot bakgrund av Guds trefaldiga löfte till Abram och hans
avkomma. I Gen 12:1-3 säger Gud till Abram att han skall bege sig till landet
som Gud skall visa, att han skall göras till ett stort folk och att han skall
välsignas, samt att han skall bli en välsignelse. Och detta är den röda tråden som
löper genom Abrahamscykeln, det trefaldiga löftet i tur och ordning om land,
om avkomma och om välsignelse. Men patriarkerna är klentrogna och agerar i
eget intresse i första hand, de låter sig styras av fruktan istället för att lita till
Guds löfte. Och därför försätter de också sig själva och de främmande folken de
träffar på i verklig fara. Men det är inte nog med det. Och det är här motivet med
den utsatta kvinnan kommer in.

Alla tre berättelserna sätter kvinnans sexualitet och fruktsamhet i fokus.
Och berättaren i Abrahamscykeln visar att detta är ett centralt tema redan i
Abrahamsprologen, redan innan resan mot Egypten tagit sin början, redan innan
Gud kallat Abram. I Gen 11:30 står det att läsa: ֵאין ָלּה, ָוָלד Och” , ַוְּתִהי ָׂשַרי, ֲעָקָרה:
Sarai var ofruktsam, hon hade inget barn”. Och mot bakgrund av Guds trefaldiga
löfte i Gen12:1-3, om land, om avkomma, och om välsignelse, blir denna utsaga
särskilt pregnant när vi följer de treberättelserna vari motivet med den utsatta
kvinnan förekommer26. Det är berättelsens nexus i såväl Gen 12, som 20 och 26.

I alla tre berättelserna blir den lovade patriarkens hustru föremål för den
största potentiella faran. I Sarais/Sarahs fall lämnas hon i främmande händer,
utan det beskydd som hon borde ha haft av sin make, och görs delaktig i den
klentrogne patriarkens bedrägeri. Därigenom tvingas hon in i en situation där

26 Se Schneider, Tammi J. (2008). Mothers of promise: women in the book of Genesis. Grand Rapids, Mich.:
Baker Academic. s.19ff.
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hennes moraliska pliktkänsla gentemot maken utnyttjas och hennes oförvitlighet
smutskastas i det att hon i Gen 12 tvingas till en sexuell relation med en
främmande man vilken innebär att hon begår äktenskapsbrott. Och i Gen 20
menar berättaren hade historien upprepats om inte Gud ingripit. Att
patriarkernas fruktan är av vikt får en klangbotten i epilogen till den tredje
berättelsen, när Isak återvänt till det förlovade landet, då Gud i Gen 26:24
kommer till Isak om natten i Beer Sheva och säger: ”Jag är din faders Abraham
Gud! Frukta inte, ty jag är med dig och jag skall välsigna dig och jag skall
mångfaldiga din avkomma på grund av Abraham min tjänare!”. Abraham är
tjänstvillig men klentrogen. Han är berättelsernas primära karaktärer, men ingen
hjälte. Snarare en anti-hjälte med kraftiga fel och brister som genom sin kanske
ytterst mänskliga fruktan försätter de han borde ha sett till att ha omsorg om i
situationer som inte bara är farliga för honom själv och för de som berörs av
hans bedrägeri, utan även för uppfyllandet av Guds trefaldiga löfte. Hennes
skönhet som en illa dold metafor för hennes begärlighet och därmed hennes
kroppslighet och sexualitet gör henne i Gen 12 till en handelsvara med vilken
Abram köper sig fri från sin fruktan.

