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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag vill undersöka hur tydligt maktförhållande mellan män och kvinnor kan vara skildrade i den 

hebreiska bibeln. Jag har valt Domarbokens kapitel 19 eftersom konsekvenserna för den som saknar 

makt är förödande i detta kapitel.  

Det är flera maktspel som skildras i berättelsen och flera gånger befinner sig läsaren precis 

där maktbalansen tippar över till den andra parten. På detta sätt drivs spänningen upp och historien 

vrids till och får nya förutsättningar. 

I forskningen återkommer några ståndpunkter om vad berättelsen handlar om. Robert G 

Boling hävdar att kapitlet handlar om att röja väg för kung David av Juda stam och underminera för 

kung Saul av Benjamins stam. Denna uppfattning stöds av J Alberto Soggin. Kapitlet skulle då visa 

anledningen för de övriga stammarna att starta ett inbördeskrig och börja utrota benjaminiterna. De 

feministiska forskarna Phyllis Trible och Mieke Bal fokuserar mer på synen på kvinnan i berättelsen 

och Bal kommenterar även andra forskares tolkningar av kvinnosynen. 

 

1.2 Disposition 
Först klargörs syftet med uppsatsen varefter metod och perspektiv klargörs och sedan görs analysen 

som kommer att avslutas med en sammanställning av de olika karaktärernas agerande vilket är en 

huvudfråga gällande perspektivet. I denna summering redogör jag också för något om de 

spänningsstegrande effekter som jag anser finns.  

 

1.3 Syfte och frågor 
Syftet är att undersöka familjerelaterat våld i Domarboken 19. Frågan är hur berättaren skildrar 

makten mellan mannen och kvinnan i kapitlet. Jag gör två undersökningar; den ena handlar om 

berättarstrukturer och karaktärer och den andra om hur kommentarerna uppfattar våldet, 

maktkampen och hur de värderar berättelsens karaktärer.  

 

 

 

 



C-uppsats i exegetik, Domarboken 19   Anna Littmarck 2013-09-17 

4/29 

1.4 Metod och perspektiv  
Jag har valt den narrativa metoden som fokuserar på textens struktur.1 Med denna metod kan man 

systematiskt arbeta sig igenom ett antal frågor som ställs till texten. Metoden kan kompletteras med 

ett perspektiv för att synliggöra en tänkt läsares agenda och för detta har jag valt ett feministiskt 

perspektiv. Litteraturen är vald så att några olika synsätt på mannen och kvinnan i berättelsen kan 

diskuteras.  

 

1.4.1 En narrativ metod 
Det finns en stor vidd bland narrativa metoder, och jag har valt en av dessa. Denna har jag valt för 

att den kan ge svar på frågeställningen om berättarstrukturen och berättarens karaktärer i 

berättelsen. Den är lämplig när man vill betrakta en text utifrån frågor som rör berättelsen, 

berättaren och karaktärerna. Metoden kan användas för att analysera textens struktur. Denna består 

av tre faser; uppbyggnadsfas, klimax och resolution. Man kan tala om två sorters tid i en litterär text 

(”narration time” eller ”discourse time” och ”narrated time”). 2 Det är dels löptiden i berättelsen och 

dels tiden som det tar att berätta. När uppbyggnadsfasen går mot klimax minskar löptiden i 

berättelsen så att den nästan stannar upp, men tiden det tar att berätta blir längre och längre. Då 

klimax är passerat ökar löptiden. Detta är ett vanligt berättarknep att skapa dramatik och framhäva 

särskilda avsnitt eller delar av en berättelse. 

Jag kommer använda mig av det narrativa begreppet karaktär, alltså berättelsens gestalter.3  

En karaktär är att betrakta som en roll med en samling egenskaper. Man använder ordet karaktär för 

att skilja det från person för att man inte ska förledas tro att en berättelse handlar om historiska 

personer. Karaktärerna och deras agerande leder till konflikter som skapar själva handlingen. Denna 

kedja av händelser kallas historien.4 Vidare är man uppmärksam på vad som händer i berättelsen 

och hur den framställs. Det sätt varpå man berättar kallas för berättelsen.5  

Fördelarna med den narrativa metoden är att man kan finna berättelsens egen dynamik på så 

vis att man söker en logik och finner den speciella litterära kvaliteten som är inneboende i en 

bibelhebreisk berättelse. En annan fördel är skyddet mot övertolkning, där en lucka i berättelsen 

betraktas endast som en lucka och man undviker att fylla igen den med spekulationer.6 En 

                                                
1 Göran Eidevall och Mikael Larsson, 2009, 196. 
2 Jan.P Fokkelmann, 1999, 35-36 
3 Göran Eidvall och Mikael Larsson, 2009, 205. 
4 ibid. 
5 ibid. 
6 Richard G Bowman, 2007, 20. 
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begränsning med metoden är att man inte tar speciell hänsyn till läsarens agenda.7  Metoden ger att 

det uppstår en spänning mellan fokus på samstämmighet i texten och fokus på mångtydighet. När 

det gäller narrativa analyser är det framför allt det förra, samstämmighetsfokus, som man letar efter.   

Utmärkande för bibeltexter är repetitioner i olika varianter. Det kan vara enskilda ord, 

fraser, hela motiv, teman eller sekvenser av agerande. Repetition indikerar strukturen i berättelsen, 

signalerar nyckelteman och centrala begrepp.8 Det är viktigt i denna metod att uppmärksamma var 

händelserna äger rum för då får man ökad förståelse för berättelsen.  

Analys av karaktärer är en viktig del i den narrativa kritiska metoden. Där blir beskrivningar 

av karaktärer något som analyseras. Man belyser hur karaktärerna agerar och noterar även om de 

inte agerar alls, karaktärens eget tal och andra karaktärers tal om denne. Man noterar också om 

andra karaktärer inte talar om en annan karaktär.  

 

1.4.2 Feministiskt perspektiv  
Jag anlägger ett feministiskt perspektiv på den narrativa metoden för att kunna ge en noggrannare 

bild av läsarens agenda utgående från några frågor; om det är specifikt kvinnliga erfarenheter som 

tillvaratas i berättelsen, om de kvinnor som finns i berättelsen är aktiva genom tal och handlingar, 

om de får igenom sin vilja och i så fall hur eller om de agerar mot sina intressen. En viktig fråga i 

sammanhanget behandlar makten och dess fördelning.9 Makt kan vara att tala eller att agera, men 

också möjligheten att avstå makt och om personen överhuvudtaget blir tillfrågad.10 Min avsikt är att 

söka analysera maktkampen utifrån olika betraktelsevinklar. Jag ser maktförskjutning som när en 

balansvåg gör utslag av mycket små viktvariationer. Utifrån en feministisk perspektivanalys kan 

man också ägna sig åt texternas tolkningshistoria och undersöka vilka element som plockats upp av 

senare tiders läsare. På detta sätt kan man se om deras egna könsspecifika värderingar lägger olika 

tolkningar i läsningen. 11 Denna fråga behandlar jag i kapitlet om exegeterna i den andra delstudien. 

 

 

 

 

                                                
7 ibid. 21-22. 
8 ibid. 28. 
9 J Cheryl Exum, 2007, 69. 
10 Göran Eidevall,och Mikael Larsson, 2009, 207. 
11 ibid. 
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2. Kontext 

2.1 Litterär kontext  
Domarboken kan ses bestå av tre olika block. Det första är en slags prolog och består av Dom 1:1- 

3:6. Det andra blocket kallas eran av domare och består av Dom 3:7- 16:31.12  Kapitel 17-21 är det 

sista blocket och består av tillagda kapitel. Ett deuteronomistiskt tillägg lyder ” På den tiden fanns 

ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott” (Dom 17:6) (Bibel 2000).  Hela 

Domarboken avslutas sedan i 21:25  med samma fras. Man kan dela upp det sista blocket i 

ytterligare två delar varav det nittonde kapitlet påbörjar den allra sista delen av hela Domarboken. 

Kapitel 19 kan ses som en grund för kriget mot benjaminiterna och placeringen skulle då syfta till 

att balansera introduktionen i Domarbokens första kapitel.13  

 

2.2 Historisk kontext  
Domarboken är förlagt till tiden mellan 1250 och 1020 fvt, men dagens forskning pekar mot att 

boken är sammanställd i etapper långt senare. Enligt Eriksson är tidsspannet 620 - 550 fvt för hela 

det deuteronomistiska historieverket där Domarboken ingår.14 Enligt Bowman är spannet 587 - 398 

fvt för slutredigering av Domarboken.15 Jag ansluter mig till Bowmans bortre gräns på år 587 fvt 

och sätter den andra gränsen till 539 fvt för att omfatta exiltiden. Detta redogör jag för i den 

sammanfattande diskussionen. 

 År 587 föll Jerusalem för babylonierna, templet förstördes och folket sattes i exil fram till år 

539 fvt. Möjligen sattes det under denna tid samman berättelser som skulle visa att trots att Sydriket 

Juda inte var självständigt längre, så var detta då beroende på folket själva och inte på den segrande 

makten. På det sättet tillskrivs folket anledningen till förlusten av makten i landet.  

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Bowman, 2007, 26. 
13 Robert G Boling, 1975, 279. 
14 Lars Olov Eriksson, 2009, 100. 
15 Bowman, 2007, 6. 
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3. Analys 
Jag har funnit att varje vers innehåller information om värde och maktförskjutning och därför 

beskriver jag innehållet i alla verser utförligt i innehållsanalysen. Därefter grupperar jag verserna 

under olika rubriker.  

Jag kommer göra två textkritiska val för att få maximalt utfall av perspektiv och metod.  

