
Beteckning: Rel C 19:V00 

 
 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

En gång Allmoder 
Kvinnosyn från förbiblisk tid till våra dagar 

Patriarkatets intåg och Gudinnornas fall 

Hanna Persson 
Januari 2001 

C-uppsats, 10 poäng 
Religionsvetenskap 

Religionskunskap C 
Handledare: Åke Tilander 



Innehållsförteckning Sidan 
 
Inledning 3 
 
Bakgrund 3 
Syfte och frågeställning 3 
Metod och källor 4 
Forskningsläge 4 
 
Bakgrundsdiskussion 5 
 
Avhandlingen 
1. Tiden före Gamla testamentet 6 
1.1 Det matrilinjära samhället 7 
1.2 Könet styr gudomen 9 
1.3 Gudinnans fall 9 
 
2. De monoteistiska religionerna gör sitt intåg 11 
2.1 Gamla testamentet, skapelseberättelsen 12 
2.2 Judendomen 13 
2.3 Nya testamentet, kristendomen 13 
2.4 Vart tog gudinnan vägen? 15 
2.5 Var finns kvinnorna i Bibeln? 16 
2.6 Kyrkofädernas roll 18 
2.7 Historiska fakta om kvinnohatet 19 
 
3. Kvinnor talar om Jesus 20 
3.1 Jesus – ett problem? 20 
3.2 Patriarkatet 22 
3.3 Artiklar 22 
 
Slutdiskussion 23 
 
Sammanfattning 25 
 
Referenslitteratur 26 
 

 
 

2



Inledning 
Under den tid jag läst religion på högskolenivå har jag utvecklat ett intresse för kvinnan i reli-
gionen. Kvinnorna har sällan en framträdande roll, såväl i religionen som religionshistoriskt. 
Visst finns det gott om kvinnor i religionen, men de kommer sällan eller aldrig till tals. De 
figurerar mestadels i periferin, nödvändiga för att föra släktet vidare, men annars ganska 
odugliga varelser. En orättvis bild. I mångt och mycket har bibeln anklagats för att ligga till 
grund för den negativa kvinnobilden. Läser man bibeln ser man dock att den visar på både 
negativa och positiva sidor hon kvinnan. I kyrkan anammade man dock raskt den negativa 
bilden. Jesus budskap om jämlikhet, som från början lockade så många kvinnor, passade inte 
in. 
 
Historien är skriven av män, för män och så har samhället fungerat och fungerar i viss mån 
ännu idag. Jag ska i min uppsats försöka ta reda på vad det var som hände. 
 
Om tiden före skrivkonsten kan vi endast anta, gissa och tro. Många antar att den tiden var en 
tid för gudinnorna och kvinnan. Man vill gärna tro att kvinnorna styrde, att samhället var fred-
ligt och harmoniskt, att männen var de grymma, krigande och politiskt intresserade. Kanske 
var det en mer jämlik tid. Hur som helst ska jag försöka belysa detta ur ett kvinnligt perspek-
tiv och verkligen låta gudinnornas och kvinnornas roller komma till ytan. 
 
Historien utgör den grund vi idag står på. I den grunden utgör religionen en stor bit, mycket 
större än vi tror. Bilden av kvinnan som lägre stående än mannen präglar fortfarande samhäl-
let. Även om vårt samhälle inte idag i lika stor grad är styrt av religionen som för bara 50 år 
sedan, finns fortfarande ramen kvar. Jag är intresserad av vilken syn kvinnorna har på Jesus 
och den manliga guden. Vad det har betytt för dem att kristendomens huvudperson är/var en 
man och att patriarkatet varit det styrande inom såväl kyrkan som i samhället. 
 
Enligt Onsell är det hög tid att vi släpper fram kvinnorna. Onsell menar att myten om Eva 
skapades i förevändning att förtrycka kvinnan. Genom att låta Eva bära ”hundhuvudet” för 
mänsklighetens synder visade mannen på sin överlägsenhet och samtidigt på kvinnans oför-
måga. 
 
”Mycket har talats om myternas makt, men litet om myternas begynnelse. Hur många av oss har fått 
veta, att i religionens gryning var bilden av vår gud en kvinna? Hur många har genomskådat histori-
en? Förstått att Eva var en slug skapelse av en grupp män som ensamma ville besitta jorden 
…”(Onsell 1985:68) 
 
Bakgrund 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att titta närmare på utvecklingen från en tidig epok, med kvinnogudar 
och matrilinjära samhällen till patriarkatets intåg och så småningom de bibliska religionerna, 
judendomen/kristendomens, övertagande. Syftet kan tyckas omfattande, men tittar man när-
mare på frågeställningen som följer här nedan blir begränsningen tydliggjord på ett mer snävt 
sätt. Jag kommer att titta närmare på hur kvinnor idag förhåller sig till Jesus och den manliga 
guden. Jag finner det intressant att se om den historiska utvecklingen från kvinnogudar till en 
enda manlig gud påverkar kvinnor idag. Patriarkatet har med hjälp av Jesus befäst mannens 
storhet och kvinnans underlägsenhet. Detta torde ha en effekt på kristna kvinnor idag. Jag ska 
försöka belysa dessa händelser i historien ur ett kvinnligt perspektiv, lyfta fram kvinnorna, 
söka spåren till deras bleka närvaro. 
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Frågeställning: Jag söker anledningen till varför utvecklingen tog riktning från kvinnan mot 
mannen? Vilken är kyrkans roll i det hela? Jag vill dessutom veta vilka konsekvenser detta 
haft för människorna. Hur ser kvinnor idag på att Jesus är man samt de bibliska religionernas 
Gud som är allmänt känd som en maskulin figur? 
 
Metod och källor 
Jag baserar min uppsats på litteraturstudier. Källorna återfinns i listan över referenslitteratur. 
Samtliga källor är författade av kvinnor. Jag har inte medvetet gjort det urvalet. Tydligt är att 
de flesta samt de för närvarande mest aktuella böckerna inom detta område är skrivna av 
kvinnor. Det kanske kan tyckas att det hade varit ett alternativ att sökt åtminstone en manlig 
källa, för att om möjligt se om där var någon skillnad i sättet att framföra budskapet. Då jag 
till stor del låtit mer erfarna inom området tipsa mig på lämplig litteratur har min lista över 
referenslitteratur slutat med enbart kvinnliga författare. 
 
Forskningsläge 
Genusforskning och intresset för kvinnohistoria har de senaste åren blivit ganska populärt. 
Feminister söker efter kvinnliga förebilder i historien, förebilder som förvisso finns där, men 
som negligerats av patriarkatet. De försöker på olika sätt att plocka fram de ”dolda skatterna”. 
De flesta av mina källor är historieforskning med utgångspunkt ur ett genusperspektiv och 
med syfte att lyfta fram kvinnans roll, både på det mänskliga och på det gudomliga planet. 
 
Tidigare utförd forskning på ämnet är relativt omfattande. Kvinnans roll rent historiskt har på 
senare tid blivit uppmärksammat av framför allt feminister, kvinnliga teologer och kvinno-
forskare. Religionen spelar en stor roll i vårt samhälles historiska utveckling och har på så sätt 
en naturlig roll i kvinnohistorien. Många av författarna nämnda nedan redogör för hela det 
historiska förloppet, från jägarsamhället till modern tid. Få har dock speglat vilken roll denna 
historia haft på kvinnan av idag. 
 
Visst källmaterial kan kanske tyckas gammalt, men på just det området den/dem författa-
ren/författarna valt att avhandla, har jag tyvärr inte lyckats finna något likvärdigt av nyare 
datum. 
 
En bok som jag arbetat extra intensivt med är Eriksson, A-L. Kvinnor talar om Jesus. Denna 
bok bygger ensam upp mitt sista kapitel. Eriksson fokuserar på kvinnans uppfattning av Jesus 
och försöker redogöra för vad det betyder för kristna kvinnor att Jesus är man och om det har 
någon betydelse för kvinnans roll, om hon är underlägsen mannen för att Jesus är man. Boken 
baserar sig på intervjumaterial från kvinnliga präster och pastorer samt att Eriksson presente-
rar akademisk feministisk kristologi. Syftet är att synliggöra det behov som hon menar finns 
mellan dessa två. Hon säger sig själv vara feministisk teolog med en vilja att bearbeta teolo-
giska frågor med hjälp av feministisk teori. Informanterna utgör inte något representativt ur-
val. Eriksson har helt enkelt sökt efter professionella teologer, eftersom hon ville samtala med 
kvinnor som hade viss teologisk kunskap. Samt att hon ville ”samtala med kvinnor som själva 
uppfattade sig som delaktiga i ett övergripande feministiskt projekt, vars mål är en teologi 
som bekräftar kvinnors och mäns lika värde, möjligheter och rättigheter.” (Eriksson 1999;24) 
 
Eriksson är angelägen om att inte låta sitt arbete med boken styras av vad tidigare och, enligt 
henne icke feministiskt medvetna, teologer ansett höra till det kristologiska arbetet. Hon skil-
jer också på Jesus och Kristus i sitt eget språkbruk. Jesus är människan, alltså Jesus från Nasa-
ret. Kristus är Jesus den gudomlige. Den feministiska kristologiska (Kristologi, ord eller lära 
om Jesus som Kristus) uppgiften är enligt Eriksson tvåfaldig. Dels att argumentera mot tradi-
tionella kristologiska föreställningar som bidrar till kvinnors underordning. Dels att visa den 
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radikala feministiska, post-bibliska kritiken inte representerar den ur feministisk synvinkel 
enda möjliga tolkningen av kristen tro och tradition. Många feministteologer ifrågasätter näm-
ligen om det är möjligt att vara både kristen och feminist. Jesu manliga kön leder till en Kris-
tusbild som befäster mäns större gudslikhet samt att den gör kvinnorna beroende av en man 
för att nå frälsning. Eriksson vill komma förbi de negativa effekterna av den kristna teologins 
manscentrering. 
 
Eriksson är själv präst samt doktor i feministisk teologi, landets enda lektor i ämnet. 
 
En bok som väger tungt in i texten på det mellersta kapitlet är Miles, R. Kvinnorna och 
världshistorien. Miles beskriver kvinnans roll under historiens gång, från tidiga gudinnereli-
gioner, de monoteistiska religionerna som degraderar kvinnan och sår ett frö av kvinnoförakt, 
till kvinnorörelsen faser fr. o. m 1800-talet. Miles beskriver kvinnans lidande genom tiderna, 
men också hur bestialiska och kallblodiga de varit såväl som gudinnor som i mänsklig gestalt. 
Hon har verkligen lyckat ge en nyanserad bild och drar sig inte för att framställa kvin-
nan/gudinnan som monster, då historien pekar på att så var fallet. Det är allt för lätt att tro att 
gudinnorna bara var ljuva, starka och driftiga gestalter. Bristen på kvinnliga förebilder i histo-
rien gör det alternativet allt för lockande. Kvinnorna har varit bortglömda under historiens 
gång alldeles för länge, när vi nu lyfter fram dem i ljuset är det viktigt att vi gör det så realis-
tiskt som möjligt. Det är precis vad Miles gjort. Enligt henne själv är den huvudsakliga avsik-
ten med boken att visa kraften i och betydelsen av kvinnornas bidrag till människans utveck-
ling. 
 
En bok som beskriver den europeiska kvinnans historia är Utrio, K Evas döttrar, kvinnans, 
barnets och familjens historia. En mycket omfattande bok som tar upp allt ifrån grekiska gu-
dinnor till biblisk kvinnosyn, men också rent historiskt hur kvinnans roll varit i samhället, 
politiken och familjen genom tiderna. Häxprocessen, den traditionella familjebilden, drott-
ningar och fattighjon, upplysningsfilosofi och modersmyter etc. Utrio har i sin bok med en hel 
del berättelser om olika kvinnor under historiens gång. I och med det blir boken på sina stäl-
len mer skönlitterär än saklitterär. Hon poängterar också i förordet att det inte är en veten-
skaplig studie i traditionell mening. 
 
Utrio är romanförfattare och akademiker med medeltida historia som specialitet. 
 
Bakgrundsdiskussion 
Min uppsats och även materialet jag använt till min uppsats är skrivet ur ett feministiskt per-
spektiv. Det känns för mig av viss vikt att klarlägga de olika begreppen eftersom jag är väl 
medveten om de missförstånd som annars lätt uppstår. Många förknippar feminism med något 
negativt, i vissa fall jämställs ordet med mansförakt. Feminism behöver inte förespråkas av 
kvinnor för kvinnor, den feministiska teorins utgångspunkt är kvinnor och mäns lika värde, 
samma rättigheter och möjligheter. Lika så när det gäller feministisk teologi. Det behöver inte 
vara en teologi av eller om kvinnor. Det är framför allt en teologi som menar att både kvinnor 
och män är skapade till Guds avbild, att både kvinnor och män var Jesu lärjungar på lika vill-
kor. Den feministiska teologin strävar efter att avslöja patriarkatets strukturer i sitt kritiska 
projekt, i det konstruktiva projektet strävar de efter att formulera och presentera teologiska 
modeller som bekräftar alla människors lika värde, möjligheter och rättigheter. På så sätt vill 
man nå förutsättningar för en sedvana som inte är organiserad efter kvinnors underordning 
och mäns överordning. En central fråga i feministisk teologi handlar om Jesus Kristus. Kan en 
manlig frälsare frälsa kvinnor? Även om min uppsats inte är teologisk, arbetar vissa av mina 
källor på det sättet. Erikssons Kvinnor talat om Jesus är exempelvis upplagd på en feministisk 

 
 

5



teologisk grund. Då jag använder mig av den boken under hela det tredje kapitlet anser jag att 
det är av viss vikt att, för den ovane, ge vissa bakgrundsfakta. 
 
Naturligtvis är definitionerna runt så väl ordet feminism som feministisk teologi etc. mycket 
nyanserade vilket också innebär att människors definiering av orden varierar stort. Min moti-
vering till varför jag vill kalla mig feminist är kanske inte den samma som läsarens. Författa-
rinnan Anne-Louise Eriksson formulerar mycket väl hur detta kan vara ett problem. 
 
”För att det över huvud taget skall vara meningsfullt att tala om feministisk kristologi behöver vi för-
stå på vilket sätt kön alls kan komma att bli ett problem för kvinnor i förhållande till hur de tolkar 
Jesus. Om jag tillåter mig att föregripa det resonemang vi kommer att möta i de följande kapitlen skul-
le problemet på en nivå kunna beskrivas så här: Om Jesus är man så är han annorlunda än vad jag 
(en kvinna) är. Att han är man innebär åtminstone att han har andra erfarenheter än vad jag som 
kvinna har, och om han på något sätt representerar Gud så gör det därför också att Gud är annorlun-
da än jag. Annorlunda inte bara för att Gud är gudomlig medan jag är mänsklig, utan för att Gud i så 
fall mer liknar en man än en kvinna. Och omvänt: män liknar Gud mer än vad kvinnor gör, vilket kan 
och har tolkats så att män ges en överordnad ställning i förhållande till kvinnor.”(Eriksson 1999:29) 
 
Kristologi är ord eller lära om Jesus som Kristus. Feministisk kristologi har enligt Ellen 
Wondra ställts inför två olika utmaningar. 
 
”Ellen Wondra menar att feministisk kristologi måste kunna stå upp emot de stråk inom androcentrisk 
teologi som hävdar kvinnors underordning som skapelsegiven och gudomligt sanktionerad.” (Eriksson 
1999:41) ”En andra utmaning är att kristen feministisk kristologi måste kunna hävda tron på att vi i 
Jesus Kristus möter ’Gud i sin fullhet och människan i sin fullhet’ gentemot den feministiska kritik som 
pekar ut de för kvinnor negativa konsekvenserna av en sådan tro.”(Eriksson 1999:42) 
 
Enligt Wondra fokuserar den feministiska kristologiska kritiken på tre områden. 
 
”För det första hävdar kritiken att föreställningen om att ’Jesus är Kristus’ implicit och explicit kon-
struerar kön så att män och den ’manliga’ framstår som närmare det gudomliga och därmed mer vär-
defullt än kvinnor och det ’kvinnliga’. … För det andra kritiserar den androcentriska kristologins 
tendens att strukturellt lokalisera kvinnors identitet och frälsning utanför, och oberoende av, kvinnors 
erfarenhet och existens. … För det tredje kritiseras det sätt varpå Jesus, både som Gud och som män-
niska, idealiseras och görs till norm för hela mänskligheten. Det är en man som skall efterliknas också 
för kvinnor, och det är en mans liv som beskrivs som det perfekta och fullkomliga mänskliga livet” 
(Eriksson 1999:43) 
 
Feministisk teologi eftersträvar ett kvinnoinkluderande sätt att tala om vad Kristus är. Vilket 
inte ovillkorligen betyder att man skall ta avstånd från mannen Jesus, men som fordrar kvin-
nors möjlighet att känna igen sig, sina egna liv och erfarenheter i Kristushändelsen. 
 
1. Tiden före Gamla testamentet 
Gamla testamentet hävdar att världen skapades för ca 5000 år sedan. Vi vet idag att så icke är 
fallet. Den moderna människan beräknas vara 40 000 år gammal och mänskliga varelser be-
räknas, med hjälp av utgrävningar, ha funnits i runt 4 miljoner år. De monoteistiska religio-
nerna sammanfaller dock ganska väl med patriarkatets intåg. Kanske just därför har dessa 
religioner fått bära hundhuvudet för mannens skapade suveränitet över kvinnan. Men det pat-
riarkala samhället var inget som kom som blixt från en klar himmel. I en gradvis övergång där 
fokuseringen vändes från kvinnan mot mannen tog man dock snabbt fasta på den enda guden 
och hans manliga väsen. 
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1.1 Det matrilinjära samhället 
Enligt flera forskare skulle tiden före patriarkatet ha varit en tid där kvinnan hade en stark 
ställning. Av någon anledning förknippas kristendomens Gud automatiskt med en man. Detta 
väsen som enligt bibeln skapat världen, människorna etc. tilltalas Herre och Fader. Men före 
denna Herre härskade en annan ordning – bilden av Gud var då en kvinna. ”I det som en gång 
var det gamla Kanaan har många tysta bevis tagits fram ur sanden som vittnar om tillbedjan 
av Himmelens drottning – de stämmer väl in i Gamla testamentets texter. … Hon finns under 
Elohim - vilket betyder Gudinna – men bibelskrivare och översättare döljer hennes feminina 
ursprung och den ovetande läsaren läser vidare.”(Onsell 1985:40) Gudinnetillbedjarnas tid 
fick dock ett våldsamt slut. Det grundar man på statyettfynd där de statyetter föreställande 
kvinnor har fått sina näsor och öron avslagna. På så sätt trodde man att ”avgudarnas” kraft 
försvann. 
 
Gudinnan tillbads i de områden som idag är Irak, Iran, Saudiarabien, Libanon, Jordan, Israel, 
Egypten, Sinai, Libyen, Syrien, Turkiet, Grekland, Kreta, Italien, Cypern, Malta och Sardini-
en. Även på Irland, i Skottland och Wales tillbad man Gudinnan. 
 
Man tror sig med säkerhet veta att Gudinnan tillbads från minst 7000 f Kr till ca 300 e Kr, då 
stängde de sista gudinnetemplen. Vissa forskare anser dock att man kan spåra tillbedjan av 
gudinnan så lånt tillbaka som 25 000 f Kr. (Onsell 1985:42) Man har nämligen hittat olika 
statyetter o.d. daterade till 25 000 f Kr på olika platser i Frankrike, Spanien, Tyskland, Öster-
rike, f.d. Tjeckoslovakien och Ryssland. 
 
”De har upptäckts liggande nära rester av sjunkna väggar, troligen de tidigaste gjorda människobo-
ningarna på jorden, och de har föreställt den stora Modern, som var den centrala i neolitisk – yngre 
stenåldern - religion.”(Onsell 1985:42) 
 
Enlig Miles skall det finnas bevis för att Gudinnor tillbads så sent som fram till år 500 e Kr då 
de kristna härskarna satte stopp för all tillbedjan. Några referenter påstår att spår för Gudinne-
dyrkan kan följas så långt som 40 000 eller 50 000 år tillbaka. (Miles 1990: 37f) 
 
I vårt patriarkala samhälle har forskarna gjort sitt bästa för att nedvärdera bilden av Gudinnan. 
Hon har kallats oanständig och aggressiv. Prästinnorna kallades på hebreiska qadishtu, vilket 
betyder helig. Översatt har ordet dock ändrat innebörd till prostituerad. Prästinnornas uppgift 
var att ha sex med förbipasserande främlingar. Detta var det renast uttrycket för gudinnans 
vilja och innebar följaktligen ingen skam. Dessa kvinnor högaktades och omnämndes exem-
pelvis de rena och obefläckade. (Miles 1990:54) Forskare har länge trott eller antagit att Gu-
dinnedyrkan endast förekom i myterna. Sir Arthur Evans (1851-1941) gjorde dock fantastiska 
fynd under sina utgrävningar av Knossospalatset på Kreta 1899. När Evans konstaterade att 
alla de oräkneliga gudinnefigurer man hittat under utgrävningarna föreställde samma ”Stora 
Moder”, inte bara förekommande på Kreta utan världen över tog den moderna vetenskapen en 
vändning. Man tvingade acceptera Gudinnans forna storhet. (Utrio 1985:36) 
 
Religionen på Kreta var dominerad av gudinnor precis som den mesopotamiska gudavärlden 
var maskulin. Kretas Gudinna var Alltets Moder och rådde över allt, även livet och döden. 
Den inom andra kulturer under bronsåldern, så populära gestallt, krigaren och allsmäktige 
regenten saknas i den kretensiska konsten under samma period. Av detta har man dragit slut-
satsen att det kretensiska samhället leddes av en drottning eller prästinna.(Utrio 1985:22) Det-
ta betydde dock inte att kvinnorna hade makten i samhället. Så länge den grekiska kvinnan 
höll sig i hemmet och åtlydde sin make var männen nöjda. Men för kvinnor som steg över 
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gränsen för vad som var tillåtet och inte, var straffen hårda. Greklands stora filosofer Pla-
ton(427-347 f.Kr) och Aristoteles(384-322 f.Kr) sökte på vetenskaplig väg bevisa kvinnans 
underlägsenhet. Enligt Platon var kvinnans enda uppgift att vara gravid och föda barn. 
 
