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The purpose of this study is to investigate Sarah and Ruth – the matriarchs and women 

of The Old Testament – as women in a world dominated by men, and the issue in this 

study is about what contextual symbolism and function Sarah and Ruth have with the 

starting point from their contextual roles and status in a world of patriarchs. The method 

of this study is the hermeneutic attempt to create an interpretive community combined 

with descriptions from religious texts and research. This study comes to the conclusion 

that the biblical women Sarah and Ruth in their chosenness have the gift and values of 

timelessness sprung from virtues of faithful love, smartness, firmness, pride and loyalty 

in a world where men, for good and for worse, set the boundaries but women suffer the 

consequences. 
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1 Inledning 

Under mina religionsvetenskapliga högskolestudier fångade kvinnorna i Bibeln mitt 

intresse genom sin tystnad. De kommer sällan eller aldrig till tals och citeras mycket 

sparsamt samt håller sig i bakgrunden som perifera gestalter i det förmodade syftet att 

finnas men inte synas, göra men inte höras i motsats till männen; patriarkerna, som står 

som fäder för sin eftertid och figurerar synligt och tydligt i litterär och verklig kontext. 

Min tanke under studietiden var att de bibliska kvinnornas existens och berättigande 

utgår från mannens roll och dennes status men att kvinnorna hålls på avstånd från egen 

makt och eget värde. Jag funderade även mycket över varför Bibelns Gud åkallar män i 

så många olika skepnader; profeter, patriarker, konungar, kejsare och överhuvud av 

olika slag medan kvinnorna inte äger en egen dialog med Gud och inte är aktiva talande 

eller görande aktörer i det bibliska skiftande dramat och jag fann bibelstycken i GT där 

Gud är obarmhärtig och grym. Jag upptäckte dock att det fanns kvinnor som agerade 

handlingskraftigt; som inte nöjde sig med en undanskymd tillvaro och roll. Två av de 

kvinnorna heter Sara och Rut och jag valde att skriva om dem eftersom de är så olika i 

sina karaktärer men ändå äger likheter med varandra med utgångspunkt från patriarkala 

sammanhang, öden och handlingar.  

Den här uppsatsen handlar om dem och utgångspunkten för denna uppsats 

är att studera Sara och Rut kontextuellt som kvinnor. Studien fokuserar på att beskriva 

dem som de traditionellt speglas i de bibliska texter de förekommer i och hur olika 

författare sedan i sina verk framställt deras liv och öden. Rut, som fått en egen bok 

uppkallad efter sig, Ruts bok, betraktas som en av de bibliska stammödrarna och 

matriarkerna och är enligt judisk tradition en av Bibelns mest radikala, lojala och 

kärleksfulla kvinnor samt en judisk symbol för utkorelse och innehavare av 

kristenhetens aktning. 

Sara ses som den första matriarken, hustru som hon var till den förste 

patriarken Abraham, men i Anita Goldmans bok Våra bibliska mödrar, framställs hon 

snarare som den allra sista, trots att hon i Bibeln förekommer initialt i 1 Moseboken. 

Sara och Rut är klart lysande judiska symboler för utkorelse, kvinnor vars liv och öden 

andra kvinnor världen över och ur ett tidlöst perspektiv kan identifiera sig med i sin 

utsatthet. Kvinnorna och matriarkerna Sara och Rut äger ett betydande och tidlöst 
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symboliskt värde som förebilder och intresset för det allmänmänskliga, det tidlösa och 

det essentiella som verklighetsbärare i skapandet av egna identiteter.  

 

2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera Sara och Rut som betydande 

matriarker i en patriarkalisk samtida kontext där möjligheten bjuds för nutidsmänniskan 

att relatera till dem i strävan efter ökad bibelkunskap eller generell kontemplation över 

deras öden i individuell och symbolisk bemärkelse.  Syftet är även att undersöka vilka 

roller och vilken kontextuell status kvinnorna tillskrivs där bibliska författare och 

forskning ur olika vinklar lyfter fram deras öden på sätt som gör kvinnorna Sara och Rut 

odödliga och tidlöst aktuella bärare av kvinnors öden i en patriarkaliskt betonad och 

dominerad värld. 

 

2.1  Frågeställning 

 Vilket kontextuellt symboliskt värde samt funktion fyller Sara och Rut med 

utgångspunkt från kontextuella roller och status i en patriarkalisk värld? 

 

2.2  Kvalitativ hermeneutisk metod och dess validitet 

Jan Hartman skriver i Vetenskapligt tänkande (2004) att kvalitet, syftandes till 

forskning, avser att undersöka vilken mening människor tillskriver sig själva och sina 

respektive liv i en kontext där objektet är den livsvärld människor har och själva 

definitionen av kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå 

förståelse för individers och gruppers föreställningsvärld i motsats till den kvantitativa 

metoden där man studerar utifrån observationer och mätningar. Patel och Davidson 

menar i Forskningsmetodikens grunder (2003) att om nutiden primärt tillämpar 

hermeneutiken inom human-, kultur- och samhällsvetenskap så tillkom dock denna 

metod på 1600- och 1700 – talen som en metod för att tolka bibliska texter, något vi 

även finner i Tolkning, förståelse, vetande (2017) där Ödman beskriver 1600- och 1700-

talen som en tidsperiodisk uppsamling av metodisk empiri och kunskap.  

 Hermeneutiker strävar efter helhetsperspektivet utifrån sin förförståelse där 

de egna tankarna, känslorna och kunskaperna i kombination med att betrakta det äkta 

och mänskliga i människans livssituation tolkad genom språket bidrar till en subjektiv 

syn på objektet. Man kan således tolka den hermeneutiska forskningsprocessen som en 
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psykologisk process som leder fram till förståelse och att den praktiskt tillämpade 

metoden inte utgångslägesmässigt syftar till att lösa ett problem utan till att skapa 

gemensamt tolkad förståelse av det tänkta och upplevda i olika föreställda kontexter. 

Denna uppsats syftar således inte till att vara essentialistisk och förstå något slags inre 

”väsen”, inte heller reduktionistisk för att kunna förklara bort någonting. Jag genomför 

snarare i denna uppsats en deskriptiv och textuttolkande litteraturstudie som äger sin 

metodiska grund i kvalitativ forskning med fokus på hermeneutiken och dess strävan 

efter en förståelsehorisont som möjliggör klargörande av vad religion förmedlar till 

människor i en ansats att tolka och kontextualisera de religiösa dragen och uttrycken i 

syfte att få fram dess mening med en subjektiv tolkning av objekt.  

 Den hermeneutiska cirkeln från del till helhet och från helhet till del fångar 

textens och tolkarens universum med fokus på förförståelse (intresse och engagemang) 

samt progression mot en slags tolkningsgemenskap där frågeställningar och teoretiska 

byggen utgör redskap för att koncentrera textuttolkningarna av Sara och Rut utifrån 

Bibeln, biblisk litteratur och nutida forskning.   

 Validiteten uttryckt som att man mäter det man vill mäta i en giltighetsprocess 

blir ett korrelerande mellan en teoretisk definition samt det verkliga och upplevda.  

Kvalitativa studier i teori och praktik (Starrin & Svensson, 1996) menar att validiteten i 

en kvalitativ studie kan vara svår att avgöra med tanke på att ett subjekt (jag) inte kan 

göra en objektiv tolkning. Framgångsfaktorn i studien ökar i takt med närvaron av 

faktiska belägg för att kontrollera kredibilitet. Tanken är att olika tolkare naturligtvis 

tolkar på olika sätt och tar avstamp i sin individuella faktiska empiri men att dessa 

tolkningar kan äga validitet utifrån kontext i relativ bemärkelse med fokus på 

hermeneutisk gemensam förståelse i syfte att skapa en tolkningsgemenskap.  

 Man kan föreställa sig den hermeneutiska forskningsprocessen som en 

undersökningsväg via tolkning till förståelse men dessa steg är inte separata åtskilda 

moment. De överlappar varandra och när förståelsen leder till tolkning ges förutsättning 

till ytterligare förståelse som ger nya och djupare tolkningsmöjligheter fram till den 

punkt där man rimligtvis kan dra slutsatser om än inte sätta punkt då hermeneutiken i 

sin grund syftar till att människans komplexa uttryck är för komplexa för det. I 

samspelet mellan helhet och del och denna växelverkan skapas ett helhetsperspektiv – 

den hermeneutiska cirkeln. I en uppsats om karaktärers värde utifrån roller och status 

satta i kontext är traditions- och kontextfrågorna av stor betydelse för tolknings- och 
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förståelsemöjligheterna av individens eller gruppens totala situation. Tradition som 

begrepp hänvisar till muntliga och skriftliga utsagor och urkunder om beteenden, myter 

och berättelser vilka summerar sin samtid ur idéperspektiv. Själva begreppet tradition 

anger och rymmer ett samlat och kollektivt empiriskt universum där traditionsbärarna 

(karaktärerna) har övertagit och bidragit till uppfattningen om tillvaron. Begreppet 

kontext hänvisar till det totala sammanhang som inträffar då en individ eller grupp 

utifrån sin specifika empiri möter en specifik situation. Det innebär att relationen 

tradition och kontext är faktisk och konkret. 

 

2.3  Teoretisk utgångspunkt  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den hermeneutiska vetenskapsteorin från ett 

feministiskt kontextuellt perspektiv där teoribildningen utgår från den hermeneutiska 

metoden beskriven i föregående kapiteldel 2.2. 