3.1 Innehållsanalys 

I kapitlets inledning introduceras vi i första versen för en man (אִיׁש )– som beskrivs som en levit 

från Efraims bergsbygd- vilken tar en kvinna (אִּׁשָה) från Betlehem i Juda- till bihustru. I denna vers 

får vi utgångsvärdena som är lika för mannen och kvinnan. Karaktärerna får neutrala epitet som 

man och kvinna med var sin geografisk hemvist och stamtillhörighet men innan versen är slut får 

kvinnan ett nytt epitet- bihustru (פִילֶגֶׁש). Redan i denna vers får läsaren den första signalen om 

ändrade förutsättningar mellan mannen och kvinna. Dessa förutsättningar antyder en gradering av 

kvinnans förändrade värde. 

Vers två inleds med att kvinnan blev arg enligt Septuaginta, som är den gamla grekiska 

bibelöversättningen, och Vulgata som bibelöversättningen till latin heter. Robert G Boling 

argumenterar för att det är detta verb och inte וִַּתזְנֶה som står i den masoretiska texten, vilket skulle 

tyda på att hon skulle varit otrogen. Boling menar att det skulle vara väldigt underligt att först bli 

prostituerad och sedan springa hem till sin far.16 Tammi J Schneider menar att det är irrelevant om 

kvinnan gjorde vad som var gott i hennes ögon, likt varje man vid denna tid enligt berättelsen. Det 

skulle alltså inte spela någon roll om hon bedrev otukt fysiskt eller om hon gjorde det metaforiskt. 

Schneiders argumentation är bra men jag väljer ändå läsarten i Septuaginta och Vulgata för att 

undersöka vad som då faller ut av texten. Versen fortsätter och avslutas med att kvinnan gick ifrån 

honom till sin faders hus där hon var i fyra månader. Tiden kan ha betydelse om det skulle gälla för 

kvinnan att bevisa sin oskuld om verbet otrohet skulle vara det ursprungliga i berättelsen då fyra 

månader är en rimlig tid för att bevisa att hon inte blivit gravid.17  

Vers tre inleds med att mannen återtar handlingskraften när han stod upp och gick för att tala 

till hennes hjärta (עַל-לִּבָּה) och hämta henne tillbaka.  Mannen har hittills i denna vers agerat två 

gånger; han stod upp och han gick. Han har haft avsikten att agera två gånger; att tala till hennes 

hjärta och att hämta henne tillbaka. Mot slutet av versen är kvinnan aktiv då hon förde honom in i 

                                                
16  Boling, 1975, 273. 
17 Tammi J Schneider, 2000, 251. 
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sin faders hus. Där benämns hon unga kvinnan/ tjänarinnan( הַּנַעֲָרה).18 Versen avslutas med att 

fadern gläds åt att se sin svärson.  

I vers fyra behåller kvinnan denna nya benämning; ung kvinna, tjänarinna.  Fadern förklaras 

även från mannens synvinkel som dennes svärfar.  Fadern får alltså titlar från två håll – svärsonens 

och dotterns. Versen avslutas med att de åt (וַּיֹאכְלּו), de drack (וַּיְִׁשּתּו) och de stannade (וַּיָלִינּו) där. I 

och med att ”de” stannade där så måste ”de” avse mannen och hans följe (åsnor och en tjänare).  

I vers fem har det blivit den fjärde dagen som mannen och hans följe stannat hos svärfadern. 

Kvinnans titel är fortfarande ung kvinna/tjänarinna, men användningen av denna titel är bara för att 

förklara att det är hennes far som sade till sin svärson att han skulle stärka sitt hjärta med en bit bröd 

och efter detta skulle de gå (ּתֵלֵכּו). 

I vers sex står det att de satte sig (וַּיְֵׁשבּו) och de åt (וַּיֹאכְלּו) med förstärkningen båda männen 

 I denna vers påminns vi om kvinnans status som ung kvinna/tjänarinna då hon nämns men .(ׁשְנֵיהֶם)

endast för att förklara att den ena mannen är hennes far.  

I vers sju stod mannen upp för att gå men blir som hans svärson (חֹתְנֹו) enträget ombedd att 

stanna över natten. Berättaren låter oss med titeln på mannen förstå att berättelsen nu utspelar sig 

mellan svärsonen och svärfadern. 

Vid vers åtta har mannens följe stannat i fyra nätter och proceduren upprepas. Mannen 

beredde sig att gå men den unga kvinnans/tjänarinnans fader bad honom att stärka sitt hjärta och 

göra det trevligt, vilket de båda männen gjorde ytterligare en dag, ända tills dagen sträckt ut sig 

  .och blivit till afton (נְטֹות)

I vers nio stod mannen upp för att gå med sin bihustru och sin tjänare. Då sade den unga 

flickans (tjänarinnans) far att dagen sjunkit ner (ָרפָה)19 till att bli afton (לַעֲרֹוב ). Här får vi i två 

verser olika sätt som uttrycker samma tid på dygnet.  Dagen har sträckt ut sig (נְטֹות) till afton i v 8 

och dagen har sjunkit ner (ָרפָה) till afton i v 9. Berättaren låter svärfadern använda dessa båda skilda 

uttryck när denne försöker övertala mannen till att stanna ytterligare en natt och ha det gott i sitt 

hjärta för att sedan stiga upp tidigt (וְהִׁשְּכְַמֶּתם) och ge sig iväg. Det finns tecken på att svärfadern 

håller på att förlora maktkampen då han lägger till orden; gå du man ( ָוְהָלַכְּת) till ditt tält. I denna 

vers finns möjligen en maktdemonstration då han kallar svärsonens boning för tält. Trible föreslår 

att svärfadern med ordet tält om svärsonens boning markerar den stora skillnaden till den rika 

underhållning som finns i svärfaderns hus. Svärfadern lyckas inte övertala svärsonen att stanna 

                                                
18  Ordet i denna vers betyder bihustru. Clines, 2009, 277. 
19 Clines ”The Concise Dictionary of Classical Hebrew”, 428. Enligt Bal i ”Death and Dissymmetry”, s 91 står det att dagen mjuknar, 
veknar. Jag väljer av poetiska skäl Clines ord sjunka i stället för mjukna. 
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ytterligare en natt och ju mer han talar desto mindre förmår han utföra. Detta talande står i kontrast 

till svärsonens tystnad och det blir svärsonen som avgår med segern. Trible menar att maktkampen 

mellan de båda männen står i kontrast till kvinnan som fört dem samman för båda männen och även 

berättaren har ignorerat kvinnan.20 

I vers tio är samtalet, ätandet och drickandet avslutat och mannen agerar. Han tar därmed 

makten från svärfadern. Mannen är icke villig (וְֹלא-ָאבָה) att stanna för natten. Han agerade med att 

han stod upp, gick, kom ända till mitt emot Jebus (Jerusalem). Med sig hade han ett par sadlade 

åsnor och sin bihustru. Här kan man observera att tjänaren inte är nämnd i följet, och att kvinnan 

återigen är omnämnd som bihustru och inte längre som ung kvinna/tjänarinna. Möjligen kan hon ses 

som vinst efter maktkampen mellan de båda männen och som sådan vinst får hon ett högre värde än 

utan denna kamp. 

I vers elva får vi det tredje uttrycket för afton, och nu med förstärkning. Dagen gick ner 

mycket (רַד ְמאֹד). Berättaren ökar spänningen när denne på tre olika sätt beskriver jordens rörelse 

relativt solens. Mannen får i denna vers ett nytt epitet då tjänaren sade till sin herre/husbonde (ֲאדֹנָיו) 

artigt: snälla (ּנָא) låt oss vika av (וְנָסּוָרה) till staden Jebus och stanna där över natten. Det är 

profetiskt och ironiskt att den unge tjänaren gav sin herre det rådet. Berättaren ger mannen epitetet 

herre för att belysa förhållandet mellan de två männen och inte mellan mannen och 

kvinnan/bihustrun. En annan ironi är att de skulle vara tryggare bland israeliter än i Jerusalem 

(Jebus) då det tidigare i Domarboken (Dom 1:21) varit beskrivet att den staden inte var övertagen 

av benjaminiter utan att de levde tillsammans med de som redan bodde där. 21 

I vers tolv ger mannen med det nya epitetet herre svaret att de inte ska vika av till en 

främmande stad som inte har Israels söner. Samtalet får ett הֵּנָה- som uttrycker emfas- och att de ska 

ta sig över ända till Gibea i stället. 

Vers 13. Tjänarens herre fortsätter samtalet med att de i stället ska närma sig platserna Gibea 

eller Rama för att stanna över natten. Hela detta samtal utspelas mellan män och båda två ignorerar 

kvinnan.22 Därmed har kvinnan i följet ett värde som står under tjänarens och i höjd med åsnornas. 

Vers 14. De gick vidare och kom fram när solen stod bredvid (ֵאצֶל )23 Gibea i Benjamin. Nu 

har vi fått det fjärde uttrycket för afton. Kontrasterna förstärks, liksom skuggorna som blir längre då 

solen går längre ner. 

 Vers 15. De kom så till Gibea för att stanna där över natten. De slog sig ner på den vida 
                                                
20 Trible,  2002 (1984), 49. 
21 Schneider, 2000, 257. 
22 Trible, 2002 (1984), 50.  
23  När solen står i höjd med horisonten står hon ju bredvid och inte längre över oss. 
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breda, öppna platsen i staden, men ingen man ville samla in dem (מְאַּסֵף- אֹוָתם) i sitt hus. Att ingen 

ville ta emot dem tyder på att något inte stod rätt till i staden. 24 Här kan man notera att det står att 

ingen vill samla in/ ge dem (אֹוָתם) logi, till skillnad från i vers 18 då mannen säger i dialogen med 

den gamle att ingen vill samla in/ge mig (אֹותִי) logi. 