”Platons bevisföring är denna: ’Livmodern är i behov av att föda barn. Om den förblir gall under en 
alltför lång tid efter det den nått könsmognad, råkar den ut för störningar och insjuknar allvarligt’ 
…” (Utrio 1985:28) 
 
Aristoteles jämförde kvinnan med en åker. Hon tog passivt emot mannens frö. Att kvinnan 
var kvinna och inte man, berodde på kvinnans oförmåga att vara man. 
 
”Ettusenfemhundra år senare bevisade teologie doktorn Thomas ab Aquino, att kvinnan, låt vara att 
hon inte direkt var ett misstag av Gud – eftersom Gud inte kunde göra misstag – likväl var en ofull-
ständig man. Sexhundra år senare hade man nått så långt att en annan doktor, Sigmund Freud, åter 
besatt kunskapen att konstatera att kvinnan är en ofullgången man som när en ständig avund mot 
mannens könsorgan. Den aristoteliska filosofin dominerade det europeiska sättet att tänka ända fram 
till början av den nya tiden. Under Europas två årtusenden av kristendom har Aristoteles varit den 
betydelsefullaste auktoriteten inom vetenskaperna och inom inställningen till livet och företeelser-
na.”(Utrio 1985:28) 
 
Jordbruket antas enligt Utrio vara det som ledde mänskligheten in i civilisationen, så som vi 
ser på den idag. Jordbruket som antas vara uppfunnet av kvinnan. Denna uppfinning kommer 
att bli hennes fall. Tiden dess för innan var inte matriarkalisk, men under tiden för jägar- och 
samlar folken hade kvinnan lika stor betydelse som mannen. Kvinnans arbete var lika viktigt 
som mannens när det gällde familjens överlevnad. Det finns inget som pekar på att kvinnans 
arbete var lägre värderat. Men de jordbrukande, boskapsskötande människorna levde i ett 
samhälle som benämns patriarkaliskt. Kvinnan hade där fått kliva ner ett trappsteg för att 
symbolisera mannens överhöghet. (Utrio 1985:12) 
 
Hur kvinnorna uppnådde sin status var förmodligen hennes förmåga att ge nytt liv. Innan man 
förstod hur befruktningen gick till trodde man att endast kvinnan kunde skapa nytt liv och att 
hon fick barnet, att kvinnan var begåvad med den heligaste och mest betydelsefulla kraften i 
världen. Kvinnans förmåga att ge nytt liv sågs som en imitation av Gudinnans skapande av 
världen. Men denna mirakulösa gåva som kvinnan fått, förmågan att föröka sig, har även varit 
hennes öde.(Utrio 1985:38) 
 
Det är likväl viktigt att komma ihåg att Gudinnan/gudinnorna inte enbart var livgivande blida 
varelser. Den gudomliga kvinnan hade lika starka band med livet som med döden. Gudinnan 
som för mänskligheten till jorden är den samma som på mer eller mindre trevliga sätt tar dem 
därifrån. (Miles 1990:39) 
 
”Fångna som vi är i en kliché om den alltid lika kärleksfulla, alltid lika förlåtande modern, är det vid 
första anblicken svårt att förena denna skrämmande bild av den onda modern med den goda. Men 
både liv och död förenas först och främst i hennes sexualitet – inte alls i det ’rena’ moderskapet. I sin 
första sexuella aktivitet skapade hon liv; men i sitt könsliv krävde hon mannens innersta väsen, hans 
jag, t o m hans död. Här har åter gudinnans och hennes handlingars rätta natur fallit offer för senare 
tiders skenheliga pryderi.”(Miles 1990:40) 
 
Även de jordiska kvinnorna var aggressiva krigsförare. I det keltiska Britannien uppträdde 
Gudinnan alltid i krigargestallt och man hade särskilda krigardrottningar som var mycket 
högaktade. De keltiska stridslystna kvinnorna var legendariska för sin kraftfullhet och blod-
törst. (Miles 1990: 50) I Medelhavsområdet och i Främre Orienten har det sedan urminnes 
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tider berättats om en stam kvinnliga krigare, amasonerna. P.g.a. bristen på historiska data har 
berättelserna om amasonerna tagits för skrönor och legender. Kvinnohistoriker har dessutom 
känt obehag inför amasonerna. Då amasonerna alltid slutligen besegras och våldtas och/eller 
blir bortgifta med manliga hjältar såsom Theseus anser kvinnohistorikerna att dessa historier 
endast är ett sätt att försäkra sig om mannens oundvikliga dominans. Legenderna om amaso-
nerna får historiskt stöd i senare tiders otaliga ritualer, skendrabbningar och ceremonier som 
tillskrivs amasonursprung av sina utövare.(Miles 1990:51) 
 
1.2 Könet styr gudomen 
Kanske kan det vara så att gudomens kön bestämmer vilket kön som är makthavande i sam-
hället. Det patriarkala samhället vi lever i har i varje fall bestämt könet på vår gudom. Gudom 
och arvsföljd har även det ett klart samband. Från början var det helt naturligt att modern sågs 
som den enda föräldern då det var hon som var den livgivande. Det var mannen som vid gif-
termål flyttade till kvinnan. Vi hade då ett matrilinjärt samhälle, observera - inte ett matriar-
kat. 
 
”… övertygelsen 1800-talets forskare hade att matriarkatet en gång hade varit ett universellt stadium 
i världskulturen, då kvinnorna lyckades införa matriarkat genom att besegra sina liderliga hanar när 
det mänskliga samhället övergick från djurisk promiskuitet. I den samhällsordning som sålunda ska-
pades var kvinnan överlägsen på alla nivåer från den mänskliga till den gudomliga, och de uteslutna 
hanarna, ociviliserade och våldsamma, smög omkring i utkanten av varje ’gynokrati’ och ruvade på 
gruvlig hämnd. Matriarkatet var nämligen bara ett stadium på människans väg mot civilisation. Till 
sist – vilket är logiskt för en manlig historiker – lyckades männen störta matriarkatet och införa patri-
arkat, civilisationens högsta stadium och dess fagraste blomster.”(Miles 1990:45) 
 
Mest känt för sitt kvinnoinflytande är Kreta. Gudomen var Gudinnan, arvet gick på kvinnans 
linje och kvinnan hade även ett högt anseende. Kvinnorna var Gudinnornas representanter på 
jorden. Makten var ärftlig och gick i rakt nedstigande led från mor till dotter. Mannen kunde 
endast bli kung om han gifte sig med drottningen, men han åtnjöt ingen makt.(Miles 1990:46) 
 
”Överallt finns det otaliga bevis på att ’när åkerbruket ersatte jakten … och samhället iklädde sig 
matriarkatets ämbetsdräkt fick alla kvinnor socialt och ekonomiskt inflytande’, och åtnjöt vissa bas-
rättigheter.”(Miles 1990:47) 
 
Dessa rättigheter var exempelvis att de fick äga och förvalta pengar och egendom, vid skils-
mässa fick kvinnan behålla barnen och mannen var skyldig att betala underhåll. I och med att 
Gudinnans inflytande upphör går kvinnorna miste om sin ställning. 
 
1.3 Gudinnans fall 
Gudinnan hade en påtaglig respekt bland männen. Bland winnepagioindianerna i Kanada viss-
te männen att om han drömde om Gudinnan skulle ohyggligt öde drabba honom. Han skulle 
då bli en cinaedi, en homosexuell som var tvungen att gå klädd i kvinnokläder samt villigt gå 
med på alla sexuella krav andra män ställde på honom. Detta är inget unikt. Fruktan inför Gu-
dinnan och hennes makt förekom i de flesta kulturer. (Miles 1990:58) 
 
Eftersom kvinnan p.g.a. sin livgivande kraft ansågs gudomlig befann sig mannen i ett rejält 
underläge. Så småningom görs försök att efterlikna kvinnans natur. Männen genomför olika 
riter där det centrala är att försöka imitera kvinnokroppens funktioner. 
 
”’Genom modern’ innebär dock inte någon medkännande identifikation med kvinnan. … det första 
’vapnet i mannens kamp att skaka av sig den kvinnliga dominansen … (Miles 1990:59) 
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Kvinnans gåva att föda var något som gjorde mannen grön av avund. Eftersom det inte är bio-
logiskt möjligt för en man att föda överförs den gåvan till de manliga Gudarna. 
 
”Denna mannens kamp, inte bara för att imitera och övertrumfa, utan också för att tillskansa sig 
kvinnans förmåga att ge liv, försiggick på alla nivåer. Att Zeus födde Athena ur sitt huvud är en klas-
sisk vändning av den urgamla skapelsemyten och har paralleller i många andra mytologier.”(Miles 
1990:59) 
 
Mannen upptäckte också den nödvändiga samverkan i och med kvinnans havandeskap. I och 
med det blev hennes livgivande kraft inte längre gudomlig. 
 
”Sedan mannen hade lurats i århundraden … var jämlikhet inte nog. Han insåg nu vilka följdverk-
ningar hans makt hade, och han skulle härska …”(Miles 1990:60) 
 
Fallossymbolen blev männens vapen mot kvinnorna. Mannen och hans fallos var hemligheten 
bakom myten om kvinnans livgivande kraft. Makten var hans. Han var upphovet till allt le-
vande. En något modernare fallosdyrkare var Freud, som påstod att kvinnan var underlägsen 
pga. avsaknad av yttre könsorgan. Hon var en ofullkomlig man. 
 
”Paradoxalt nog var det gudinnan själv som först införde falloskulten. I myten om Isis, som dyrkades i 
Främre Orienten, i Asien och i Europa, befallde gudinnan att en Osiris – lingam skulle ställas upp i 
hennes tempel i Tebe. Följaktligen innebar dyrkan av gudinnan offer till hennes fallossymboler eller 
kännemärken. … Men så snart penis väl kommit upp sig från sin biroll till att spela huvudrollen i pri-
maldramat visade den sig vilja känna på publikens jubel. I Grekland sprang fallossymboler upp över-
allt, som draktänder.”(Miles 1990:61) 
 
Att makten övergår från gudinnan och kvinnan till guden och mannen, är något som sker suc-
cessivt. Till en början är Gudinnan hon som skapar, i hennes liv finns tillfälliga älskare. Sena-
re skildras hon tillsammans med en make, påtagligt mycket yngre än gudinnan själv och utan 
makt. I ett tredje stadie regerar gudinnan och hennes make tillsammans. Till slut är det man-
nen som ensam härskar och gudinnan/kvinnans roll bleknar bort. 
 
Olika sätt att kväsa den kvinnliga Gudinnan var alltså att låta henne gifta sig med en manlig 
Gud. En annan metod var att helt enkelt döda gudinnorna. I de semitiska babyloniernas ver-
sion förklarar gudakungen Marduk krig mot allmodern Tiàmat. Han hackar henne i småbitar 
och formar sedan världen med hjälp av hennes kropp.(Miles 1990:65) I berättelsen om den 
unga hjälten Gilgamesh har vi ännu ett exempel på hur mannen besegrar kvinnan. Gudinnan 
Ishtar inbjuder Gilgamesh att bli hennes älskare, men han vägrar med invändningen att det 
gått illa för Ishtars tidigare män, han vill inte bli ett nytt offer. Gilgamesh representerar den 
nya mannen, han som vägrar böja sig under kvinnan. (Goldman 1988:26) 
 
Under denna nya gudomliga ordning gick kvinnornas rättigheter samma väg som deras riter. 
Kvinnornas roll blev nära nog som slavar.(Miles 1990:69) Kravet på att kvinnorna skulle hål-
la sig till endast en man, hennes make blev gällande. Detta var inget som gällde båda könen. 
Männen tilläts på vissa ställen exempelvis låna någon annan frus sexuella tjänster. Eftersom 
kvinnorna inte längre var gudomlig fanns det inget som hindrade männen från att använda 
våld mot kvinnorna för att nå sina mål. 
 
”Alltifrån rituella offer till påtvingad änkebränning av oönskade barnbrudar spreds dödandet av 
kvinnor som ett pestvirus genom Indien, Kina, Europa och Mellanöstern till de mest avlägsna männi-
skoboningar.”(Miles 1990:71) 
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Kvinnorna kapitulerade inte självmant eller utan motstånd, men deras försök att försvara sig 
slogs mycket hårt tillbaka. I takt med att de nysa samhällena utvecklades fick den manliga 
makten gradvis stöd av lagen. 
 
Kvinnokroppen var något av en gåta för männen, något som framkallade rädsla och avund. 
 
”Ty kvinnorna var farliga från topp till tå. Ett vackert hår kunde framkalla lust; följaktligen tillät den 
judiska Talmud från år 600 att en man skilde sig från sin hustru om hon visade sig offentligt utan hu-
vudbonad, medan Paulus gick så långt att han lärde de kristna att en kvinna som kom till kyrkan bar-
huvad lika väl kunde låta raka av sig håret. … I sin mun dolde kvinna ett av sina mäktigaste och opå-
litligaste vapen – tungan. Ett ordspråk som återfinns i så gott som alla språk påstår nervöst att ’den 
enda goda hustrun är hon som tiger’ …” (Miles 1990:106) 
 
Besattheten av att lägga munkavle på kvinnan tog sin början redan i Mose lag, i judendomens 
upprinnelse: ”Kvinnor skall tiga”. Den dyker även upp i kristendomen, med Paulus krav på 
kvinnors ”Tystnad och underkastelse”.(Miles 1990:106) Kvinnor som inte åtföljde detta krav 
utsattes för förföljelse och tortyr. I Europa, under medeltidens början, fanns något som hette 
käringbetsel vilket var en slags järnkrona. Någon form av kavle eller tunga satt på kronan och 
stack in i kvinnans mun, vilket ledde till blodutgjutelse. Ett annat sätt att få stop på kvinnans 
vilja att uttrycka sig var att binda fast henne på en stol, surra fast änden vid en påle på stran-
den och sedan doppa henne upp och ner i vatten, lera eller gyttja. En vanlig utgång var att 
kvinnan drunknade.(Miles 1990:106) 
 
Det var inte bara kvinnans förmåga att ge nytt liv som var kontroversiellt för mannen. Även 
menstruationen kändes farlig. Blod var för männen ett skrämmande tecken, på både livet och 
döden. Av alla mänskliga sekretioner är blodet det som är mest laddat med kraft och fara. 
(Miles 1990:110) I judendomen stämplas kvinnan som oren i tolv dagar före, under och efter 
blödning. Detta står att finna i Tredje Mosebok 12:1ff. Även kristendomen och islam hade 
speciella föreskrifter mot kvinnor under menstruationen. Under kvinnans ”sjukdom” var män 
förbjudna att ens närma sig henne.(Miles 1990:111) 
 
2. De monoteistiska religionerna gör sitt intåg 
Så uppstod judendomen. En religion som för sin tid hade en mycket unik ideologi. Många har 
genom tiderna förvånats över judarnas otroliga sammanhållning. Inget verkar kunna splittra 
dem. I en tid av både gudar och gudinnor åstadkom judendomen en revolutionerande uppfin-
ning – de påstod att det endast fanns en gud och att dem, judarna, var av honom det utvalda 
folket. Det är detta som svetsat dem samman och som hindrar dem från splittring, vad som än 
händer. 
 
”De fem större trossystemen, judendomen, buddismen, konfucianismen, kristendomen och islam, alla 
betonade de kvinnans underlägsenhet genom sin natur och fordrade att hon underkastade sig värde-
ringar och krav som utformats för att främja mannens överhöghet. Hur kom detta till stånd? Buddha, 
Jesus, Muhammed och andra profeter lärde ut kärlek.”(Miles 1990:91) ”Med en uppriktig tro på den 
Enda Guden kom den oundvikliga plikten att tvinga den på andra; med anspråk på att ha patent på 
sanningen kom för första gången ortodoxa idéer, bigotteri och förföljelse.”(Miles 1990:92) 
 
”Som maktrelation skapar alltså monoteismen oundvikligen en hierarki – med en gud över alla andra, 
med den starkare över den svagare, den troende över den icke-troende. Därtill kommer den nya tan-
ken om ett personligt förhållande mellan mannen och hans gud ledde till idén att Gud hade tagit säte i 
varje patriark, eftersom Gud hade valt att skapa mannen till sin egen avbild.”(Miles 1990:92) ”Efter-
som mannen står under Gud i hierarkin måste kvinnan, som mer avlägsen från Gud, stå under man-

 
 

11



nen. Vilket omsatt i praktiken gör att alla män står över alla kvinnor, far över mor, make över maka, 
broder över syster, sonson över farmor. I vartenda ett av dessa nya system befriade Gud mannen från 
slaveriet och gjorde honom till delägare i evighet, medan kvinnor inte ens fick ansöka om att komma 
in i det himmelska samfundet.”(Miles 1990:93) 
 
Mannens jakt på makt beskriver Miles genom att mannen skapar en manlig Gud. Fallossym-
bolen är inte tillräcklig, men med en gud som är mannens avbild, en skapare av universum 
som står över allt annat och är personifierad med mannen skulle kontrollen bli total. Herra-
väldet kunde inte baseras på ett organ över vilket männen inte hade herravälde. 
 
”Det måste finnas något mer - en idé om en inneboende, evig manlighet som inte var fysisk, synlig och 
otillförlitlig - något som var större än alla kvinnor för att det var större än mannen; en allsmäktig och 
orubblig kraft, en gud, gud fader, vilken mannen uppfann till sin egen avbild.”(Miles 1990:78) 
 
2.1 Gamla testamentet 
Skapelseberättelsen 
Skapelseberättelsen i Gamla testamentet är bara en bland ett tiotal. Bibeln har dock under år-
hundraden betraktats som sannfärdig och när man levt i konformitet med dess normer är dess 
betydelse för den europeiska kulturen unik. Man tolkade texterna som Guds ord och på så sätt 
fick minsta berättelse också enorm betydelse. 
 
Bibelns mest kända text och den text som haft störst betydelse av alla däri, torde vara skapel-
seberättelsen. Myten om Adam och Eva har varit normbildande för kvinnosynen. Paulus har i 
alla tider använt just denna berättelse när han exemplifierat kvinnans lägre ställning. Luther 
beskriver det så här: ”Eftersom Satan ser att Adam är förträffligare, vågar han inte angripa 
honom, då han är rädd att hans försök skall visa sig fruktlöst. Även jag menar att om han fres-
tat Adam först, skulle Adam ha gått segrande ur striden. Han skulle ha krossat ormen under 
sin fot och sagt: ’Håll tyst! Herrens påbud var annorlunda!’”(Goldman 1988:31) 
 
I bibeln finns två skapelseberättelser. De står att finna i 1 Mosebok. I den ena skapas först 
mannen, därefter kvinnan av hans revben 1 Mos.2:21. I den andra skapas människan till Guds 
avbild 1 Mos. 1:27. Revbensversionen är ändå den som är mest känd, alltså den version där 
kvinnan kommer tvåa, skapad ur mannen och namngiven maninna. Mannen föder kvinnan 
dessutom utan smärta. Resten av födslarna får kvinnan ta hand om och det allt annat än smärt-
fritt. Enligt alla primitiva myter är det kvinnan, inte mannen, som ger liv. Genom att låta 
kvinnan springa fram ur mannen har man definitivt visat på skillnaden mellan de gamla och 
det nya. Guds skapelse var i och med människan fulländad. Vad Gud inte hade räknat med var 
att Eva tillsammans med ormen snart skulle förstöra denna idyll. Hon lät sig luras till att äta 
av kunskapens träd och på så sätt förde hon synden till världen. Kvinnan dömdes hårt. 
 
”Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina 
barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.” (1 Mos 3:16) 
 
Kvinnan skulle inte bara bestraffas för sin livgivande kraft. Även hennes förhållande till jor-
den, det som var livgivande åt naturen förbannas av Gud innan han kastar ut människorna ur 
paradiset. (1 Mos 3:17-19) 
 
”Jorden är förbannad och det är kvinnans fel. Hon lyssnade på Ormgudinnan i stället för Jahve. Hen-
nes värld, den kvinno-orienterade jordbrukarkulturen, är dömd att förgås. I den första konflikten utan-
för paradiset segrar de nomadiserande, patriarkaliska herdarna över de bosatta jordbrukar-
na.”(Goldman 1988:39) 
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De bibliska religionerna formades i ett ökenlandskap, mycket olikt det landskap Gudinnan 
levde i. 
 