 

2.4  Personurval och huvudkällor 

 

Personurvalet i den här uppsatsen består av de gammaltestamentliga kvinnorna Sara och 

Rut eftersom de är bibliska matriarker och äger gemensamma nämnare med varandra 

syftandes på tradition och kontext. De två huvudkällorna i uppsatsen är Anita Goldmans 

verk Våra bibliska mödrar (1988) och Bibel 2000 där den sistnämnda flitigt citeras och 

tillämpas i kontextuellt texttolkningssyfte för att belysa kvinnorna Sara och Rut för att 

vidga förståelsehorisonten. Det har visserligen författats analytiskt syftande och 

diskuterande böcker om dessa kvinnor men det står än dock klart för mig att detta är ett 

område inom svensk bibelforskning som är relativt obeträdd mark i jämförelse med 

utländsk forskning där USA och Storbritannien främst utmärker sig i Goldmans arbete.  

I Våra bibliska mödrar använder sig Goldman av amerikanska skrifter som stöd för sitt 

resonemang och bland annat hävdar att den grundligaste moderna analysen av Ruts bok 

är ett resultat av Edward F Campbell i Ruth (Anchor Bible) (Garden City, New York: 

Doubleday, 1975). Rut är moabitiska och en representant för makan, modern och änkan.  

Goldman anser att det i synnerhet finns många amerikanska specialstudier om Ester och 

en av hennes källor, Robert Gordis, som skrivit artikeln ”Religion, Wisdom and History 

in the Book of Esther – a new solution to an acient crux”, hävdar i Journal of Biblical 

Literature 100, 1981 att den ”(…) samlade forskaropinionen för närvarande stöder den 

ståndpunkt som menar att Ester inte bör ses som historiskt sann.” (Goldman, Våra 
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bibliska mödrar, 1988, s. 128 ff). En tes som jag själv i mitt arbete inte tagit ställning 

till, men som i läsningen av studien om Rut och Sara kan vara värd att betrakta ur ett 

värderande perspektiv. Utöver huvudkällorna har jag vidare utökat belysande och 

konkretiserande perspektiv med litteratur som Bibelns Kvinnor av Morton Vollam, 

1942, Kvinnor i Bibeln av Torsten Marklund, 1990, samt Rut och Ester: Två starka 

kvinnoöden i Gamla testamentet av Nielsen & Jensen, 1999. Jag har medvetet valt att 

inte använda mig av fler källor än dessa eftersom de extensivt och specifikt behandlar 

kvinnor i Bibeln satta i kontext och tradition. 

 

2.5  Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en forskningsöversikt samt en vald bibeltext ur Hesekiel 23: 5, 

7-10 ur Gamla testamentet i syfte att direkt visa Guds ord om kvinnor i Gamla 

testamentet. I kapitlen som följer kommer kontextualiserande beskrivningar av 

kvinnorna Rut och Sara i ett patriarkaliskt perspektiv kombinerat med kvinnornas roll 

och status gentemot detta perspektiv med tillhörande analyser och de sista kapitlen 

diskuterar utifrån hermeneutisk kvalitativ metod kvinnorna Rut och Sara med 

avslutande sammanfattande resultat av den kvalitativa studien. 

 

2.6  Forskningsöversikt  

Genusperspektiv på teologi av Ann-Louise Eriksson (2004) problembaserar kön och 

makt inom teologi där matriarker belyses ur ett patriarkaliskt perspektiv och i boken 

hävdas att den första verifierade dokumentationen av feministiskt teologiskt arbete kom 

ut i New York 1898 i The Woman´s Bible. Feministen Elisabeth Cady Stanton valde 

tillsammans med en grupp kvinnor att undersöka och beskriva bibelavsnitt som 

fokuserade på eller handlade om kvinnor. Stanton menade att kvinnor i Bibeln stod för 

begrepp som synd och olycka och hon försökte sätta det kvinnliga perspektivet i fokus 

genom att i stället leta efter kvinnor i Bibeln som hade rollen av förebild som individer 

och som symboliska bärare av positiva egenskaper. För en allmän beskrivning av 

kvinnoroller och status tillämpas Women in world religions (Sharma, 1987) samt 

Women in religion (Holm & Bowker, 1994) som syftar till att avkoda kulturella uttryck 

för balansen mellan kvinnligt och manligt i ett patriarkaliskt samhälle där fokus ligger 

på samhällets- och familjens fortlevnad gentemot dynamiken i manlig dominans – 

undergiven kvinnlighet. 



 

 

 

9 

 

 Både Sharma och Holm & Bowker är viktiga i tolkandet av Saras och Ruts 

status och roller i gammaltestamentlig kontext eftersom de på ett både övergripande sätt 

men även i kontextuell bemärkelse påvisar bibliska kvinnors influerande makt i en värld 

av kvinnlig subordination där kvinna ägs av man men även kan utmärka sig genom sin 

lojalitet, styrka, vishet och handlingskraft. De visar även att båda är Guds utkorade 

instrument i den gudomliga planen om överlevnad och fortlevnad. 

 

3 Exempel på Guds negativa kvinnosyn i Gamla Testamentet 

Enligt en av Bibelns skapelseberättelser skapade Herren Gud världen och sedan 

mannen. Gud skapade mannen som sin avbild men planerade från början inte att skapa 

kvinnan utan det var först efter Adams uttryck för sin ensamhet och sitt behov som 

kvinnan tillkom (1 Mos 2:18). Kvinnan skapades således från början för att bistå 

mannen och hon skapades av mannens revben (1 Mos 2:21- 22) som en del av mannen 

till mannens förfogande. Kvinnan var Eva. Denna text framställer med andra ord 

kvinnan från början som ett bihang till mannen; för att behaga och lyda dem samt för att 

föda deras barn. I Gamla Testamentet finner man exempel på Guds syn på kvinnan där 

denna i bibelstycken får symbolisera det opålitliga och förföriska, det svekfulla och 

illojala. I Hesekiel 23: 1-5, 7-10 återges detta av Gud där denne är den trånande, 

svartsjuke och obarmhärtige straffaren:  

 

Herrens ord kom till mig: Människa! Det var en gång två kvinnor, döttrar till samma mor. Redan som 

unga horade de i Egypten, där smekte och kramade man deras ungflicksbröst. Den äldre hette Ohola och 

den yngre Oholiva. De blev mina, och de födde söner och döttrar.- Namnet Ohola står för Samaria och 

Oholiva för Jerusalem. Men Ohola horade i stället för att hålla sig till mig. Hon brann av begär efter 

sina älskare (…)Hon bjöd ut sina horkonster åt dem(…)Hon fortsatte med horandet(…)Därför prisgav 

jag henne åt hennes älskare, assyrierna, som hon brann av begär efter. De blottade hennes sköte, de tog 

hennes söner och döttrar och dödade henne med svärd. Hon blev ökänd bland kvinnor. Så verkställdes 

domen över henne.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

 

4 Rut – en kvinnas lojalitet, trofasthet och beslutsamhet   

Ruts bok handlar enligt den judiska traditionen om moabitiskan Rut och hur Gud väljer 

ut en utländsk kvinna som stammoder åt kung David. Boken anses vara en av de mest 

välformulerade och fängslande berättelserna i Gamla Testamentet – ett litterärt 

mästerverk (Rut och Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s. 15). Ruts bok beskrivs vidare 

som en lugn vrå i historien, med modiga och goda kvinnor samt storsinta och höviska 

män (Bibelns kvinnor, Morton, 1942, s. 67) och sedermera kan Ruts bok tyckas te sig 

som en stilla oas, ett rofyllt mellanspel mellan strider och grymheter, men syftet är 

sannolikt att visa på Guds dolda mening i sammanhanget – nämligen att handlingen 

pekar framåt i tiden mot den Messias som är utlovad åt folket (Kvinnor i Bibeln, 

Marklund, 1986, s. 52).  

 Vidare berättas i traditionen att hungersnöd råder i Betlehem, och mannen 

Elimelek, hans hustru Noomi och deras två söner beslutar sig för att flytta till Moab 

(Bibelns kvinnor, Morton, 1942, s. 68), ett land som är beläget öster om Döda havet 

med en främmande religion där hedniska urgamla gudar dyrkas, ett land med 

annorlunda seder och språk (Kvinnor i Bibeln, Marklund, 1986, s. 52-53). Efter att 

Noomis make och söner dött börjar hon längta hem till sin ungdoms stad. Noomis ena 

sonhustru, moabitiskan Rut, vill till varje pris följa svärmoderna till dennas anhöriga, 

trots den för Rut främmande religionen säger denna i i Rut 1:16–17:  

 

Dit du går, dit vill jag också gå, och där du stannar vill och jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud 

är min Gud. Där du dör vill och jag dö, och där vill jag bliva begraven. Herren straffe mig nu och 

framgent, om något annat än döden kommer att skilja mig från dig.  

  

Just denna trofasthet och lojalitet speglas i traditionen som Ruts främsta karaktärsdrag, 

egenskaper som manifesteras i omsorg om svärmodern Noomi, men kommer sedan att 

omfatta det nya landet, folket samt Israels Gud (Kvinnor i Bibeln, Marklund, 1986, s. 