 Vers 16.  Versen inleds med att läsaren står inför ett perspektivbyte då det första ordet är 

 En gammal man kom på aftonen från sitt görande på fältet. Nu får vi femte uttrycket för  .וְהִּנֵה  

denna tid på dagen. Solen var på väg ner i vers 14 och tiden är nu afton (ּבָעֶֶרב). Den gamle mannen 

var från Efraim, en som tillhörde Efraims stamfolk, men bodde i landet som Benjamins stamfolk 

fått. Leviten bodde bland Efraim i bergsbygden. Schneider tar upp att leviten bodde som främmande 

bland efraimiter, och på motsvarande sätt bodde efraimiten bland benjaminiter och hon menar att 

det är på det sättet som männen binds samman.25 Det står i versen att den gamle mannen var från 

Efraims bergsbygd men vistades bland männen i Gibea i Benjamin.  

Vers 17. Den gamle mannen agerar – han lyfte sina ögon och såg den resande mannen på 

stadens öppna plats. Då sade den gamle mannen: vart ska du gå och varifrån kommer du? 

 Vers 18.  Mannen sade till honom: Vi är gående över (עֹבְרִים) från Betlehem i Juda till 

Efraims bergs sida/gräns/utkant (יַרְּכְתֵי). Sedan fortsätter mannen med att förklara hela den längre 

resan för honom: Jag (ָאנֹכִי), jag gick (וָאֵלְֵך) till Betlehem i Juda. Därefter upprepar han att det är jag 

men i något enklare form אֲנִי är gående. Därefter står det ett Herrens hus (ּבֵית יְהוָה) i den masoretiska 

texten. Septuaginta som Bibel 2000 följer, har en annan läsart där Herrens inte finns med. Där har 

man valt att skriva hemväg i stället. Skulle han vara gående till Herrens hus kan detta syfta på att 

han var en levit som var i tjänst i Herrens hus.26 Oavsett om det var till Herrens hus eller inte som 

han var på väg till, så var det i varje fall till ett hus och han behövde logi i staden. Texten blir då: 

Jag är gående/resande och ingen man tar in mig (אֹותִי) i hennes (stadens) hus. 

 Vers 19. Mannen fortsätter tala om hur lite besvär han skulle vara om han fick logi. Han 

sade: Halm och även foder finns till våra åsnor, bröd och vin finns där åt mig (לִי), åt din 

tjänsteflicka (וְלֲַאָמֶתָך) och åt tjänare (וְלַּנַעַר). Nu erbjuds kvinnan att vara värdens tjänsteflicka 

tillsammans med annat som mannen har att erbjuda i utbyte mot logi. Även åsnorna låter berättaren 

mannen beskriva som våra åsnor (לַחֲמֹורֵינּו) vilket kan syfta på att han är idealgästen och avser att 

hans åsnor är värdens och hans gemensamma under det att även han själv är tjänare till den gamle 

                                                
24 Man gick till stadens torg om man behövde logi i en främmande stad. Det ovanliga i detta fall var att ingen logi erbjöds. Schneider, 
2000, 258.  
25 Schneider, 2000, 258.  
26 ibid. 259.  
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mannen.  Allt detta i utbyte mot logi.27  Det nya epitetet på kvinnan är berättarens användande av 

ironi då en tjänsteflicka aldrig har samma husrum som sin husbonde och de två skulle ju inte heller 

dela husrum under natten.28 Mannen summerar att inget saknas (אֵין מַחְסֹור ).  

 Vers 20.  Den gamle mannen hälsar gå i frid (ׁשָלֹום), sedan används ordet saknas ihop med 

allt och dig i maskulinum, vilket inte blir att allt saknas utan i stället inget kommer att saknas dig, 

man (ּכָל – מַחְסֹוְרָך). Ordet עָלָי betyder på mig och betydelsen blir att den gamle, som är den som talar 

och alltså blir mig, kommer att sörja för att inget kommer att saknas dig, man. Versen avslutas med 

att den gamle mannen förstärker sitt budskap: bara du inte stannar på torget (רַק ּבָרְחֹוב ַאל- ּתָלַן). 

Vers 21. Den gamle mannen förde in de (וַיְבִיֵאהּו) till sitt hus och utfodrade åsnor(na), de 

tvättade sina fötter, de åt och de drack. Vilka dessa de är kan lika gärna vara bara männen som 

mannen, hans bihustru och tjänare.29 Här kan man inte säga säkert att kvinnans värde skulle vara 

lägre än männens. 

 Vers 22.  De hade det hjärtligt gott (מֵיטִיבִים). Sedan tecknar וְהִּנֵה att ett perspektivbyte sker 

och männen i staden omnämns. Dessa beskrivs som söner av Belial (בְלִּיַעַל) vilket är en demon, men 

ordet kan också betyda att männen är värdelösa eller elaka. 30  Dessa män omringade huset där de 

att slungade sig själva (ִמְתַּדּפְקִים).31 De slungade sig själva ända till dörren och de sade till den gamle 

mannen: lämna ut (הֹוצֵא) mannen som kom till dit hus så vi får låta känna honom (וְנֵָדעֶּנּו). 32  

 Vers 23.  Mannen av huset (הָאִיׁש ּבַעַל הַּבַיִת), vilket betyder att han ägde det eller åtminstone 

att det var han som bodde i det, gick ut och sa till dem; inte så bröder, inte ska du göra honom ont, 

snälla. Mannen som kom till mitt hus, gör honom inte denna kränkning (הַּנְבָלָה ).  

Vers 24. Versen inleds med ett הִּנֵה, som här uttrycker emfas. I denna vers gör jag ännu ett 

textkritiskt val, och denna gång väljer jag den masoretiska texten där mannens bihustru finns med 

när den gamle mannen när säger att hans dotter är unga kvinnan, oskulden (הַּבְתּולָה) och mannens 

bihustru finns också här. I Septuaginta finns inte bihustrun med utan den gamle mannen erbjuder då 

endast sin dotter. Jag har gjort valet för att berättelsen då får ännu mera skruv. Den gamle mannen 

fortsätter med: jag vill föra ut (אֹוצִיָאה), sedan finns ett tillägg ּנָא vilket betyder att den gamle mannen 

ber artigt om att få föra ut kvinnorna åt dem. Han fortsatte tala till männen att de kunde göra med 

dem det som är gott i deras ögon. Sedan använder berättaren sig av ett starkare inte än inledningsvis 

i samtalet, nu med ett förbuds-icke (ֹלא) då han fortsätter med att de icke ska göra denna skymf som 
                                                
27 ibid. 
28 ibid, 260.  
29 ibid. 
30 Clines 2009, 48. 
31 ibid. 82. 
32 I Gen 19:5 avser verbet en homosexuell relation enligt Clines, 2009, 146. 
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de talat om att de skulle göra. Att den gamle mannens dotter är oskuld är viktigt här då det är 

profetiskt avseende hela Domarbokens kontext, för efter utrotningskriget mot Benjamins stamfolk 

skulle man söka just efter oskulder till den kvarvarande resten av benjaminiterna.33 

 Vers 25. Männen ville icke höra på den gamle mannen. Mannen grabbade tag (וַּיַחֲזֵק) i sin 

bihustru och förde ut (וַּיֹצֵא) henne till de på utsidan av huset. 34 De kände henne, vilket är en sexuell 

handling i bibelhebreiskan. De hade samlag och de utnyttjade henne sexuellt (וַּיְִתעַּלְלּו-בָּה).35 Jag 

översätter fortsättningen till att männen skickade henne som sexualpartner (בעלות)36 genom hela 

natten. Skickade henne genom en tidsrymd ända till morgonen (עַד-הַּבֹקֶר ). Hela versen avslutas med 

en synonym till morgonen, gryningen (הַּׁשָחַר). Berättelsen når klimax i denna vers. Schneider lyfter 

det underliga i att mannens unge manlige tjänare inte fördes ut till männen för att våldtas.37  

Vers 26.  Och kvinnan, hon kom tillbaka i morgonens grepp/vändning (לִפְנֹות הַּבֹקֶר). Hon föll 

ned i öppningen till mannens hus med händerna på tröskeln. Därefter står det som förklaring till 

vem denne man är; hennes herre som hade varit där ända till dagsljuset (הָאֹור).   

Vers 27. Hennes herre stod upp och på morgonen (ּבַּבֹקֶר) öppnade han husets dörr för att gå 

ut och resa sin väg. Läsaren möts av וְהִּנֵה vilket här betecknar ett perspektivbyte. Sedan fortsätter det 

med; kvinnan (הִָאָּׁשה ), hans bihustru (פִילַגְׁשֹו) hade fallit i husets öppning/dörröppningen, med sina 

händer på tröskeln. Berättaren lämnar henne på utsidan av dörren och hon hade då nästan nått fram 

till säkerheten. Åhöraren/läsaren blir lämnad i ovisshet om hon försökt locka fram medlidande eller 

samvetsskuld då hon sträckt ut sina händer för att nå tröskeln38  eller om hon enligt Mieke Bal pekat 

på den skyldige. 39 Mannen får i denna vers epitetet hennes herre ( ֲָאדֹנֶיה). Att mannen inledningsvis 

på versen stod upp signalerar att han har legat ner och antagligen sovit genom natten då kvinnan 

blivit våldtagen. 40 

 Vers 28. Han sade till henne: och låt oss gå. Hon svarade inte. Han tog henne upp på åsnan, 

mannen stod upp och gick till sin boning.  