Jag frågar mig om, och i så fall hur och på vilket sätt, man kan säga
något här om de inblandade karaktärernas förhållanden och motivation inom
ramen för det övergripande narrativet? Även om det inte låter sig göras så lätt så
anser jag att det faktiskt går, med vissa begränsningar. För som Aristoteles
påpekar i Poetiken, när han kommenterar dramats mekanik, så får även åhöraren
av Gen 12. 20 och 26 genom vår berättare tydligt se hur handling växer ur
motivation och hur motivation växer ur omständigheter. Vilka nyanser av
eventuella relationer är det texten eller textens berättare vill delge den
presumtive läsaren eller åhöraren? Vilka spår finns att följa i våra narrativ? Jo
vad texten så som den föreligger för oss i sin slutliga form beskriver i form av
handlingar och relationer mellan dess primära karaktärer, vad dessa gör och
säger, samt hur de beskrivs. Och detta är den narrativa analysens domän, dess
särskilda angelägenhet och potential.

Detta har exempelvis David Clines gjort på ett förtjänstfullt sätt, efter
förebild från bl.a. Petersen och Polzin. Där de belyste på narrativens
beståndsdelar och texternas transformationer, så läser Clines i sin litterära
analys27 berättelse i ljuset av Genesis dittills, dvs. han bedömer karaktärerna och
intrigen mot bakgrund vad narrativet vid en given tidpunkt visat att de varit med
om. Och han sätter dessutom in narrativen i sitt litterära sammanhang, dvs. som
varande litterära produkter, i förhållande till det övergripande
Abrahamsnarrativet. För Clines är Abrahamsnarrativets hjärta de frågor som
uppstår kring det andra löftet, dvs. det om avkomma. Det är det menar han som
berättaren vill få åhöraren att reflektera över28. Med utgångspunkt i prologen

27 Clines, David J. A. (1990). “The Ancestor in Danger: but not the Same Danger”; What Does Eve Do to Help?
and Other Readerly Questions to the Old Testament (JSOTSup, 94; Sheffield: JSOT Press, 1990), pp. 67-84.
28 Clines, David J. A. (1990). s.68ff.
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påpekar Clines att Sarais ofruktsamhet är ett faktum. Gud har lovat avkomma,
men med vem? Åhöraren vet att det är Sarai är utvald av Gud med. Men det är
ingen självklarhet. Från Abrams perspektiv är det snarare Lot som är den
sannolika arvtagaren. Sarai är ofruktsam och i det hänseendet obrukbar. Och
uppfyllandet av de löften som Gud gav honom hänger på hans, dvs. Abrams,
överlevnad29. För Abram är faran som väntar i Egypten faran för hans liv. Men
som läsare vet vi att Sarai/Sarah kommer vara del av det uppfyllda löftet.
Därmed blir den fara hon utsätts för inte bara en fara för henne utan för löftet
med. Mellan Abrams vistelse i Egypten och den i Gerar sker flera saker som är
av vikt, enligt Clines. Abraham ber för Lot, Förbundet sluts, och Hagar föder
genom Sarais försorg Ismael, men inte heller han skall bli Abrams arvtagare.

I Gen 18 får Abraham och Sarah besök av de tre budbärarna och Gud
förkunnar att Sarah skall ge Abraham en son. Sarah förstår och accepterar detta
men Abraham reagerar med skepsis. Sarahs tro står mot Abrahams vantro. Och
enligt Clines är det så beskaffat att Sara enligt narrativets matematik redan bär
löftessonen när de kommer till Abimelech. Abraham försätter därför både Sarah
löftet och avkomman i fara i Gerar. Att Guds löfte gäller Sarah och Isak inser
Abraham och Sarah först när de deporterats från Gerar.

Gen 26 både skiljer sig ifrån de andra episoderna och knyter ihop den
narrativa tripletten. Upplägget liknar Gen 12; det råder svält som i Abrams
dagar, men Gud manar Isak att inte bege sig till Egypten, istället drar Isak till
Gerar som narrativet genom berättaren påpekar. Dessutom upprepas det löfte
som gavs Abram för Isaks skull i Gen 26:2-4, och detta blir en förnyad
programförklaring från Gud genom berättaren, med motivationen i Gen 26:5:
”… på grund av att Abraham har hörsammat min röst och följt min instruktion,
mina befallningar, mina författningar och mina lagar!”. Men Gen 26 skiljer sig
på en viktig punkt från narrativen i Gen 12 och 20, nämligen matriarkens status
vis-a-vis fruktbarheten. Rebecka är inte ofruktsam, hon har redan fött Isak Jakob
och Esau (Gen 25).