53). Ruts bok har kommit att läsas i många olika situationer, dels till minnet av att Gud 

en gång gav folket lagen på Sinai berg, dels för att fira skörden. Gud utkorar i denna 

skrift en person för att hjälpa sitt folk, kvinnan Rut, som utgör förebilden för de icke-

judar som väljer att konvertera till judendomen, så kallade proselyter, och Ruts ord ”din 

Gud är min Gud” (Rut 1: 16) framhålls som det centrala budskapet i historien, ett 

trofastuttalande som visar respekt inför Guds bud (Rut och Ester, Nielsen & Jensen,  
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1999, s. 18). Rut verkar inte sakna de moabitiska gudarna, med Kemos i första ledet 

som ansågs kräva människooffer (Kungaboken 2 3:27), men det finns tydligen olika 

faktorer som skulle kunna ligga Noomi och Rut i fatet; olika härkomst, uppfostran, 

seder och religion. Vidare är Noomi Ruts svärmor, ett kvinnoförhållande som av 

tradition präglats av tragikomik, löje och spefullhet, där svärmor framställs som en 

illvillig ragata. Denna speciella kvinnorelation omtalas av Jesus som i Lukasevangeliet 

12:15 påtalar att i de yttersta tiderna skall det skapas splittring på jorden och söndring 

ska ske i hemmen: ”svärmor mot sonhustru, och sonhustru mot svärmor.” (Kvinnor i 

Bibeln, Marklund, 1986, s. 54). 

 Ruts bok är en historia centrerad kring en rad kriser som så småningom 

övervinns. Dessa kriser, som förlusten av maken Mahelon, och bristen på arvinge, samt 

hungersnöden i Juda, sätter Ruts bok i paritet med de gammaltestamentliga 

patriarkberättelserna i 1 Moseboken. Rut är en av de bibliska stammödrarna som, 

liksom händelseförlopp i patriarkberättelserna, förblir ofruktsam år ut och år in, med 

den skillnaden att Gud aldrig lovar Rut någonting, aldrig uppmuntrar henne med 

framtida lycka och liksom i patriarkberättelserna finns det en solitär makt som styr: 

Israels Gud. Huvudbudskapets i Guds löften är att Abrahams släkt en gång ska bli ett 

stort folk (Rut och Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s. 16-17). 

 Ruts personlighet beskrivs som synnerligen intressant. Inga antydningar ges 

om exteriör fägring av något slag, inte heller om någon särskild duglighet, utan det som 

överskuggar allt annat är i stället Ruts goda hjärta, hennes solida pliktkänsla, ödmjukhet 

inför ödet samt hennes fasta beslutsamhet. Att följa Noomi ses inte som ett kostsamt 

offer, utan som ett uttryck för en innerlig och äkta önskan om att få dela tillvaron i vått 

och torrt med henne (Bibelns kvinnor, Morton, 1942, s. 70). Ruts främsta prioritet är 

hennes få följa sin svärmor Noomi, hon vågar bryta upp utan att först inneha en utkorad 

framtid som maka och mor (Rut och Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s. 9). Med dessa 

dygder påbörjar Rut sin radikala resa mot det okända. Rut är inte bara radikal utan är 

även Bibelns första uttalat älskande kvinna. Paret Sara och Abraham talade aldrig om 

kärlek, men Ruts kärlek är otvetydig och villkorslös utan dubbla bottnar samt, vilket 

anses som det mest sensationella av allt, riktad mot en annan kvinna. (Våra bibliska 

mödrar, Goldman, 1988, s.88)  
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Bakgrunden till denna relation belyser förhållandet förtjänstfullt med hjälp av 

kontraster. I denna tids samhälle var en ogift och barnlös kvinna utan egentligt eget 

värde. Det finns likheter mellan Ruts bok och andra kvinnoberättelser i Bibeln som i 

jämförande perspektiv visar på kvinnors relation till andra kvinnor; exempelvis Sara - 

Hagar, berättelser där kvinnliga motpoler kretsar kring mannen och göromål som 

barnafödsel, men till skillnad från ovan nämnda kvinnopar Sara – Hagar så är Noomi 

och Rut inga konkurrenter, dem emellan existerar inget hat och deras relation präglas av 

kärlek och omsorg då Noomi är den äldre kvinnan som delar med sig av sin omfattande 

livserfarenhet och hon vill sina sonhustrur väl när hon i ett bibelstycke insisterar på att 

det bästa för dem är att vända hem ”var och en till sin moder.”( Rut 1:8) Noomi är 

medveten om att hon själv ingenting har att erbjuda, ingen framtid så som tidens villkor 

bjuder finns att få hos henne. Professor Phyllis Trible, en kvinna som i sin feministiska 

analys God and the rhetoric of sexuality (Philadelphia: Fortress Press, 1978) betonar 

Ruts radikalitet, dristar sig även till att hävda att det inte finns något mer radikalt beslut 

än detta i hela Bibeln samt menar att en kvinna har valt en annan kvinna i en värld där 

livhanken är beroende av män. Rut var självständig nog att lämna sitt hemland eftersom 

hon fick en kallelse av Gud. (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 88-91, 128) 

 Man kan läsa berättelsen om Rut och Noomi som en stammodersberättelse 

eftersom moabiterna enligt 1 Mos 19: 36-38 kan härledas från Lot och dennes äldsta 

dotter, ett incestuöst relationsfaktum som följaktligen kräver svar på frågan vad 

sprunget ur Moab kan kallas för gott; Lots döttrar blev trots tvivelaktiga metoder och 

rationella medel stammödrar på grund av sin samlade initiativkraft: ”Kom låt oss ge vår 

fader vin att dricka och lägga oss hos honom, för att vi må skaffa oss livsfrukt genom 

vår fader.” (1 Mos. 19:32) vilket i sin tur kan leda tankarna till att även betrakta Noomi 

och Rut som stammödrar samt bestyrker och ytterligare belyser kvinnlig framgång 

genom list (Rut och Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s.26-27). För att alludera ännu mer 

på patriarkberättelserna ser vi att liksom i 1 Mos 12:3, där Gud avger löftet ”och i dag 

skall alla släkter på jorden bli välsignade” så kan man i ett längre perspektiv applicera 

dessa ord på Davids, och sedermera Jesus, stammoder Rut (Rut och Ester, Nielsen & 

Jensen, 1999, s. 24). Att Ruts bok förtjänar att läsas som en patriarkberättelse framgår 

inte desto mindre av skildringen av Ruts uppbrott från Moab.  
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Abraham gör samma sak; lämnar allt. Skillnaden dem emellan består dock i olika 

villkor och motiv. Rut har inte, som Abraham, mottagit något gudslöfte om kommande 

välstånd, i stället håller hon fast vid förhållandet mellan sig själv och Noomi.  

 Man kan diskutera Ruts troendestatus. Guds och Ruts hållning gentemot 

varandra avhandlas inte i historien, i stället kan Guds inställning indirekt skönjas genom 

händelseförloppet och Ruts slutliga belöning: när Rut får sonen Obed tas detta som ett 

tecken på att Gud ger Rut lön för hennes aldrig sviktande lojalitet och fasthet (Rut och 

Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s. 33, 55). Även Sara kallas stammoder i 1 Mos. 17:16: 

”Ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skall komma av henne, kungar över folk skall 

härstamma från henne.” Gud utlovar henne en son. Rut däremot bryter upp utan löfte 

vilket leder tankarna in på frågan huruvida kvinnan från Moab äger en speciell tro som 

är starkare och fastare än andras.( Rut och Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s. 33-34).  

 Rut beger sig enligt den berättande traditionen ut på fälten för att arbeta. Detta 

tar hon sig för utan något manligt beskydd eller mänskligt förkläde, utan en statussköld 

som garanterar henne en oantastad tillvaro. Fältens ägare Boas passerar och frågar vem 

hon tillhör: ”Vem tillhör den unga kvinnan där?”(Rut 2:5) Rut framstår i egen hög 

person inte som viktig för Boas i detta initiala skede, utan i stället hennes förmodade 

ägare, och namnet Rut benämns inte. Noomi berättar för Rut att Boas är släkt med Ruts 

framlidne make Mahelon och att han därmed är hennes goel (Kvinnor i Bibeln, 

Marklund, 1986, s 57). Noomi vill att Rut återigen ska få förmånen att känna en mans 

beskydd: ”Min dotter, jag vill söka skaffa dig ro”(Rut 3:1) och svärmodern visar 

dessutom prov på handlingskraft när hon råder Rut att iscensätta en förförelseakt som 

skall snärja Boas: ”Se efter, var han lägger sig, och gå dit och lyft upp täcket vid hans 

fötter och lägg dig där.” (Rut 3:4). Rut vill behaga sin svärmor och säger i Rut 3:5: ”Allt 

vad du säger vill jag göra.”  

 Den eggande utvecklingen mellan Rut och Boas stegras konsekvent och 

kulminerar i och med förförelsescenen vid tröskplatsen (Rut och Ester, Nielsen & 

Jensen, 1999, s. 39). När Rut lagt sig hos Boas upptäcker han henne och vill veta vem 

hon är. Inte vems hon är. Rut har avancerat till en egen person med en egen identitet 

som tar initiativet (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 94-95). 
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Förförelseakten visar att Ruts övertalningsmoment givit utdelning: det lagen inte ämnar 

ge henne genom leviratäktenskap (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988 s. 96) har hon 

kunnat tillskansa sig på eget bevåg. Dessutom tolkar hon Boas ord: ”Du skall inte 

komma tomhänt hem till din svärmoder.” (Rut 3:17) som att han är båda deras 

bördsman, goel. Detta visar således att Rut inte bara förfört sig till fördelar och löften, 

utan även att hon haft en viss praktisk påverkan på lagstiftningens flexibilitet. (Rut och 

Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s.47-48).  