Lilith den första kvinnan, enligt legenden Adams första hustru. Hon beskrivs som förförisk, 
lockande och självständig. En kvinna som vägrade att böja sig för sin man. Men hon existerar 
inte bara i legenden utan har även en plats i bibeln. I Jes 34:14 uppträder hon som en oren 
ande i öde trakter. Ormen var den som lurar Eva till synden att äta av den förbjudna frukten. 
Ormen som i gudinnereligionen var en viktig symbol förknippad med visdom förvandlas i 
bibeln till ett syndens djur. Visserligen listig med inte i positiv bemärkelse. I vissa fall har 
ormen påståtts vara Lilith som genom sin list och avsaknad av respekt för såväl mannen som 
Gud, övertalar Eva att äta av den förbjudna frukten. 
 
2.2 Judendomen 
”Dess fullständiga manscentrering och fadersdominans medför även de angenäma dragen av patriar-
kalismen: viljan att beskydda den svaga kvinnan, aktning för modern, hustrun och äktenskapet. Så 
länge som en judisk kvinna gjorde det som förväntades av henne, hjälpte och tjänade sin man, var 
ödmjuk och födde honom barn, kunde hon vänta sig beröm och uppskattning av såväl mannen som 
omgivningen. Patriarken accepterar en kvinna som känner sin begränsning, han till och med älskar 
henne.”(Utrio 1984:41) 
 
Med judendomen kom också de tio budorden, Guds lag för juden. Observera att budorden 
endast gällde judarna. Hedningarna, de utomstående var betydelselösa. Det ansågs inte som 
att bryta mot Guds lag om man dräpte eller våldtog en hedning. Att bryta mot lagen vad gäll-
de kvinnor inom den egna religionen var inte heller att i full utsträckning bryta mot Guds lag. 
En våldtagen judisk kvinna ansågs själv skyldig, precis enligt grekisk- romersk uppfattning. 
Enligt GT hade den judiska mannen dessutom sällan endast en hustru. Detta försvarades med 
kvinnans starkare könsdrift. (Utrio 1984:43) Bevisen för detta består bl.a. av berättelsen om 
Lots döttrar, vilka söp honom full för att få ligga med honom, Lea och Rakel som ackorderade 
om vem av dem Jakob skulle ligga med, etc. 
 
Redan i GT:s första rader stöter vi på judarnas manliga Gud – Jahve. 
 
”Merlin Stone gör gällande att Jahve härrör från ett indoeuropeiskt jägarfolk, nomadiserande folk-
stammar som kom norrifrån och som tillbad en manlig gud. Hon drar slutsatsen att judarnas maniga 
präster – levitrena – sannolikt härstammar från ett av dessa norrfolk, nämligen hettiterna. Som stöd 
för sin djärva teori pekar hon på bibelställen, geografiska platser, gör ’tidsstudier’.” (Onsell 1985:54) 
 
Att avfalla från Jahve betraktades av leviterna som den lägsta och simplaste av missgärningar. 
Det som i gudinnereligionen framstått som heligt, samlaget, gavs en negativ betydelse. Ord 
som boleri, skökor, otukt och liderlighet togs i bruk. Kvinnor och sexualitet förknippades med 
skam.(Onsell 1985:59) 
 
2.3 Nya testamentet 
Kristendomen 
”I början var kristendomen en viktig och välkommen förändring för kvinnorna i herrarnas och trälar-
nas värld. Den gav dem möjlighet att förverkliga sig själva som tappra försvarare av en idé.”(Utrio 
1984:98) ”Även under den första kristna tiden fann kvinnor inte bara en roll, utan även ett redskap för 
motstånd mot manlig dominans. Genom att välja att bli Kristi brud räckte det oundvikligen lång näsa 
åt obetydligare män. Tusentals unga kvinnor hjälpte med liv och lust till att bygga guds kyrka … I 
själva verket var de allra första kristna kyrkorna i Rom och annorstädes hus som hade donerats av 
förmögna änkor, och alla de kristna församlingarna som omtalats i Apostlagärningarna möts under 
någon kvinnas tak …” (Miles 1990:87) 
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När kristendomen övergick från att vara en religion för trälar och fattiga, till att bli en religion 
för medelklassen, försämrades kvinnans position. Så länge kristendomen kämpade för sin 
existens var kvinnans arbetsinsats välkommen, men så snart som den nådde en stabil ställning 
trängdes kvinnorna undan. Martyrskapet var eftertraktat. Man sporrade och uppmuntrade det-
ta, då man genom dessa vittnen stärkte kyrkans ställning. Det var det heligaste tänkbara av allt 
heligt. Det eviga livet sådant det förekom i kyrkans helgonförteckningar kunde vinnas även på 
vanligare sätt, genom exempelvis fromhet, vishet och hjälpsamhet. (Utrio 1984:98) 
 
Vid tiden för kristendomens uppkomst började kvinnofientliga drag bli skönjbara inom ju-
dendomen. Dessa drag kunde tveklöst spåras till den grekiska filosofin. Denna utveckling 
kom att få en ödesdiger betydelse för utformningen av kristendomens kvinnouppfattning. 
(Utrio 1984:44) Utrio syftar på filosofier med en negativ inställning till det världsliga livet, 
exempelvis nyplatonismen. Dualistiska filosofier som delar tillvaron på två, gott och ont, ande 
och materia, rent och orent. Kvinnan inordnades på samma sida som det onda och orena. Sex 
var orent och skulle på sin höjd förekomma i fortplantningssyfte. Kristendomen började ta 
form under det att dessa idéer var mycket starka i det romerska samhället. Män som avkrävs 
avhållsamhet utvecklar snart ett hat till objektet för sina lustar(kvinnan). Genom att lägga 
skulden på kvinnan, ge henne rollen av en liderlig och förförisk varelse gör mannen sig fri 
från skuld för sina lustar. Detta är något grundläggande i den kristne mannens syn på kvinnan. 
Här formas ett förakt inför kvinnan. (Utrio 1985:44) 
 
Jesus, en man som kallats historiens första feminist, en man som påstods vara Guds son, och 
som förkunnade allas lika värde utgör ett nytt inslag. I NT:s evangelier framgår tydligt att 
Jesus syn på kvinnor skiljer sig från samtiden. 
 
”Han talar aldrig om kvinnan som en mindrevärdig varelse och varnar inte i överensstämmelse med 
tidens sed sina lärjungar för kvinnornas bedräglighet och lockelser. Tvärtom är Nya testamentets 
kvinnor levande varelser, andliga personligheter, och Jesus behandlar dem även som sådana utan att 
underskatta deras religiösa längtan. … Trots att evangelierna förhåller sig till kvinnan som om hon 
vore en människa behandlar Nya testamentet som helhet betraktat såväl kvinnan som sexualiteten 
negativt.” (Utrio 1984:48) 
 
Kyrkan har dock lyckats dölja det positiva under nästan 2000 år, bl.a. genom att ta fasta på det 
negativa samt genom att ge kvinnan rollen som den som spolierade människans framtid. Före 
patriarkatets dagar existerade inte ordet sköka, det är en produkt av männens styre. En ogift 
kvinna som blivit våldtagen tvingades gifta sig med förövaren. En äktenskapsbryterska straf-
fades med döden genom stening. Jesus kommer till en kultur där kvinnan har en starkt under-
ordnad roll gentemot mannen. När man till Jesus för fram en äktenskapsbryterska för att se 
vad han har att säga svarar han att den som är utan synd skall kasta första stenen. Den första 
som fick veta vem Jesus egentligen var, var en kvinna. De som först fick se honom uppstån-
den var kvinnor. Jesus hade även kvinnor i sin lärjungeskara. Kvinnor som lika troget som de 
manliga lärjungarna följde honom, men de har inte fått äran att titulera sig lärjungar. Evange-
liet som skrivits av Maria Magdalena togs inte på något större allvar. En kvinnlig evangelist, 
det säger väl allt. 
 
Paulus har kämpat hårt för en fortsatt negativ bild av kvinnan. Hans åsikt var traditionell och 
motsvarade det i samhället rådande tankesättet, till skillnad från Jesus. Det var också Paulus 
åsikter som blev dem som anammades. 
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”Ogifta män, änkor och jungfrur är välbehagliga, och bäst av alla är Paulus själv: ’Jag skulle dock 
vilja att alla människor vore såsom jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den 
ene så, den andre så’.”(Utrio 1984:49) 
 
Vad som står att läsa om kvinnan i Korinterbreven blev riktgivande för kristendomen. 
 
Inom de flesta andra religionerna arbetade kvinnor som prästinnor, men inom kristendomen 
och judendomen vägrades de tillträde. Kristendomen, liksom judendomen, är exceptionella i 
detta fall. (Utrio 1984:54) Den enda möjligheten en kvinna hade till andlig jämställdhet med 
mannen var att hon förblev jungfru. 
”Det är emellertid inte fråga om enbart jungfrudomen, om den rent kvinnliga egenskapen. I bakgrun-
den finns kyrkofader Hieronymus tes, enligt vilken en kvinna som förblir jungfru och inte föder barn 
upphör att vara kvinna; hon må kallas man. Trots att jungfrudomen hade ett värde i sig, så var det 
dock mera respektingivande och ärofullt att vara man, vilket därmed blev eftersträvansvärt för kvin-
nan.”(Utrio 1984:100) 
 
2.4 Vart tog gudinnan vägen? 
I bibeln kan vi hitta svaren till vart Gudinnan tog vägen. I andra Mosebok 34:13 kan man läsa 
om hur altaren bröts ned, stoder slogs sönder och Aserorna, bilder på Gudinnan, höggs bort. 
Vidare ges en ganska brutal beskrivning i Mosebok hur man slog ner allt motstånd. Även Jo-
sua 10 ger en detaljerad beskrivning om människoslakten. Av dessa bibeltexter att döma var 
det alltså ett väldigt mödosamt arbete att förgöra Gudinnan. I Andra Konungaboken 23:4-15 
befalls människorna att föra bort alla redskap som var gjorda till Baal och Aserorna. Men vet 
man inte att detta är namn på Gudinnan säger en namnen inte mycket. 
 
I både Gamla och Nya testamentet finns skildringar av kampen mot Gudinnan. Den stora gu-
dinnan måste förföljas och förgöras för att lämna plats åt den monoteistiske guden. (Miles 
1990:94) 
 
”Kvinnor – och även män – måste bringas att tro på kvinnors underlägsenhet, att inse att kvinnans 
rätta plats i alla betydelser var under mannen. Följaktligen inledde den ende gudens patriarker en 
hysterisk mytkampanj för att motivera nödvändigheten av kvinnors underkastelse. Den helige Ambro-
sius sammanfattar dess grunddrag så här behändigt: ’Adam lockas till synd av Eva, och inte Eva av 
Adam. Då är det rätt och riktigt att kvinnan accepterar som sin herre och man den hon lockat till 
synd’. … Adam och Eva-myten, antagligen den enda riktigt effektiva fientliga propagandan i könskri-
gets långa historia, hade andra betydelsefulla följdverkningar. Dess grundläggande uppgift var att 
sätta mannen först i alla händelseförlopp. I alla fadersreligionerna – judendom, kristendom och islam 
– skapar Gud mannen först … Med en magisk gest vänder Gud på biologin och ställer naturen på 
huvudet i och med att hans man-barn föds. … Gud övertog nu all förmåga till nytt liv.” (Miles 
1990:95) 
 
Det är alltså inte längre kvinnan som är den livgivande, det är Gud, en manlig gestalt. Kvin-
nan som en gång var helig just för sin mystiska förmåga att ge liv, har nu reducerats till ingen-
ting annat än en tjänstvillig livmoder. ”… en gång Allmoder, nu bara en behållare för mannens 
säd.”(Miles 1990:97) 
 
”… under de ca tusen år som skilde mellan judendomens uppkomst och islams födelse gjorde alla 
världens viktigare religioner sin debut, den ena efter den andra. De satte genast igång med den dubb-
la uppgiften att skapa sig ett eget samfund av troende och att utplåna all opposition. Där andra man-
liga gudar skulle utplånas, vilken chans hade då kvinnliga gudomligheter? I den lustgård som en gång 
hade kallats Eden mötte Moder Natur Gud Fader och sin dom.” (Miles 1990:82) 
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2.5 Var finns kvinnorna i Bibeln? 
De kvinnor som verkligen syns i Bibeln(man kan lätt tro att de inte existerar)är hustrur, bi-
hustrur, döttrar eller älskarinnor. Den mest framträdande egenskapen hos kvinnorna i Gamla 
Testamentet är trolöshet. ”Om inte logiken talade för motsatsen skulle man kunna tro att det 
endast föddes gossebarn på Bibelns tid. Männen föds in i den Bibliska historien. Deras härstam-
ning anges i långa pedantiska släktträd. De föds på en speciell plats, vid en noga angiven tidpunkt och 
deras födelse hälsas med glädje. … Bibliska kvinnor är utan rötter, historielösa, sekundära. … Den 
bibliske guden vänder sig endast i undantagsfall direkt till kvinnor. … Kvinnor svarar med trolöshet. 
Profeternas bild för svek och synd är den otrogna kvinnan: Ja, du är din moders dotter, hennes som 
övergav sin man och sina barn; du är dina systrars syster, deras som övergåvo sina män och sina 
barn(Hes 16:45)”(Goldman 1988:15) 
 
I Bibeln ligger rätten till skilsmässa helt hos mannen. 
 
”Det räcker med att en man skall känna ’leda’ för att ha rätt att skicka iväg sin hustru (5 Mos 24:1) 
Och när ’misstankens anda’ kommer över mannen att hustrun varit otrogen kan han utsätta henne för 
det fruktansvärda vattenprovet (4 Mos 5:11-31). … Om mannen tar främmande kvinnor i krigsbyte, då 
må han njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender (5 Mos 20:14)” (Gold-
man 1988:82) 
 
Vattenprovet gick ut på att prästen blandade ihop ett offervatten, brukligt vi otrohet eller 
misstanke om otrohet var kornmjöl och vanligt vatten samt jord från kyrkgolvet. Prästen läser 
en besvärjelse över kvinnan, skriver ner den och lägger den sedan i vattnet. Kvinnan ska nu 
dricka av vattnet. Är hon skyldig ska hennes buk svullna och hennes sköte vissna och kvinnan 
blir ett avskräckande exempel som hennes folk använder i förbannelser. ”Detta är lagen om 
svartsjuka, som gäller när en kvinna som tillhör en man bedrar honom och orenar sig eller när 
en man grips av svartsjuka mot sin hustru. Han skall då ställa sin hustru inför Herren, och 
prästen skall göra med henne allt som föreskrivs i denna lag. Mannen är fri från skuld, medan 
kvinnan skall bära den skuld hon själv dragit över sig.(4 Mos 5:29-31) Mannen kan inte var 
otrogen mot sin hustru, endast försynda sig mot andra män eller mot sin gud. 
 
Redan i Tvåflodslandet, området från nutida Egypten till nutida Irak vilket anses vara den 
västerländska kulturens vagga, straffades otrogna kvinnor hårt. Inte för att det var moraliskt 
orätt utan för att det var ett brott mot mannens äganderätt. Om en kvinna orsakar sin makes 
död för att kunna gifta om sig med en annan, flåddes hon levande eller korsfästes. Detta gäll-
de inte för mannens räkning. Han kunde t o m sälja sin fru och sina barn som slavar för att 
betala av en skuld. Eller så tog han helt sonika ut skilsmässa, vilket lämnade hustrun inget 
annat val än prostitution om hon skulle överleva. Ett annat sätt att straffa kvinnor var att brän-
na dem levande. 
 
Trots alla oförrätter religionerna gjort kvinnorna så drog de ändå till sig stora skaror av just 
det könet. 
 
”Organiserad religion kan ha varit roten till kvinnans historiska nederlag – Eva föll inte, hon blev 
knuffad – men den hade inte det syftet från början.” (Miles 1990:82) ”Kombinationen av hämndens 
psykologi och tillfredsställelsen i en sublimerad sensualitet måste ha varit djupt trösterik för nedvär-
derade kvinnor. I belöning-och-straff-systemen ingick även att ju mer kvinnor underkastade sig och 
led, desto större blev den slutliga gottgörelsen. … Det förtroende med vilket kvinnorna i dessa första 
samfund antog och t o m manipulerade de nya patriarkernas diktat ger ännu en fingervisning om or-
saken till samfundens framgång. Ursprungligen var det bara ett par tuppfjät från de gudinnereligioner 
de hade störtat, och det finns rikliga bevis för att kvinnliga troende i flera hundra år fortsatte med sina 
traditionella kvinnliga ritualer, jämsides med de nya gudstjänsterna. Profeten Hesekiel, en av juden-
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domens grundare, såg till sin förskräckelse hur judiska kvinnor på 400-talet f Kr ’grät för Tammuz 
skull’ och sörjde den döde offerkungen, vars minne i Tammuz, Attis eller Adonis gestalt varje år fira-
des på Blodsdagen i slutet av mars (kristendomen skulle komma att kalla dagen långfredag).” (Miles 
1990:85) 
 
De nya religionerna förringade kvinnans betydelse och det som tidigare gjorde henne gudom-
lig vändes nu emot henne. Sexualitet och fruktsamhet blev något fult. Nu sattes i stället den 
jungfruliga oskulden främst. Barnbrudar blev de ideella hustrurna, orörda och rena oskulder. 
 
”Så mäktig var denna oskuldsfetisch att ett nytt ideal uppstod, nämligen att bevara oskulden för evigt. 
… den kristna kyrkan hade ett speciellt bekymmer med kvinnans sexualitet. … Metaforen med ’gödsel-
säck’ för kvinnokroppen var en fix idé bland de första kristna: ’Om man öppnade en kvinnas tarmar 
skulle man se vad orenhet hennes vita hud skyler … Om en vacker scharlakansröd klädnad dolde en 
hög äcklig dynga skulle någon vara galen nog att älska dyngan för den skull?’” (Miles 1990:98) 
 
Att Jesus föddes av en kvinna blev nu naturligtvis ett problem. ”Vår Herre, Guds son, Värl-
dens frälsare, kunde inte ha fötts ur en säck skit. Kyrkofäderna måste skydda Marias renhet 
för att skydda hans. Det påbjöds att Den Heliga Jungfrun förblev jungfru inte bara före Jesu 
födelse, utan även efter.” (Miles 1990:98) 
 
Miljontals av barnbrudarna dog varje år av gynekologiska skador eller i barnsäng. Brittiska 
militärläkare hittade bl.a. dessa skador hos barnbrudar i Indien, så sent som 1921:”A. 9 år. 
Dagen efter bröllopet. Vänster lårben ur led, bäckenbenet krossat. Mjukdelar i trasor. … M. ca 10 år. 
Kröp till sjukhuset på händer och knän. Har aldrig kunnat stå upprätt sedan giftermålet.” (Miles 
1990:114) Påpekas bör att detta var något som inte bara förekom i Indien. 
 
Tortyrredskap användes inte bara för att tysta kvinnor som vågat tala. Men det användes tor-
tyrredskap på flera områden. Det s.k. kyskhetsbältet, en järn eller silverkorsett som svetsats 
ihop på kvinnans kropp med en metallstång i grenen. Dessa var dock näst intill omöjliga att 
röra sig i och var därför inte i allmänt bruk. Men utgrävningar i framför allt Tyskland visar att 
det var ganska vanligt att begrava kvinnor i kyskhetsbälte.(Miles 1990:116) Kvinnligt omskä-
relse var också något man nyttjade. I synnerhet inom islam är detta ett faktum. Att döda bebi-
sar av kvinnligt kön var också en metod för att slippa alla bekymmer flickorna orsakade fa-
miljen. 
 
När kvinnorna hade sex till hyllning för Gudinnan ansåg männen det vara vulgärt. Att männen 
i sin tur utnyttjade kvinnan för sexuella tjänster, inte som en hyllning till honom eller den 
manliga Guden, utan som ett tecken på förnedring var det ingen som höjde på ögonbrynen. 
När kvinnorna själva valde att ha sex var det vulgärt, när mannen p.g.a. sin egen lusta tvingar 
kvinnor till sex är det OK. Den prostituerade kvinnan är ett tydligt tecken på ett lovligt byte. 
Skapad av mannens kättja, bestraffad för att hon uppmuntrar den. ”Hennes yrke var det slagfält 
där manlig åtrå och kvinnoförakt möttes.” (Miles 1990:122) 
 
Helt naturligt har den kvinnosyn Bibeln föreskrivit också varit den bild kyrkan anammat. Det 
patriarkala samhället har tagit fasta på exempelvis skapelseberättelsen när man givit mannen 
den överordnade och kvinnan den underordnade rollen. Kvinnosidan i kyrkan var från början 
den vänstra, som i och med kyrkans läge också blev den norra. Kyrkorna byggdes, med vissa 
undantag, i vädersträcken öst – väst. Redan innan de bibliska religionernas intåg var väder-
sträcket norr förknippat med något negativt. Det var där de onda makterna kom ifrån. Männen 
satt således till höger i kyrkan, på Gud Faders högra sida. (Matt 25:31) Kyrkan har valt att 
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lägga tonvikten på negativa exempel, predikningarna har ofta kretsat kring Paulus nedsättande 
uttalanden om kvinnor. Jesus budskap om jämlikhet har gått förlorat. 
 