Så vad är faran här? Rebecka befinner sig visserligen som främling i
främmande land och är utsatt som sådan, men hon tas inte som Sarai/Sarah
någonstans av främmande män. Isak är den ende som vänslas med henne, och
faran för äktenskapsbrott är endast potentiell. Faran visar sig i Abimelechs
konfrontation av Isak enligt Clines. Avkomman är inte den centrala tvistefrågan
här menar Clines, det handlar istället om välsignelsen. Gud har lovat de skall
vara välsignelse för alla folk (Gen 26:4), men genom att vilseleda den
främmande monarken vis-a-vis sin hustru av fruktan för sitt liv30 så är
avkomman ett hot mot löftet. Isak raka motsatsen till välsignelse för folket i
Gerar! Abimelech påpekar för Isak: ”Någon av folket kunde ju ha legat med din
hustru!”, varigenom berättaren tydligt visar att Isak var på väg att dra skuld över

29 Se Clines (1990); Hamilton (1990).
30 Se Hamilton (1995); Ingen brist på Gudsfruktan råder som Abraham hävdade. Den enda fruktan är Isaks egen.
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både monarken och folket i Gerar31. Abimelechs sätt att lösa detta är att påminna
om den främmande Gudens vilja, varigenom berättaren illustrerar hur den
välsignelse som omnämnts i löftena till Abram och Isak faktiskt gäller alla folk.
Samt att påminna om det förbund som slutits med Abraham en gång, varefter ett
nytt förbund sluts med Isak i epilogen till narrativet i Gen 26.

12.2 Feministisk läsning av Genesis 12, 20 och 26 med fokus på motivet med
den utsatta kvinnan

Så vad fyller motivet med den utsatta kvinnan för funktion i Gen 12, 20 och 26?
Hur fungerar det i praktiken? Cheryl Exum menar att det är vanligt att kvinnliga
karaktärer i Bibeln förtigs och undertrycks i och med att de i texterna handlar
emot sitt eget och sitt köns intresse32. Saras och Rebeckas utsatthet såsom den
speglas i de utvalda textavsnitten utgör exempel på hur detta äger rum, i
synnerhet i förhållande till Sarai/Sarah. De tre berättelserna vari motivet med
den utsatta kvinnan förekommer är lika i stora drag, men uppvisar vissa
skillnader i hur kvinnan porträtteras i varje berättelse.

Genomgående har vi att göra med tre berättelser som beskriver en
patriarkal social ordning inom ramen för vilken kvinnan till synes förpassas till
marginalen i det att hon förblir tyst och inte agerar annat en på beställning av
berättelsernas manliga protagonister. Exum menar att det i de bibliska texterna
finns starka motströmmar vilka faktiskt bejakar och fastställer kvinnors mod,
styrka, tro, genialitet, talanger, värdighet och dignitet. Dessa berättelser menar
hon, underminerar patriarkala antaganden och modifierar patriarkala
ensidigheter, samt utmanar de patriarkala strukturer som annars dominerar det
narrativa landskapet33.

I berättelserna i Gen 12, 20 och 26, vari motivet med den utsatta kvinnan
förekommer, är berättelsernas protagonister män, men dessa berättelser bestäms
och drivs genom kvinnorna34. I dessa berättelser utgör kvinnornas ofruktsamhet
och hotet av deras utlämnande i främmande händer ett hot mot uppfyllandet av
Guds trefaldiga löfte till Abram i Gen 12, som utgör den röda tematiska tråden i
berättelserna om Abraham och de andra patriarkerna35. Men trots detta är det
Abrams/Abrahams moraliska agerande och förtröstan som utgör fokus i
berättelserna. Men detta betyder inte på något sätt att vare sig Sarai/Sarah eller
Rebecka är mindre viktiga. De narrativ i vilka motivet med den utsatta kvinnan
är infogade är visserligen kraftigt androcentriskt. Men de utsatta kvinnorna som
jag uppfattar dem i Gen 12, 20 och 26 är de karaktärer berättelserna kretsar