 Ruts iscensättande av Noomis förförelseplan vid tröskplatsen har väckt kritiska 

röster gentemot Rut. Det har spekulerats i Ruts moraliska status: är hon inte allt för 

utmanande när hon smörjer sig med salvor och klär sig fin, är hon inte framfusig som 

ber Boas täcka henne med sin mantelflik? Ruts beteende och befintlighet som sexuell 

varelse står i motsatsställning till hur Ruts bok för övrigt framställer henne med 

hänvisning till Boas uttalande om hennes rykte: ”allt folket i min stad vet att du är en 

hederlig kvinna.”(Rut 3:11) och det hävdas att Rut i enlighet med goel traditionen ber 

Boas att uppfylla sin plikt som bördsman och ta henne till sin maka (Kvinnor i Bibeln, 

Marklund, 1986, s. 56, 58). Boas intresse för Rut får en extra betydelse med den 

välgångsönskan som ter sig central i Ruts bok där Boas prisar Rut för lojaliteten mot 

svärmodern: ”Må Herren löna dig för vad du har gjort.” (Rut 2:12). Men någon direkt 

faktisk följd på de orden blir det inte eftersom Boas ännu inte gift sig med Rut.  

 I Ruts bok påminns man i scen efter scen om patriarkberättelserna där 

upprepade löften krossas av hinder; Boas löfte till Rut om äktenskap hindras av den 

andre goelen, den andre släktingen som också kan gifta sig med Rut. Den teologiska 

poängen är den att Gud finns med var och en i svårigheterna (Rut och Ester, Nielsen & 

Jensen, 1999, s. 39, 46). Boas uttrycker slutligen sin önskan att ingå äktenskap med Rut, 

men måste först röja en närmre släkting ur vägen. Lagen i fråga är den som avser 

leviratäktenskap. Enligt den berättande traditionen köper Boas Rut i närvaro av stadens 

äldste män: ”Samtidigt har jag också köpt moabitiskan Rut.” (Rut 4:10) men det kan te 

sig märkvärdigt att moabitiskan Rut blir ingift i en judisk släkt som, i ett mer 

framskridet skede räknat, kommer att innefatta Jesus. Enligt 5 Mos. 23:3 är det 

förbjudet för ammoniter och moabiter att träda in i Guds församling, så att en israelit 

förenas med en moabitiska kan således på de premisserna framstå som underligt. Det 

har dock tolkats så att förbudet inte har gällt kvinnor utan enbart män  
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(Kvinnor i Bibeln, Marklund, 1986, s. 60). Stadens kvinnor samlar uppmärksamheten 

kring kvinnorna Noomi och Rut och talar om för Noomi att den förstfödde sonen ”skall 

bli dig en tröstare och en försörjare på din ålderdom.” (Rut 4:15). I Ruts bok finns det 

teologiska teman om att Gud, liksom i patriarkberättelserna, är tyst och inte på ett direkt 

vis gör sin röst eller handling tydlig när han i samband med Ruts äktenskap med Boas 

belönar den barnlösa Rut med sonen Obed och ger svältande människor bröd. (Rut 1:6)  

 I Ruts bok är således gudsbilden den att även om Herren inte talar så handlar 

denne och ger åt de behövande samt ser till de sina och när Rut och Boas då äntligen 

blir stamföräldrar till David är det Guds vilja. Kvinnorna Noomis och Ruts normbrott 

mot samtidens gängse seder belönas med sonen Obed, ett faktum som stöder tesen att 

Gud är på de svagas sida (Rut och Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s 21-22, 36). Barnet 

tillhör dock Noomi: ”Noomi har fött en son.”(Rut 4:17) De äldste männen fokuserar på 

att en död mans namn inte utplånas: ”för att den dödes namn inte må bli utrotat”(Rut 

4:10) medan stadens kvinnliga befolkning intresserar sig mer för sonen. Dessa kvinnor 

namnger också barnet och avstår från att nämna barnets far, Boas. Stadens kvinnor 

prisar Rut och tillägnar henne äran att vara den ”som är mer värd för dig (Noomi) än sju 

söner.”(Rut 4:15). Lojaliteten samt den aldrig sviktande kärleken till svärmodern gör 

således Rut mer värd för Noomi än sju söner. I Ruts bok anses den nära relationen 

svärmor-svärdotter vara ett av de bärande element som pekar på den röda tråden i 

handlingen. Ruts handlingar präglas av trofasthet mot släkten och Noomi.  

 Ruts bok är en berättelse om kvinnlig utkorelse, om utvaldheten att med sin 

fruktsamhet säkra överlevnaden. Dock ter sig berättelsen till syvende och sist handla om 

sonen som föds, den son som skall spela en alldeles särskild roll i Israels historia. Det är 

också efter sonens födelse man förstår att Davids hus är på väg att byggas, att historien 

syftar framåt, och förståelsen för berättelsen understöds av patriarkerna och deras 

makor, vilket således innebär att Ruts Bok är en upprepning av, samt variation på, olika 

teman i patriarkberättelserna, en faktor som understöds av den släkttavlan i bokens slut 

där män uppges som stamfäder ända fram till Kung Davids födelse. Det är de som i 

släktregistret i Rut 4: 18-22 får sista ordet och blir ihågkomna:  

 

Och detta är Peres´ släktregister: Peres födde Hesron; Hesron födde Ram; Ram födde Amminadab; 

Amminadab födde Naheson; Naheson födde Salmon; Salmon födde Boas; Boas födde Obed; Obed födde 

Isai och Isai födde David. 
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Dock, medan andra berättelser redogör för Davids väg till tronen genom att fokusera på 

hans utvaldhet så lyfter Ruts bok fram moabitiskan Rut som Guds välsignade och 

utkorade. Rut har lämnat sitt land, folk och familj för att följa svärmodern Noomi. Hon 

ger också sonen Obed till sin svärmor för att hon skall vara hans sköterska, inte till 

fadern Boas. Boas utmålas som Ruts rationella medel i säkerställandet av Noomis 

framtid och återstående levnadsdagar. Hennes relation till den äldre kvinnan är viktigare 

och mer betydelsefull än de till Boas äktenskapligt knutna banden. Detta band mellan 

mor-dotter är unikt bland bibliska berättelser. I Ruts bok är kontrasterna framträdande 

på flera sätt (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 98).  

 I Domarbokens sista kapitel undsätts inte utsatta kvinnor i nöd utan tvingas 

utstå övergrepp utan Guds ingripande hand i motsats till berättelsen i Ruts bok, där det 

inte handlar om godmodiga kvinnor som saktmodigt finner sig i ödets nycker; Rut och 

Noomi satsar i stället energi på att tillsammans skapa sig en framtid och en gemensam 

grund att stå på: de bildar nya släktled. (Rut och Ester, Nielsen & Jensen, 1999, s. 23). 

Vidare fokuserar männen på abstrakta ting som fortlevnaden av en död mans namn 

medan kvinnorna betonar och eftersträvar reella värden som köttet, den befintliga 

materian, som livets essentiella byggsten. Noomi som förr var tom: ”Rik drog jag bort 

härifrån, och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka.” (Rut 1:21) är nu fullbordad 

och tillfreds med livet. Berättelsen i Ruts bok handlar om hur en kvinna kan fullborda 

och fylla en annan kvinna, inte med livets säd men med livgivande kärlek och omsorg 

och trofasthet. Ruts öde blir en ärad och prisad kvinnas och även inom kristenheten 

längre fram i tiden äger Rut människors aktning: hennes hedersnamn är Gamla 

testamentets Maria. Detta ärofulla epitet kan förklaras så att Guds vägledande hand för 

Rut in i släktled som slutligen leder ända fram till Jesus.  
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4.1  Analys av Rut  

Ruts bok är en mångfacetterad kärleksberättelse som äger rum innan Israel fick en  

kungamakt, perioden i Israels historia som kännetecknas av frånvaron av moral och 

närvaron av blasfemi och stridigheter. På flera ställen i Domarboken nämns hur Israels 

barn gör ”vad ont var i Herrens ögon” och ”följde efter andra gudar.”(Domarboken 2:11 

-12 ). I dessa tider framstår Rut i bättre dager i kontrast till sitt ursprung; moabiterna 

uppstod ju genom en incestuös förening mellan Lot och hans döttrar, som en kvinna 

som har att göra med laglöshet och mörker och som genealogiskt sett har oddsen mot 

sig. Det ter sig som att arvet, kroppen och exteriören är av ringa betydelse i fråga om 

Rut och fokus läggs snarare på hennes inre kvaliteter och egenskaper. Hon framstår som 

kärleken, osjälviskheten och lojaliteten personifierad.  Ruts beslut att vända sig från sitt 

ursprung Moab renderar henne inget egentligt värde och i denna givna kontext ter det 

sig berättigat att ställa sig frågan varför Rut väljer att följa Noomi samt om det 

föreligger faktiska skäl till det, lika väl som man kan ifrågasätta huruvida Noomis och 

Ruts världsbild är densamma då de skilda synsätten sannolikt härrör från olika kulturer. 

Noomi uppmanar sonhustrurna att vända tillbaka till sin moders hus, medan änkor av 

hebreiskt ursprung av sed vänder tillbaka och bör ”stanna som änka i din faders hus.” (1 

Mos. 38:11) ”och hon så kommer åter till sin faders hus.” (3 Mos. 22:13) Således är det 

sannolikt att i Ruts egen miljö är det moderns hus som är i fokus och första prioritet 

vilket då på sätt och vis förklarar, och ger ett reellt skäl till, Ruts lojalitet och kärlek till 

Noomi, samt att svärmodern kallar svärdottern för dotter på flertalet ställen i Ruts bok.  