 Vers 29. Han kom till sitt hus och han tog (וַּיִּקַח) kniven (הַַּמאֲכֶלֶת). Denna kniv förekommer 

endast i denna bok och i Gen 22 när Abraham ska offra Isak. Kniven står i bestämd form, och kan 

därmed vara en speciell kniv, en rituell skäktkniv. Så kommer en återanvändning av verbet 

grabbade tag i (וַּיַחֲזֵק), och detta görs i hans bihustru. Grabba tag i står i samma form som används 
                                                
33 Schneider, 2000, 261. 
34 Clines, 2009, 110. 
35 ibid. 328. 
36 ibid. 51. 
37 Schneider, 2000, 261. 
38 Trible, 2002 (1984), 59. 
39 Mieke Bal, 1993, 287. 
40 Schneider, 2000, 263. 
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i vers 25. 41 Därefter styckade han henne i bitar ( ָוַיְנַּתְחֶה )42 intill hennes ben.  Han sände bitarna av 

henne till hela Israels lands gräns. 

 Vers 30.  Kapitlet avslutas med en uppmaning om att man ska begrunda om något liknande 

har skett och därefter ska man tala ut och säga sin mening. 

 

3.2 Övergripande struktur  
Textens struktur kan uppfattas på en rad olika sätt. Här kommer jag ta upp textens uppbyggnadsfas, 

dess klimax och resolution. Därutöver presenterar jag ett urval av uppfattningar om strukturen. Jag 

har valt tid, plats, tvära omslag och nyckelord. Berättelsens uppbyggnad sker i de 24 första 

verserna, klimax i vers 25 och resolutionen återfinns i vers 29. Jag koncentrerar mig likt berättaren 

på den fas som får mest utrymme vilket är uppbyggnadsfasen. 

 

3.2.1 Textens faser 
Textens olika faser innehåller små markörer i orden som påverkar läsarens stämningskänsla. Även 

tempoväxlingar används som markörer. Uppbyggnadsfasen är utdragen i längd över två tredjedelar 

av hela kapitlet. Den är också utdragen i berättelsens tid då den spänner över månader och dagar. 

Textens klimax ligger i en enda vers (vers 25) och behandlar en kväll, en natt och när denna går mot 

morgon. Resolutionen återfinns i vers 29.  

I uppbyggnadsfasen noterar jag enskilda ord som ger oss information, men som också 

påverkar vår fortsatta uppmärksamhet i berättelsen. I vers 5 finns en omskrivning på att stiga upp. 

Först steg följet upp tidigt (וַּיַׁשְּכִימּו) om morgonen, och sedan stod han upp (וַּיָָקם) för att gå. Jag 

noterar att aktionen är utförligt beskriven; att stiga upp och därefter poängteras detta med verbet att 

stå upp. Berättaren gör på så sätt en förstärkning av aktionen och mannens vilja av att verkligen 

försöka ta sig ifrån svärfadern. Som läsare dras man in i mannens perspektiv att det är verkligt svårt 

att ta sig ifrån svärfadern. Man kan också koncentrera sig på att det är de som steg upp tidigt. Dessa 

kan vara hela följet eller bara de båda festande männen. Därefter är det en man som stod upp, en 

man av de som steg upp tidigt. I vers 15 skriver berättaren att ingen ger dem logi, men strax därpå 

låter berättaren mannen i vers 18 tala själv och då säger han att ingen man ger mig logi. Återigen 

signalerar berättaren något. ”Dem” blir till ”mig” då mannen talar i berättelsen trots att vi som 

läsare redan fått veta att detta gäller alla i följet. Som åhörare kan vi därför börja misstänka 

                                                
41 Trible, 2002 (1984), 60. 
42 Clines, 2009, 287. 
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mannens uppsåt. 

Klimax ligger i kapitlets 25e vers då gruppvåldtäkten äger rum. Berättaren har ökat tempot 

när han beskriver när mannen knuffar ut kvinnan att ordet henne är överhoppat i andra verbet.43 

Samtidigt är berättelsen nästan stillastående i klimax. Natten och illdådet beskrivs igen och igen i 

samma vers. Därefter ökar berättartempot och hela mannens hemresa utelämnas i beskrivningen. 

Berättelsens resolution är samtidig med kvinnans då hennes kroppsdelar skingras i vers 29. I 

vers 30 lämnas läsaren i uttalade frågor och uppmaningar till ställningstagande. 

Mina slutsatser är att uppbyggnadsfasen utgör den större delen av hela kapitlet (80 % av 

kapitlets verser). Där finner man att berättelsens tempo saktar ner och som signalerar till läsaren att 

något är att uppmärksamma.44 

 

3.2.2 Tid 
Den första tidsangivelsen vi får är fyra månader i vers 2, vilket är den tiden som bihustrun lämnar 

sin make för att vara i sin faders hus. Sedan kommer maken för att hämta henne tillbaka i vers 3 

men svärfadern lyckas övertala honom i vers 4-8 att stanna i fyra nätter innan hemresan. Under 

denna tid ökar anspänningen med ett maktspel mellan svärfadern och svärsonen. Under dagarna 

som svärfadern och svärsonen tillbringar tillsammans är det svärfaderns som visar sin makt och 

talar, svärsonen är den tyste. Svärfaderns dominans avtar dock och i vers 10 då det är den femte 

dagen och svärsonen har vunnit i sin vilja att resa med sin bihustru. 

Allteftersom solen rör sig den femte dagen vänds en hel del begrepp upp och ned. Det som antas 

vara tryggt blir farligt och anspänningen ökar succesivt i berättelsen och närmar sig klimax. 

• Att stanna ute på vägen under natten bedömde mannen som farligt i vers 12 och han räknade 

med säkerhet inne i en stad i stället.  

• Att välja en stad för övernattning med främmande människor bedömdes som farligt men 

bland hans eget stamfolk skulle de vara säkra.  

• Ute på ett öppet torg i staden bedömdes det vara farligt i vers 20 men inne i ett hus skulle det 

råda säkerhet. 45 

Uttryck för tiden ringar in berättelsens klimax i vers 25. Det är jordens rörelse i förhållande till 

solens som uttrycks för att öka spänningen. Uttrycket för afton uppträder i fem olika ord (vers 8, 9, 

11, 14, 16) desto närmare klimax berättelsen kommer. Tiden uttrycks även efter berättelsens 
                                                
43 Trible, 2002 (1984), 56. 
44 Fokkelmann, 1999, 13-14 
45 Trible, 2002, 59. 
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klimax. Då uttrycks tiden för morgon på fyra sätt (två gånger i vers 25 och två gånger i vers 26).  

Detta är en teknik som för läsaren/åhöraren steg för steg fram till klimax. Redan i vers 9 kan vi få 

en föraning om av vad som kommer hända när det skrivs att dagen sjunker ner till att bli afton. 

Berättelsen slutar sedan med att det är kvinnan som har fallit (i dörröppningen). Kanske föll hon 

som solen sjunker, men hon gjorde det just då solen gjorde det motsatta; steg upp. Berättaren har 

inte upprepat samma ord för solen och kvinnan utan valt sjunkit (ָרפָה) och fallit (וִַּתּפֹל) i berättelsen, 

men verben har ju samma innebörd vilket kan vara ett sätt att förbereda läsaren på fortsättningen 

efter våldtäkten i klimax. Först sjunker dagen ner och innan berättelsen är slut kommer någon annan 

ha sjunkit ner. 

Tidsangivelserna beskriver en rytm som stannar av för att till slut nå en kväll från vers åtta till 

sexton och en morgon i vers 25 och 26. Därefter avtar tidsangivelserna helt. Berättaren använder sig 

av tidsrytmen bara fram till klimax och versen efter, sedan anges inte tiden längre i berättelsen. 

 

3.2.3 Geografisk och rumslig plats 
Platserna där berättelsen utspelas ges också i berättelsen och den första lokaliseringen vi får är 

kvinnans faders hus i Betlehem i Juda, därefter är det på resa ifrån Juda över Benjamin mot Efraims 

bergsbygd. Efter halva resan är det på den öppna platsen, torget i staden Gibea46 där sällskapet till 

slut kommer in i efraimitens hus. Våldsdådet äger rum utanför den del av huset som vetter mot 

gatan. Kvinnans liv avslutas eventuellt i öppningen till efraimitens hus, eller i bergsbygden. 

Styckningen av kvinnan sker i bergsbygden och den avslutande händelsen är när hennes 

kroppsdelar sänds ut över hela landet. Av berättelsens första verser förstår vi att kvinnan förflyttat 

sig uppåt norröver bergen till bergsbygden när mannen tagit henne till bihustru. Då kvinnan blir arg 

på mannen så tar hon sig ner från bergen och söderöver för att återkomma till sin faders hus i 

staden. Avslutningsvis sprids kvinnan över hela den geografiska regionen av Israels land. 

I vers 15 talas det neutralt om den öppna platsen, torget i staden. I vers 17 är återigen den 

öppna platsen nämnd och då som den där de sitter och får se den gamle mannen komma gående. 

Men i denna vers har den öppna platsen övergått till att bli hotfull. I vers 20 talar den gamle mannen 

om att de inte får stanna på den öppna platsen -som därmed helt klart inte längre tycks vara neutral. 

Orden för dörren (הַּדָלֶת) och öppning (ּפֶתַח) ringar in berättelsens klimax. Dörren (הַּדָלֶת) i 

vers 22 då männen slungade sig mot den och i vers 26 så föll kvinnan i dörrens (husets) öppning 

 och fick se sin bihustru ligga där hon fallit i (ּדַלְתֹות) I v 27 öppnade mannen husets dörr .(ּפֶתַח)

                                                
46 Det rådde moraliskt förfall där då enligt Exum, 1993, 185. 
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husets öppning (ּפֶתַח).  

Jag ser användandet av ordet dörr som gränsen och samtidigt det helt tillstängda med endast 

en möjlighet att tillfälligt öppnas. Öppningen vill jag se som det som förbinder det som finns 

utanför med det som finns innanför eftersom ingen gräns finns när dörren är öppen. Dörren i vers 22 

ger skydd och säkerhet men i vers 26 utgör dörren gränsen mellan gästfrihet och fiendskap.47 Denna 

gräns överträds av kvinnan då mannen grabbar tag i henne och för ut henne till utsidan av huset i 

vers 25. I denna vers ligger berättelsens klimax och gruppvåldtäkten sker. 

