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BARBARA THIEDE

Male Friendship, Homosociality, and Women in the
Hebrew Bible: Malignant Fraternities

Routledge Studies in the Biblical World, London: Routledge, 2022,
inbunden, ix + 188 sidor, 1492 kr, ISBN: 9780367344979

I denna monografi argumenterar Thiede att de kvinnliga gestalterna i
Bibeln är nödvändiga för att skapa vad hon kallar ”en giftig biblisk
hegemonisk maskulinitet”. Denna maskulinitet är i sin tur en del av ett
system som accepterar och till och med uppmuntrar till våld mot kvin-
nor. Bibelns berättelser framställer kvinnor och deras kroppar som ett
medel för att fostra homosociala band, både män emellan och mellan
Gud och män, samt även för att vidmakthålla manliga hierarkier. Alla
män i Bibeln utgör dock inte exempel på denna slags hegemoniska
maskulinitet. Snarade tvärtom: ett antal ”misslyckande” män utgör
avskräckande exempel som visar hur man inte bör vara.  

I sin introduktion framhäver Thiede att Bibeln är skriven av en liten,
manlig minoritet. Dess texter är följaktligen ofta androcentriska. De
representerar inte heller gemene mans åsikter. Thiede påpekar vidare att
Bibeln ofta har använts för att förtrycka kvinnor och skuldbelägga dem
som blivit utsatta för mäns sexuella våld. Slutligen hävdar Thiede att sex
är en integrerad del av biblisk homosocialitet, samt att mäns sexuella an-
vändning av kvinnors kroppar befäster maskulina vänskapsförhållanden
och vidmakthåller maktstrukturer. Thiedes ton är medvetet polemisk
såtillvida att hon argumenterar aktivt att Bibeln förtrycker kvinnor.
Detta perspektiv kommer fram tydligast när Thiede introducerar läsare
till studiet av maskulinitet och homosocialitet. Jag störs ofta av hennes
alltför ensidiga beskrivning av ”manliga” bibliska män, som enligt henne
”execute enemies with ease and even aplomb, work to acquire women’s
bodies in good number, and produce plenty of male offspring. They kill
well, they take women and they rape them, and they father sons. They
do all those things to outrank other men” (6). Jag hade här gärna sett en
mer nyanserad diskussion i dialog med forskare som Kirova och
Haddox.
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De första tre kapitlen diskuterar mäns förhållanden sinsemellan.
Kapitel 1 är tillägnat vänskapen mellan Hira och Juda i 1 Mos 38,
vilken, enligt Thiede, är grundad i deras användande av kvinnors krop-
par. Thiede visar hur Hira fungerar som Judas ”sidekick”: han stöttar
honom i hans förehavanden (v. 12) och hjälper honom ur knipan när
han klantat sig (vv. 20–22). Hon påpekar även hur Judas konversation
med sina söner om deras sexuella plikter gentemot Tamar åskådliggör
hur kvinnors kroppar är ett samtalsämne bland bibliska män. I slutän-
dan är dock Thiedes antagande att ”Juda and Hirah’s friendship is
grounded in sex and developed through sex” baserad på en läsning mel-
lan raderna. Det är en möjlig tolkning som texten tillåter – jag kan sträc-
ka mig så långt som att det är en trolig tolkning – men inte den enda
möjliga.

Kapitel 2 diskuterar triangeldramat mellan David, Jonatan och Saul.
Här hävdar Thiede att manlig vänskap inte bara är en struktur för ömse-
sidigt stöd utan även genomsyras av konkurrens: män tävlar om makt
och kvinnors kroppar. Enligt Thiede framställer 1 Sam 18:1–4 Jonatan
lik en kvinna, som i rollen som Davids fru möjliggör Davids väg till tro-
nen emedan han själv förlorar chansen att bli kung. Tidigare spelade
David samma kvinnliga roll gentemot Saul. I och med Davids seger över
Goliat visar dock David sin maskulinitet. Davids succé som krigsman
hotar, i sin tur, Sauls egen maskulinitet och leder följaktligen till svart-
sjuka. När Saul sedan erbjuder Mikal som hustru till David fungerar
brudpriset av 100 filisteiska förhudar som en dubbel symbol för
maskulinitet: fienden feminiseras (de dödas och omskärs) och en kvinna
blir tagen (Mikal). I slutändan samlar David på sig fler och fler kvinnors
kroppar (Jonatans inkluderad) vilket visar hans makt och hans rätt till
makt.