 Under berättelsens gång ser man hur Rut bygger upp sin tillvaro med Noomi, 

svärmodern hon vägrat lämna. Hon arbetar på fälten, imponerar på fältägaren Boas och 

hon visar tacksamhet gentemot de människor som visar henne hänsyn. Allt eftersom 

handlingen fortskrider ser man hur Rut får motta välsignelser; arbete, mat, uppvaktning, 

äktenskap och allra mest värt: sonen Obed som finns med i släkttavlan i slutet av Ruts 

bok. I detta avsnitt av Ruts bok benämns män som stamfäder till kommande släkten och 

Goldman lägger här fram en teori om anledningen till upphovet av leviratäktenskap. Det 

tycks som om denna lag, som även kan ha att göra med säkerställandet av fortlevnaden 

av den avlidnes namn, har sin källa ur manlig rädsla för att bli beroende av kvinnan, 

som ju naturligt nog spelar en förstarangsroll i födelseprocessen, och att mannens namn 

är en försäkran om oföränderlighet och stabilitet.  
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 Stadens kvinnor prisar Rut och erkänner henne som förmer än sju söner, en 

symbol för en fulländad och komplett familj. Varför prisas Rut? Hur har hon blivit så 

attraktiv i andras ögon? Dessa retoriska frågors inbyggda svar kan hänvisas till att Rut 

konsekvent har följt sin inre övertygelse, vikt sig för sin nye Gud och Herrens plan. Hon 

har funnit sig tillrätta bland sitt nya folk, respekterat deras seder och bruk och tagit 

ansvar för att sitt och svärmodern Noomis välstånd. Rut kännetecknas av en 

grundtrygghet som den person äger som klarar att tillfälligt tappa fotfästet utan att 

samtidigt permanent tappa sig själv.  Ruts symbolvärde är den trygga flyktingens och 

Ruts bok kan betraktas som historien om en utländsk kvinnas hoppfullhet; en kvinna 

som trots sitt hedniska, moabitiska ursprung och incestuöst blandade blod slutligen får 

njuta privilegiet att ta del av Guds godhet och välsignelse. 

 

5 Sara – en kvinnas stolthet, utanförskap och list 

Sara och Abraham vandrar de dryga 90 milen från ursprungsorten Ur i södra Babylon 

till löfteslandet och handelsorten Haran och denna ansträngande färd måste ha varit 

mycket svår för Sara, som var den enda kvinnan på denna resa. Det nämns dock 

ingenting om att hon skulle ha klagat eller motsagt sig färden på något sätt, vilket kan 

tolkas som att hon delade Abrahams gudstro om än på ett mer personligt och outsagt 

plan, en tro som senare förunnat henne rättigheten och äran att omnämnas bland 

troshjältarna i trons kapitel i Hebreerbrevet kapitel 11 (Kvinnor i Bibeln, Marklund, 

1986, s. 13).  

 Sara beskrivs som en kvinna som till en början totalt skyms bort och försvinner 

i skuggan av sin make och hon omtalas som sällsynt vacker och lydig, ja den första 

lydiga kvinnan i Bibeln i den bemärkelsen att hon aldrig trotsat sin make Abraham. Hon 

ter sig anpassningsbara och behaglig, en kvinna som acklimatiserar sig efter de rådande 

omständigheterna, vars paroll är takt och ton, som ödmjukt finner sig i Guds och 

Abrahams vilja. (Bibelns kvinnor, Morton, 1942, s 24-25). I Anita Goldmans 

skönlitterära bok Den sista kvinnan från Ur (1988) berättas om den tröstlöshet Sara 

måste känt, men det talas även om kvinnors särskilda roll i en patriarkalisk kultur där en 

kvinnas menstruation är något orent och hon själv en varelse i ständig underkastelse: 

”Kvinnoblod och manskroppar måste skiljas åt.”(Den sista kvinnan från Ur, Goldman, 

1988, s 9). Till skillnad från fallet med Abraham så beskrivs inte Saras födelse eller 

bakgrund utan hon verkar snarare ”födas” ur Abrahams famn när han tar henne till sin 
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maka. Namnet får hon dock; Sarai, som betyder prinsessa eller hövding (Våra bibliska 

mödrar, Goldman, Anita, 1988, s. 42).  

 Sara framställs som en person med mycken stolthet, en människa som i sitt 

äktenskap och utanförskap formar sin egen identitet, en identitet hon som främmande 

kvinna från främmande land inte kan hänga upp på redan uppställda normer och 

värderingar: ingen mall finns tillgänglig för den utomställda. Kvinnor framställs som 

personer som talar mycket och vilt men detta gör aldrig Sara i Goldmans bok Den sista 

kvinnan från Ur (1988), något som ytterligare talar för att Sara äger en särskild social 

position eftersom hon inte beter sig som de andra kvinnorna. Sara stöttar och 

underkastar sig sin make Abraham men samtidigt ser hon på hans folk som människor 

utan kunskap om kvinnan, utan riktig känsla för livsväxten, för kvinnors cykel; hon är 

att förfaras i mannens händer och när det går illa säger man till Sara att det var Guds 

vilja. 

 Detta synsätt kan inte Sara förlika sig med; en Gud som är hård. Sara själv är 

sprungen ur en kultur där kvinnor har rätt att själva välja vilken man de vill ha. Saras 

berättelser om detta för de andra kvinnorna bemöts av misstro och ger utrymme för en 

gryende misstanke om att hon hyser förakt för deras traditioner. Sara får utstå de andra 

kvinnornas fientlighet vilket resulterar i att hon slutar tala om sin bakgrund. Hon är den 

där annorlunda kvinnan man bara kallar på när barnafödslar går snett ”för att Sara från 

Ur skall lindra det onda med sina örter och salvor.”(Den sista kvinnan från Ur, 

Goldman, 1988, s 19-20). Denna livsinställning vittnar om att hon håller Abraham för 

att vara hennes härskare. Sara förefaller vara en mycket praktisk och jordnära kvinna 

medan Abraham tenderar att sväva ut i det blå, bland annat genom hur han hanterar 

fruktan att främmande konungar skall bli förälskade i den sällsynt vackra Sara; han 

låtsas att Sara är hans syster för att Faraos hövdingar i Egypten inte skall ta henne ifrån 

honom samt låta honom behålla livet. Abrahams strategi misslyckas dock och Sara är 

för en tid upptagen i Faraos harem samt senare även en tid i Abimeleks dito: ”Och när 

Faraos hövdingar fick se henne, prisade de henne inför Farao, och då blev kvinnan tagen 

in i Faraos hus.” (1 Mos. 12: 15) Sara sänds tillbaka sen det framkommer att hon är 

Abrahams hustru. (Bibelns kvinnor, Morton, 1942, s. 26). 
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 Efter den andra vandringen bort till det land Gud anvisade, Kanaans land, är de 

slutligen framme vid det som skall bli deras hem. Sara är dock ofruktsam och ingen son 

kommer vilket är en stor skam för Sara eftersom hennes värde som kvinna bestäms av 

hur livgivande hon är(Kvinnor i bibeln, Marklund, 1986, s. 14). Sara kommer ju, som 

tidigare beskrivits, från en annorlunda miljö, nämligen från den mesopotamiska 

kulturen Ur där fruktbarheten, jordens växtlighet, månen, kvinnan och Ninhursag 

(sumerernas mäktiga modergudinna) står i fokus. Sara anpassar sig trots allt till 

Abrahams Gud som ter sig avlägsen och abstrakt: ”evig och osynlig, solens hetta men 

ändå inte solen, jordens kraft men ändå inte jorden, månens ljus men ändå inte månen.” 

(Den sista kvinnan från Ur, Goldman, 1988, s. 14) Gudinnor som Ninhursag har förlorat 

sin kraft i Abrahams kultur och Saras förvärvade samt omfattande kunskaper om 

kvinnokroppens beskaffenhet och medicinska örter misstänkliggörs men Sara uttrycker 

en omvänd, men ordlös, lojalitet i handling: ”Sara från Ur ler i sin ensamhet. Ler och 

krossar kamomillblommorna med starka vana händer. ” och”så läser Sara sina böner, 

tyst men tveklöst: Ninhursag, den enastående storheten.” (Den sista kvinnan från Ur, 

Goldman, 1988, s. 23-24, 89, 97)  

 När Gud sluter sitt förbund med Abraham förhåller sig den patriarkala 

historiens första kvinna helt passiv, Herren talar inte till henne även om han slutligen 

nämner henne som Abrahams sons tilltänkta moder. Gud klargör att det är med Saras 

son som Gud ska upprätta förbundet. Gud adresserar inte Sara utan Abraham, hon är 

inte synlig och ter sig således inte delaktig. Det enda man känner till vad beträffar Sara i 

detta skede är att hennes fortplantningsförmåga inte existerar. Efter att Gud har lovat 

Abraham en son med Sara förblir hon ofruktsam i ytterligare tio år. Måhända känner 

inte Sara till Guds löfte till maken i och med att hon inte tilltalas direkt. Det förefaller 

som att Abraham är hennes enda möjliga informationslänk angående denna plan.  

 När Sara slutligen bryter fram i denna manliga struktur agerar hon dock 

självständigt. (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 43) Hon har nämligen blivit 

alltmer otålig eftersom kommunikationsbristen medfört att hon tror att Guds löfte om att 

”bli fader till många” (1 Mos: 15) inte säkert skall ta sin utgångspunkt från henne själv 

vilket leder till att Sara föreslår Abraham att ta sin tjänstekvinna Hagar till bihustru för 

att genom henne kunna föda arvingen. (Kvinnor i Bibeln, Marklund, 1986, s.16) Sara 

följer de urgamla instruktioner som nedärvts genom kvinnoled på kvinnoled, ett 
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fenomen som antropologer benämner kontaktmagi (Våra bibliska mödrar, Goldman, 

1988, s. 44).  I 1 Mos. 16:1-4 återges Saras handlande i sex scener: 

 

Och Sarai, Abrams hustru, hade inte fött barn åt honom. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna som 

hette Hagar; och Sarai sade till Abram: ”Se, Herren har gjort mig ofruktsam, så att jag inte föder barn. 