Inom judendomen finns en rabbinsk morgonbön där mannen tackar Gud för att han inte blivit 
född till kvinna. (Åsbrink 1978:23) 
 
2.6 Kyrkofädernas roll 
Kyrkofäderna har haft en mycket stor betydelse i den kristna kyrkans utveckling och starkt 
påverkat det kristna tänkandet. De förenades av hatet mot och avskyn och fruktan för sexuali-
teten. De blev tvungna att godta äktenskapet eftersom Kristus accepterat det. Men, sex var 
endast tillåtet inom äktenskapets ramar och endast i syfte att skaffa barn. Själva avlandet var 
en god sak eftersom det var instiftat av Gud och nödvändigt för att föra människosläktet vida-
re, men könsakten var av ondo, om den inte kunde äga rum utan åtrå. Önskvärt var naturligt-
vis total avhållsamhet. 
 
”Sålunda växte ur kärlekens religion fram en lära som förbjöd kärleken, människans naturliga behov. 
Detta tankesätt hade en ofantlig betydelse för hela den europeiska kulturen.” (Utrio 1984:51) 
 
Tertullianus, en av den kristna teologins grundläggare(160-220) sade: 
 
”Vet du inte att du är Eva, synderskan? Ännu kvarlever Guds straffdom över ditt kön i denna värld, då 
måste också din skuld kvarstå. Du är Djävulens port … Varje kvinna skall undvika att vara vacker och 
tilldragande klädd och i stället leva i sorg, ja, vanvårda sitt yttre, då var och en av dem bör vara en 
sörjande botfärdig Eva; kvinnan skall ständigt genom botövningar av allehanda slag söka sona, vad 
Eva brutit.” (Onsell 1985:84) 
 
Tertullianus var den enda av kyrkofäderna som inte levde i celibat. Han levde ett normalt fa-
miljeliv, som han dock var djupt skamsen för. En av de män som redigerade bibeln, den heli-
ge Hieronymus(342-420) uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Kärleken anstår mannen. Fruktan anstår kvinnan. Kvinnan och slaven anstår darrningar. Kvinnan 
ett satans redskap.” (Onsell 1985:84) 
 
Martin Luther(1483-1546), vår store reformator hävdade att: 
 
”Kvinnorna skola tiga i församlingen, det är icke tillåtet för någon kvinna att hon predikar … man 
skall icke tillåta stumma eller andra, som på annat sätt äro oskickliga därtill, att predika … Ty den 
som skall predika behöver en god stämma, ett gott uttal, ett gott minne och andra naturliga gåvor.” 
”Regementet och herraväldet tillhör mannen … Däremot måste hustrun sitta hemma och vara bunden 
vid sitt hus, vilket Paulus i Tit 2:5 derför kallar husaktig.” En god hustru får inte tänka på hurdan 
hennes man är, utan vara glad och tacksam att Gud satt henne i det äkta ståndet. ”Därför vill 
jag vara min man undernådig.” ”Ty Djävulen lurar ständigt på det kvinnliga släktets kyskhet, vilket 
släkte även av naturen svagt, lättsinnigt och lätt att bedraga, och därför även svårare utsatt för Djävu-
lens listiga snaror.” ”Om en kvinna är trött av ständiga barnsängar, och slutligen dör i en är det icke 
något att sörja över – hon är i världen för att föda. Det är därför de är till.”(Onsell 1985:87) 
 
Dessa uttryck har många gånger hörts försvaras med förevändningen att de var ”barn av sin 
tid”. Naturligtvis var dem det, om det sedan kan användas som försvar är en annan fråga. 
Kyrkan anammade dessa idéer direkt och drev dem dessutom väldigt hårt. Många är än idag 
av den uppfattningen att kvinnan borde tiga i församlingen, inte bara religiösa. Dessa män har 
till stor del bidragit till att kvinnan alltid kommit ”på andra plats”. Samhället anammade dessa 
idéer, man litade på dessa män, trodde att de rättroget tolkade bibeln. Att bara vifta iväg det 
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hela med en axelryckning och påstå att de var barn av sin tid är allt för lättvindigt. Bibeln är 
skriven av män, för män och mestadels om män. Kvinnan har fått representera trolösheten, 
otukten och missgärningarna. Kan det verkligen ha varit så på den tiden det begav sig, att 
kvinnorna var sådana usla människor? 
 
2.7 Historisk fakta av kvinnorhatet 
Tortyrredskap och förtryck, på många olika sätt hade patriarkatet sökt kväsa kvinnan. 
Historiens värsta utrbott måtte dock ha varit häxjakterna i Europa och Amerika. Kvinnor som 
man ansåg inte ha försånd nog att följa den heliga skriften, som var lättpåverkade etc. För att 
vända på den traditionella historiska formeln tycks sanningen i själva verket vara den att 
häxorna inte var okunniga, utan att okunniga kvinnor löpte större risk att bli tagna för 
häxor.(Miles 1990:137) Exempelvis den lite udda kvinnan, den fattiga och som var mer olärd 
om Gud och Kristus än den kvinna som stod högre i rang i samhället. 
 
“Kan det bara vara ett historiskt sammanträffande att häxjaktens kvinnomord sammanföll med de 
århundraden som såg en förvånansvärd ökning av kvinnors politiska makt över hela världen 
…”(Miles 1990:138) 
 
Patriarkatet hade så djupt rotat uppfattningen om kvinnans mindervärde att kvinnorna själva 
aktivt talade för detta. I Amerika kämpade kvinnorna aktivt mot sin egen rösträtt. I 
Storbritannien uttryckte drottning Viktoria sitt förakt mot kvinnorättsrörelsen. (Miles 
1990:226) De första kapitlen i Första Mosebok användes ihärdigt av kyrkan under 
häxjakterna. 
 
När påven och dominikanerbröderna konstruerade sin häxteori skapade de ingenting nytt. 
Häxor och trollkarlar har alltid funnits. Att man började förfölja dem var däremot nytt, 
förutom bland judarna. Mose lag förpliktigade nämligen varje jude att begå mord på dem som 
ägnade sig åt trolldom. (Utrio 1984:189) Enligt kristendomen var allt som hade med häxeri 
något som tillhörde hednisk vidskepelse och följaktligen inget för den kristne att bry sitt 
huvud med. 
 
“Att förfölja dem som sysslade med trolldom var under den tidiga medeltiden till och med en praktisk 
omöjlighet: den största delen av befolkningen var bönder, vilka i prästerskapets och adelns tycke inte 
var stort sett bättre än djur. De måste först göras till kristna – först efter det kunde man anklaga dem 
och deras kvinnor för att avvika från den kristna läran. Först på 1500-talet, vid tiden för 
reformationen och motreformationen, kan man tala om ett verkligt kristet Europa med undantag endst 
för de yttersta randområdena. Vid samma tid bröt häxförföljelserna ut i fullt raseri.” (Utrio 1984:190) 
 
“Kvinnornas andel bland trolldomsutövarna var lika stor som männens andel bland helgonen. All 
trolldom beror på kroppens liderlighet, vilken hos kvinnorna är bottenlös, sägs det i ‘Häxhammaren’. 
Kvinnorna är mer godtrogna än männen, de är mer lättpåverkade av och mer benägna att ta emot en 
främmande ande, de är lösmynta och kan inte dölja sina elaka konster för andra kvinnor; och 
eftersom de är svaga tar de sin tillflykt till hemliga vapen för att nå seger. Vad angår kvinnornas 
intellekt eller deras fattningsförmåga beträffande andliga och intellektuella ting, förefaller de att vara 
helt olika männen … Enligt tidens vetenskap var kvinnorna inte i stånd att tygla sitt raseri och inte 
heller sin outsläckliga köttsliga vildhet, som lätt ledde till att de fick agg till andra. … Dessutom var 
redan deras namn på latin, femina, ett bevis för deras svaga tro, vilken var den verkliga orsaken till 
att de gav sig trolldomen i våld: femina bestod av det latinska ordet fe ‘tro’ och minus ‘mindre’.” 
(Utrio 1984:198) 
 
Under tusen år hade den kristna kyrkan utvecklat kvinnohatet till en vetenskaplig teori där 
häxprocessen utgjorde den organiserade effektiva manifestationen. (Utrio 1984:199) 
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3. Kvinnor talar om Jesus 
Följande kapitel kommer jag att basera på Anne-Louise Erikssons bok Kvinnor talar om Je-
sus. De två tidigare kapitlen kan man eventuellt se som en grund till detta, det tredje och av-
slutande kapitlet. Här kommer jag att ta upp vilken effekt det haft på kvinnor av idag att det är 
så ont om framträdande kvinnor i de bibliska religionerna (i detta fall kristendomen). Vad det 
har betytt att kristendomen är en patriarkatets religion, att Jesus var man och att den monoteis-
tiske guden går under en maskulin föreställning. 
 
”Gång på gång under intervjuerna mötte jag denna föreställning; att vad kristendomen blivit inte är 
detsamma som vad kristendomen egentligen är.” (Eriksson 1999;106) 
 
Detta är något som är av stor vikt för informanterna. Visst har kristendomen förändrats, enligt 
dem till det sämre. Därför är det av yttersta vikt att söka hålla fast vid det positiva och komma 
ihåg att kristendomen från början var en religion som gick i jämställdhetens tecken. 
 
”Han är ofrånkomlig på något vis. Det är han som är utgångspunkten för kristen tro.” (Eriksson 
1999; 17) Det är Jesus informanten talar om. Samtliga av Erikssons informanter är ense om 
detta, att Jesus är utgångspunkten och något oerhört viktigt för kristendomen och även för 
dem som kvinnor. 
 
”Naomi Goldberg å sin sida säger att ’Jesus Kristus kan inte symbolisera kvinnors befrielse. En kultur 
som vidmakthåller en maskulin bild för det högsta gudomliga kan inte tillåta sina kvinnor att erfara 
sig själva som jämlika med män.” (Eriksson 1999;17) 
Kvinnor har genom hela kristendomens historia gjort gällande att de upplevt en frigörelse och 
revansch genom sin tro på Jesus Kristus. Samtidigt som just Jesus, som man, fått ta rollen och 
vara den som personifierar patriarkatet. Det är dessutom tydligt att Jesus för vissa kvinnor 
utgör ett hinder för att kunna ta till sig kristendomen och utöva ett liv som kristen, på samma 
villkor som männen. 
 
Det är viktigt för kvinnor inom kristendomen att försöka förstå Jesus utan att: 
 
”1)Jesu manlighet leder till en Kristusbild som befäster mäns och det ’manligas’ större gudslikhet 
jämfört med kvinnor och det ’kvinnliga’; 2) kvinnors identitet och frälsning framstår som beroende av 
en man(eller flera män) därför att kvinnors erfarenheter inte tilldelats samma betydelse som mäns i 
tolkning och gestaltning av vad frälsning är; 3) kvinnors liv modelleras efter en man.”(Eriksson 
1999;44) 
 
Att kvinnor behöver tala om Kristus på ett sätt som rör kvinnor för att på så sätt kunna känna 
igen sig i olika kristna händelser, betyder enligt Eriksson inte ett avståndstagande från Jesus 
som man. Det är helt enkelt ett sätt att komma närmare Jesus och då också kristendomen. 
Flytta fokuseringen från mannen Jesus till frälsaren Jesus. 
 
”Vad vi kan vinna genom att framställa den inkarnerade Kristus som kvinna, är att kvinnor och den 
kvinnliga kroppen ses som symbol för ett gudomligt skeende.” (Eriksson 1999;49) 
 
Kanske viktigare än önskan om att Jesus skulle ha varit kvinna i stället för man, är att han var 
en man som skiljde sig från den typiska mannen och hade motstridiga åsikter mot patriarkatet. 
 
3.1 Jesus – ett problem? 
Informanterna som Eriksson använt sig av anser till stor del att Jesus är någon som bryter mot 
nedärvda föreställningar och värderingar mellan vad som är manligt och vad som är kvinnligt, 
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då han uppmanar kvinnan att lämna den nedärvda kvinnorollen. De ser honom, trots hans kön, 
som en förebild. Även om kyrkan och kristendomen knappast belyst just dem sidor hos Jesus 
som förespråkade kvinnors rätt, har informanterna ändå tagit det till sig på egen hand. Han var 
en man som gick mot strömmen. Jesus representerar en alternativ manlighet och Guds sände 
måste ju vara av något kön. Att Jesus gudomlighet är en föreställning om gudomliggjord man-
lighet, som exempelvis Naomi Goldberg anser, blir då mindre viktigt. Någon av informanter-
na gjorde även Jesus könlös. Att se honom som människa i stället för man blev för henne lös-
ningen. Ett annat sätt är att, som informanterna gärna gör, undvika Jesus och i stället kalla 
honom Kristus. 
 
”Jesus blir så mycket man och broder … så undviks detta om vi i stället talar om Kristus.” (Eriksson 
1999;75) Som Kristus blir Jesus mindra man. 
 
Även om samtliga informanter hittat ett sätt att hantera mannen Jesus, känner de likväl en 
saknad av kvinnliga förebilder. Dessutom har Jesu kön resulterat i det maskulina genusets 
dominans och kvinnans osynliggörande. 
 
”Problemet är väl dels att man lätt drar slutsatsen att Gud är man och därför kan Gud bara inkarne-
ras som man … Jag tror det är det, det här fader/son-förhållandet är exklusivt manligt … Kvinnor 
finns inte med i den här väldigt centrala metaforen eller vad man ska säga, eller relationen.” (Eriks-
son 1999;86) 
 
Jesus kan endast visa hur en man är Guds avbild, en kvinnlig tolkning saknas vilket skapar ett 
avstånd och en viss känsla av utanförskap hos informanterna. 
 
”Jesu manliga kön framstår här inte som en tillgång utan som en reell begränsning. … Föreställning-
en om Guds uppenbarelse i Jesus Kristus skapar därmed en brist.” (Eriksson 1999;100)”Om det är 
viktigt att han är ’son’ (manlig) i stället för ’dotter’ (kvinnlig) förutsätter det att söner/män är något, 
eller har något som döttrar/kvinnor saknar.”(Eriksson 1999;102)”En genomgående uppfattning i mitt 
intervjumaterial är att teologi som genererar kvinnors underordning är resultat av ett ’teologiskt 
misstag’. Mäns överordning och kvinnors underordning är enligt informanterna inte i enlighet med 
Guds vilja.” (Eriksson 1999;105) 
 
På frågan om de inte ser det så att det manliga ges större värde än det kvinnliga, när de läser 
evangelierna svarar en av dem: 
 
”Ja på ett sätt gör det ju det. De tolv lärjungarna är män, men jag har lärt mig att se de kvinnor som 
också finns med i sammanhanget. Jag ser kvinnorna vid uppståndelsen … Jag ser kvinnorna som föl-
jer hela vägen till exempel då. Så att där finns det, alltså lärjungarna kan ju glorifieras ganska mycket 
men de är tämligen mänskliga dom också, och kvinnorna kan man sopa under mattan men de envisas 
med att poppa upp för mig.” (Eriksson 1999;113) 
 
Någon ställer sig dock kritisk till nitet att lyfta fram och söka kvinnliga förebilder i bibeltex-
terna. 
 
”Vi lusläser Bibeln för att hitta positiva kvinnoberättelser och det har vi inte mycket för. … Vi måste 
utgå från att det är skrivet av män som inte såg kvinnors behov; inte såg att kvinnor var där, och inte 
såg kvinnornas gudsgemenskap heller.” (Eriksson 1999;113,114) 
 
En av informanterna menar också att ”När hon ’lärt känna Gud’, närmat sig Gud och försökt ’leva 
i tro’ har hon upplevt att det inte är så att det ’kvinnliga’ inte har plats i det heliga. När någon hävdar 
kvinnors underordning kan hon därför kalla det för ett ’människopåfund’ till skillnad från den kun-
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skap hon fått i sitt möte med Gud.” (Eriksson 1999;115, 116) ”Jag tror att man har gjort det väldigt 
mycket genom traditionen: man förstärker den här manligheten, Jesusmanligheten, genom att lyfta 
fram till exempel dom tolv lärjungarna ständigt, göra Petrus jättestor och viktigt och påve och allting 
…”(Eriksson 1999;124) 
 
En av informanterna gör en liknelse av könets betydelse: 
 
”Ungefär som en mamma bryr sig om sina ungar och kan gå i döden för dem, men även en pappa – 
det är oväsentligt om det är en mamma eller pappa för mig.” (Eriksson 1999;120) 
 
3.2 Patriarkatet 
”På samma sätt som slaveriet fråntagits sin religiösa legitimitet, så skulle också patriarkatet med dess 
kvinnoförtryck kunna fråntas all religiös legitimitet. Och kanske går här den verkliga skiljelinjen mel-
lan feministisk post – kristendom och kristen feminism.” (Eriksson 1999;130) 
 
”Grundläggande för mina informanter när de försöker motivera varför Jesu manlighet inte är ett pro-
blem som gör att de antingen måste ge upp sina feministiska strävanden eller sin kristna tro, är att 
hävda Jesu mänsklighet och inte hans manlighet som det betydelsebärande i Kristusuppenbarelsen. 
Fokuseringen på det mänskliga motsägs dock av andra resonemang under intervjuerna, där informan-
terna hävdar att kvinnor och det ’kvinnliga’ är osynliggjort och icke representerat i kristen tro. … 
Kristendomen är inte ett entydigt fenomen. Traditionen rymmer också icke kvinnofientliga stråk som 
kan ges lika stor auktoritet som kyrkornas etablerade troslära.” (Eriksson 1999:131) 
 
Enligt Radford Reuther: 
 
”Den patriarkala kristendomen tenderar att integrera Kristi herravälde med den världsliga maktens 
herravälde. ’Som den himmelske Faderns delegat, regerar Kristus över kosmos, och är i sin tur upp-
hovet till kyrkans och statens kyrkliga och politiska hierarkier’ … Om kvinnor är Guds avbild i lika 
hög grad som män är det, då måste Gud framställas genom både kvinnliga och manliga bilder.” 
(Eriksson 1999;137) 
 
3.3 Artiklar 
I bokens andra del sammanfattar författarinnan bl.a. olika artiklar av ett antal kvinnor, samtli-
ga feminister. Här nedan följer ett urval från några av dessa sammanfattningar. Både Radford 
Ruether och McLauglin är akademiker som arbetar med feministisk kristologi. 
 
Rosemary Radford Ruether, en av den feministiska teologins grand old ladies, enligt Eriks-
son. Här följer en sammanfattning på en artikel av den förstnämnda, gjord av Eriksson. 
 
”Om jag sammanfattar hur jag läser Radford Ruethers kritik och konstruktiva förslag, så menar hon 
för det första att det är ett patriarkalt missbruk av Jesu kön att hävda att kvinnor inte kan representera 
Kristus. Vore det sant skulle det innebära att Kristus inte heller kan representera kvinnor och kvinnor 
skulle vara tvungna att överge kristendomen. Nu är det emellertid inte så. Skapelsen är till sin grund-
läggande natur jämlik. Jesu paradigmatiska betydelse är inte knuten till hans buskap. Den väg Jesus 
visar på gäller för det andra inte bara honom själv utan varje kristen. Inte heller är Kristus det enda 
sättet för Gud att vara närvarande i världen. Genom att acceptera Kristussymbolens begränsning 
möjliggör vi en mångfald av tilltal från Gud.” (Eriksson 1999;139) 
 
Fader/son-förhållandet menar hon är något av ett missförstånd. 
 
”Visheten/ Sophia är Guds närvaro i skapelsen. Radford Ruether påminner om hur Jesu gudomlighet 
ibland förstås som ’Guds Vishet’ vilket talar mot den bokstavliga tolkningen av Kristus, den andra 
personen i gudomen, som Guds son.” (Eriksson 1999:136) 
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Dessutom förstärker uppfattningen om Fadern och Sonen uppfattningen om Guds maskulini-
tet och befäster en patriarkal uppfattning om gudomen. (Eriksson 1999:136) Jesus Kristus 
utesluter inte i och med sitt kön andra sätt för Gud att vara närvarande i mänskligheten. Se 
Jesus som ett Guds verktyg och inte i första hand som en man personifierande patriarkatet. 
 
Eleanor McLaughlin, kritiserar tidigare feministteologiska förslag och försöker presentera vad 
hon själv ser som en möjlig färdriktning för feministisk kristologi. 
 
”Det faktum att de flesta kvinnor delar den liberala akademiska teologins uppfattning om att Jesu kön 
inte spelar någon roll, gör det svårt för feministiska teologer att diskutera frågor som rör Jesu 
kön.”(Eriksson 1999;152) 
 
McLaughlin menar också att vi, kvinnor och män, är fostrade att se det maskulina könet som 
representativt och det kvinnliga som avvikande. Ett av hennes förslag på färdriktning för den 
feministiska teologin är”… att vi inte skall tänka oss Jesus som en androgyn eller feminin man, men 
som en cross-dresser som inte kan infångas och kategoriseras. Han är den som utmanar och avslöjar 
våra kulturellt konstruerade tabun.” (Eriksson 1999;156) 
 
Att kvinnor inte kan identifiera sig med Guds ikon kan besvaras på två sätt. Antingen genom 
att förneka könet betydelse – poängen ligger i att Gud blir människa, eller genom att hålla fast 
vid könets betydelse och hävda att Jesu manlighet säger något avgörande om Gud (trots att 
detta exkluderar kvinnor). Den första hållningen finner McLaughlin oärlig, den andra natur-
ligtvis omöjlig men ändå tydlig om vad som strå på spel. Vad som krävs för att kvinnor och 
män skall kunna identifiera sig är att bilden av Gud inkarnerad kan erfaras både som kvinnlig 
och manlig. Precis som kalcedonteologerna brottades med att finna ett uttryck för Kristi två 
naturer: gudomlig/mänsklig, så har vi idag att finna bilder för Kristi två kön. 
 