31 Ibid. s.58ff.
32 Exum 2007, s.69.
33 Exum, C. “Mother in Israel”: A Familiar Figure Reconsidered. Ur Feminist Interpretation of Scripture. Red.
Letty M. Russell. Oxford: Blackwell, 1985. 73-. 85.
34 Ibid., s.74.
35 Ibid. s.75.
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kring. Motivet med den utsatta kvinnan36 är både en ofrånkomlig förutsättning
och ett oeftergivligt narrativt villkor eller inslag i de tre berättelserna, utan vilket
de inte skulle fungera.

Fokkelien Van Dijk-Hemmes påpekar att Sarai/Sara är ett objekt för
mäns manipulationer. Att hon tas är den enda mening i vilken hon är ämne för,
och där hon tydligen objekt, och den visar hennes passivitet. Hon är
handelsvara. Sarahs skönhet ingen glädje för Abram, utan en potentiell fara.
Men kvinnorna är inte bara marginaliserade, även om de verkar i berättelsens
marginaler. Sarah porträtteras i synnerhet porträtteras med ett särskilt förstånd i
förhållande till Gud och Guds vilja som Abram/Abraham inte besitter. Hennes
belägenhet och hennes ord når Gud37; och Gud agerar för Sarais skull eller på
grund av hennes ord (ַעל-ְּדַבר ָׂשַרי ), inte förAbrams skull i Gen 12:17.

Enligt Sara Shectman är berättelserna om den utsatta kvinnan inte
primärt patriarkala, utan snarare släktberättelser, och enligt henne är kvinnorna
av avgörande betydelse för de förfäderstraditioner som är av icke-P ursprung38.
Primärt agerar Abram i eget intresse för att rädda livhanken enligt narrativet,
och Sarai är endast vad vi kan se i narrativet viktig som ett förkroppsligande av
hustrustatus och ett utvalt verktyg för uppfyllandet av löftet om avkomma39.
Men Shectman beskriver också Sarai/Sarah som drivkraften bakom historien.
Hon är på en gång problemet och lösningen. . Gen 12 och 20 visar hur hennes
heder solkas och återupprättas i och med att hennes erfarenhet genom Guds och
via Abimelechs ingripanden får större plats.  Och hennes ofruktsamhet får också
en klangbotten i Gerars ofruktsamhet, menar Shectman40. Men Rebecka är som
kvinna mer marginaliserad och är inte mer än ett narrativt bihang till sin make
varigenom berättaren skapar symmetri i berättelsen41. Hon och Isak har redan
två söner, varför Shectman menar att det inte är avkomman som är central här.
Och därmed är kvinnan också mer marginaliserad.

Även Susan Nidditch belyser hur berättelserna i Genesis rör temata som
fruktbarhet avkomma och familj. Dessa påpekar hon, brukar kallas
kvinnohistorier av etnografer. Och hon beskriver hur dessutom kvinnan används
som motiv: i Gen 12 gör Abram Sarah till en trickster. Den här berättelsen är
inte särskilt uppmuntrande eller främjande för den kvinnliga erfarenheten. Sarai
får istället vara en handelsvara för den klentrogne makens rikedom. Och hon
accepterar sin roll.  Som alla Gen kvinnor gör enligt Nidditch42. Nidditch visar
även att Gen 12, 20 och 26 skiljer sig från varandra i fråga om pietet och vad
som är riktigt och passande. Gen 12: grovkorniga tricksters som använder