Gå in till min tjänstekvinna, kanhända skall jag få avkomma genom henne.” Abram lyssnade till Sarais 

ord. Och Sarai, Abrams hustru, tog sin egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin 

man Abram, sedan denne hade bott tio år i Kanaans land. Och han gick in till Hagar och hon blev 

havande. 

 

Om magin är overksam, om Sara inte blir havande, tillhör Hagars barn Sara i vilket fall 

som helst eftersom Hagar i egenskap av tjänstekvinna är Saras egendom. (Våra bibliska 

mödrar, Goldman, 1988, s. 45). Sara får dock ångra detta agerande eftersom Hagar, då 

hon blir havande, börjar uppträda nedlåtande och ringaktande mot sin matmor (Kvinnor 

i Bibeln, Marklund, 1986, s. 17). Hagars havandeskap blir även en fysiskt påtaglig 

påminnelse för Sara som själv är ofruktsam och detta utför ännu ett tecken på att hon 

skiljer sig från andra kvinnor. Hon mister sin skönhet: ”ung och vacker ena dagen, nästa 

dag en skrumpen gumma.”(Den sista kvinnan från Ur, Goldman, 1988, s. 88-89).  Detta 

medför inbördes slitningar och Sara skuldbelägger Abraham som ger Sara den respons 

hon söker: Sara tillrättavisar Hagar och denna flyr ut i öknen: ”När Sarai tog henne i 

upptuktelse, flydde hon bort från henne.”(1 Mos. 16: 6) Där stannar Hagar tills Gud 

sänder en ängel som försäkrar henne att sonen hon väntar skall växa upp till en stark 

man med många avkommor. (Kvinnor i Bibeln, Marklund, 1986, s. 17).  

 Angående familjesammansättningen så ter den sig i sammanhanget, samt med 

de konsekvenser den medför, kaotisk. De polygama äktenskapen beskrivs i Gamla 

testamentet, men de föreskrivs inte. I den mosaiska lagen finns i stället restriktiva och 

gränssättande utsagor, exempelvis i 5 Mos. 17:17: ”Han skall inte skaffa sig en mängd 

hustrur.” I de texter som beskriver hur olika män har många hustrur lyfts ofta de 

negativa aspekterna av sådana föreningar fram. Ett exempel är den våldsamme och 

fåfänge Lemek som i 1 Mos. 4:19 ff tar sig två hustrur, i Abrahams fall är tillkomsten av 

den andra hustrun Hagar en konsekvens av bristen på tålamod att vänta ut Saras son 

Isak, vilket sedermera kommit att leda till avundsjukans motsättningar med tragedi som 

följd. Orsakerna till polygamin har nära nog alltid ett negativt och destruktivt ursprung 

samt är ett resultat av egenskaper som prestigetänkande och högfärd, hånet mot den 
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grundläggande skapelseordningen med en man och en kvinna. (Man och kvinna i NT, 

Deminger, Sigfrid, 1979, s. 13).   

 I bibeltexten framställs Sara som en hjärtlös kvinna eftersom hon driver den 

havande Hagar ut i öknen. Denna grymhet förstärks ytterligare av att Abraham i 

handlingen framställs som god och passiv och gör sin kränkta hustru till lags: ”gör med 

henne vad du finner för gott.”(1 Mos.16:6) liksom han sedan visar barmhärtighet mot 

Hagar och sonen Ismael när de slutligen bägge drivs ut i öknen, på Saras initiativ, och 

med sorgset hjärta efter att ha givit efter för sin styvsinta maka, ger tjänstekvinnan och 

sonen ”bröd och en lädersäck med vatten.”(1 Mos. 21:14) Mot Abrahams barmhärtighet 

ställs Saras hårda beslut, mot Abrahams gudstro ställs Saras initiativkraft: när Herren 

inte ger henne ett barn tar hon till urgamla metoder. Detta gör Sara till otrogen. Hagar i 

sin tur är även hon hjärtlös eftersom hon hånar en ofruktsam kvinnas prekära belägenhet 

och bildligt talat sparkar på den som ligger. Dock, de båda kvinnornas öden och 

levnadsvillkor förenas och vävs samman av deras gemensamma beroende av samme 

man, de tyngs båda av samma ok i form av underlägsenhet och förtryck. (Våra bibliska 

mödrar, Goldman, 1988 s. 45-46)  

 Slutligen avger Gud ett verkligt löfte till Sara och Abraham, riktat till den 

sistnämnde: ”Och jag skall välsigna henne och skall också med henne ge dig en son. Ja, 

jag skall välsigna henne, och folkslag skall komma av henne, kungar över folk skall 

härstamma från henne.” (1 Mos. 17:16) I detta kapitel säger också Gud till Abraham att 

”din hustru Sarai skall du inte mer kalla Sarai, utan Sara skall vara hennes namn.” (1 

Mos. 17:15) Ett uttalande som är unikt eftersom Sara för första gången någonsin får sitt 

namn nämnt av Gud. Sara och Abraham skall få bli föräldrar: ”din hustru Sara skall 

föda dig en son, och du skall ge honom namnet Isak. Med honom skall jag upprätta mitt 

förbund.” (1 Mos.17:19) 

 På bibelstället i 1 Mos. 18: 1-15 kommer det tre män på besök till Saras och 

Abrahams tält. Män som bland annat tolkats som Guds änglasändebud. De försäkrar sig 

om att Sara inte är närvarande under besöket och hon ser sig manad att hålla sig i 

bakgrunden och tjuvlyssna på den ene ängelns ord. Sara ler tvivlande åt den ene ängelns 

ord och åt deras budskap: ”Jag skall komma tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och 

se, och då skall din hustru Sara ha en son.” (1 Mos. 18:10) Vad kan Herren veta om en 

kvinnas kropp om Han anser att en gammal gumma äger förmågan att ge liv åt- och 

föda ett barn? Detta leende avslöjar Sara inför Gud och de andra. Förseelsen att smäda 
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Gud med en sådan gest innebär att Sara förtjänar en åthutning vilket för henne rädd 

samt i skrämseln benägen att förneka faktum som står att läsa i 1 Mos. 18:15: ”Jag log 

inte”, ty hon blev förskräckt. Men han sade: ”Jo, du log.” Gud talar till henne, och när 

Han gör det blir det i form av en tillsägelse (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 

47). Gud ämnar överbevisa Sara: ”Är det något så underbart, att Herren inte skulle 

förmå det?” (1 Mos. 18:14). Skratt och leende blir även i fortsättningen förknippat med 

hån och förödmjukelse när Sara äntligen föder Isak (Våra bibliska mödrar, Goldman, 

Anita, 1988, s. 48):  

 

Och Sara sade: ”Gud har gjort mig till åtlöje. Var och en som får höra detta ske le mot mig.” Och hon 

sade: ”Vem skulle ha sagt Abraham att Sara skulle ge barn di? Och nu har jag fött honom en son på hans 

ålderdom! (1 Mos. 21:6-7) 

 

Sara framställs som mycket vacker, ett tillstånd som accentueras trots hennes höga 

ålder, och bibeltolkaren Peter Fjellstedt hävdar bland annat att Gud givit Sara ett 

ungdomligt utseende och föryngrad kraft enkom för att löftet om en son skulle kunna 

infrias (Kvinnor i Bibeln, Marklund, 1986, s. 15).  Det är en omtvistad fråga huruvida 

skrattet innehåller hån eller glädje, men vissa bibelforskare tolkar Saras och Abrahams 

liv tillsammans som en välsignad idyll där skrattet är glädjesmittande och lyckofyllt 

samtidigt som hennes utsatta livsvillkor och förnedrande ställning förstärks ännu mer av 

folklegender där paret Abraham och Sara är föremål för bakdanteri och illvilliga rykten 

som gör gällande att Isak är adopterad (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 48).  

 Den dagen Isak blir avvand ställer Abraham till med gästabud. Hagars son 

Ismael leker och skämtar med sin halvbror Isak vilket gör Sara arg, eftersom om man 

läser texten i 1 Mos. 21 8-13 i någon äldre översättning, så uppträder Ismael hånfullt 

mot Isak vilket innebär att Sara ställer sig på sonens sida och hävdar sitt 

ställningstagande: hon vill driva bort Hagar än en gång, men nu med hennes avkomma 

för gott, för att på så vis permanent återställa balansen. I handlandet har dock Sara Gud 

på sin sida som, sin vana trogen, inte uttalar denna välvilja direkt till Sara utan vänder 

sig till Abraham: ”Lyssna till Sara i allt vad hon säger dig (1 Mos. 21:12). Sara 

försvinner ut ur berättelsen sen hon slutgiltigt sänt iväg Hagar och Ismael. 

 Det har diskuterats på vilket sätt Saras död står i förbindelse med offrandet av 

Isak. Berättelsen om bibelstället 1 Mos. 22:1-19 där Gud befaller Abraham att offra Isak 

tolkas vanligen som monoteismens stora trosförklaring. Berättelser om barn i fara eller 
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barnoffer kan jämföras med såväl grekiska myter som med primitiva folkriter där 

sönerna lämnar mödrarna för att bli män genom en eldsrit där flammorna symboliserar 

psykisk och fysisk värme samt oåterkalleligt separerar sonen från modern. Isak är Guds 

krigare och brännoffret hans väg till ynglingskapet (Våra bibliska mödrar, Goldman, 

1988, s. 51-52). Sonen Isaks ankomst har givit Sara något av ungdomen tillbaka, något 

av den forna drottninglika värdigheten vilket naturligtvis har medfört att hon vill skydda 

sonen och säkra dennes framtid. Sara försöker då förgäves förmå Gud att besvara 

hennes böner eller bemöta hennes anklagelse mot honom och hon tilltalar Gud angående 

sin stora ångest över brännoffret: ”Du svarar inte, Herre”, säger Sara och vänder blicken 

igen mot den olidligt heta himlen. ”Du bara bränner och bränner, Herre, men talar gör 

Du inte.” (Den sista kvinnan från Ur, Goldman, 1988, s. 143) Trots detta utfall avstår 

Gud att tala till Sara, hennes ångest över Isaks säkerhet stegras, och när hon får ett 

tvetydigt budskap om vad som kan ha hänt Isak blir hennes farhågor så övermäktiga att 

hon faller död ner med knuten hand mot brustet hjärta.  