 I vers 27 förekommer ordet dörr igen då denna öppnas och kvinnan ligger halvdöd eller död 

i husets öppning (ּפֶתַח).  

  Berättaren beskriver från allra första början var händelserna äger rum, både i geografin och 

på den rumsliga platsen. I vers två visar berättaren att kvinnan är trygg i sin faders hus. I vers 17 

efter drygt halva uppbyggnadsfasen förändrar sig trygga platser till att bli hotfulla. Den öppna 

platsen som först är trygg övergår till att bli hotfull. Ett hus som är tryggt för kvinnan visar sig vara 

tryggt endast för mannen då dörren kommer att utgöra skillnaden mellan trygghet och fara. Det är 

en viktig plats då mannen efter klimax öppnar dörren i vers 27 och kvinnan ligger med utsträckta 

händer i öppningen.  

 

3.2.4 Tvära omslag 
Vid flera tillfällen blir det ett omslag i berättelsen och just då den ena parten synes vinna något så 

förlorar han/hon djupt mycket mer än vad man först kan tro.  

  I vers ett tas kvinnan till bihustru: då är allt lugn och ro. Men så blir hon arg i andra versen 

och lämnar mannen och hans hus.  

 I verserna 4-8 lyckas svärfadern gång på gång övertala svärsonen att stanna ytterligare en 

dag, men så reser han en eftermiddag i v 9 vilket säkerligen redan då var en ovanlig tid att starta en 

längre resa.  

I vers 24 lyckas värden hindra all form av våldtäkt då han erbjuder dem två kvinnor i stället, 

varav den ena är hans dotter. Men då griper ”gästen”/mannen plötsligt in i vers 25 och grabbar tag i 

sin bihustru för att föra ut henne till männen helt utan att någon har bett om något sådant.  

I vers 28 är bihustrun död eller döende och hanteras som ett djur. Därmed får åhöraren, 

läsaren en känsla att nu är det otäcka slut, men då kommer kniven kommer fram och hon styckas 

upp eller mördas i början av vers 29. Då kvinnan är styckad skulle väl inget mer kunna drabba 

                                                
47 Trible, 2002 (1984), 51. 
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hennes döda kropp, men ännu en gång utsätts hennes kropp då hon skändas även efter döden och 

hennes kroppsdelar sänds att spridas över hela landet i slutet av vers 29. 

Slutsatsen blir att det är tvära omslag redan från början i berättelsen, men efter vers 9 upphör 

de för att sedan återkomma i klimax och finnas kvar ända till i slutet av berättelsen. 

3.2.5 Nyckelord 
Avslutningsvis gällande berättarteknik tar jag upp ett nyckelord i berättelsen.  Det ord jag valt är 

hjärta som upprepas genom berättelsen i verserna 3, 5, 6, 8, 9 och 22. Först är det mannen som ska 

tala (לְַדּבֵר) till kvinnans hjärta. Sedan ska mannen styrka (ְסעָד) sitt hjärta hos svärfadern och så ha 

det gott (וְיִיטַב) i sitt hjärta. På morgonen den femte dagen ber svärfadern artigt att svärsonen ska 

styrka (ְסעָד) sitt hjärta och göra det trevligt ( ְהְִתַמהְְמהּוו) och mot aftonen ber svärfadern återigen att 

de ska stanna och att svärsonen ska ha gott (וְיִיטַב) i ditt hjärta. Hos den gamle mannen har männen 

det återigen gott (מֵיטִיבִים) i sina hjärtan. Efter detta finns inga hjärtan mer i berättelsen.  

Om hjärtat är tankens och förnuftets centrum så finna alltså detta nyckelord med under 

uppbyggnadsfasen, men inte i klimax eller i resolutionen. På det sättet kan berättaren visa att 

berättelsen inte längre talar till vårt förstånd efter vers 22. I vår tid skulle man kunna säga att 

berättelsen blir hjärtlös efter vers 22. I tiden då berättelsen skrevs skulle det kunna vara att man inte 

efter vers 22 kan ha med sig sitt förstånd vare sig i klimax eller resolutionen.  

 

3.2.6 Slutsatser  
Berättelsens rytm oscillerar obestämt. En rytm är den långa uppbyggnadsfasen med sina tvära 

omslag redan från början, men just i vers 9 avtar den och ger utrymme för en annan rytm att börja 

pulsa. Denna tredje rytm är hur läsaren leds genom berättelsen via platsen och rummet; till en 

början handfast men senare blir öppna platser hotfulla i vers 17 när det varit lugnt ett tag på tvära 

omslag. De öppna platserna blir både mindre och tillstängda ju närmare klimax berättelsen kommer. 

Frekvensen av nyckelordet hjärta har avtagit för att blinka till en sista gång i vers 22. I klimax i vers 

25 ligger flera rytmer stilla som för att få läsaren att hålla andan under illdådet och här sker tvära 

omslag och tiden på dygnet upprepas gång på gång.  

 Klimax avslutas i en rumslig rytm då kvinnan fallit i öppningen med utsträckta händer, hela 

berättelsen avslutas också i den rumsliga rytmen när kvinnans kroppsdelar spridits över hela landet. 
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3.3 Fördjupning av karaktärer 
• Kvinnan agerar sex gånger, möjligen sju, men talar aldrig. 

• Mannen agerar enskilt och i sällskap 37 gånger. Han talar tre gånger. 

• Fadern/svärfadern agerar i sällskap två gånger och talar fem gånger. 

• Tjänaren agerar som del i följet och talar tre gånger. 

• Den gamle mannen agerar fem gånger och talar fem gånger, i nämnd ordning. 

• Våldtäktsmännen talar en gång och agerar sex gånger, i nämnd ordning. 

 

Berättelsen är en mans berättelse, levitens48, i tredjeperson. Samtliga karaktärer är namnlösa. Den 

anonyma kvinnan är dessutom en helt tyst karaktär, men mycket handlingskraftig ibland, t ex då 

hon är svårt sårad efter gruppvåldtäkten och tar sig till husets dörr där hon faller ihop. Den anonyme 

mannen är tystlåten men har makt och använder den. Kvinnans faders karaktär är den 

omhändertagande och beskyddande fadern som med tal, mat och dryck försöker fördröja dotterns 

återresa med svärsonen till dennes ”tält”. Värden som är en främling i staden där han bor, är 

gammal och den enda som agerar lika många gånger som han talar. Han kan vara beräknande då 

han erbjuder något som våldtäktsmännen tackar nej till. Värden kan förstå att männen inte tänker ge 

sig på en som bor bland dem och att de därför ska avstå från hela aktionen. På det sättet skulle det 

kunna bli lugnt över natten. Våldtäktsmännens beskrivs först som elaka eller värdelösa, men sedan 

är de beskrivna som våldsamma när de kastar eller slänger sig på dörren för att sedan tala med 

värden.  Man kan notera att de inte bryter sig in, vilket också kan hållas dem tillgodo. De var alltså 

”elaka, värdelösa” och våldsamma men som inte bryter sig inte in hos folk.  

 

3.3.1 Epitet 
Både kvinnan och mannen får olika epitet genom berättelsen. Bådas epitet beskriver kvinnans 

funktion genom berättelsen.  

 Kvinnan är nästan alltid objekt efter det att hon inledningsvis i första versen presenteras som 

kvinna (אִּׁשָה) och sedan hans bihustru (ּפִילַגְׁשֹו) när versen avslutas. Sedan betecknas hon 

flickan/unga kvinnan (הַּנַעֲָרה) i fjärde versen när hon är i sin faders hus tills hon ska lämna det, då 

skrivs hon åter som mannens bihustru (ּפִילַגְׁשֹו) i vers tio. När de får logi hos den gamle mannen 

övergår kvinnan till att få titel som dennes tjänsteflicka (וְלֲַאָמֶתָך) i vers 19 då hon tycks utgöra något 

                                                
48 Boling, 1975, 276. 
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slags pris för en övernattning. När kvinnan ingår i köpslåendet med våldtäktsmännen i vers 24 höjs 

”priset” för henne och hon betecknas åter som hans bihustru (ּופִילַגְֵׁשהּו) vilket kan antas vara högre 

än att vara tjänsteflicka.  När hon fördes ut som bihustru och illdådet är begånget får hon epitetet 

sexualpartner (ּכַעֲלֹות) i vers 25.  Egentligen kvinnan som är gjord till sexualpartner (ּכַעֲלֹות) enligt 

Clines uppslagsbok.  Efter detta får hon i vers 27 åter samma epitet som från början; kvinnan 

 Detta behåller hon sedan tills mannen grabbar tag i henne/hennes kropp och betecknas då .(הִָאָּׁשה)

återigen som hans bihustru (ּבְפִילַגְׁשֹו) och det är som sådan hon blir styckad.  

Mannens epitet är först i första versen det neutrala man (אִיׁש), men så betecknas han ibland 

(vers fem och vers sju) svärfaderns svärson (חֲתָנֹו) när han är hos sin svärfar. Hela samma dag från 

vers 9 när han slutligen lyckas ta sig från sin svärfar med sitt följe återfår han den neutrala 

beteckningen mannen (הָאִיׁש). När han under resan tilltalas av sin tjänare i vers elva blir han 

omskriven som herre, husbonde (ֲאדֹנָיו).  Därefter blir hela sällskapet i vers 14 de tills mannen 

tilltalas av den gamle mannen i vers 17, då återfår han det neutrala epitetet mannen (הָאִיׁש). 