36 Eftersom hon ännu inte blivit anmoder eller matriark i narrativet!
37 Van Dijk-Hemmes, F. (1993). Sarai’s Exile: a Gender Motivated Reading of Genesis 12:10-13:2. i Brenner,
Athalya (red.) (1993). A feminist companion to Genesis. Sheffield: Sheffield Academic Press.
38 Gen 12, 20 och 26 tillskrivs J, respektive E och E; se Shectman, Sarah (2009). Women in the Pentateuch: a
feminst and source-critical analysis / Sarah Shectman. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.
39 Schectman 2009. s.25.f.
40 Schectman 2009 s.26.f.
41 Omne trium perfectum – alla goda ting är tre; se Shectman (2009).
42 Nidditch. s.20.ff.
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kvinnans sexualitet för att lura monarken. I Gen 20 är den som agerar den
moraliskt rättskaffens främmande regenten - varvid kvinnan blir en passiv
karaktär. Och i Gen 26 Gud har full kontroll – faran uppstår icke. Så är också
Rebecka också endast med till namnet. De framkallar sympati eftersom deras
rättigheter är sköra och i fara.

Men, kvinnorna i Genesis har stor makt och inflytande över och i
förhållande till männen runt dem. Som Exum uttrycker det, kvinnor spelar i de
bibliska berättelserna ofta avgörande roller men är sällan centrala karaktärer, de
agerar i berättelsernas periferi men framträder likafullt som för berättelserna
oundgängliga karaktärer på så vis att de sörjer för sitt folks öde och välfärd
liksom männen43. Och de utsatta kvinnorna som karaktärer är fokus för
berättelsernas centrala temata, nämligen de frågor om sexualitet och
reproduktion som driver intrigen. Oavsett om det är skräck för den egna
livhanken, eller för äktenskapsbrott eller prestationsångest rörande uppfyllandet
av Guds löften som driver patriarkerna när det utsätter kvinnorna för fara snarare
än att förtrösta på Guds löften.

13. RESULTAT

Motivet med den utsatta kvinnan i berättelserna om de blivande patriarkerna
Abram/Abraham och Isak, mot bakgrund av Guds trefaldiga löfte till Abram och
hans avkomma i Gen 12:1-3, har som jag har försökt att visa i den här uppsatsen
en tydlig och alldeles central funktion. Inte bara i de enskilda berättelserna i Gen
12, 20 och 26, utan även i förhållande till det övergripande Abrahamsnarrativet.
Det är kring detta motiv och kring de kvinnliga karaktärerna som de
androcentriska berättelserna kretsar. Detta motiv och variationerna kring det
såsom det framställs i Gen 12, 20 och 26, är berättelsernas livsnerv, utan vilket
berättelserna inte skulle fungera.

Vad fru/systernarrativen i Gen 12, 20 och 26 ger vid handen är en avsikt
att belysa Guds vilja att uppfylla sitt trefaldiga löfte, trots patriarkernas trolöshet
och under stundom egenmäktiga förfarande när de ville rädda sig själva av
fruktan för sina egna liv. Narrativen visar att då varken Abraham eller Isak
kunde lösa faran inför det främmande på egen hand så valde de båda att försätta
sin hustrus säkerhet i främmande händer. Därigenom de riskerade att hon skulle
befläckas av en man av ett främmande folk som dyrkade främmande gudar. Och
min analys har visat att den fara som beskrivs i de enskilda berättelserna inte
bara var den av de blivande patriarkerna inbillade faran för livet. Här finns även
potentiell fara för matriarken, för löftet om avkomma och för löftet om
välsignelse. Och faran kom inte alltid utifrån. Gen 26 visar hur de utvalda
genom sin egen oaktsamhet själva kan vara till fara inte bara för sig själva, utan
även för uppfyllandet av Guds löfte. Och att det endast var genom Guds högsta

43 Ibid. s.85.



33

tillsyn som ordningen kunde återställas när de genom sitt eget bedrägliga och
ytterst bristfälliga handlande hade fallit av från den utstakade vägen. Narrativen
i Gen 12, 20 och 26, vari motivet med den utsatta kvinnan förekommer, visar
hur androcentriciteten gör kvinnan till objekt genom att framhäva biologiska och
sociala aspekter av könet. De utgör tydliga exempel på hur kvinnoöden och
kvinnors erfarenheter vanligen är återgivna som fragment i en större berättelse
om män och det kan verka som om de även utgör exempel på hur kvinnor och
deras erfarenheter oftast är av underordnad betydelse i Bibelns berättelser. Men
jag ser texterna som mycket mer sofistikerade i sin sammansättning än så.