Kapitel 3 fortsätter med Davidberättelsen och diskuterar förhållan-
det mellan homosocialitet, manlig maktkamp, kvinnors kroppar och
våldtäkt. Enligt Thiede fungerar våldtäkt i Bibelns berättelser som ett
socialt accepterat medel för män att etablera hierarki sinsemellan.
Thiedes diskussion är fokuserad på framställningen av Amnons våldtäkt
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av Tamar (2 Sam 13). Thiede framhåller hur texten förknippar mat och
sex: Amnon är hungrig – på mat, sex, och makt. Hon visar även hur
Amnon, likt Juda i 1 Mos 38, har en manlig vän, Jonadav, som (till
synes) hjälper honom. Vi upptäcker dock senare att Jonadav spelar ut
sina två kusiner mot varandra (vv. 32–36). Tamars kropp är en pjäs i
maktspelet mellan Amnon och Absalom, då våldtäkten utgör ett direkt
angrepp på Absaloms ära och hushåll. Efter våldtäkten förlorar Tamar
sitt namn och sin position och blir reducerad till ett objekt som Amnon
avskyr och behöver få ut ur sitt hus (13:17).

De senare tre kapitlen är tillägnade ”den optimala mannen”, det vill
säga Gud, och hans förhållande till dödliga män. Kapitel 4 diskuterar
1 Mos 12, 20 och 26, där en patriark kallar sin hustru för syster. Thiede
vidhåller att dessa berättelser inte handlar om kvinnans situation; i stäl-
let ligger fokus på männens ära, risker och allianser. Det är bara kvin-
nornas kroppar som fyller en funktion, inte kvinnorna själva. I dessa
berättelser framställs Gud som patriarkernas bundsförvant och
förtrogne. Tillsammans tar de strid mot guden Farao och i denna strid
är Saras och Rebeckas kroppar handelsvaror som ger Gud och patriark-
erna fördelar gentemot Farao och Avimelek. Dessa berättelser är sam-
tidigt sexuella fantasier som (de manliga) läsarna kan dela med männen
i texten. Detta voyeuristiska perspektiv blir tydligast i 1 Mos 26:8 där
Isak ”leker” med Rebecka i Avimeleks åsyn. Gud har även kontroll över
såväl kvinnornas förmåga att föda (eller inte föda) barn (1 Mos 16:2;
18:10; jfr 20:18) som mäns potens (1 Mos 20:4, 9). Tillsammans visar
Gud och patriarkerna sin makt gentemot andra, icke-israelitiska män
med hjälp av Saras och Rebeckas kroppar.

Kapitel 5 analyserar Dom 19–21, med fokus på leviten och hans
våldtäkt av sin pilegesh. Här hävdar Thiede, på samma sätt som i kapitel
4, att vi inte bör tolka denna hemska historia som ett uttryck för en in-
dividuell kvinnas förnedring och död. I stället är berättelsen ämnad att
stadfästa Guds manliga makt och den homosociala hierarki som styr Is-
rael. Kvinnans egenmäktiga beslut att resa till sin far är en skymf mot
sin makes, Guds tjänare, rätt till hennes kropp, på samma sätt som den
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senare våldtäkten på kvinnan är en skymf mot Guds och levitens rätt till
hennes kropp. Våldet mot kvinnan är sålunda redskapet som skapar och
upprätthåller de homosociala hierarkierna. Till skillnad mot många
forskare anser alltså inte Thiede att Dom 19 innehåller en implicit kritik
mot leviten. Istället beskrivs leviten som rättrådig och hans handlande
som förståeligt: en man bör göra vad han kan för att inte bli våldtagen,
en akt som skulle feminisera honom. Levitens senare beslut att stycka
kvinnans kropp för att mobilisera Israels stammar till krig är det yttersta
uttrycket för hur en kvinnas kropp används för att främja och upprätt-
hålla de existerande homosociala strukturerna. Detsamma gäller använ-
dandet av jungfrurna i Javesh i Gilead (21:12) och i Shilo (21:21–23).