Möjligen, t ex enligt Schneider, återfinns han även som tjänare (וְלַּנַעַר) i vers 19 om han erbjuder 

även sig själv som priset för logi.  Mannen ingår sedan från vers 21 i de (som i de åt וַּיֹאכְלּו). Ibland 

är de männen, och ibland kan det vara hela följet. När mannen övertar makten att agera från den 

gamle mannen i vers 25, då presenteras han återigen som mannen (הָאִיׁש). Efter detta får han i vers 

27 epitetet hennes herre ( ֲָאדֹנֶיה) för att så återfå i v 28 mannen (הָאִיׁש) som titel.  I sista versen som 

han omtalas (vers 29)- när kvinnan styckas- är han bara han (som i han skickade henne  ָוַיְׁשַּלְחֶה ).  

Kvinnans far får dubbla epitet, både som min far (ֲאבִי) och hans svärfar (חֹתְנֹו) i vers fyra. 

Han får på så sätt belysning både från mannen och kvinnan. Ljuset riktas på det sättet från kvinnans 

egna aktiva handlande.  

Mannen är betecknad med olika epitet som ibland inte stämmer med hans handlingar. Första 

gången som kan skrivs som en herre- då tjänarens- är i vers elva och redan i vers tolv får han följet 

att välja fel väg. När han senare tituleras som en annans herre är det som kvinnans och då får 

berättelsen ett omslag och den döende eller döda kvinnan ska styckas.  
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3.3.2 Tal och agerande 
Berättelsen innehåller både direkta samtal och en berättande form. Det är männen som talar och då 

nästan uteslutande med varandra. Dessa samtal består av faderns som försöker förmå svärsonen att 

stanna, tjänarens som försöker förmå sin herre att övernatta på ett säkert ställe, mannens och den 

gamles som han får övernatta hos, den gamles och männens som vill våldta hans gäst. Enda gången 

då en kvinna tilltalas är när bihustrun kommenderas resa sig från tröskeln och följa med honom att 

fortsätta resan. 

Det är männen som i huvudsak står för agerandet, dock står kvinnan för några få men 

avgörande. Kvinnans agerande är det som inledningsvis får fart på hela berättelsen när hon agerar 

hälften av sina sex tillfällen redan i andra versen, sedan agerar hon en gång i vers tre. Hennes 

agerande är det som avslutar klimax när hon i vers 26 kom tillbaka (וַָּתבֹא) och föll (וִַּתּפֹל). På detta 

sätt är det hennes agerande som ramar in berättelsen, det både startar upp och avslutar den häftiga 

anspänningen som succesivt byggts in. Efter detta så vrids berättelsen ett varv till av mannens 

avslutande agerande. 

Mannen står för agerandet i klimax vilket tydligt markerar kvinnans mycket låga värde i 

maktbalansen. Kvinnans agerande är för det första och andra att hon blev hon arg (וִַּתזְנֶה) på mannen 

och därmed gick hon (וַּתֵלְֶך) ifrån honom för att ta sig tillbaka till sin faders hus i andra versen. För 

det tredje släppte hon in honom (וְַּתבִיֵאהּו) då han kom i vers tre. Hon hade alltså makt att kunna bli 

så arg att hon gick ifrån honom. Hennes tredje aktion är början till hennes fall då hon släpper in 

honom. Kvinnans fjärde agerande är i vers 26 när hon kom tillbaka (וַָּתבֹא) till huset där mannen 

övernattade. Det femte agerandet blir när hon föll (וִַּתּפֹל) för att till sist i vers 27 som sjätte agerande 

fått händerna på tröskeln (וְיָדֶיהָ  עַל- הַַּסף) till huset. Hennes agerande handlar i huvudsak om dörrar 

och en rörelse. Att gå ifrån mannen (vers 2), att släppa in honom (vers 3), att komma tillbaka till 

huset (vers 26) där han sovit och till slut att ha fallit med händerna på tröskeln (vers 27). Att 

därefter inte svara (vers 28) kan möjligen ses som ett agerande om hon då levde. Men i berättelsen 

har hon inte talat en enda gång, så det blir följdriktigt att hon inte heller är omskriven att göra det 

som eventuellt döende heller. Mannen utför främst en mängd små handlingar men är inte omskriven 

som märkbart talför.  
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4. Feministiskt perspektiv  
I berättelsen får vi anledning att fundera på vem som utgör bakgrund för att få den andra att framstå 

tydligt. I feministisk analys undersöker man både vad en berättelse säger om kvinnor, men också 

vad berättelsen inte säger om kvinnor. Kvinnors liv och röster kan ha blivit underkuvade genom 

denna text beroende på det inledande ord i vers två וִַּתזְנֶה som kan väljas att läsas som att kvinnan 

var otrogen. Detta skulle då kunna mildra domen av männens beteende.  De skulle då möjligen 

kunna ursäktas med att hon ju ändå var otrogen, och då rättfärdigas mannen när han räddar sig själv 

från att bli våldtagen av männen. Jag har valt en annan läsart där verbet betyder att hon blev arg.  

 Talet och tilltalet i berättelsen sker uteslutande mellan män. Att tala kan antingen vara en 

svaghet eller en styrka. Det är en svaghet när den talföre svärfadern till slut förlorar i maktkampen 

mot den tystlåtne svärsonen. Vad gäller kvinnornas tigande kan talet vara en styrka och tigandet en 

svaghet. En kvinna som inte talar som gör henne till ett objekt, ett offer. Om kvinnan smutskastas i 

berättelsen beror på hur ordet i vers två översätts. Antingen var hon otrogen eller så blev hon arg, 

men oavsett val av översättning av ordet så sprids det inget vackert ljus över mannen i berättelsen. 

Kvinnors specifika erfarenheter representeras med tydlighet hur fysisk styrka är avgörande 

för säkerheten.  Makten att handla ligger främst hos männen, men kvinnan har också denna makt i 

början av berättelsen. Den våldtagna kvinnan kan ses agera mot sina intressen då hon som döende 

tog sig fram till just det huset där mannen sovit. Berättaren låter henne agera i enlighet med 

patriarkala intressen på detta sätt, för om berättaren låtit karaktären ta sig till ett annat hus skulle 

denna kanske sluppit bli mördad eller dö. I så fall skulle berättaren låta kvinnan agera i enlighet 

med sina egna intressen – att inte dö, att inte bli mördad, att inte bli skändad genom styckning. 

 

4.1 Makt 
Likheter mellan mannen och kvinnan är att de båda är namnlösa, båda får en stamtillhörighet och en 

geografisk hemvist. Men de stammar från olika folkstammar, kvinnan från Juda och mannen av 

Levi. Deras hemvist är också olika då kvinnan var från Juda och mannen från Efraims bergsbygd. 

Det finns på så sätt inlagda motpoler som möjliga spänningshöjare i berättelsen. Makarnas 

utgångsläge har därmed en inbyggd potential för att berättelsen ska kunna bli ett drama.  

Handlingen att lämna mannen uppfattar jag som positivt, eftersom hon inte kunnat göra 

detta om han hade haft mer makt än hon. Att hon sedan gick till sin faders hus indikerar att denne 

fader har ett högre värde för henne och på detta sätt flaggar berättaren upp för en maktkamp mellan 

män. När solen går upp igen är våldsdådet begånget och berättaren tillskriver inte mannen någon 
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sympati mot sin döende eller döda kvinna som han sedan styckar henne med en kniv. På detta sätt 

visar berättaren att mannen har mer makt över bihustrun än vad de andra männen hade. 

 

4.2 Värdevariationen accentueras 
Jag har valt definitionen av värde till möjligheten att utöva makt. Berättaren låter kvinnans värde 

steg för steg förändras. Detta förändrade värde accentueras av hennes geografiska förflyttningar. Då 

hon tas till bihustru förflyttar hon sig norröver upp i bergsbygden till mannen. Hennes värde kan ses 

vara under en annan hustru till mannen då hon just är bihustru. När berättaren låter henne bli arg på 

mannen så lämnar hon sin mans hus, vilket jag anser gör att hennes värde stiger över hans 

oförändrade värde. Han har därmed inte maktövertaget över henne. Hon vänder söderöver från 

bergen och har då ett värde som hon behåller tills nästa förflyttning norröver upp mot bergen. 

Hennes möjlighet att utöva makt minskar då mannen med fysisk styrka för ut henne ur huset till 

männen som våldtar henne. Här är det solens förflyttning som signalerar förflyttningen från ljuset 

och till gruppvåldtäkten som sker i mörker. Kvinnans värde är nu djupt under mannens och det är 

svårt att tänka sig att det blir lägre. Med detta låga värde lyckas kvinnan ta sig till mannens dörr, 

sedan svarar hon inte på hans fråga vilket kan bero på att hon är död. Hennes värde tycks för 

mannen vara jämställt med ett offerdjur och hon läggs på åsnan likt just ett sådant.  

 Väl hemkommen styckar han upp kvinnan som ett offerdjur. Denna uppstyckning av en död 

människa är att ytterligare kränka henne och värdet sjunker under det tidigare antagna bottenläget. 

Men någonstans här kan man få tanken på vilket värde hon får efter döden, som ett styckat 

offerdjur. Död kontra levande är givetvis ett lågt värde, men om man tänker död jämförelse med 

andra döda; i så fall kan ju hennes värde stiga till okänd höjd eftersom berättelsen finns kvar än 

idag. 