Slutdiskussion 
En kvinna som ifrågasatte eller argumenterade var ingen riktig kvinna. Hon var av naturen 
avsedd att behaga mannen, att älska och tjäna sin herre och make. Detta är något som patriar-
katet införde och som religionen befäste. Men att påstå att svaret till kvinnans underordnade 
ställning står att finna i Bibeln vore fel. Vi vill gärna tro att det var bättre förr, före de mono-
teistiska religionerna. Kvinnan hade en starkare ställning under tiden för Gudinnedyrkan, men 
det finns inget som tyder på att kvinnorna då hade mer makt. Vi vet mycket lite om tiden för 
Gudinnedyrkan. De källor vi har att utgå från är arkeologiska fynd, och dem är tolkningsbara. 
Vi kan bara anta och förmoda. De runda statyetterna som vi antar vara avbilder av den stora 
Modern p.g.a. deras otroligt runda bröst, höfter och stjärtar har bara antydningar till huvuden, 
armar och fötter. Skall detta tolkas som att kvinnornas främsta uppgift var att föda barn och 
att hon inte ansågs kapabel att tänka, eller är det en hyllning till kvinnan där man poängterar 
det unikt kvinnliga? Människan tolkar mönster och bilder utifrån sin egen tid, egna villkor 
och egna önskningar. 
 
Många av dagens kvinnor har tagit till sig bilden av Gudinnan och identifierar sig gärna med 
hennes symboler, symboler som är raka motsatserna mot den manliga Guden och Bibeln. 
T.ex. jord i stället för himmel, kvinnlig fertilitet i stället för de ofruktsamma kvinnorna i Bi-
beln. 
 
Enligt Goldman hävdar många av dessa kvinnor ”att den judeo-kristna traditionen inte bara är 
patriarkalisk, utan också anti-kvinnlig. Den föddes, menar man, i kamp mot en tidigare mytologi där 
Moder-gudinnan dominerade.” (Goldman 1988:18) 
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Men vi vet inte mycket om hur det egentligen var. Under 3000-talet f Kr etablerade sig sume-
rerna i det södra området mellan Eufrat och Tigris. Sumererna nyttjade skrivkonsten och vi 
känner idag till namnen på några av deras gudomligheter. En av deras kvinnliga gudinnor, 
Inanna är en mycket populär figur bland dagens gudinne-intresserade. Av vad man kan uttyda 
ur texterna förekommer aldrig gudinnan utan sin manliga motpart. Ej heller är hon endast nå-
gon ljuv varelse. Det är väldigt vanligt att gudinnorna besitter både ljuva och krigiska sidor. 
Därför är det viktigt att man, när nu gudinnorna i allt större utsträckning börjar ta plats i histo-
rien, visar de båda sidorna och ger en så realistiska bild som möjligt, även om det inte över-
ensstämmer med föreställningen. Mycket tyder dessutom på att Innan inte var kvinnornas 
gudinna, utan att det var bland männen hon dyrkades. 
 
Till en början gick mannen i spetsen för sin familj i syfte att försvara dem. Han bar båge me-
dan kvinnan bar barn och förråd. Det var naturligt. Så förändrades tiderna, det fanns inte läng-
re det övergripande behovet för mannen att skydda sin familj. Av bara farten forsatte dock 
mannen att gå i spetsen för familjen. Den egentliga anledningen till varför mannen gick först 
föll i glömska. Så småningom började mannen tro att det var på hans befallning kvinnan bar 
barn och förråd och följde i hans fotspår. Kvinnan visste den egentliga anledningen, men lät 
mannen tro på sin version. Till slut glömde även kvinnan bort den egentliga anledningen: Nu 
tror i stället både mannen och kvinnan att det är Guds vilja att mannen går först och kvinnan 
följer i hans fotspår. (Åsbrink 1978: 214) Naturligtvis befann sig kvinnorna i en annorlunda 
situation innan patriarkatet, men något matriarkat har aldrig existerat vad vi vet. Matrilinjära 
samhällen har man kunnat spåra, men aldrig någonsin ett samhälle där kvinnorna styrde. 
 
Kristendomen var till en början en religion som vände sig till de förtryckta och svaga. De pre-
dikade att Gud inte gjorde någon skillnad mellan könen. Kvinnorna fattade snabbt tycke för 
denna nya religion. När kristendomen blev stadsreligion tvingades man till att rätta sig efter 
statens lagar och dess struktur. Den gamla kristna principen om jämlikhet mellan könen ersat-
tes av en hierarkisk struktur och partiarkaliska ideal. Samtida filosofer och vetenskapsmän 
”bevisade” på olika sätt mannens överlägsenhet. Gud faders son förstärkte detta ytterligare. 
 
Kyrkofäderna har spelat en ganska stor roll i befästandet av kvinnan som en lägre stående 
individ. Det är fån dem uttryck och idéer som att kvinnan ska tiga i församlingen kommer. 
Här kan man även spåra uppfattningen om att kvinnan bör hålla sig vid spisen och vara sin 
make undernådig. Hon ska vara tacksam att hon blivit gift, vilket jag tycker är oerhört förned-
rande. Kvinnan ska alltså vara glad att någon vill ha henne, nöja sig med vad som tilldelas 
henne och veta sin plats. Felaktigt har dessa idéer och uttryck förknippats med kristendomen 
och det kan lätt uppfattas som att de var något av grundpelare inom kristendomen. Jesu bud-
skap om jämställdhet ligger verkligen i utkanten av kyrkans budskap när kyrkofäderna tar ton. 
Män har varit de styrande inom kyrkan under så många år att kvinnornas plats glömts bort. De 
har lyft fram sin egen fromhet och samtidigt förringat kvinnans. 
 
En möjlighet till det patriarkala i treenigheten vore att, som i medeltidens Spanien, se det som 
en matriarkal föreställning. Maria som gudomlig moder, dotter och hustru. Guds moder efter-
som hon är mor till Kristus, som enligt treenighetsläran är Gud. Kanske försöka se det kvinn-
liga i Jesus. Varför inte följa McLauglins förslag och se Jesus som en cross-dresser som inte 
kan kategoriseras. Han var ju trots allt en man som förespråkade jämställdhet. Varför inte ta 
till vara på det i stället för att sätta mannen Jesus i centrum? 
 
De motstridiga uppgifterna som ni säkert lagt märke till angående övergången från jäga-
re/samlar - samhälle till jordbrukssamhälle visar exakt hur svårt det är att överhuvudtaget säga 

 
 

24



något säkert om så avlägsen historia. Grundläggande förhållanden om varför det blev som det 
blev med patriarkatet, är därför väldigt svåra att komma åt. Men, vi kan se resultatet även om 
vi inte kan se orsakerna. Dessutom är det oerhört svårt för oss att idag säga något om huruvida 
ett förhållande eller en förändring en avlägsen tid var positiv eller negativ för kvinnor. Vad 
lägger man in i positivt och negativt? Hur pass mycket löper man risken att lägga våra värde-
ringar på en oerhört främmande id och kultur? Är det alltid dessutom så entydigt, var det kan-
ske positivt i vissa avseenden och negativt i andra? Jag har på grund av detta valt att låta upp-
gifterna kvarstå, trots att de drar åt så olika håll. Det känns viktigt att peka på svårigheterna 
med att bedöma, berätta och förklara historia. 
 
Sammanfattning 
Anledningen till varför utvecklingen tog riktning från kvinnan mot mannen? 
Gudinnan har hittills spelat en mycket passiv roll i historieskrivningen. En förändring står 
dock för dörren. Enligt mina källor kan det bevisas att Gudinnan tillbads från 7000 f Kr till 
300 e Kr. Områden, framför andra, där hon tillbads var exempelvis nutida Irak, Saudiarabien, 
Israel, men också Irland. Tiden vi rör oss i är emellertid så avlägsen att det är oerhört svårt att 
tala om hur det var. Men för att följa strömmen och referera i likhet med den allmänna upp-
fattningen så uppnådde kvinnan sin status i och med sin förmåga att ge liv. Det gjorde henne 
gudomlig. När människan så småningom blev varse hur fortplantningen fungerade falnade 
kvinnans metafysiska kraft. Ungefär där inträder patriarkatet och kvinnans roll förskjuts mer 
och mer in i det fördolda. Gudinnorna ersätts på olika sätt med Gudar och snart är det bort-
glömt att kvinnligt gudomliga väsen ens existerat. Mannens avundssjuka gentemot kvinnan, 
gentemot hennes livgivande kraft utgjorde en grogrund för patriarkatet. 
 
Kyrkans roll? 
När de bibliska religionerna gör sitt intåg har följaktligen patriarkatet redan gjort sitt intåg. De 
kvinnliga Gudinnorna hade ersatts med Gudar. Vad som är unikt med de bibliska religionerna 
och vad som gör dem nyskapande i denna mångfasetterade gudavärld är att de är monoteistis-
ka. Deras enda Gud kommer dock att bli manlig, en himmelsk fader och kvinnans underord-
nade ställning stärks i längden ytterligare på grund av judendomen och kristendomen. Även 
om grundbudskapet inte var detta kan det inte förnekas att bl.a. kyrkofäderna spelat en mycket 
aktiv roll i förtrycket av kvinnan. 
 
Hur ser kvinnorna idag på att Jesus är man likaså kristendomens Gud? 
Bland de kvinnliga präster och pastorer som kommit till tals i Erikssons bok, som jag för öv-
rigt baserar mitt sista kapitel på, tycks dock grundsynen på den maskulina treenighet som 
kristendomen bygger på vara förstående. Som kvinnor saknar de givetvis förebilder i de bib-
liska texterna, men de har lärt sig att ta till vara på dem som finns. De har försökt att se till 
grundbudskapet i Jesu lära, allas lika värde, att ingen är förmer någon annan. De försöker att 
plocka fram det goda. Mycket at genom tiderna missförståtts. Jesus var en mycket annorlunda 
man, en man som står på deras sida. 
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Inledning

Under den tid jag läst religion på högskolenivå har jag utvecklat ett intresse för kvinnan i religionen. Kvinnorna har sällan en framträdande roll, såväl i religionen som religionshistoriskt. Visst finns det gott om kvinnor i religionen, men de kommer sällan eller aldrig till tals. De figurerar mestadels i periferin, nödvändiga för att föra släktet vidare, men annars ganska odugliga varelser. En orättvis bild. I mångt och mycket har bibeln anklagats för att ligga till grund för den negativa kvinnobilden. Läser man bibeln ser man dock att den visar på både negativa och positiva sidor hon kvinnan. I kyrkan anammade man dock raskt den negativa bilden. Jesus budskap om jämlikhet, som från början lockade så många kvinnor, passade inte in.

Historien är skriven av män, för män och så har samhället fungerat och fungerar i viss mån ännu idag. Jag ska i min uppsats försöka ta reda på vad det var som hände.


Om tiden före skrivkonsten kan vi endast anta, gissa och tro. Många antar att den tiden var en tid för gudinnorna och kvinnan. Man vill gärna tro att kvinnorna styrde, att samhället var fredligt och harmoniskt, att männen var de grymma, krigande och politiskt intresserade. Kanske var det en mer jämlik tid. Hur som helst ska jag försöka belysa detta ur ett kvinnligt perspektiv och verkligen låta gudinnornas och kvinnornas roller komma till ytan.


Historien utgör den grund vi idag står på. I den grunden utgör religionen en stor bit, mycket större än vi tror. Bilden av kvinnan som lägre stående än mannen präglar fortfarande samhället. Även om vårt samhälle inte idag i lika stor grad är styrt av religionen som för bara 50 år sedan, finns fortfarande ramen kvar. Jag är intresserad av vilken syn kvinnorna har på Jesus och den manliga guden. Vad det har betytt för dem att kristendomens huvudperson är/var en man och att patriarkatet varit det styrande inom såväl kyrkan som i samhället.


Enligt Onsell är det hög tid att vi släpper fram kvinnorna. Onsell menar att myten om Eva skapades i förevändning att förtrycka kvinnan. Genom att låta Eva bära ”hundhuvudet” för mänsklighetens synder visade mannen på sin överlägsenhet och samtidigt på kvinnans oförmåga.


”Mycket har talats om myternas makt, men litet om myternas begynnelse. Hur många av oss har fått veta, att i religionens gryning var bilden av vår gud en kvinna? Hur många har genomskådat historien? Förstått att Eva var en slug skapelse av en grupp män som ensamma ville besitta jorden …”(Onsell 1985:68)

Bakgrund

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att titta närmare på utvecklingen från en tidig epok, med kvinnogudar och matrilinjära samhällen till patriarkatets intåg och så småningom de bibliska religionerna, judendomen/kristendomens, övertagande. Syftet kan tyckas omfattande, men tittar man närmare på frågeställningen som följer här nedan blir begränsningen tydliggjord på ett mer snävt sätt. Jag kommer att titta närmare på hur kvinnor idag förhåller sig till Jesus och den manliga guden. Jag finner det intressant att se om den historiska utvecklingen från kvinnogudar till en enda manlig gud påverkar kvinnor idag. Patriarkatet har med hjälp av Jesus befäst mannens storhet och kvinnans underlägsenhet. Detta torde ha en effekt på kristna kvinnor idag. Jag ska försöka belysa dessa händelser i historien ur ett kvinnligt perspektiv, lyfta fram kvinnorna, söka spåren till deras bleka närvaro.


Frågeställning: Jag söker anledningen till varför utvecklingen tog riktning från kvinnan mot mannen? Vilken är kyrkans roll i det hela? Jag vill dessutom veta vilka konsekvenser detta haft för människorna. Hur ser kvinnor idag på att Jesus är man samt de bibliska religionernas Gud som är allmänt känd som en maskulin figur?

Metod och källor

Jag baserar min uppsats på litteraturstudier. Källorna återfinns i listan över referenslitteratur. Samtliga källor är författade av kvinnor. Jag har inte medvetet gjort det urvalet. Tydligt är att de flesta samt de för närvarande mest aktuella böckerna inom detta område är skrivna av kvinnor. Det kanske kan tyckas att det hade varit ett alternativ att sökt åtminstone en manlig källa, för att om möjligt se om där var någon skillnad i sättet att framföra budskapet. Då jag till stor del låtit mer erfarna inom området tipsa mig på lämplig litteratur har min lista över referenslitteratur slutat med enbart kvinnliga författare.


Forskningsläge

Genusforskning och intresset för kvinnohistoria har de senaste åren blivit ganska populärt. Feminister söker efter kvinnliga förebilder i historien, förebilder som förvisso finns där, men som negligerats av patriarkatet. De försöker på olika sätt att plocka fram de ”dolda skatterna”. De flesta av mina källor är historieforskning med utgångspunkt ur ett genusperspektiv och med syfte att lyfta fram kvinnans roll, både på det mänskliga och på det gudomliga planet.

Tidigare utförd forskning på ämnet är relativt omfattande. Kvinnans roll rent historiskt har på senare tid blivit uppmärksammat av framför allt feminister, kvinnliga teologer och kvinnoforskare. Religionen spelar en stor roll i vårt samhälles historiska utveckling och har på så sätt en naturlig roll i kvinnohistorien. Många av författarna nämnda nedan redogör för hela det historiska förloppet, från jägarsamhället till modern tid. Få har dock speglat vilken roll denna historia haft på kvinnan av idag.

Visst källmaterial kan kanske tyckas gammalt, men på just det området den/dem författaren/författarna valt att avhandla, har jag tyvärr inte lyckats finna något likvärdigt av nyare datum.


En bok som jag arbetat extra intensivt med är Eriksson, A-L. Kvinnor talar om Jesus. Denna bok bygger ensam upp mitt sista kapitel. Eriksson fokuserar på kvinnans uppfattning av Jesus och försöker redogöra för vad det betyder för kristna kvinnor att Jesus är man och om det har någon betydelse för kvinnans roll, om hon är underlägsen mannen för att Jesus är man. Boken baserar sig på intervjumaterial från kvinnliga präster och pastorer samt att Eriksson presenterar akademisk feministisk kristologi. Syftet är att synliggöra det behov som hon menar finns mellan dessa två. Hon säger sig själv vara feministisk teolog med en vilja att bearbeta teologiska frågor med hjälp av feministisk teori. Informanterna utgör inte något representativt urval. Eriksson har helt enkelt sökt efter professionella teologer, eftersom hon ville samtala med kvinnor som hade viss teologisk kunskap. Samt att hon ville ”samtala med kvinnor som själva uppfattade sig som delaktiga i ett övergripande feministiskt projekt, vars mål är en teologi som bekräftar kvinnors och mäns lika värde, möjligheter och rättigheter.” (Eriksson 1999;24)

Eriksson är angelägen om att inte låta sitt arbete med boken styras av vad tidigare och, enligt henne icke feministiskt medvetna, teologer ansett höra till det kristologiska arbetet. Hon skiljer också på Jesus och Kristus i sitt eget språkbruk. Jesus är människan, alltså Jesus från Nasaret. Kristus är Jesus den gudomlige. Den feministiska kristologiska (Kristologi, ord eller lära om Jesus som Kristus) uppgiften är enligt Eriksson tvåfaldig. Dels att argumentera mot traditionella kristologiska föreställningar som bidrar till kvinnors underordning. Dels att visa den radikala feministiska, post-bibliska kritiken inte representerar den ur feministisk synvinkel enda möjliga tolkningen av kristen tro och tradition. Många feministteologer ifrågasätter nämligen om det är möjligt att vara både kristen och feminist. Jesu manliga kön leder till en Kristusbild som befäster mäns större gudslikhet samt att den gör kvinnorna beroende av en man för att nå frälsning. Eriksson vill komma förbi de negativa effekterna av den kristna teologins manscentrering.

Eriksson är själv präst samt doktor i feministisk teologi, landets enda lektor i ämnet.


En bok som väger tungt in i texten på det mellersta kapitlet är Miles, R. Kvinnorna och världshistorien. Miles beskriver kvinnans roll under historiens gång, från tidiga gudinnereligioner, de monoteistiska religionerna som degraderar kvinnan och sår ett frö av kvinnoförakt, till kvinnorörelsen faser fr. o. m 1800-talet. Miles beskriver kvinnans lidande genom tiderna, men också hur bestialiska och kallblodiga de varit såväl som gudinnor som i mänsklig gestalt. Hon har verkligen lyckat ge en nyanserad bild och drar sig inte för att framställa kvinnan/gudinnan som monster, då historien pekar på att så var fallet. Det är allt för lätt att tro att gudinnorna bara var ljuva, starka och driftiga gestalter. Bristen på kvinnliga förebilder i historien gör det alternativet allt för lockande. Kvinnorna har varit bortglömda under historiens gång alldeles för länge, när vi nu lyfter fram dem i ljuset är det viktigt att vi gör det så realistiskt som möjligt. Det är precis vad Miles gjort. Enligt henne själv är den huvudsakliga avsikten med boken att visa kraften i och betydelsen av kvinnornas bidrag till människans utveckling.


En bok som beskriver den europeiska kvinnans historia är Utrio, K Evas döttrar, kvinnans, barnets och familjens historia. En mycket omfattande bok som tar upp allt ifrån grekiska gudinnor till biblisk kvinnosyn, men också rent historiskt hur kvinnans roll varit i samhället, politiken och familjen genom tiderna. Häxprocessen, den traditionella familjebilden, drottningar och fattighjon, upplysningsfilosofi och modersmyter etc. Utrio har i sin bok med en hel del berättelser om olika kvinnor under historiens gång. I och med det blir boken på sina ställen mer skönlitterär än saklitterär. Hon poängterar också i förordet att det inte är en vetenskaplig studie i traditionell mening.


Utrio är romanförfattare och akademiker med medeltida historia som specialitet.


Bakgrundsdiskussion

Min uppsats och även materialet jag använt till min uppsats är skrivet ur ett feministiskt perspektiv. Det känns för mig av viss vikt att klarlägga de olika begreppen eftersom jag är väl medveten om de missförstånd som annars lätt uppstår. Många förknippar feminism med något negativt, i vissa fall jämställs ordet med mansförakt. Feminism behöver inte förespråkas av kvinnor för kvinnor, den feministiska teorins utgångspunkt är kvinnor och mäns lika värde, samma rättigheter och möjligheter. Lika så när det gäller feministisk teologi. Det behöver inte vara en teologi av eller om kvinnor. Det är framför allt en teologi som menar att både kvinnor och män är skapade till Guds avbild, att både kvinnor och män var Jesu lärjungar på lika villkor. Den feministiska teologin strävar efter att avslöja patriarkatets strukturer i sitt kritiska projekt, i det konstruktiva projektet strävar de efter att formulera och presentera teologiska modeller som bekräftar alla människors lika värde, möjligheter och rättigheter. På så sätt vill man nå förutsättningar för en sedvana som inte är organiserad efter kvinnors underordning och mäns överordning. En central fråga i feministisk teologi handlar om Jesus Kristus. Kan en manlig frälsare frälsa kvinnor? Även om min uppsats inte är teologisk, arbetar vissa av mina källor på det sättet. Erikssons Kvinnor talat om Jesus är exempelvis upplagd på en feministisk teologisk grund. Då jag använder mig av den boken under hela det tredje kapitlet anser jag att det är av viss vikt att, för den ovane, ge vissa bakgrundsfakta.