 Det finns olika varianter på omständigheterna kring offrandet av Isak, i större- 

eller mindre utsträckning utbroderade, och en av de många legenderna kring Saras 

reaktion lyder som följer: Abraham ville inget säga till Sara om Guds befallning för att 

förlusten av den efterlängtade sonen Isak skulle orsaka hennes förmodade brustna hjärta 

och död.  

 En annan legend berättar om den fallne ängeln Samael (1 Mos. 24:67) som slog 

vad med Gud. I en version av denna berättelse påstår Samael att Abraham inte kommer 

att bry sig om Herren när han väl fått sin son, men Gud sätter emot och påstår att 

Abraham till och med skulle offra sin son åt honom. Abraham går med på detta och 

Samael säger till Sara att hon är svag och böjlig för frestaren, men Sara viker inte för 

dessa ord utan sätter emot och sluter upp med Abraham i ståndaktighet och lojalitet mot 

Gud. Den fallne ängeln blir då panikslagen när hans plan hotar att gå om intet, eftersom 

Gud har stoppat offrandet av Isak i sista stund, och Samael ser då sin enda chans att 

påverka skeendet till sin fördel genom att förleda Sara. Han ljuger för henne och påstår 

att Abraham offrat Isak och av brustet hjärta faller Sara död ner. Abraham får i sin tur 

sedan höra av Samael att han är skuld till Saras död eftersom det ju var han som tog 

hennes son ifrån henne. När Isak blivit Guds krigare har Sara fullföljt sin roll. Hon dör. 

Men man får inte veta att Sara har avlidit förrän det står att läsa i 1 Mos. 23:2: ”Och 
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Sara dog i Kirjat -Arba, det är Hebron, i Kanaans land.” (Våra bibliska mödrar, 

Goldman, 1988, s. 50-54)   

 Sara benämns som den första matriarken, och det första som sägs om henne i 

Bibeln är att hon är Abrahams kvinna och därtill ofruktsam, infertil i den hebreiska 

bemärkelsen att hon inte kan stå för livets grundläggande princip, hos henne kan inte 

ursprunget uppstå. I 1 Mos. 11:29-30 tar sig Abraham Sara till sin kvinna, den kvinna 

som från början kallas Sarai och hennes ofruktsamhet förs genast på tal: ”Abrahams 

hustru hette Sarai” men ”Sarai var ofruktsam och hade inga barn.”(Våra bibliska 

mödrar, Goldman, 1988, s. 42). Saras förnedrande första omnämnande i Bibeln kan 

tyckas få sin väl avvägda motpol i de hedersamma eftermälen man finner om henne i 

Nya testamentet där Sara också omnämns. I Hebreerbrevet 11:11 omskrivs hennes tro: 

”Genom tron fick jämväl Sara, fastän överårig, kraft att bliva stammoder för en 

avkomma, i det hon höll den för trovärdig, som hade givit löftet.” I Gal. 4: 21-31 

framhålls Saras förbund med löftet och det himmelska Jerusalem där de två kvinnorna 

Sara och Hagar tjänar som symboler för två förbund: 

 

Det ena (förbundet) kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. Sinai är ett 

berg i Arabien men svarar mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri tillsammans med sina 

barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder, som det står skrivet: ”Gläd dig, du 

ofruktsamma och barnlösa, jubla högt, du som inte har känt födslovåndor, ty den ensamma får många 

barn, fler än den som har en man.” Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak. Den gången förföljde han 

som var född efter naturens ordning den andre som var född på andligt sätt, och så är det också nu… 

Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. 

 

Enligt bibelcitatet framställs Sara som förmer än Hagar, som är bunden i sitt kött och 

lägre stående under Sara som äger statusen av en andlig moder och därmed är fri från 

synd och en fri kvinna. Hon beskrivs som en förebild för alla hustrur, en kvinna som 

lyder sin man och gör det rätta: ”så som Sara lydde Abraham och kallade honom herre.” 

(1Pet.3:6)  
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5.1  Analys av Sara 

Sara representerar sin tids överklasskikt, är tilldelad hög status och en eftertraktad social 

ställning. Hon har frihet att besluta över den som står under henne i rangordningen. 

Detta är också hennes enda rätt. Saras öde tecknas enligt den berättande traditionen i en 

snäv och begränsad värld som helt och fullt fokuserar på kvinnans funktion som 

livgivare. Saras rättigheter är få, funktionerna än färre samt handlingskraften beskuren 

vilket leder till ett gudstvivel som i sin tur genererar ett agerande utanför de gudomliga 

anvisningarnas sfär. Sara handlar på eget bevåg på grund av behovet att främja först 

sina egna och sedan sin sons intressen.  

 Kontextuellt sett ter det sig således inte så besynnerligt att hon ser sig tvingad 

att driva bort konkurrenten Hagar från sitt utstakade revir. Sara framställs som 

underlägsen och värdelös, inte lika god nog som Hagar, den unga och fertila kvinnan 

som trots sin lägre sociala rang tar igen detta med sina naturliga tillgångar ungdom och 

fruktsamhet. Trots att Hagar inte äger Saras materiella rikedomar eller status äger hon 

något som skattas högst bland Bibelns kvinnor: en duglig livmoder; källan till söner, ty 

utan söner är en kvinna utan värde. Således är Hagar brukbar och Sara obrukbar, även 

om Sara finner en utväg med hjälp av list och den omtalade kontaktmagin. Slutsatsen 

man kan dra är kanske krasst att det man inte har i livmodern får man ha i huvudet: 

Saras allra främsta tillgång är nämligen hennes intelligens; förmågan att framgångsrikt 

göra bruk av det hon har i stället för att undergräva sin egen person och klandra sig 

själv för vad hon saknar. Sara är kreativ och fertil i tanke och handling. (Våra bibliska 

mödrar, Goldman, 1988, s. 45, 51) 

 Förhållandet Sara och Hagar kan betraktas ur olika synvinklar beroende på om 

man är man eller kvinna. Det kan te sig irrationellt av Sara att lägga hela skuldbördan på 

Abraham, samt rikta sitt hat mot Hagar, eftersom det ju var Sara själv som från början 

iscensatte hela scenariot. Det kan även förefalla typiskt traditionellt kvinnligt 

känslostyrt, om man inte betänker ett generellt hävdande att man som kvinna ser saken 

ur ett vidare och mer skeendefokuserat, kontextbundet samt mångbottnat perspektiv där 

man perceptivt befinner sig på flera plan samtidigt och därmed enklare uppfattar 

mönster, än en man som enligt traditionellt sätt att se det tar genaste vägen mot 

problemets lösning utan att göra ”onödiga” avstickare och därmed hinna plocka upp 

nyanser ur gråskalan också. Kvinnor kan sympatisera med Saras känslor och handlingar 

eftersom hon ju måste tåla en yngre kvinnas spefullhet i sitt eget hem med fokus på den 
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infekterade nerven barnlöshet. Detta universella och allmängiltiga lidande som kvinnor 

världen över kan identifiera sig med gör även Sara universell och allmängiltig; hennes 

lidande och handlingssätt är tidlöst relevant. 

 Frågeställningen kring Saras syndande är inte helt klargjort vid en första 

anblick eftersom Gud stöder hennes val (1 Mos. 21:12). Däremot kan man diskutera 

hennes ursprung. Sara följer Israels Gud efter att ha övergivit och lämnat bakom sig 

Mesopotamien och dess hedniska gudar. Eftersom gudinnan Ninhursags påverkan på 

Sara fortfarande antas vara betydande ser sig Gud kanhända manad att manifestera ett 

maktutövande på de områden där denna kvinnogudomlighet härskar, nämligen 

havandeskapet och moderskapet. Herren undanhåller Sara glädjen att vara fruktsam som 

andra kvinnor samt förmånen att få bli mor. (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 

51). Gud gäckar Sara även på andra sätt. Guds upprepade löften till hennes make 

Abraham omintetgörs gång på gång av hinder. Knappt har Herren utlovat Abraham 

landet: ”Så skall jag göra dig till ett stort folk.” (1 Mos. 12:2) förrän gudslöftet om det 

stora landet Kanaan går i stöpet när hungersnöden slår till och stammodern Sara tvingas 

in i harem i främmande land, och som berättartekniskt fördröjande moment, som stegrar 

spänningen ytterligare, hinner knappt Sara få en son genom Hagar förrän Saras 

problemlösning avvisas (1 Mos. 16:9). Dock finns det även en teologisk poäng i dramat: 

Gud finns till för sitt folk genom alla slags svårigheter. (Rut och Ester, Nielsen & 

Jensen, 1999, s. 46) 

 Kommunikationen i historien mellan Gud och Hans undersåtar ter sig indirekt. 