 

4.3 Några exegeters synsätt över tid.   
Här tar jag upp något om några olika exegeters kommentarer på våldet och maktförhållandet samt 

hur de värderar karaktärerna. Jag vill se om deras egna könsspecifika värderingar tolkar texten. Jag 

har valt Boling och Soggin och deras standardverk, Trible och Bal som är feministiska klassiker och 

Exum som är ytterligare en feminist. Jag har också valt Schneider med en nyare kommentar ur 

bokserien Berit Olam. Serien är utgiven av ett katolskt bokförlag. 
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Robert G Boling49 avdramatiserar våldet mellan man och kvinna när han menar att boken 

handlar om politik och inte om genus. Han föreslår att svärfadern i v 3 blir glad över att träffa 

svärsonen för att han är lättad över att denna ska återta den bortsprungna dottern. Därmed gör han 

en könsspecifik tolkning. Boling poängterar också att svärsonen ger ett intryck av att vara 

självförsörjande då han har både tjänare och åsnor, men att hans rätta omständigheter kommer fram 

då han ska återvända till ett tält och inte till ett hus. Med denna poäng visar forskaren faktiskt på det 

tvivelaktiga hos svärsonens karaktär, vilket jag inte tror var Bolings egentliga avsikt. Han menar i 

stället att författaren är sarkastisk då han sedan avslutar boken med att tala om levitens hus då det 

faktiskt är ett tält.50  

Jan Alberto Soggin 51 menar att bokens huvudsakligen beskriver politiska problem mellan 

stamfolket av Benjamin och deras grannfolk. Ett skäl han anför är att inbördeskriget som straff inte 

står i proportion till gruppvåldtäkten som brott. 52 Därmed avdramatiserar även han våldet mellan 

man och kvinna. Hans egna omdömen framträder när han tillskriver leviten att vara ung vilket inte 

framgår av texten. Om man låter sig färgas av Soggins val av adjektiv på leviten kan mannens brott 

ursäktas med en ung mans oförstånd eller oerfarenhet. Soggin skriver senare att mannen lyckas 

undfly våldsmännen och att kvinnan dör av den misshandel hon fick utstå och därmed bortser han 

från tolkningen att kvinnan levde fram till dess att hennes make styckade henne. Han ger oss 

återigen sin färgning av mannens oskuld även om han inte tillskriver kvinnan skuld. Mer av 

Soggins egen syn återfinns i vad han tolkar in från verbet וִַּתזְנֶה, nämligen att det hela skulle vara ett 

gräl som ledde till att bihustrun lämnade honom. Han menar att grälet inte kan ha varit så allvarligt 

beroende på att hustrun och svärfadern blir så glada för återföreningen med maken. Här visar 

forskaren återigen prov på att han tolkar könsspecifikt. En annan tolkning än Soggins skulle kunna 

vara att denna glädje är ett uttryck för att svärfadern är tävlingsinriktad och ser detta som ett tillfälle 

att få spänna sina krafter i en ordens duell om makten.   

Soggin påpekar vidare att hjärtat enligt semitiska språk är sätet för förnuft och inte för 

känslor.53 Därmed kan vi fundera över mannens avsikter när han söker upp bihustrun för att tala till 

hennes hjärta. 

                                                
49 Robert G Boling var professor på gamla Testamentet vid MacCormick Theological Seminary i Chicago. Han räknas idag som de 
stora bland forskarna på Domarboken och resultatet av hans forskning finns i det stora verket the Anchor Yale Bible. 
50 Boling, 1975, 274 -276 Min anmärkning är att hus kan avse släkt och tält just boningen. 
51 Jan Alberto Soggin (1926-2010) var professor i gamla testamentet vid universitetet i Buenos Aires, på Hebreiska universitetet i 
Jerusalem, vid Waldensiska teologiska seminariet och vid Sapienza 
52 Soggin, 1987, 280- 281. 
53 Soggin, ,1987, 285. 
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Phyllis Trible54  menar att berättelsen handlar om genus och makt. Hon nämner att mannen 

står över andra män i samhället eftersom han är levit, och att kvinnan står under andra kvinnor då 

hon är bihustru.55 Mannen är sedan den som erbjuds styrka sig hos svärfadern inför deras avresa. I 

detta deras räknas kvinnan tillsammans med tjänaren och åsnorna, men hon är explicit utelämnad i 

utvecklingen som kommer därpå.  

Trible uppmärksammar att kvinnan är både underlägsen sin far och sin man. Sin far i att tala, 

då hon inte talar alls men han talar mycket. Kvinnan är dessutom underlägsen sin man ifråga om 

makt att agera och hon har därmed ingen makt alls, men då undantar Trible den stora makten att 

agera som hela berättelsen drivs igång av; att kvinnan lämnar sin man och återvänder till sitt forna 

hem. Trible tolkar här texten könsspecifikt vilket ses också i ett annat exempel där hon noterar att 

första gången som mannen talar är i tolfte versen och då reflekterar hon inte över att vare sig 

mannen eller kvinnan har talat fram till denna vers. Avseende aktionen att tala är de alltså lika fram 

i den drygt första tredjedelen av berättelsen. Trible belyser våldet och skriver att upptäckten av 

våldsdådet leder till än mer våld mot kvinnan.  

Tammi J Schneider 56 ser det också som att det är genus och makt boken handlar om. Hon 

skriver än utförligare om våldet i form av att bihustruns mardröm efter våldtäkten är än mer bitter 

då man lägger till att leviten tog henne från hennes hem hos sin pappa i uppenbar trygghet till 

ultimat skräck och fasa. Berättaren noterar enligt Schneider att den manliga karaktären är trygg på 

insidan av huset. Kvinnan når som döende nästan dörren- gränsen för säkerheten- men inte riktigt. 

Schneider skriver att versen då mannen tilltalar kvinnan att stå upp och hon inte svarar, är skriven 

för att visa att mannen inte har samvetskval eller känner sig ansvarig för hennes situation.57 

Könsspecifik tolkning. 

J Cheryl Exum 58 menar att författaren har en genusmotiverad undertext i kapitlet där det 

visas att det är en gest av sexuell självständighet som kvinnan visar genom att hon lämnar sin make 

för att ta sig till sin faders hus. Detta skulle vara så hotfullt mot patriarkatet att hon för detta måste 

straffas sexuellt i den mest extrema formen. Exum föreslår vidare att mottot var ”om den kvinnliga 

kroppen begår ett brott mot dig så skär upp den”, eftersom kvinnan är förförisk och farlig för andra 

så måste hennes mysterium öppnas upp med våld. Och om hennes man inte kunde härska i 

                                                
54 Phyllis Trible är professor i Sacred Literature vid Columbia universitetet i New York och föddes 1932. Hon är retorikkritiker, 
feminist och narratolog. 
55 Trible, 2002 (1984), 46. 
56 Tammi J Schneider är professor i religion vid universitetet i Pennsylvania och föddes 1962. 
57 Schneider, 2000, 262 och 264.  
58 J Cheryl Exum är professor emerita i exegetik vid Sheffields universitet.  
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betydelsen inneha makt över henne, så kunde andra män göra det. Sedan förstör leviten bevisen av 

våldtäkt genom att symboliskt upprepa denna med att skära upp henne och sprida delarna.59 Detta 

beskriver hennes syn på mannens karaktär. Han är en man med makt att utföra våldsamma 

handlingar, och denna makt använder han sig av. 

Exum skriver att manligt våld är något varje kvinna fruktar och bästa försvar är att hålla sig 

undan så kanske man inte blir uppmärksammad. Värdens dotter illustrerar att denna strategi ibland 

fungerar.60 

Mieke Bal61 skriver inledningsvis i Death and dissymmetry att mord i Domarboken är 

relaterat till genus. Bal tar upp sådant hon tycker är förbisett i forskningen hittills; byte av 

perspektiv. ”What is seen to be central will be marginalized, and what has been treated as mariginal 

will become central”. 62 Hennes fokus ligger på en osäker fadersroll mer än på en makes relation till 

kvinnan. 63 Hon kritiserar andra forskares tankar med att skriva att problemen inte alls ligger i den 

hebreiska texten utan hos forskarna själva. Hon exemplifierar med Soggin som argumenterar för att 

fadern är glad för att den förlupna hustrun tas tillbaka av sin make. Bal menar att Soggin har en 

kristen syn och inte en antik judisk. 64 En viktig synpunkt som Bal lägger fram är kvinnans 

lämnande av sin faders hus (då hon tas till bihustru) och när hon sedan återvänder till det för att 

sedan återigen lämna det vilket är en viktig aspekt. Det är två seder, två sorters äktenskap som möts 

i berättelsen. Dels den gamla ”patrilocal nomad-marriage” och dels det nya ”virilocal marriage”. 65 

Det gamla nomadäktenskapet med fädernehuset som trygg hamn för en kvinna, kontra den nya 

sortens äktenskap utan detta trygga fadershus. 

Bal tillskriver kvinnan makt att agera både då hon lämnar sin faders hus, men också då hon 

återkommer till det för att sedan lämna det igen. I berättelsen finns inget som motsäger Bals 

uppfattning om att kvinnan kan ha gjort detta med makten att själv agera aktivt. Bal gör en annan 

värdering av männen då hon betonar att det är fadern och inte maken som är brottslingen enligt 

hennes sätt att se. Kvinnan blir då otrogen fadern, och den gamla institutionen/formen av äktenskap, 

när hon besöker sin make och det är denna otrohet som gör att hon ger sig tillbaka till sin faders 

hus.66 Här återkommer Bal till sin tes, att det är i marginalen som det centrala finns och där det 

centrala synes finnas visar sig det marginella. Maken visar sig marginell och fadern central enligt 
                                                
59 Exum, 1993, 181. 
60 ibid. 184. 
61 Mieke Bal är professor i litteraturvetenskap vid universitetet i Amsterdam och är född 1946. 
62 Bal, 1988, 1-2 
63 ibid. 6 
64 ibid. 82. 
65 ibid. 88. 
66 ibid. 88. 
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henne, men maktspelet mellan de båda männen leder till att kvinnan dör.  Bal ser avslutningen just 

som ett offer som utförs av en levit. Hon syftar på att kniven är en offerkniv, sedan lägger hon till 

att kvinnan inte offras till Fadern (Gud) utan till bröderna.67 Bal avser då att de tolv stammarna över 

landet är bröderna.  