Naturligtvis är definitionerna runt så väl ordet feminism som feministisk teologi etc. mycket nyanserade vilket också innebär att människors definiering av orden varierar stort. Min motivering till varför jag vill kalla mig feminist är kanske inte den samma som läsarens. Författarinnan Anne-Louise Eriksson formulerar mycket väl hur detta kan vara ett problem.

”För att det över huvud taget skall vara meningsfullt att tala om feministisk kristologi behöver vi förstå på vilket sätt kön alls kan komma att bli ett problem för kvinnor i förhållande till hur de tolkar Jesus. Om jag tillåter mig att föregripa det resonemang vi kommer att möta i de följande kapitlen skulle problemet på en nivå kunna beskrivas så här: Om Jesus är man så är han annorlunda än vad jag (en kvinna) är. Att han är man innebär åtminstone att han har andra erfarenheter än vad jag som kvinna har, och om han på något sätt representerar Gud så gör det därför också att Gud är annorlunda än jag. Annorlunda inte bara för att Gud är gudomlig medan jag är mänsklig, utan för att Gud i så fall mer liknar en man än en kvinna. Och omvänt: män liknar Gud mer än vad kvinnor gör, vilket kan och har tolkats så att män ges en överordnad ställning i förhållande till kvinnor.”(Eriksson 1999:29)

Kristologi är ord eller lära om Jesus som Kristus. Feministisk kristologi har enligt Ellen Wondra ställts inför två olika utmaningar.

”Ellen Wondra menar att feministisk kristologi måste kunna stå upp emot de stråk inom androcentrisk teologi som hävdar kvinnors underordning som skapelsegiven och gudomligt sanktionerad.” (Eriksson 1999:41) ”En andra utmaning är att kristen feministisk kristologi måste kunna hävda tron på att vi i Jesus Kristus möter ’Gud i sin fullhet och människan i sin fullhet’ gentemot den feministiska kritik som pekar ut de för kvinnor negativa konsekvenserna av en sådan tro.”(Eriksson 1999:42)

Enligt Wondra fokuserar den feministiska kristologiska kritiken på tre områden.

”För det första hävdar kritiken att föreställningen om att ’Jesus är Kristus’ implicit och explicit konstruerar kön så att män och den ’manliga’ framstår som närmare det gudomliga och därmed mer värdefullt än kvinnor och det ’kvinnliga’. … För det andra kritiserar den androcentriska kristologins tendens att strukturellt lokalisera kvinnors identitet och frälsning utanför, och oberoende av, kvinnors erfarenhet och existens. … För det tredje kritiseras det sätt varpå Jesus, både som Gud och som människa, idealiseras och görs till norm för hela mänskligheten. Det är en man som skall efterliknas också för kvinnor, och det är en mans liv som beskrivs som det perfekta och fullkomliga mänskliga livet” (Eriksson 1999:43)


Feministisk teologi eftersträvar ett kvinnoinkluderande sätt att tala om vad Kristus är. Vilket inte ovillkorligen betyder att man skall ta avstånd från mannen Jesus, men som fordrar kvinnors möjlighet att känna igen sig, sina egna liv och erfarenheter i Kristushändelsen.

1. Tiden före Gamla testamentet

Gamla testamentet hävdar att världen skapades för ca 5000 år sedan. Vi vet idag att så icke är fallet. Den moderna människan beräknas vara 40 000 år gammal och mänskliga varelser beräknas, med hjälp av utgrävningar, ha funnits i runt 4 miljoner år. De monoteistiska religionerna sammanfaller dock ganska väl med patriarkatets intåg. Kanske just därför har dessa religioner fått bära hundhuvudet för mannens skapade suveränitet över kvinnan. Men det patriarkala samhället var inget som kom som blixt från en klar himmel. I en gradvis övergång där fokuseringen vändes från kvinnan mot mannen tog man dock snabbt fasta på den enda guden och hans manliga väsen.

1.1 Det matrilinjära samhället

Enligt flera forskare skulle tiden före patriarkatet ha varit en tid där kvinnan hade en stark ställning. Av någon anledning förknippas kristendomens Gud automatiskt med en man. Detta väsen som enligt bibeln skapat världen, människorna etc. tilltalas Herre och Fader. Men före denna Herre härskade en annan ordning – bilden av Gud var då en kvinna. ”I det som en gång var det gamla Kanaan har många tysta bevis tagits fram ur sanden som vittnar om tillbedjan av Himmelens drottning – de stämmer väl in i Gamla testamentets texter. … Hon finns under Elohim - vilket betyder Gudinna – men bibelskrivare och översättare döljer hennes feminina ursprung och den ovetande läsaren läser vidare.”(Onsell 1985:40) Gudinnetillbedjarnas tid fick dock ett våldsamt slut. Det grundar man på statyettfynd där de statyetter föreställande kvinnor har fått sina näsor och öron avslagna. På så sätt trodde man att ”avgudarnas” kraft försvann.

Gudinnan tillbads i de områden som idag är Irak, Iran, Saudiarabien, Libanon, Jordan, Israel, Egypten, Sinai, Libyen, Syrien, Turkiet, Grekland, Kreta, Italien, Cypern, Malta och Sardinien. Även på Irland, i Skottland och Wales tillbad man Gudinnan.

Man tror sig med säkerhet veta att Gudinnan tillbads från minst 7000 f Kr till ca 300 e Kr, då stängde de sista gudinnetemplen. Vissa forskare anser dock att man kan spåra tillbedjan av gudinnan så lånt tillbaka som 25 000 f Kr. (Onsell 1985:42) Man har nämligen hittat olika statyetter o.d. daterade till 25 000 f Kr på olika platser i Frankrike, Spanien, Tyskland, Österrike, f.d. Tjeckoslovakien och Ryssland.

”De har upptäckts liggande nära rester av sjunkna väggar, troligen de tidigaste gjorda människoboningarna på jorden, och de har föreställt den stora Modern, som var den centrala i neolitisk – yngre stenåldern - religion.”(Onsell 1985:42)

Enlig Miles skall det finnas bevis för att Gudinnor tillbads så sent som fram till år 500 e Kr då de kristna härskarna satte stopp för all tillbedjan. Några referenter påstår att spår för Gudinnedyrkan kan följas så långt som 40 000 eller 50 000 år tillbaka. (Miles 1990: 37f)


I vårt patriarkala samhälle har forskarna gjort sitt bästa för att nedvärdera bilden av Gudinnan. Hon har kallats oanständig och aggressiv. Prästinnorna kallades på hebreiska qadishtu, vilket betyder helig. Översatt har ordet dock ändrat innebörd till prostituerad. Prästinnornas uppgift var att ha sex med förbipasserande främlingar. Detta var det renast uttrycket för gudinnans vilja och innebar följaktligen ingen skam. Dessa kvinnor högaktades och omnämndes exempelvis de rena och obefläckade. (Miles 1990:54) Forskare har länge trott eller antagit att Gudinnedyrkan endast förekom i myterna. Sir Arthur Evans (1851-1941) gjorde dock fantastiska fynd under sina utgrävningar av Knossospalatset på Kreta 1899. När Evans konstaterade att alla de oräkneliga gudinnefigurer man hittat under utgrävningarna föreställde samma ”Stora Moder”, inte bara förekommande på Kreta utan världen över tog den moderna vetenskapen en vändning. Man tvingade acceptera Gudinnans forna storhet. (Utrio 1985:36)


Religionen på Kreta var dominerad av gudinnor precis som den mesopotamiska gudavärlden var maskulin. Kretas Gudinna var Alltets Moder och rådde över allt, även livet och döden. Den inom andra kulturer under bronsåldern, så populära gestallt, krigaren och allsmäktige regenten saknas i den kretensiska konsten under samma period. Av detta har man dragit slutsatsen att det kretensiska samhället leddes av en drottning eller prästinna.(Utrio 1985:22) Detta betydde dock inte att kvinnorna hade makten i samhället. Så länge den grekiska kvinnan höll sig i hemmet och åtlydde sin make var männen nöjda. Men för kvinnor som steg över gränsen för vad som var tillåtet och inte, var straffen hårda. Greklands stora filosofer Platon(427-347 f.Kr) och Aristoteles(384-322 f.Kr) sökte på vetenskaplig väg bevisa kvinnans underlägsenhet. Enligt Platon var kvinnans enda uppgift att vara gravid och föda barn.

”Platons bevisföring är denna: ’Livmodern är i behov av att föda barn. Om den förblir gall under en alltför lång tid efter det den nått könsmognad, råkar den ut för störningar och insjuknar allvarligt’ …” (Utrio 1985:28)

Aristoteles jämförde kvinnan med en åker. Hon tog passivt emot mannens frö. Att kvinnan var kvinna och inte man, berodde på kvinnans oförmåga att vara man.

”Ettusenfemhundra år senare bevisade teologie doktorn Thomas ab Aquino, att kvinnan, låt vara att hon inte direkt var ett misstag av Gud – eftersom Gud inte kunde göra misstag – likväl var en ofullständig man. Sexhundra år senare hade man nått så långt att en annan doktor, Sigmund Freud, åter besatt kunskapen att konstatera att kvinnan är en ofullgången man som när en ständig avund mot mannens könsorgan. Den aristoteliska filosofin dominerade det europeiska sättet att tänka ända fram till början av den nya tiden. Under Europas två årtusenden av kristendom har Aristoteles varit den betydelsefullaste auktoriteten inom vetenskaperna och inom inställningen till livet och företeelserna.”(Utrio 1985:28)


Jordbruket antas enligt Utrio vara det som ledde mänskligheten in i civilisationen, så som vi ser på den idag. Jordbruket som antas vara uppfunnet av kvinnan. Denna uppfinning kommer att bli hennes fall. Tiden dess för innan var inte matriarkalisk, men under tiden för jägar- och samlar folken hade kvinnan lika stor betydelse som mannen. Kvinnans arbete var lika viktigt som mannens när det gällde familjens överlevnad. Det finns inget som pekar på att kvinnans arbete var lägre värderat. Men de jordbrukande, boskapsskötande människorna levde i ett samhälle som benämns patriarkaliskt. Kvinnan hade där fått kliva ner ett trappsteg för att symbolisera mannens överhöghet. (Utrio 1985:12)


Hur kvinnorna uppnådde sin status var förmodligen hennes förmåga att ge nytt liv. Innan man förstod hur befruktningen gick till trodde man att endast kvinnan kunde skapa nytt liv och att hon fick barnet, att kvinnan var begåvad med den heligaste och mest betydelsefulla kraften i världen. Kvinnans förmåga att ge nytt liv sågs som en imitation av Gudinnans skapande av världen. Men denna mirakulösa gåva som kvinnan fått, förmågan att föröka sig, har även varit hennes öde.(Utrio 1985:38)


Det är likväl viktigt att komma ihåg att Gudinnan/gudinnorna inte enbart var livgivande blida varelser. Den gudomliga kvinnan hade lika starka band med livet som med döden. Gudinnan som för mänskligheten till jorden är den samma som på mer eller mindre trevliga sätt tar dem därifrån. (Miles 1990:39)

”Fångna som vi är i en kliché om den alltid lika kärleksfulla, alltid lika förlåtande modern, är det vid första anblicken svårt att förena denna skrämmande bild av den onda modern med den goda. Men både liv och död förenas först och främst i hennes sexualitet – inte alls i det ’rena’ moderskapet. I sin första sexuella aktivitet skapade hon liv; men i sitt könsliv krävde hon mannens innersta väsen, hans jag, t o m hans död. Här har åter gudinnans och hennes handlingars rätta natur fallit offer för senare tiders skenheliga pryderi.”(Miles 1990:40)


Även de jordiska kvinnorna var aggressiva krigsförare. I det keltiska Britannien uppträdde Gudinnan alltid i krigargestallt och man hade särskilda krigardrottningar som var mycket högaktade. De keltiska stridslystna kvinnorna var legendariska för sin kraftfullhet och blodtörst. (Miles 1990: 50) I Medelhavsområdet och i Främre Orienten har det sedan urminnes tider berättats om en stam kvinnliga krigare, amasonerna. P.g.a. bristen på historiska data har berättelserna om amasonerna tagits för skrönor och legender. Kvinnohistoriker har dessutom känt obehag inför amasonerna. Då amasonerna alltid slutligen besegras och våldtas och/eller blir bortgifta med manliga hjältar såsom Theseus anser kvinnohistorikerna att dessa historier endast är ett sätt att försäkra sig om mannens oundvikliga dominans. Legenderna om amasonerna får historiskt stöd i senare tiders otaliga ritualer, skendrabbningar och ceremonier som tillskrivs amasonursprung av sina utövare.(Miles 1990:51)


1.2 Könet styr gudomen

Kanske kan det vara så att gudomens kön bestämmer vilket kön som är makthavande i samhället. Det patriarkala samhället vi lever i har i varje fall bestämt könet på vår gudom. Gudom och arvsföljd har även det ett klart samband. Från början var det helt naturligt att modern sågs som den enda föräldern då det var hon som var den livgivande. Det var mannen som vid giftermål flyttade till kvinnan. Vi hade då ett matrilinjärt samhälle, observera - inte ett matriarkat.

”… övertygelsen 1800-talets forskare hade att matriarkatet en gång hade varit ett universellt stadium i världskulturen, då kvinnorna lyckades införa matriarkat genom att besegra sina liderliga hanar när det mänskliga samhället övergick från djurisk promiskuitet. I den samhällsordning som sålunda skapades var kvinnan överlägsen på alla nivåer från den mänskliga till den gudomliga, och de uteslutna hanarna, ociviliserade och våldsamma, smög omkring i utkanten av varje ’gynokrati’ och ruvade på gruvlig hämnd. Matriarkatet var nämligen bara ett stadium på människans väg mot civilisation. Till sist – vilket är logiskt för en manlig historiker – lyckades männen störta matriarkatet och införa patriarkat, civilisationens högsta stadium och dess fagraste blomster.”(Miles 1990:45)

Mest känt för sitt kvinnoinflytande är Kreta. Gudomen var Gudinnan, arvet gick på kvinnans linje och kvinnan hade även ett högt anseende. Kvinnorna var Gudinnornas representanter på jorden. Makten var ärftlig och gick i rakt nedstigande led från mor till dotter. Mannen kunde endast bli kung om han gifte sig med drottningen, men han åtnjöt ingen makt.(Miles 1990:46)

”Överallt finns det otaliga bevis på att ’när åkerbruket ersatte jakten … och samhället iklädde sig matriarkatets ämbetsdräkt fick alla kvinnor socialt och ekonomiskt inflytande’, och åtnjöt vissa basrättigheter.”(Miles 1990:47)

Dessa rättigheter var exempelvis att de fick äga och förvalta pengar och egendom, vid skilsmässa fick kvinnan behålla barnen och mannen var skyldig att betala underhåll. I och med att Gudinnans inflytande upphör går kvinnorna miste om sin ställning.

1.3 Gudinnans fall

Gudinnan hade en påtaglig respekt bland männen. Bland winnepagioindianerna i Kanada visste männen att om han drömde om Gudinnan skulle ohyggligt öde drabba honom. Han skulle då bli en cinaedi, en homosexuell som var tvungen att gå klädd i kvinnokläder samt villigt gå med på alla sexuella krav andra män ställde på honom. Detta är inget unikt. Fruktan inför Gudinnan och hennes makt förekom i de flesta kulturer. (Miles 1990:58)


Eftersom kvinnan p.g.a. sin livgivande kraft ansågs gudomlig befann sig mannen i ett rejält underläge. Så småningom görs försök att efterlikna kvinnans natur. Männen genomför olika riter där det centrala är att försöka imitera kvinnokroppens funktioner.

”’Genom modern’ innebär dock inte någon medkännande identifikation med kvinnan. … det första ’vapnet i mannens kamp att skaka av sig den kvinnliga dominansen … (Miles 1990:59)


Kvinnans gåva att föda var något som gjorde mannen grön av avund. Eftersom det inte är biologiskt möjligt för en man att föda överförs den gåvan till de manliga Gudarna.

”Denna mannens kamp, inte bara för att imitera och övertrumfa, utan också för att tillskansa sig kvinnans förmåga att ge liv, försiggick på alla nivåer. Att Zeus födde Athena ur sitt huvud är en klassisk vändning av den urgamla skapelsemyten och har paralleller i många andra mytologier.”(Miles 1990:59)


Mannen upptäckte också den nödvändiga samverkan i och med kvinnans havandeskap. I och med det blev hennes livgivande kraft inte längre gudomlig.

”Sedan mannen hade lurats i århundraden … var jämlikhet inte nog. Han insåg nu vilka följdverkningar hans makt hade, och han skulle härska …”(Miles 1990:60)


Fallossymbolen blev männens vapen mot kvinnorna. Mannen och hans fallos var hemligheten bakom myten om kvinnans livgivande kraft. Makten var hans. Han var upphovet till allt levande. En något modernare fallosdyrkare var Freud, som påstod att kvinnan var underlägsen pga. avsaknad av yttre könsorgan. Hon var en ofullkomlig man.

”Paradoxalt nog var det gudinnan själv som först införde falloskulten. I myten om Isis, som dyrkades i Främre Orienten, i Asien och i Europa, befallde gudinnan att en Osiris – lingam skulle ställas upp i hennes tempel i Tebe. Följaktligen innebar dyrkan av gudinnan offer till hennes fallossymboler eller kännemärken. … Men så snart penis väl kommit upp sig från sin biroll till att spela huvudrollen i primaldramat visade den sig vilja känna på publikens jubel. I Grekland sprang fallossymboler upp överallt, som draktänder.”(Miles 1990:61)

Att makten övergår från gudinnan och kvinnan till guden och mannen, är något som sker successivt. Till en början är Gudinnan hon som skapar, i hennes liv finns tillfälliga älskare. Senare skildras hon tillsammans med en make, påtagligt mycket yngre än gudinnan själv och utan makt. I ett tredje stadie regerar gudinnan och hennes make tillsammans. Till slut är det mannen som ensam härskar och gudinnan/kvinnans roll bleknar bort.

Olika sätt att kväsa den kvinnliga Gudinnan var alltså att låta henne gifta sig med en manlig Gud. En annan metod var att helt enkelt döda gudinnorna. I de semitiska babyloniernas version förklarar gudakungen Marduk krig mot allmodern Tiàmat. Han hackar henne i småbitar och formar sedan världen med hjälp av hennes kropp.(Miles 1990:65) I berättelsen om den unga hjälten Gilgamesh har vi ännu ett exempel på hur mannen besegrar kvinnan. Gudinnan Ishtar inbjuder Gilgamesh att bli hennes älskare, men han vägrar med invändningen att det gått illa för Ishtars tidigare män, han vill inte bli ett nytt offer. Gilgamesh representerar den nya mannen, han som vägrar böja sig under kvinnan. (Goldman 1988:26)

Under denna nya gudomliga ordning gick kvinnornas rättigheter samma väg som deras riter. Kvinnornas roll blev nära nog som slavar.(Miles 1990:69) Kravet på att kvinnorna skulle hålla sig till endast en man, hennes make blev gällande. Detta var inget som gällde båda könen. Männen tilläts på vissa ställen exempelvis låna någon annan frus sexuella tjänster. Eftersom kvinnorna inte längre var gudomlig fanns det inget som hindrade männen från att använda våld mot kvinnorna för att nå sina mål.

”Alltifrån rituella offer till påtvingad änkebränning av oönskade barnbrudar spreds dödandet av kvinnor som ett pestvirus genom Indien, Kina, Europa och Mellanöstern till de mest avlägsna människoboningar.”(Miles 1990:71)

Kvinnorna kapitulerade inte självmant eller utan motstånd, men deras försök att försvara sig slogs mycket hårt tillbaka. I takt med att de nysa samhällena utvecklades fick den manliga makten gradvis stöd av lagen.


Kvinnokroppen var något av en gåta för männen, något som framkallade rädsla och avund.

”Ty kvinnorna var farliga från topp till tå. Ett vackert hår kunde framkalla lust; följaktligen tillät den judiska Talmud från år 600 att en man skilde sig från sin hustru om hon visade sig offentligt utan huvudbonad, medan Paulus gick så långt att han lärde de kristna att en kvinna som kom till kyrkan barhuvad lika väl kunde låta raka av sig håret. … I sin mun dolde kvinna ett av sina mäktigaste och opålitligaste vapen – tungan. Ett ordspråk som återfinns i så gott som alla språk påstår nervöst att ’den enda goda hustrun är hon som tiger’ …” (Miles 1990:106)


Besattheten av att lägga munkavle på kvinnan tog sin början redan i Mose lag, i judendomens upprinnelse: ”Kvinnor skall tiga”. Den dyker även upp i kristendomen, med Paulus krav på kvinnors ”Tystnad och underkastelse”.(Miles 1990:106) Kvinnor som inte åtföljde detta krav utsattes för förföljelse och tortyr. I Europa, under medeltidens början, fanns något som hette käringbetsel vilket var en slags järnkrona. Någon form av kavle eller tunga satt på kronan och stack in i kvinnans mun, vilket ledde till blodutgjutelse. Ett annat sätt att få stop på kvinnans vilja att uttrycka sig var att binda fast henne på en stol, surra fast änden vid en påle på stranden och sedan doppa henne upp och ner i vatten, lera eller gyttja. En vanlig utgång var att kvinnan drunknade.(Miles 1990:106)


Det var inte bara kvinnans förmåga att ge nytt liv som var kontroversiellt för mannen. Även menstruationen kändes farlig. Blod var för männen ett skrämmande tecken, på både livet och döden. Av alla mänskliga sekretioner är blodet det som är mest laddat med kraft och fara. (Miles 1990:110) I judendomen stämplas kvinnan som oren i tolv dagar före, under och efter blödning. Detta står att finna i Tredje Mosebok 12:1ff. Även kristendomen och islam hade speciella föreskrifter mot kvinnor under menstruationen. Under kvinnans ”sjukdom” var män förbjudna att ens närma sig henne.(Miles 1990:111)

2. De monoteistiska religionerna gör sitt intåg

Så uppstod judendomen. En religion som för sin tid hade en mycket unik ideologi. Många har genom tiderna förvånats över judarnas otroliga sammanhållning. Inget verkar kunna splittra dem. I en tid av både gudar och gudinnor åstadkom judendomen en revolutionerande uppfinning – de påstod att det endast fanns en gud och att dem, judarna, var av honom det utvalda folket. Det är detta som svetsat dem samman och som hindrar dem från splittring, vad som än händer.