De tre gudasända änglarna anländer utan att Sara ges anledning att ana att de är annat än 

av dödlig härkomst eftersom Abraham beordra henne: ”skynda dig och ta tre sea-mått 

fint mjöl, knåda det och baka kakor.” (1 Mos. 18:16) Således tror Sara att besökarna är 

av kött och blod eftersom de uppenbart ska förplägas som sådana och de är dessutom 

oinbjudna främlingar som beblandar sig i hennes privata angelägenheter. I denna 

kontext ter sig hennes hånleende respons på deras ord inte särskilt märklig utan snarare 

naturlig. Detta indirekta tillvägagångssätt att meddela Sara ett budskap av så laddad 

karaktär kan betraktas som ett klumpigt och okänsligt brott mot Saras integritet. Dock 

angrips och tillrättavisas Sara av Gud för hennes naturliga reaktion. Detta skrämmer 

henne så pass att hon nekar till sin förmodade smädelse vilket vållar henne ännu en 

direkt tillsägelse för sitt otacksamma och tvivlande agerande; Sara bör akta sig för att 

förlöjliga den som härskar över henne. 



 

 

 

28 

 

 Sara är sprungen ur en kultur där modern och hennes gudinna vördats och 

hedrats som livets källa. Nu påstår då en manlig guddom (Gud) att hon, som är barnslös 

och förmodat ofruktsam, skall föda en son. Denne Gud har inte initierat en dialog med 

henne, inte heller har Gud givit henne möjligheten att bära ett barn. Sett ur hennes 

subjektiva perspektiv och lidande har hon beretts år av ovärdighet och smärta: ”Se, 

Herren har gjort mig ofruktsam, så att jag inte föder barn.” (1 Mos. 16:2) Allt detta 

överväldigar Sara. Gud utövar sin makt på ett sådant vis att det får en vriden ironisk 

innebörd att en gammal kvinna ska föda barn och upphäva lagarna om kvinnans 

grundläggande konstitution. (Våra bibliska mödrar, Goldman, 1988, s. 48, 51). 

 Historien har inget lyckligt slut. Saras hett efterlängtade son Isak skall 

genomgå mandomsprovet och skiljas från sin moder. Enligt vissa legender 

desinformeras Sara och förleds av lögner; enligt bibeltexten försvinner hon ut ur dramat 

när hon säkrat sonens framtid och drivit bort Hagar och dennas son Ismael. 

Omständigheterna kring Saras försvinnande är inte helt klara och man får inte vetskap 

om hennes död förrän detta nämns i 1 Mos. 23:2 efter offerscenariot. Således talar inte 

traditionen om för oss vad Sara spelar för roll i detta eller vad hon fick veta som ett led i 

att Gud inte talar direkt till Sara eller kommunicerar rakt med henne. Bristen på 

information och direkt delaktighet gör Sara svag mitt i den nervslitande ståndaktigheten 

och orsakar skada och död. Sonen Isak begråter sin moders död (1 Mos. 23:2) och då 

folktraditionen tolkar det förmodade offrandet av Isak som orsak till Saras död 

återkommer vi till hennes fråntagna rättigheter som den desinformerade och 

missgynnade.  

 Guds brist på direkt dialog och kommunikation med Sara resulterar i 

tolkningsutrymme och tolkningsföreträde från andra krafter och den egna missvisande 

slutledningsförmågan. Sara är en kvinna som lämnas åt sitt öde och under resans gång 

kämpat för att äga rättigheter och ge röst åt sin vrede när hennes toleransgräns nåtts: 

”Driv ut denna tjänstekvinna och hennes son.”(1 Mos. 21:10) Saras utbrott kompletterar 

samt matchar föreställningen om Sara som en komplex människa och individ. Hon är 

lydig men despotisk, självuppoffrande men självhävdande, praktisk men irrationell; en 

motsägelsefull, sammansatt och mänsklig kvinna och människa, faktum som tangerar 

tidlösheten i historien om Sara; de universella samt kvinnliga premissernas relativitet 

om värde beroende på manlig kontext. 
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6 Hermeneutisk utredande diskussion kring Rut och Sara  

I enlighet med den hermeneutiska metodens grundval att gå från del till helhet och 

färdas från helhet ner till del för att fånga och fokusera på förförståelsen samt 

förståelsen av traditionen och kontextens betydelse för frågeställningars validitet i 

tematiserandet av det aktuella och närvarande svarar mot de gemensamma nämnare 

respektive skillnader mellan Sara och Rut. Båda två föds ur berättelsens direkta kontext, 

utan egentliga eller konkreta antydningar om familjebakgrund eller ursprung. Rut har 

lämnat sin familj bakom sig i Moab och inget sägs om hennes mor eller far eller 

förhållandet med dem och hennes kontextuella betydelse och förankring i Bibeln 

springer ur hennes vuxna familjeliv med Noomi, som sannolikt utgör ett slags surrogat 

för Rut.  

 Sara i sin tur föds ur Abrahams famn, liksom Eva från Adams revben en gång, 

när han tar henne till sin kvinna och hennes ursprung är dunkelt, men även det förpassat 

till ett land av hedningar som dyrkar många gudar. Både Rut och Sara acklimatiserar sig 

till den nya miljön och accepterar sina nya familjers religion. Gud är en central figur i 

anpassningen till kvinnornas nya liv; det föreligger en frånvarokänsla och distans i 

berättelserna om Sara och Rut. I Ruts bok håller sig Gud i bakgrunden om än 

dominerande och verkar närmast genom berättelsens aktörer med det tydliga målet i 

sikte att skapa släktled vilka leder fram till Messias. Rut belönas och värderas som en 

kvinna som inte är äregirig eller hämndlysten, inte uppvisar traditionellt manliga 

karaktärdrag och som dessutom har ett obefläckat rykte: ”allt folket i min stad vet att du 

är en hederlig kvinna.” (Rut 3:11). Guds karaktär som den svartsjuke och obarmhärtige i 

utdrag ur Gamla Testamentet mjuknar och värderar kvinnan Rut efter egenskaperna som 

står i motsats till de dito han avskyr: ohederlighet, liderlighet och måttlöshet.  

 I berättelsen om Sara förekommer ingen ”gudstystnad” men Gud gör sig mer 

påmind här som den straffande och obarmhärtige Guden. Sara får konsekvent 

andrahandsinformation om ting som hör hennes privatliv till och allra oklarast är 

omständigheterna kring hennes ofruktsamhet; hon får plågas år ut och år in, tåla hån och 

bakdanteri för att absurt nog föda sonen Isak på ålderns höst. En son som det kretsar 

skumma planer kring angående brännoffret, ett offer som upphävs utan tydlig 

information till Sara. Nyckelordet i berättelserna om Sara och Rut är utkorelse: att Gud 

genom dessa kvinnor hjälper ett helt folk och Herren framstår konsekvent som rationell, 

med parollen ändamålet helgar medlen framför ögonen: Rut föder Obed som leder fram 
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till Jesus och kungar över folk skall härstamma från Sara. Gud kommunicerar inte på ett 

direkt sätt med Sara eller Rut med undantag från Sara i form av en tillrättavisning: ”Jo, 

du log”. Sara och Rut får uppskattning för sina insatser som kvinnor i egenskaper av 

maka och mor, i enlighet med att tillhöra det rätta huset och den rätta religionen, som 

stöttepelare och medspelare både i den mindre kontexten för mannen och svärmodern 

samt i den större kontextuella planen som livmoder.  

 Det kontextuella och traditionella samspelet mellan Saras och Ruts liv och 

roller handlar i enlighet med den hermeneutiska processen inte om att problematisera 

eller skapa ytterligare frågeställningar utan om att bilda en tolkad förståelse av det 

tänkta och upplevda i föreställd kontext. Kvinnorna Sara och Rut hör hemma i sin 

kontextuella och traditionella samtid men som traditionsbärare har de även medverkat 

till konkret transkribering av specifika upplevelser där det symboliska värdet och 

funktionen i en samtida och nutida kontext, med utgångspunkt från sina roller och sin 

status, markerar deras kraft att påverka och utöva inflytande trots Guds och patriarkatets 

dominans.   

 

7 Sammanfattande resultat av diskussion 

Frågeställningen Vilket kontextuellt symboliskt värde samt funktion fyller Sara och Rut 

med utgångspunkt från kontextuella roller och status i en patriarkalisk värld? besvaras 

Sammanfattande med att man både av Rut och Sara kan dra symbolisk- och faktisk 

lärdom bortom tid och kontext och att båda kvinnorna äger tidlös aktualitet. Rut är 

sammanfattande nog flexibel och insiktsfull nog för att förstå att man som kvinna inte 

nödvändigtvis behöver en man för att klara livhanken, att en kvinna kan uppfylla en 

annan kvinna och Sara är en kvinna som appellerar till alla kvinnor som slåss för 

någonting i livet; kärlek, barn, en social position, och hon använder framgångsrikt sin 

intelligens och list i brist på en livgivande livmoder, men hon går bet när det gäller att 

värdera systerskap bortom kvinnlig konkurrens, avundsjuka och att upptäcka 

annorlunda värderingar och utvägar som Rut. Dessa kvinnors levnadsöden inbjuder till 

att lyfta och framhäva de enkla och begränsade- men samtidigt sammansatta och 

gränsöverskridande kvinnorna upp till att erhålla mänsklig vinst i form av att vara 

flerdimensionella varelser med kropp, själ och hjärta i en värld av patriarkal och 

gudomlig dominans, men även om man i enlighet men även om man med en 

hermeneutisk ansats kan dra slutsatser därom så kan vi inte sätta punkt vid ett 
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slutresultat som hindrar ytterligare frågeställningar eller vinklade perspektiv eftersom 

det står i motsats till den mänskliga och komplexa sakens natur.     
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