Bal vidgar vårt synsätt genom att omkullkasta andra forskares perspektiv. Hon lyfter upp 

problemen med deras förförståelse. Hon visar det ologiska i andras argumentation för verbet וִַּתזְנֶה. 

Hon kritiserar andra forskare när hon lyfter fram att två forskare som redan på slutet av 1950-talet 

skrev att verbet ursprungligen betyder att maken inte lever bland hustruns stamfolk. Alla forskare, 

menar Bal, refererar till otrohet och prostitution men hon ser det som att verbroten nödvändigtvis 

inte alls har denna särskilda negativa och sexuella mening. Hon föreslår istället att verbet ska förstås 

som en metafor och som ett uttryck för Israels otrohet mot Gud. 68 Bals uppfattning ser jag inte som 

en rent könsspecifik tolkning av texten utan en mer komplicerad tolkning där visserligen kön och 

patriarkat ingår, men att det snarare är en ny samhällsordning som beskrivs än makt i nära 

förhållanden. 

 

5. Sammanfattande diskussion 
Berättaren har från början lagt in ett möjligt spänningsförhållande mellan mannen och kvinnan som 

varandras motpoler, varefter anspänningen ökas och accentueras med olika berättartekniska 

metoder. Deras epitet förändras och kvinnans värde varieras genom berättelsen. Förändringar 

betonas genom användande av olika ord för tiden på dagen. På detta sätt får läsaren både en 

förstärkning i tid och i ljus (och brist på ljus). Tiden stannar upp, berättelsen går långsammare 

närmare klimax och det blir mörkare och mörkare för att det efter våldsdådet sakta blir ljusare och 

ljusare. Berättartiden får då ett högre tempo och man får inget veta om hemresan annat än att 

kvinnan lastas på åsnan och väl hemma hos mannen styckas hon. 

De flesta exegeter jag tagit del av har inte annat än i begränsad omfattning noterat att 

mannen och kvinnan faktiskt är namnlösa i berättelsen, men de allra flesta vill kalla dem något i alla 

fall. Mannen kallas oftast för leviten och kvinnan för bihustrun. Först trodde jag detta namnlösa var 

för att vem som helst skulle kunna identifiera sig, numera tror jag att det är ett stilgrepp för att 

förhöja dramatiken genom att ge dem olika epitet vartefter. Kvinnan får fler än mannen, men det är 

också hon som förändras mest från levande- om än inte talande- till död. Mannen har ett mera 

                                                
67 ibid. 99. 
68 ibid. 87. 
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orubbligt värde och får det möjligen höjt vilket kan ses i val av epitet mot och efter berättelsens 

klimax. Berättaren ökar den kvinnliga karaktärens värde aningens innan det kraftigt minskas. 

Därmed blir det ett ännu större fall i värdet. Detta har inte uppmärksammats av de exegeter jag läst. 

Kapitel 19 i Domarboken innehåller dels maktkampen mellan män och kvinnor men den 

behandlar också mäns kraftmätningar med varandra; svärson mot svärfar samt två bröders. 

Brödrakampens ättlingar och således två stamfolk; Efraim stammar från Josef och folket från 

Benjamin.69  

Berättelsen visar enligt Bal att det gamla äktenskapet inte längre är tryggt. Fadern förmår inte att 

skydda dottern, men det gör heller inte maken i den nya sortens äktenskap.70 Det gamla kallar hon 

för ”nomad-äktenskapet” och det nya ”virilocal”. I brytningstiden visar berättelsen att kvinnan inte 

längre är trygg i det gamla patrilocala äktenskapet där hennes station var hos sin fader och maken 

endast kom dit ibland och då levde med hennes stamfolk. Det gamla, som kan vara en metafor för 

allt det gamla, ger henne inte längre en trygghet just för att det är gammalmodigt och håller på att 

lämnas. Det är i stället det nya, med maken, som ska stå för hennes säkerhet och trygghet. Men 

inget av dem håller för kvinnans säkerhet just för att det är en brytningstid socialt. Om man 

fortsätter resonemanget utifrån Bal kan man uppfatta det som om att berättelsen handlar om folkets 

otrohet mot Fadern (Gud), där det otrogna folket vacklar mellan Fadern och icke-fadern. Fadern 

skulle då vara den som kan ge trygghet (när man är i Faderns hus), och utanför detta kretsar det 

okända och farliga, vilket skulle kunna vara en ny institution i samhället som består av en ny form 

av äktenskap.  

Trible menar att berättelsen är en som vi vill glömma men att den är beordrad till att tala till 

oss.71 Hon har en avslutande kommentar om att det för länge sedan var en man som antogs tala till 

sin kvinnas hjärta, men gjorde det aldrig utan istället måste nu hela Israel rikta sitt hjärta mot henne, 

rådslå och tala. Akt ett av Benjaminittraditionerna innehåller en uppmaning att svara.72 Kanske kan 

man se detta som att kvinnan faller döende i dörröppningen, och att det i detta ligger en öppning 

kvar i form av en uppmaning till att använda utrymmet till att rådslå och säga sin mening om fallet.  

         Den historiska tiden som den slutredigeras i skulle kunna vara exiltiden, alltså från år 587 

fvt då Babylonien intog Jerusalem och befolkningen förvisades för att leva i exil fram till år 539 då 

de fick komma tillbaka till Jerusalem. Tiden i exil var en orolig brytningstid då religionen byter 

riktning från att vara en tempelkult till att bli en skriftreligion. Ytterst kan man se berättelsen som 
                                                
69 Folket från Benjamin hade problem med sin självständighet då det låg mellan Juda och Josef (Efraim) menar Soggin, 1987, 283.  
70 Bal, 1988, 88. 
71 Trible, 2002 (1984), 45. 
72 ibid. 61-62. 
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ideologisk legitimering för det skrivna ordet. Förr skulle man då vara tvungen att slakta en kvinna 

för att snabbt och samtidigt mobilisera folket till inbördeskrig, men efter det att det skrivna ordet på 

allvar slår igenom räcker det med att använda skrivna budskap i stället.  

Berättaren (eller slutredigeraren) visar att kvinnan avslutningsvis utgör ett medel för mannen 

att starta sin hämndaktion mot ett helt stamfolk. Det är intressant att berättaren inte själv ger det 

som ett argument utan istället själv visar hur mannen använder sig av våldet mot kvinnan för egna 

ändamål. Om berättaren hade velat ge läsaren ett eget argument för inbördeskriget hade inte 

mannens märkliga beteende och lögnerna i nästa kapitel behövts läggas in. Om man tänker på det 

Trible tar upp om att berättelsen börjar och slutar på en ospecificerad plats kanske detta signalerar 

att det är en historia som kan bli verklighet var som helst om man inte tar lärdom av den.  

Jag ser en viktig öppning för tanken i denna annars hemska berättelse. Uttrycksfullt 

signaleras vikten av stängda dörrar ställt mot öppningen, som visar sig av den öppna dörren. Man 

kan se dörrar som gränser vilka vi människor ständigt sätter upp, där öppningarna symboliserar de 

möjligheter som finns att förskjuta dem. För att tillåta sig en generalisering kan vi se dörrar/gränser 

tillhörigt en del av människans natur vi gärna hemfaller till. Öppningarna blir då de möjligheter vi 

borde inrikta oss på, för att med dessa nå fram och igenom alla slutna positioner. Vi kan på det 

sättet ta till oss bilden av den anonyma kvinnan då hon faller i öppningen med händerna riktade mot 

gränsen/dörren. 

 

6. Bibliografi 
Alt, A., O. Eissfeldt, P. Kahle och R. Kittel (red.) 

2006 Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, Deutche Bibelgesellschaft. 

Bal, Mieke 

1988, Death and Dissymmetry: The Politics of Coherence in the book of Judges, Chicago Studies in 

the History of Judaism, Chicago, University of Chicago Press. 

1993, ” A Body of writing: Judges 19” ur Athalia Brenners (red) A Feminist Companion to the 

Bible, Sheffield, Sheffield Academic Press, 208-230. 

Bibeln 

2000, Örebro, Libris förlag. 

Boling, Robert G 

1975, Judges, Anchor Yale Bible 6A, Garden City, NY, Doubleday.  



C-uppsats i exegetik, Domarboken 19   Anna Littmarck 2013-09-17 

29/29 

Bowman, Richard G 

2007, ur Judges and Method”, Minneapolis, USA Fortress Press, 2:19-64. 

Clines David J A, 

2009, The Concise Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield, Sheffield Phoenix Press. 

Eidevall, Göran och Larsson, Mikael 

2009, ”Metoderna” ur red LarsOlov Erikssons och Åke Vibergs Gud och det utvalda folket, 

Stockholm, Verbums förlag, 6:187- 209. 

Eriksson, LarsOlov  

2009, ”Böckerna” ur red LarsOlov Eriksson och Åke Vibergs Gud och det utvalda folket, 

Stockholm, Verbums förlag, 5:73- 184. 

Fokkelmann, Jan P 

1999, Reading Biblical Narrative: An Introductory Guide, Louisville, KY: Westminister/John Knox 

Press. 

Exum, J. Cheryl 

1993. Fragmented Women: Feminist (Sub) versions of Biblical Narratives, Sheffield, Sheffield 

Academic Press. 

Schneider, Tammi J 

2000, Berit Olam Studies in Hebrew Narrative & Poetry, David W. Cotter (red), Judges,  

Collegeville, Liturgical Press. 

Soggin, J Alberto 

1987, Judges, A Commentary, London, SCM Press. 

Trible, Phyllis 

2002 (1984), Texts of Terror, London, SCM Press. 