”De fem större trossystemen, judendomen, buddismen, konfucianismen, kristendomen och islam, alla betonade de kvinnans underlägsenhet genom sin natur och fordrade att hon underkastade sig värderingar och krav som utformats för att främja mannens överhöghet. Hur kom detta till stånd? Buddha, Jesus, Muhammed och andra profeter lärde ut kärlek.”(Miles 1990:91) ”Med en uppriktig tro på den Enda Guden kom den oundvikliga plikten att tvinga den på andra; med anspråk på att ha patent på sanningen kom för första gången ortodoxa idéer, bigotteri och förföljelse.”(Miles 1990:92)


”Som maktrelation skapar alltså monoteismen oundvikligen en hierarki – med en gud över alla andra, med den starkare över den svagare, den troende över den icke-troende. Därtill kommer den nya tanken om ett personligt förhållande mellan mannen och hans gud ledde till idén att Gud hade tagit säte i varje patriark, eftersom Gud hade valt att skapa mannen till sin egen avbild.”(Miles 1990:92) ”Eftersom mannen står under Gud i hierarkin måste kvinnan, som mer avlägsen från Gud, stå under mannen. Vilket omsatt i praktiken gör att alla män står över alla kvinnor, far över mor, make över maka, broder över syster, sonson över farmor. I vartenda ett av dessa nya system befriade Gud mannen från slaveriet och gjorde honom till delägare i evighet, medan kvinnor inte ens fick ansöka om att komma in i det himmelska samfundet.”(Miles 1990:93)


Mannens jakt på makt beskriver Miles genom att mannen skapar en manlig Gud. Fallossymbolen är inte tillräcklig, men med en gud som är mannens avbild, en skapare av universum som står över allt annat och är personifierad med mannen skulle kontrollen bli total. Herraväldet kunde inte baseras på ett organ över vilket männen inte hade herravälde.

”Det måste finnas något mer - en idé om en inneboende, evig manlighet som inte var fysisk, synlig och otillförlitlig - något som var större än alla kvinnor för att det var större än mannen; en allsmäktig och orubblig kraft, en gud, gud fader, vilken mannen uppfann till sin egen avbild.”(Miles 1990:78)

2.1 Gamla testamentet

Skapelseberättelsen

Skapelseberättelsen i Gamla testamentet är bara en bland ett tiotal. Bibeln har dock under århundraden betraktats som sannfärdig och när man levt i konformitet med dess normer är dess betydelse för den europeiska kulturen unik. Man tolkade texterna som Guds ord och på så sätt fick minsta berättelse också enorm betydelse.

Bibelns mest kända text och den text som haft störst betydelse av alla däri, torde vara skapelseberättelsen. Myten om Adam och Eva har varit normbildande för kvinnosynen. Paulus har i alla tider använt just denna berättelse när han exemplifierat kvinnans lägre ställning. Luther beskriver det så här: ”Eftersom Satan ser att Adam är förträffligare, vågar han inte angripa honom, då han är rädd att hans försök skall visa sig fruktlöst. Även jag menar att om han frestat Adam först, skulle Adam ha gått segrande ur striden. Han skulle ha krossat ormen under sin fot och sagt: ’Håll tyst! Herrens påbud var annorlunda!’”(Goldman 1988:31)


I bibeln finns två skapelseberättelser. De står att finna i 1 Mosebok. I den ena skapas först mannen, därefter kvinnan av hans revben 1 Mos.2:21. I den andra skapas människan till Guds avbild 1 Mos. 1:27. Revbensversionen är ändå den som är mest känd, alltså den version där kvinnan kommer tvåa, skapad ur mannen och namngiven maninna. Mannen föder kvinnan dessutom utan smärta. Resten av födslarna får kvinnan ta hand om och det allt annat än smärtfritt. Enligt alla primitiva myter är det kvinnan, inte mannen, som ger liv. Genom att låta kvinnan springa fram ur mannen har man definitivt visat på skillnaden mellan de gamla och det nya. Guds skapelse var i och med människan fulländad. Vad Gud inte hade räknat med var att Eva tillsammans med ormen snart skulle förstöra denna idyll. Hon lät sig luras till att äta av kunskapens träd och på så sätt förde hon synden till världen. Kvinnan dömdes hårt.

”Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.” (1 Mos 3:16)

Kvinnan skulle inte bara bestraffas för sin livgivande kraft. Även hennes förhållande till jorden, det som var livgivande åt naturen förbannas av Gud innan han kastar ut människorna ur paradiset. (1 Mos 3:17-19)

”Jorden är förbannad och det är kvinnans fel. Hon lyssnade på Ormgudinnan i stället för Jahve. Hennes värld, den kvinno-orienterade jordbrukarkulturen, är dömd att förgås. I den första konflikten utanför paradiset segrar de nomadiserande, patriarkaliska herdarna över de bosatta jordbrukarna.”(Goldman 1988:39)

De bibliska religionerna formades i ett ökenlandskap, mycket olikt det landskap Gudinnan levde i.

Lilith den första kvinnan, enligt legenden Adams första hustru. Hon beskrivs som förförisk, lockande och självständig. En kvinna som vägrade att böja sig för sin man. Men hon existerar inte bara i legenden utan har även en plats i bibeln. I Jes 34:14 uppträder hon som en oren ande i öde trakter. Ormen var den som lurar Eva till synden att äta av den förbjudna frukten. Ormen som i gudinnereligionen var en viktig symbol förknippad med visdom förvandlas i bibeln till ett syndens djur. Visserligen listig med inte i positiv bemärkelse. I vissa fall har ormen påståtts vara Lilith som genom sin list och avsaknad av respekt för såväl mannen som Gud, övertalar Eva att äta av den förbjudna frukten.


2.2 Judendomen

”Dess fullständiga manscentrering och fadersdominans medför även de angenäma dragen av patriarkalismen: viljan att beskydda den svaga kvinnan, aktning för modern, hustrun och äktenskapet. Så länge som en judisk kvinna gjorde det som förväntades av henne, hjälpte och tjänade sin man, var ödmjuk och födde honom barn, kunde hon vänta sig beröm och uppskattning av såväl mannen som omgivningen. Patriarken accepterar en kvinna som känner sin begränsning, han till och med älskar henne.”(Utrio 1984:41)


Med judendomen kom också de tio budorden, Guds lag för juden. Observera att budorden endast gällde judarna. Hedningarna, de utomstående var betydelselösa. Det ansågs inte som att bryta mot Guds lag om man dräpte eller våldtog en hedning. Att bryta mot lagen vad gällde kvinnor inom den egna religionen var inte heller att i full utsträckning bryta mot Guds lag. En våldtagen judisk kvinna ansågs själv skyldig, precis enligt grekisk- romersk uppfattning. Enligt GT hade den judiska mannen dessutom sällan endast en hustru. Detta försvarades med kvinnans starkare könsdrift. (Utrio 1984:43) Bevisen för detta består bl.a. av berättelsen om Lots döttrar, vilka söp honom full för att få ligga med honom, Lea och Rakel som ackorderade om vem av dem Jakob skulle ligga med, etc.

Redan i GT:s första rader stöter vi på judarnas manliga Gud – Jahve.

”Merlin Stone gör gällande att Jahve härrör från ett indoeuropeiskt jägarfolk, nomadiserande folkstammar som kom norrifrån och som tillbad en manlig gud. Hon drar slutsatsen att judarnas maniga präster – levitrena – sannolikt härstammar från ett av dessa norrfolk, nämligen hettiterna. Som stöd för sin djärva teori pekar hon på bibelställen, geografiska platser, gör ’tidsstudier’.” (Onsell 1985:54)


Att avfalla från Jahve betraktades av leviterna som den lägsta och simplaste av missgärningar. Det som i gudinnereligionen framstått som heligt, samlaget, gavs en negativ betydelse. Ord som boleri, skökor, otukt och liderlighet togs i bruk. Kvinnor och sexualitet förknippades med skam.(Onsell 1985:59)

2.3 Nya testamentet

Kristendomen

”I början var kristendomen en viktig och välkommen förändring för kvinnorna i herrarnas och trälarnas värld. Den gav dem möjlighet att förverkliga sig själva som tappra försvarare av en idé.”(Utrio 1984:98) ”Även under den första kristna tiden fann kvinnor inte bara en roll, utan även ett redskap för motstånd mot manlig dominans. Genom att välja att bli Kristi brud räckte det oundvikligen lång näsa åt obetydligare män. Tusentals unga kvinnor hjälpte med liv och lust till att bygga guds kyrka … I själva verket var de allra första kristna kyrkorna i Rom och annorstädes hus som hade donerats av förmögna änkor, och alla de kristna församlingarna som omtalats i Apostlagärningarna möts under någon kvinnas tak …” (Miles 1990:87)


När kristendomen övergick från att vara en religion för trälar och fattiga, till att bli en religion för medelklassen, försämrades kvinnans position. Så länge kristendomen kämpade för sin existens var kvinnans arbetsinsats välkommen, men så snart som den nådde en stabil ställning trängdes kvinnorna undan. Martyrskapet var eftertraktat. Man sporrade och uppmuntrade detta, då man genom dessa vittnen stärkte kyrkans ställning. Det var det heligaste tänkbara av allt heligt. Det eviga livet sådant det förekom i kyrkans helgonförteckningar kunde vinnas även på vanligare sätt, genom exempelvis fromhet, vishet och hjälpsamhet. (Utrio 1984:98)

Vid tiden för kristendomens uppkomst började kvinnofientliga drag bli skönjbara inom judendomen. Dessa drag kunde tveklöst spåras till den grekiska filosofin. Denna utveckling kom att få en ödesdiger betydelse för utformningen av kristendomens kvinnouppfattning. (Utrio 1984:44) Utrio syftar på filosofier med en negativ inställning till det världsliga livet, exempelvis nyplatonismen. Dualistiska filosofier som delar tillvaron på två, gott och ont, ande och materia, rent och orent. Kvinnan inordnades på samma sida som det onda och orena. Sex var orent och skulle på sin höjd förekomma i fortplantningssyfte. Kristendomen började ta form under det att dessa idéer var mycket starka i det romerska samhället. Män som avkrävs avhållsamhet utvecklar snart ett hat till objektet för sina lustar(kvinnan). Genom att lägga skulden på kvinnan, ge henne rollen av en liderlig och förförisk varelse gör mannen sig fri från skuld för sina lustar. Detta är något grundläggande i den kristne mannens syn på kvinnan. Här formas ett förakt inför kvinnan. (Utrio 1985:44)

Jesus, en man som kallats historiens första feminist, en man som påstods vara Guds son, och som förkunnade allas lika värde utgör ett nytt inslag. I NT:s evangelier framgår tydligt att Jesus syn på kvinnor skiljer sig från samtiden.

”Han talar aldrig om kvinnan som en mindrevärdig varelse och varnar inte i överensstämmelse med tidens sed sina lärjungar för kvinnornas bedräglighet och lockelser. Tvärtom är Nya testamentets kvinnor levande varelser, andliga personligheter, och Jesus behandlar dem även som sådana utan att underskatta deras religiösa längtan. … Trots att evangelierna förhåller sig till kvinnan som om hon vore en människa behandlar Nya testamentet som helhet betraktat såväl kvinnan som sexualiteten negativt.” (Utrio 1984:48)

Kyrkan har dock lyckats dölja det positiva under nästan 2000 år, bl.a. genom att ta fasta på det negativa samt genom att ge kvinnan rollen som den som spolierade människans framtid. Före patriarkatets dagar existerade inte ordet sköka, det är en produkt av männens styre. En ogift kvinna som blivit våldtagen tvingades gifta sig med förövaren. En äktenskapsbryterska straffades med döden genom stening. Jesus kommer till en kultur där kvinnan har en starkt underordnad roll gentemot mannen. När man till Jesus för fram en äktenskapsbryterska för att se vad han har att säga svarar han att den som är utan synd skall kasta första stenen. Den första som fick veta vem Jesus egentligen var, var en kvinna. De som först fick se honom uppstånden var kvinnor. Jesus hade även kvinnor i sin lärjungeskara. Kvinnor som lika troget som de manliga lärjungarna följde honom, men de har inte fått äran att titulera sig lärjungar. Evangeliet som skrivits av Maria Magdalena togs inte på något större allvar. En kvinnlig evangelist, det säger väl allt.


Paulus har kämpat hårt för en fortsatt negativ bild av kvinnan. Hans åsikt var traditionell och motsvarade det i samhället rådande tankesättet, till skillnad från Jesus. Det var också Paulus åsikter som blev dem som anammades.

”Ogifta män, änkor och jungfrur är välbehagliga, och bäst av alla är Paulus själv: ’Jag skulle dock vilja att alla människor vore såsom jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene så, den andre så’.”(Utrio 1984:49)

Vad som står att läsa om kvinnan i Korinterbreven blev riktgivande för kristendomen.

Inom de flesta andra religionerna arbetade kvinnor som prästinnor, men inom kristendomen och judendomen vägrades de tillträde. Kristendomen, liksom judendomen, är exceptionella i detta fall. (Utrio 1984:54) Den enda möjligheten en kvinna hade till andlig jämställdhet med mannen var att hon förblev jungfru.

”Det är emellertid inte fråga om enbart jungfrudomen, om den rent kvinnliga egenskapen. I bakgrunden finns kyrkofader Hieronymus tes, enligt vilken en kvinna som förblir jungfru och inte föder barn upphör att vara kvinna; hon må kallas man. Trots att jungfrudomen hade ett värde i sig, så var det dock mera respektingivande och ärofullt att vara man, vilket därmed blev eftersträvansvärt för kvinnan.”(Utrio 1984:100)


2.4 Vart tog gudinnan vägen?


I bibeln kan vi hitta svaren till vart Gudinnan tog vägen. I andra Mosebok 34:13 kan man läsa om hur altaren bröts ned, stoder slogs sönder och Aserorna, bilder på Gudinnan, höggs bort. Vidare ges en ganska brutal beskrivning i Mosebok hur man slog ner allt motstånd. Även Josua 10 ger en detaljerad beskrivning om människoslakten. Av dessa bibeltexter att döma var det alltså ett väldigt mödosamt arbete att förgöra Gudinnan. I Andra Konungaboken 23:4-15 befalls människorna att föra bort alla redskap som var gjorda till Baal och Aserorna. Men vet man inte att detta är namn på Gudinnan säger en namnen inte mycket.

I både Gamla och Nya testamentet finns skildringar av kampen mot Gudinnan. Den stora gudinnan måste förföljas och förgöras för att lämna plats åt den monoteistiske guden. (Miles 1990:94)

”Kvinnor – och även män – måste bringas att tro på kvinnors underlägsenhet, att inse att kvinnans rätta plats i alla betydelser var under mannen. Följaktligen inledde den ende gudens patriarker en hysterisk mytkampanj för att motivera nödvändigheten av kvinnors underkastelse. Den helige Ambrosius sammanfattar dess grunddrag så här behändigt: ’Adam lockas till synd av Eva, och inte Eva av Adam. Då är det rätt och riktigt att kvinnan accepterar som sin herre och man den hon lockat till synd’. … Adam och Eva-myten, antagligen den enda riktigt effektiva fientliga propagandan i könskrigets långa historia, hade andra betydelsefulla följdverkningar. Dess grundläggande uppgift var att sätta mannen först i alla händelseförlopp. I alla fadersreligionerna – judendom, kristendom och islam – skapar Gud mannen först … Med en magisk gest vänder Gud på biologin och ställer naturen på huvudet i och med att hans man-barn föds. … Gud övertog nu all förmåga till nytt liv.” (Miles 1990:95)

Det är alltså inte längre kvinnan som är den livgivande, det är Gud, en manlig gestalt. Kvinnan som en gång var helig just för sin mystiska förmåga att ge liv, har nu reducerats till ingenting annat än en tjänstvillig livmoder. ”… en gång Allmoder, nu bara en behållare för mannens säd.”(Miles 1990:97)

”… under de ca tusen år som skilde mellan judendomens uppkomst och islams födelse gjorde alla världens viktigare religioner sin debut, den ena efter den andra. De satte genast igång med den dubbla uppgiften att skapa sig ett eget samfund av troende och att utplåna all opposition. Där andra manliga gudar skulle utplånas, vilken chans hade då kvinnliga gudomligheter? I den lustgård som en gång hade kallats Eden mötte Moder Natur Gud Fader och sin dom.” (Miles 1990:82)


2.5 Var finns kvinnorna i Bibeln?


De kvinnor som verkligen syns i Bibeln(man kan lätt tro att de inte existerar)är hustrur, bihustrur, döttrar eller älskarinnor. Den mest framträdande egenskapen hos kvinnorna i Gamla Testamentet är trolöshet. ”Om inte logiken talade för motsatsen skulle man kunna tro att det endast föddes gossebarn på Bibelns tid. Männen föds in i den Bibliska historien. Deras härstamning anges i långa pedantiska släktträd. De föds på en speciell plats, vid en noga angiven tidpunkt och deras födelse hälsas med glädje. … Bibliska kvinnor är utan rötter, historielösa, sekundära. … Den bibliske guden vänder sig endast i undantagsfall direkt till kvinnor. … Kvinnor svarar med trolöshet. Profeternas bild för svek och synd är den otrogna kvinnan: Ja, du är din moders dotter, hennes som övergav sin man och sina barn; du är dina systrars syster, deras som övergåvo sina män och sina barn(Hes 16:45)”(Goldman 1988:15)

I Bibeln ligger rätten till skilsmässa helt hos mannen.

”Det räcker med att en man skall känna ’leda’ för att ha rätt att skicka iväg sin hustru (5 Mos 24:1) Och när ’misstankens anda’ kommer över mannen att hustrun varit otrogen kan han utsätta henne för det fruktansvärda vattenprovet (4 Mos 5:11-31). … Om mannen tar främmande kvinnor i krigsbyte, då må han njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender (5 Mos 20:14)” (Goldman 1988:82)

Vattenprovet gick ut på att prästen blandade ihop ett offervatten, brukligt vi otrohet eller misstanke om otrohet var kornmjöl och vanligt vatten samt jord från kyrkgolvet. Prästen läser en besvärjelse över kvinnan, skriver ner den och lägger den sedan i vattnet. Kvinnan ska nu dricka av vattnet. Är hon skyldig ska hennes buk svullna och hennes sköte vissna och kvinnan blir ett avskräckande exempel som hennes folk använder i förbannelser. ”Detta är lagen om svartsjuka, som gäller när en kvinna som tillhör en man bedrar honom och orenar sig eller när en man grips av svartsjuka mot sin hustru. Han skall då ställa sin hustru inför Herren, och prästen skall göra med henne allt som föreskrivs i denna lag. Mannen är fri från skuld, medan kvinnan skall bära den skuld hon själv dragit över sig.(4 Mos 5:29-31) Mannen kan inte var otrogen mot sin hustru, endast försynda sig mot andra män eller mot sin gud.


Redan i Tvåflodslandet, området från nutida Egypten till nutida Irak vilket anses vara den västerländska kulturens vagga, straffades otrogna kvinnor hårt. Inte för att det var moraliskt orätt utan för att det var ett brott mot mannens äganderätt. Om en kvinna orsakar sin makes död för att kunna gifta om sig med en annan, flåddes hon levande eller korsfästes. Detta gällde inte för mannens räkning. Han kunde t o m sälja sin fru och sina barn som slavar för att betala av en skuld. Eller så tog han helt sonika ut skilsmässa, vilket lämnade hustrun inget annat val än prostitution om hon skulle överleva. Ett annat sätt att straffa kvinnor var att bränna dem levande.

Trots alla oförrätter religionerna gjort kvinnorna så drog de ändå till sig stora skaror av just det könet.

”Organiserad religion kan ha varit roten till kvinnans historiska nederlag – Eva föll inte, hon blev knuffad – men den hade inte det syftet från början.” (Miles 1990:82) ”Kombinationen av hämndens psykologi och tillfredsställelsen i en sublimerad sensualitet måste ha varit djupt trösterik för nedvärderade kvinnor. I belöning-och-straff-systemen ingick även att ju mer kvinnor underkastade sig och led, desto större blev den slutliga gottgörelsen. … Det förtroende med vilket kvinnorna i dessa första samfund antog och t o m manipulerade de nya patriarkernas diktat ger ännu en fingervisning om orsaken till samfundens framgång. Ursprungligen var det bara ett par tuppfjät från de gudinnereligioner de hade störtat, och det finns rikliga bevis för att kvinnliga troende i flera hundra år fortsatte med sina traditionella kvinnliga ritualer, jämsides med de nya gudstjänsterna. Profeten Hesekiel, en av judendomens grundare, såg till sin förskräckelse hur judiska kvinnor på 400-talet f Kr ’grät för Tammuz skull’ och sörjde den döde offerkungen, vars minne i Tammuz, Attis eller Adonis gestalt varje år firades på Blodsdagen i slutet av mars (kristendomen skulle komma att kalla dagen långfredag).” (Miles 1990:85)

De nya religionerna förringade kvinnans betydelse och det som tidigare gjorde henne gudomlig vändes nu emot henne. Sexualitet och fruktsamhet blev något fult. Nu sattes i stället den jungfruliga oskulden främst. Barnbrudar blev de ideella hustrurna, orörda och rena oskulder.