Det avslutande kapitel 6 diskuterar porträtten av Siseras mor, Debo-
ra och Jael i Dom 4–5. Thiede frågar sig om kvinnor kan använda mäns
kroppar på liknande sätt för att forma allianser och tävla om makt.
Svaret är nej. I stället för att arbeta tillsammans fungerar Debora och
Jael som enskilda individer som agerar å Guds vägnar. I stället för att
vara medsystrar framställs de som mödrar, vars handlande främjar deras
söner (t.ex. Jocheved/Moses, Batseba/Salomo). Parallellt agerar de mot
andra män genom att infantilisera dem. Debora, Israels mor, bemöter
Barak som ett barn och Jael behandlar Sisera som ett spädbarn. De
tilltänkta (manliga) läsarna kan njuta av dessa berättelser om andra
mäns degradering. Det är inte kvinnorna som beundras; det är den
djupt sjunkne manlige fienden som ses ned på. Emedan Barak och Sis-
era förlorar då de gängse homosociala strukturerna har brutits ned,
bidrar dock berättelserna ändå till att upprätthålla de etablerade, manli-
ga maktstrukturerna med Gud på toppen. Jaels våld bryter inte normer,
som många forskare anser. Snarare, enligt Thiede, cementerar hennes
agerande gentemot Sisera de patriarkaliska strukturerna. 

I sin sammanfattning kallar Thiede biblisk hegemonisk maskulinitet
för ett ”gift för kvinnor”. Hon vidhåller även att bibelns maskulinitet
kan bli toxisk för män, då män ständigt fruktar att bli feminiserade av
andra, mer manliga (och brutala) män. Även om vissa bibeltexter utma-
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nar hegemonisk maskulinitet är Bibeln i sin helhet en propagandaskrift
där Gud, alfahannen, alltid segrar. 

Denna bok kan liknas vid en kampskrift som ämnar visa att Bibeln
har en grundläggande positiv inställning till manliga maktstrukturer och
att den i grund och botten är fientlig mot kvinnor. Många av Thiedes
påståenden är välgrundade i texten; andra bör tas med en nypa salt.
Hon framhäver fullt möjliga tolkningar av texten men nämner sällan att
det finns andra, lika möjliga tolkningar som är mindre svartvita.

Lena-Sofia Tiemeyer, Örebro teologiska högskola

BEAT WEBER

Werkbuch Psalmen. I: Die Psalmen 1 bis 72; II: Die Psalmen 73 bis 150;
III: Theologie und Spiritualität des Psalters und seiner Psalmen

Stuttgart: Kohlhammer, 2016, e-bok, 357 + 415 + 369 sidor, 600 kr,
ISBN 987–3–17–031461–0 / 978–3–17–031462–7 / 978–3–17–031463–4

Beat Weber har genom åren utmärkt sig som en både produktiv och
noggrann forskare, med Psaltaren som främsta intresse. De band som
utgör den Werkbuch-triologi som står i fokus i denna recension kan där-
för bäst ses som en teologiskt driven och spännande syntes av Webers
stora kunnande på området. Triologin, som Weber skrivit på under en
längre tid (Band I publicerades 2001, Band II 2003 och Band III 2010),
har nu kommit ut i samlad form som e-bok (Band I och II har omarbe-
tats något) och utgör tillsammans ett fint uttryck för den kombination
av exegetiska studier och (kristet) församlingsbruk som Weber, i egen-
skap av teologie doktor med lång erfarenhet av arbete som församlings-
präst i Schweiz, själv förkroppsligar: ”Das Wb Pss will – ohne andere
Zugänge abzuwerten – insbesondere der bibelwissenschaft Erschliessung
dienen und sie für die kirchliche Praxis im weitesten Sinn fruchtbar
machen” (I:21). Närmare bestämt utgör tre överlappande förståelseho-
risonter grunden för arbetet med psalmerna: en historisk där Psaltaren
ses som ett dokument från en annan tid och kultur, en litterär där
Psaltaren ses som ett konstverk (utformning och poesi blir viktiga kom-
ponenter), och en teologisk där Psaltaren förstås som ett slags ”trosvitt-
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