Som karaktärer må kvinnorna vara porträtterade som tysta, passiva och
perifera. Men med hjälp av en narrativ analys av den litterära tankebyggnadens
beståndsdelar, i form av handling, karaktärer och rum, samt de relationer
karaktärerna visar i förhållande till varandra direkt och genom berättarens
hänsynstaganden, går det att hitta ledtrådar rörande den kvinnliga erfarenheten
och motivets funktion. Och med hjälp av den feministiska kritiken, går det
tydligt att se att de spelar en avgörande roll för det övergripande narrativet och
dess centrala tema.
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14. BILAGA 1: ÖVERSÄTTNING – GENESIS 12

12:1 Och Herren sade till Abram: ”Gå med dig, från ditt land, från din släkt och
från din faders hus, till landet som jag skall visa dig!”.

12:2 ”Så ska jag göra dig till ett stort folk och jag skall välsigna dig och göra ditt
namn stort och du skall bli en välsignelse”.

12:3 ”Och de som välsignar dig skall jag välsigna och den som förbannar dig
skall jag förbanna och alla folk på jorden skall välsigna sig i dig”.

12:4 Och Abram gav sig av eftersom Herren hade sagt till honom och Lot gick
med honom. Abram var då 75 år när han lämnade Haran.

12:5 Och Abram tog Sarai sin hustru och Lot sin brorson och alla ägodelar som
de samlat ihop och alla själar som de gjort i Haran och de gav sig av till att
vandra mot landet Kanaan. [transposit]

12:6 [När de kom fram till landet Kanaan] så passerade Abram igenom landet
till platsen Shechem ända till Terebinten i Moreh. Vid den tiden fanns
Kananéerna i landet.

12:7 Då uppenbarade sig Herren för Abram och han sade: ”Åt din avkomma ger
jag detta land!”. Och han byggde där ett altare till Herren som visade sig för
honom.

12:8 Och han flyttade därifrån, till bergsbygden öster om Betel och han reste sitt
tält med Betel i väster och med Ai i öster och han byggde där ett altare till
Herren och åkallade Herrens namn.

12:9 Sedan reste Abram vidare och han vandrade söderut (mot Negev).

12:10 Men det blev hungersnöd i landet, så Abram kom ned till Egypten för att
bo där eftersom hungersnöden i landet var stor.

12:11 Och det var närsom han närmade sig till att komma in i Egypten så sade
han till Sarai hans hustru: ”Se nu! Jag vet att du är en mycket vacker kvinna!”.

12:12 ”När Egyptierna kommer se dig, så kommer de säga: detta är hans hustru!
Då kommer de döda mig, men dig kommer de låta leva.

12:13 ”Snälla, säg att du är min syster, så att det går mig väl på grund av och
min själ skonas tack vare dig”.
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12:14 Och när Abram kom in i Egypten, så såg Egyptierna kvinnan, ty hon var
mycket vacker.

12:15 När Faraos ämbetsmän såg henne, så prisade de henne för Farao och
kvinnan togs till Faraos hus.

12:16 Och han var god mot Abram på grund av henne, och han fick får och
boskap, åsnehingstar, tjänare, tjänarinnor, åsneston och kameler.

12:17 Men Herren slog Farao och hans hus med stora plågor på grund  av Sarais
Abrahams hustru ord.

12:18 Så Farao kallade på Abram och han sade: ”Vad är detta som du har gjort
mot mig? Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru?”.

12:19 ”Varför sade du: ”hon är min syster!”, så jag tog henne till mig till hustru?
Men nu, se, din hustru! Tag (henne) och gå!”.

12:20 Och Farao befallde några män beträffande honom och de skickade iväg
honom och hans hustru och allt som han ägde.

13:1 Då reste Abram upp från Egypten, han, hans hustru och allt som han ägde,
och Lot med honom, till sydlandet (Negev).

13:2 Och Abram var mycket rik, i boskap, i silver och i guld.

13:3 Och han vandrade på sina resor från sydlandet (Negev) ända till Betel, till
platsen där hans tält varit i början, mellan Betel och Ai.

13:4 Till altarets plats, som han hade gjort där tidigare och där åkallade Abram i
Herrens namn.
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15. BILAGA 2: ÖVERSÄTTNING – GENESIS

20:1 Och Abraham drog iväg därifrån till sydlandet och han vistades mellan
Kadesh och Sur och han uppehöll sig en tid i Gerar.

20:2 Och Abraham sade rörande Sara hans hustru: ”Hon är min syster”. Då
sände Abimelech, Gerars konung bud och han tog Sara.

20:3 Då kom Gud till Abimelech i en dröm om natten och han sade till honom:
”Se, du är en varande död på grund av kvinnan som du har tagit, eftersom hon
tillhör en man som gift.

20:4 Men Abimelech hade inte kommit nära henne och han sade: ”Herre, dödar
du också ett folk som är oskyldigt?”.

20:5 ”Sade han inte till mig: hon är min syster? Och dessutom sade hon: Han är
min bror. Med mitt hjärtas integritet och med mina händers oskyldighet gjorde
jag detta”.

20:6 Då sade Gud till honom i drömmen dessutom: ”Jag, jag vet, att du gjorde
detta i ditt hjärtas integritet och jag hindrade också jag dig från att synda mot
mig. Därför har jag inte låtit dig röra henne”.

20:7 ”Så återbörda nu mannens hustru, ty han är en profet, så skall han be för
din skull, och lev! Men om du inte återbördar, vet att du sannerligen skall dö,
liksom alla som tillhör dig!”.

20:8  Då steg Abimelech upp tidigt om morgonen och han kallade på alla sina
tjänare och han berättade alla dessa ting i deras öron och männen blev mycket
rädda.

20:9 Då kallade Abimelech på Abraham och han sade till honom: ”Vad har du
gjort mot oss? Och hur har jag syndat mot dig på det att du fört in en stor skuld
över mig och mitt kungarike? Gärningar som inte skall göras har du gjort med
mig!”.

20:10 Och Abimelech sade till Abraham: ”Vad såg du eftersom du gjorde dessa
saker?”.

20:11 Då sade Abraham: ”Eftersom jag sade: på denna plats finns ingen
gudsfruktan och de kommer döda mig på grund av min hustru!”.
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20:12 ”Och dessutom är hon, sannerligen, min syster, min faders dotter, dock
inte min moders dotter, men hon blev till hustru åt mig!”.

20:13 ”Och det var närsom Gud fick mig att vandra från min faders hus som jag
sade till henne: detta är din godhet som du skall visa mig på alla de platser dit vi
skall komma. Säg om: mig han är min bror!”.

20:14 Då tog Abimelech får och boskap och tjänare och tjänarinnor och gav till
Abraham och han återbördade till honom Sara hans hustru.

20:15 Och Abimelech sade: ”Se! Mitt land ligger inför dig! Bo där du finner för
gott!”.

20:16 Och till Sara sade han: ”Se! Jag ger tusen silver till din bror! Se! Det är
för dig en försonande täckelse inför ögonen på alla som är med dig. Så är du
upprättad med alla!”.

20:17 Då bad Abraham till Gud och Gud helade Abimelech och hans hustru och
hans tjänarinnor. Och de blev havande.

20:18 Ty Herren hade verkligen gjort varje sköte i Abimelechs hus ofruktsamt,
för Sara Abrahams hustru skull.

21:1 Och Herren tog hand om Sara såsom han hade sagt och Herren gjorde för
Sara såsom han hade lovat.

21:2 Och hon blev havande och Sara födde en son till Abraham på hans
ålderdom vid den tid som Herren lovat honom.

21:3 Och Abraham gav den son som fötts till honom, som Sara burit för honom,
namnet Isak.
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16. BILAGA 3: ÖVERSÄTTNING – GENESIS 26

26:1 Och det blev en hungersnöd i landet, utöver den första hungersnöd som var
på Abrahams tid och Isak reste till Abimelech filistéernas konung i Gerar.

26:2 Då visade sig Herren för honom och han sade: ”Res inte ned till Egypten!
Slå dig ned i landet som jag skall säga till dig!”.

26:3 ”Uppehåll dig i detta land, så skall jag vara med dig och välsigna dig, ty åt
dig och din avkomma skall jag ge alla dessa länder och jag skall uppfylla den ed
jag svor till Abraham, din fader!”.

26:4 ”Och jag skall göra din avkomma talrik som himlens stjärnor och jag skall
ge din avkomma alla dessa länder och i din avkomma skall alla folk på jorden
välsigna sig”.

26:5 ”På grund av att Abraham har hörsammat min röst och följt min
instruktion, mina befallningar, mina författningar och mina lagar!”.

26:6 Så förblev Isak i Gerar.

26:7 När ortens män frågade om hans hustru så sade han: ”Hon är min syster!”,
ty han var rädd, tänkande ”min hustru…så att inte ortens män dödar mig på
grund av Rebecka, ty hon är vacker”.

26:8 Men när han varit där en längre tid, så såg Abimelech filistéernas konung
ned genom ett fönster. Och se! Han såg Isak kelande med Rebecka, hans hustru.

26:9 Och Abimelech kallade på Isak och han sade: ”Se! Hon är helt visst din
hustru! Varför sa du hon är min syster? ”. Då sade Isak till honom: ”Jag sade det
på det att jag inte skulle dödas över henne”.

26:10 Och Abimelech sade: ”Varför har du gjort oss detta? Någon av folket
kunde ju ha legat med din hustru. Då skulle du ha dragit skuld över oss!”.

26:11 Så befallde Abimelech hela sitt folk, sägande: ”Den som rör denna man
eller hans hustru skall döden dö!”.

26:12 Och Isak sådde i det landet och fick hundrafalt och Herren välsignade
honom.

26:13 Och mannen blev allt rikare till han var mycket rik.
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26:14 Och han kom att äga hjordar av får och av boskap och många tjänare och
filistéerna blev avundsjuka på honom.

                                              ……………………..

26:23 Så han flyttade upp därifrån till Beersheva.

26:24 Och Herren visade sig för honom den natten och han sade: ”Jag är din
faders Abraham Gud! Frukta inte, ty jag är med dig och jag skall välsigna dig
och jag skall mångfaldiga din avkomma på grund av Abraham min tjänare!”.

26:25 Och han byggde där ett altare och han åkallade i Herrens namn och han
sträckte där sitt tält och Isaks tjänare grävde där en brunn.

26:26 Då kom Abimelech till honom från Gerar och Achutzat hans vän och
Pichol hans härförare.

26:27 Då sade Isak till dem: ”Varför kommer ni till mig när ni hatar mig och
sände bort mig från er?”.

26:28 Och de svarade: ”Vi såg sannerligen att Herren var med dig så vi sade: nu
skall vara en ed mellan oss, mellan oss och dig. Låt oss sluta ett förbund med
dig!”.

26:29 Om du inte skall göra ont med oss, såsom vi inte har rört dig och såsom vi
endast har gjort gott med dig när vi sänt iväg dig i fred, varande Herrens
välsignade”.

26:30 Och han ställde till en fest för dem och de åt och de drack.

26:31 Och de steg upp tidigt om morgonen och de svor den ena till den andre
och han sände iväg dem i fred.
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.משנה באופן משמעותי, וכל בת וכל אחותאכל אם

.ם שלהן ראויים להיות מסופרהסיפורי