”Så mäktig var denna oskuldsfetisch att ett nytt ideal uppstod, nämligen att bevara oskulden för evigt. … den kristna kyrkan hade ett speciellt bekymmer med kvinnans sexualitet. … Metaforen med ’gödselsäck’ för kvinnokroppen var en fix idé bland de första kristna: ’Om man öppnade en kvinnas tarmar skulle man se vad orenhet hennes vita hud skyler … Om en vacker scharlakansröd klädnad dolde en hög äcklig dynga skulle någon vara galen nog att älska dyngan för den skull?’” (Miles 1990:98)

Att Jesus föddes av en kvinna blev nu naturligtvis ett problem. ”Vår Herre, Guds son, Världens frälsare, kunde inte ha fötts ur en säck skit. Kyrkofäderna måste skydda Marias renhet för att skydda hans. Det påbjöds att Den Heliga Jungfrun förblev jungfru inte bara före Jesu födelse, utan även efter.” (Miles 1990:98)

Miljontals av barnbrudarna dog varje år av gynekologiska skador eller i barnsäng. Brittiska militärläkare hittade bl.a. dessa skador hos barnbrudar i Indien, så sent som 1921:”A. 9 år. Dagen efter bröllopet. Vänster lårben ur led, bäckenbenet krossat. Mjukdelar i trasor. … M. ca 10 år. Kröp till sjukhuset på händer och knän. Har aldrig kunnat stå upprätt sedan giftermålet.” (Miles 1990:114) Påpekas bör att detta var något som inte bara förekom i Indien.

Tortyrredskap användes inte bara för att tysta kvinnor som vågat tala. Men det användes tortyrredskap på flera områden. Det s.k. kyskhetsbältet, en järn eller silverkorsett som svetsats ihop på kvinnans kropp med en metallstång i grenen. Dessa var dock näst intill omöjliga att röra sig i och var därför inte i allmänt bruk. Men utgrävningar i framför allt Tyskland visar att det var ganska vanligt att begrava kvinnor i kyskhetsbälte.(Miles 1990:116) Kvinnligt omskärelse var också något man nyttjade. I synnerhet inom islam är detta ett faktum. Att döda bebisar av kvinnligt kön var också en metod för att slippa alla bekymmer flickorna orsakade familjen.

När kvinnorna hade sex till hyllning för Gudinnan ansåg männen det vara vulgärt. Att männen i sin tur utnyttjade kvinnan för sexuella tjänster, inte som en hyllning till honom eller den manliga Guden, utan som ett tecken på förnedring var det ingen som höjde på ögonbrynen. När kvinnorna själva valde att ha sex var det vulgärt, när mannen p.g.a. sin egen lusta tvingar kvinnor till sex är det OK. Den prostituerade kvinnan är ett tydligt tecken på ett lovligt byte. Skapad av mannens kättja, bestraffad för att hon uppmuntrar den. ”Hennes yrke var det slagfält där manlig åtrå och kvinnoförakt möttes.” (Miles 1990:122)


Helt naturligt har den kvinnosyn Bibeln föreskrivit också varit den bild kyrkan anammat. Det patriarkala samhället har tagit fasta på exempelvis skapelseberättelsen när man givit mannen den överordnade och kvinnan den underordnade rollen. Kvinnosidan i kyrkan var från början den vänstra, som i och med kyrkans läge också blev den norra. Kyrkorna byggdes, med vissa undantag, i vädersträcken öst – väst. Redan innan de bibliska religionernas intåg var vädersträcket norr förknippat med något negativt. Det var där de onda makterna kom ifrån. Männen satt således till höger i kyrkan, på Gud Faders högra sida. (Matt 25:31) Kyrkan har valt att lägga tonvikten på negativa exempel, predikningarna har ofta kretsat kring Paulus nedsättande uttalanden om kvinnor. Jesus budskap om jämlikhet har gått förlorat.

Inom judendomen finns en rabbinsk morgonbön där mannen tackar Gud för att han inte blivit född till kvinna. (Åsbrink 1978:23)


2.6 Kyrkofädernas roll

Kyrkofäderna har haft en mycket stor betydelse i den kristna kyrkans utveckling och starkt påverkat det kristna tänkandet. De förenades av hatet mot och avskyn och fruktan för sexualiteten. De blev tvungna att godta äktenskapet eftersom Kristus accepterat det. Men, sex var endast tillåtet inom äktenskapets ramar och endast i syfte att skaffa barn. Själva avlandet var en god sak eftersom det var instiftat av Gud och nödvändigt för att föra människosläktet vidare, men könsakten var av ondo, om den inte kunde äga rum utan åtrå. Önskvärt var naturligtvis total avhållsamhet.

”Sålunda växte ur kärlekens religion fram en lära som förbjöd kärleken, människans naturliga behov. Detta tankesätt hade en ofantlig betydelse för hela den europeiska kulturen.” (Utrio 1984:51)


Tertullianus, en av den kristna teologins grundläggare(160-220) sade:

”Vet du inte att du är Eva, synderskan? Ännu kvarlever Guds straffdom över ditt kön i denna värld, då måste också din skuld kvarstå. Du är Djävulens port … Varje kvinna skall undvika att vara vacker och tilldragande klädd och i stället leva i sorg, ja, vanvårda sitt yttre, då var och en av dem bör vara en sörjande botfärdig Eva; kvinnan skall ständigt genom botövningar av allehanda slag söka sona, vad Eva brutit.” (Onsell 1985:84)

Tertullianus var den enda av kyrkofäderna som inte levde i celibat. Han levde ett normalt familjeliv, som han dock var djupt skamsen för. En av de män som redigerade bibeln, den helige Hieronymus(342-420) uttrycker sig på följande sätt:

”Kärleken anstår mannen. Fruktan anstår kvinnan. Kvinnan och slaven anstår darrningar. Kvinnan ett satans redskap.” (Onsell 1985:84)


Martin Luther(1483-1546), vår store reformator hävdade att:

”Kvinnorna skola tiga i församlingen, det är icke tillåtet för någon kvinna att hon predikar … man skall icke tillåta stumma eller andra, som på annat sätt äro oskickliga därtill, att predika … Ty den som skall predika behöver en god stämma, ett gott uttal, ett gott minne och andra naturliga gåvor.” ”Regementet och herraväldet tillhör mannen … Däremot måste hustrun sitta hemma och vara bunden vid sitt hus, vilket Paulus i Tit 2:5 derför kallar husaktig.” En god hustru får inte tänka på hurdan hennes man är, utan vara glad och tacksam att Gud satt henne i det äkta ståndet. ”Därför vill jag vara min man undernådig.” ”Ty Djävulen lurar ständigt på det kvinnliga släktets kyskhet, vilket släkte även av naturen svagt, lättsinnigt och lätt att bedraga, och därför även svårare utsatt för Djävulens listiga snaror.” ”Om en kvinna är trött av ständiga barnsängar, och slutligen dör i en är det icke något att sörja över – hon är i världen för att föda. Det är därför de är till.”(Onsell 1985:87)

Dessa uttryck har många gånger hörts försvaras med förevändningen att de var ”barn av sin tid”. Naturligtvis var dem det, om det sedan kan användas som försvar är en annan fråga. Kyrkan anammade dessa idéer direkt och drev dem dessutom väldigt hårt. Många är än idag av den uppfattningen att kvinnan borde tiga i församlingen, inte bara religiösa. Dessa män har till stor del bidragit till att kvinnan alltid kommit ”på andra plats”. Samhället anammade dessa idéer, man litade på dessa män, trodde att de rättroget tolkade bibeln. Att bara vifta iväg det hela med en axelryckning och påstå att de var barn av sin tid är allt för lättvindigt. Bibeln är skriven av män, för män och mestadels om män. Kvinnan har fått representera trolösheten, otukten och missgärningarna. Kan det verkligen ha varit så på den tiden det begav sig, att kvinnorna var sådana usla människor?


2.7 Historisk fakta av kvinnorhatet

Tortyrredskap och förtryck, på många olika sätt hade patriarkatet sökt kväsa kvinnan. Historiens värsta utrbott måtte dock ha varit häxjakterna i Europa och Amerika. Kvinnor som man ansåg inte ha försånd nog att följa den heliga skriften, som var lättpåverkade etc. För att vända på den traditionella historiska formeln tycks sanningen i själva verket vara den att häxorna inte var okunniga, utan att okunniga kvinnor löpte större risk att bli tagna för häxor.(Miles 1990:137) Exempelvis den lite udda kvinnan, den fattiga och som var mer olärd om Gud och Kristus än den kvinna som stod högre i rang i samhället.

“Kan det bara vara ett historiskt sammanträffande att häxjaktens kvinnomord sammanföll med de århundraden som såg en förvånansvärd ökning av kvinnors politiska makt över hela världen …”(Miles 1990:138)

Patriarkatet hade så djupt rotat uppfattningen om kvinnans mindervärde att kvinnorna själva aktivt talade för detta. I Amerika kämpade kvinnorna aktivt mot sin egen rösträtt. I Storbritannien uttryckte drottning Viktoria sitt förakt mot kvinnorättsrörelsen. (Miles 1990:226) De första kapitlen i Första Mosebok användes ihärdigt av kyrkan under häxjakterna.

När påven och dominikanerbröderna konstruerade sin häxteori skapade de ingenting nytt. Häxor och trollkarlar har alltid funnits. Att man började förfölja dem var däremot nytt, förutom bland judarna. Mose lag förpliktigade nämligen varje jude att begå mord på dem som ägnade sig åt trolldom. (Utrio 1984:189) Enligt kristendomen var allt som hade med häxeri något som tillhörde hednisk vidskepelse och följaktligen inget för den kristne att bry sitt huvud med.

“Att förfölja dem som sysslade med trolldom var under den tidiga medeltiden till och med en praktisk omöjlighet: den största delen av befolkningen var bönder, vilka i prästerskapets och adelns tycke inte var stort sett bättre än djur. De måste först göras till kristna – först efter det kunde man anklaga dem och deras kvinnor för att avvika från den kristna läran. Först på 1500-talet, vid tiden för reformationen och motreformationen, kan man tala om ett verkligt kristet Europa med undantag endst för de yttersta randområdena. Vid samma tid bröt häxförföljelserna ut i fullt raseri.” (Utrio 1984:190)

“Kvinnornas andel bland trolldomsutövarna var lika stor som männens andel bland helgonen. All trolldom beror på kroppens liderlighet, vilken hos kvinnorna är bottenlös, sägs det i ‘Häxhammaren’. Kvinnorna är mer godtrogna än männen, de är mer lättpåverkade av och mer benägna att ta emot en främmande ande, de är lösmynta och kan inte dölja sina elaka konster för andra kvinnor; och eftersom de är svaga tar de sin tillflykt till hemliga vapen för att nå seger. Vad angår kvinnornas intellekt eller deras fattningsförmåga beträffande andliga och intellektuella ting, förefaller de att vara helt olika männen … Enligt tidens vetenskap var kvinnorna inte i stånd att tygla sitt raseri och inte heller sin outsläckliga köttsliga vildhet, som lätt ledde till att de fick agg till andra. … Dessutom var redan deras namn på latin, femina, ett bevis för deras svaga tro, vilken var den verkliga orsaken till att de gav sig trolldomen i våld: femina bestod av det latinska ordet fe ‘tro’ och minus ‘mindre’.” (Utrio 1984:198)


Under tusen år hade den kristna kyrkan utvecklat kvinnohatet till en vetenskaplig teori där häxprocessen utgjorde den organiserade effektiva manifestationen. (Utrio 1984:199)


3. Kvinnor talar om Jesus

Följande kapitel kommer jag att basera på Anne-Louise Erikssons bok Kvinnor talar om Jesus. De två tidigare kapitlen kan man eventuellt se som en grund till detta, det tredje och avslutande kapitlet. Här kommer jag att ta upp vilken effekt det haft på kvinnor av idag att det är så ont om framträdande kvinnor i de bibliska religionerna (i detta fall kristendomen). Vad det har betytt att kristendomen är en patriarkatets religion, att Jesus var man och att den monoteistiske guden går under en maskulin föreställning.

”Gång på gång under intervjuerna mötte jag denna föreställning; att vad kristendomen blivit inte är detsamma som vad kristendomen egentligen är.” (Eriksson 1999;106)

Detta är något som är av stor vikt för informanterna. Visst har kristendomen förändrats, enligt dem till det sämre. Därför är det av yttersta vikt att söka hålla fast vid det positiva och komma ihåg att kristendomen från början var en religion som gick i jämställdhetens tecken.


”Han är ofrånkomlig på något vis. Det är han som är utgångspunkten för kristen tro.” (Eriksson 1999; 17) Det är Jesus informanten talar om. Samtliga av Erikssons informanter är ense om detta, att Jesus är utgångspunkten och något oerhört viktigt för kristendomen och även för dem som kvinnor.

”Naomi Goldberg å sin sida säger att ’Jesus Kristus kan inte symbolisera kvinnors befrielse. En kultur som vidmakthåller en maskulin bild för det högsta gudomliga kan inte tillåta sina kvinnor att erfara sig själva som jämlika med män.” (Eriksson 1999;17)

Kvinnor har genom hela kristendomens historia gjort gällande att de upplevt en frigörelse och revansch genom sin tro på Jesus Kristus. Samtidigt som just Jesus, som man, fått ta rollen och vara den som personifierar patriarkatet. Det är dessutom tydligt att Jesus för vissa kvinnor utgör ett hinder för att kunna ta till sig kristendomen och utöva ett liv som kristen, på samma villkor som männen.

Det är viktigt för kvinnor inom kristendomen att försöka förstå Jesus utan att:


”1)Jesu manlighet leder till en Kristusbild som befäster mäns och det ’manligas’ större gudslikhet jämfört med kvinnor och det ’kvinnliga’; 2) kvinnors identitet och frälsning framstår som beroende av en man(eller flera män) därför att kvinnors erfarenheter inte tilldelats samma betydelse som mäns i tolkning och gestaltning av vad frälsning är; 3) kvinnors liv modelleras efter en man.”(Eriksson 1999;44)

Att kvinnor behöver tala om Kristus på ett sätt som rör kvinnor för att på så sätt kunna känna igen sig i olika kristna händelser, betyder enligt Eriksson inte ett avståndstagande från Jesus som man. Det är helt enkelt ett sätt att komma närmare Jesus och då också kristendomen. Flytta fokuseringen från mannen Jesus till frälsaren Jesus.

”Vad vi kan vinna genom att framställa den inkarnerade Kristus som kvinna, är att kvinnor och den kvinnliga kroppen ses som symbol för ett gudomligt skeende.” (Eriksson 1999;49)

Kanske viktigare än önskan om att Jesus skulle ha varit kvinna i stället för man, är att han var en man som skiljde sig från den typiska mannen och hade motstridiga åsikter mot patriarkatet.

3.1 Jesus – ett problem?


Informanterna som Eriksson använt sig av anser till stor del att Jesus är någon som bryter mot nedärvda föreställningar och värderingar mellan vad som är manligt och vad som är kvinnligt, då han uppmanar kvinnan att lämna den nedärvda kvinnorollen. De ser honom, trots hans kön, som en förebild. Även om kyrkan och kristendomen knappast belyst just dem sidor hos Jesus som förespråkade kvinnors rätt, har informanterna ändå tagit det till sig på egen hand. Han var en man som gick mot strömmen. Jesus representerar en alternativ manlighet och Guds sände måste ju vara av något kön. Att Jesus gudomlighet är en föreställning om gudomliggjord manlighet, som exempelvis Naomi Goldberg anser, blir då mindre viktigt. Någon av informanterna gjorde även Jesus könlös. Att se honom som människa i stället för man blev för henne lösningen. Ett annat sätt är att, som informanterna gärna gör, undvika Jesus och i stället kalla honom Kristus.

”Jesus blir så mycket man och broder … så undviks detta om vi i stället talar om Kristus.” (Eriksson 1999;75) Som Kristus blir Jesus mindra man.


Även om samtliga informanter hittat ett sätt att hantera mannen Jesus, känner de likväl en saknad av kvinnliga förebilder. Dessutom har Jesu kön resulterat i det maskulina genusets dominans och kvinnans osynliggörande.

”Problemet är väl dels att man lätt drar slutsatsen att Gud är man och därför kan Gud bara inkarneras som man … Jag tror det är det, det här fader/son-förhållandet är exklusivt manligt … Kvinnor finns inte med i den här väldigt centrala metaforen eller vad man ska säga, eller relationen.” (Eriksson 1999;86)

Jesus kan endast visa hur en man är Guds avbild, en kvinnlig tolkning saknas vilket skapar ett avstånd och en viss känsla av utanförskap hos informanterna.

”Jesu manliga kön framstår här inte som en tillgång utan som en reell begränsning. … Föreställningen om Guds uppenbarelse i Jesus Kristus skapar därmed en brist.” (Eriksson 1999;100)”Om det är viktigt att han är ’son’ (manlig) i stället för ’dotter’ (kvinnlig) förutsätter det att söner/män är något, eller har något som döttrar/kvinnor saknar.”(Eriksson 1999;102)”En genomgående uppfattning i mitt intervjumaterial är att teologi som genererar kvinnors underordning är resultat av ett ’teologiskt misstag’. Mäns överordning och kvinnors underordning är enligt informanterna inte i enlighet med Guds vilja.” (Eriksson 1999;105)

På frågan om de inte ser det så att det manliga ges större värde än det kvinnliga, när de läser evangelierna svarar en av dem:

”Ja på ett sätt gör det ju det. De tolv lärjungarna är män, men jag har lärt mig att se de kvinnor som också finns med i sammanhanget. Jag ser kvinnorna vid uppståndelsen … Jag ser kvinnorna som följer hela vägen till exempel då. Så att där finns det, alltså lärjungarna kan ju glorifieras ganska mycket men de är tämligen mänskliga dom också, och kvinnorna kan man sopa under mattan men de envisas med att poppa upp för mig.” (Eriksson 1999;113)

Någon ställer sig dock kritisk till nitet att lyfta fram och söka kvinnliga förebilder i bibeltexterna.

”Vi lusläser Bibeln för att hitta positiva kvinnoberättelser och det har vi inte mycket för. … Vi måste utgå från att det är skrivet av män som inte såg kvinnors behov; inte såg att kvinnor var där, och inte såg kvinnornas gudsgemenskap heller.” (Eriksson 1999;113,114)

En av informanterna menar också att ”När hon ’lärt känna Gud’, närmat sig Gud och försökt ’leva i tro’ har hon upplevt att det inte är så att det ’kvinnliga’ inte har plats i det heliga. När någon hävdar kvinnors underordning kan hon därför kalla det för ett ’människopåfund’ till skillnad från den kunskap hon fått i sitt möte med Gud.” (Eriksson 1999;115, 116) ”Jag tror att man har gjort det väldigt mycket genom traditionen: man förstärker den här manligheten, Jesusmanligheten, genom att lyfta fram till exempel dom tolv lärjungarna ständigt, göra Petrus jättestor och viktigt och påve och allting …”(Eriksson 1999;124)

En av informanterna gör en liknelse av könets betydelse:

”Ungefär som en mamma bryr sig om sina ungar och kan gå i döden för dem, men även en pappa – det är oväsentligt om det är en mamma eller pappa för mig.” (Eriksson 1999;120)

3.2 Patriarkatet

”På samma sätt som slaveriet fråntagits sin religiösa legitimitet, så skulle också patriarkatet med dess kvinnoförtryck kunna fråntas all religiös legitimitet. Och kanske går här den verkliga skiljelinjen mellan feministisk post – kristendom och kristen feminism.” (Eriksson 1999;130)

”Grundläggande för mina informanter när de försöker motivera varför Jesu manlighet inte är ett problem som gör att de antingen måste ge upp sina feministiska strävanden eller sin kristna tro, är att hävda Jesu mänsklighet och inte hans manlighet som det betydelsebärande i Kristusuppenbarelsen. Fokuseringen på det mänskliga motsägs dock av andra resonemang under intervjuerna, där informanterna hävdar att kvinnor och det ’kvinnliga’ är osynliggjort och icke representerat i kristen tro. … Kristendomen är inte ett entydigt fenomen. Traditionen rymmer också icke kvinnofientliga stråk som kan ges lika stor auktoritet som kyrkornas etablerade troslära.” (Eriksson 1999:131)

Enligt Radford Reuther:

”Den patriarkala kristendomen tenderar att integrera Kristi herravälde med den världsliga maktens herravälde. ’Som den himmelske Faderns delegat, regerar Kristus över kosmos, och är i sin tur upphovet till kyrkans och statens kyrkliga och politiska hierarkier’ … Om kvinnor är Guds avbild i lika hög grad som män är det, då måste Gud framställas genom både kvinnliga och manliga bilder.” (Eriksson 1999;137)

3.3 Artiklar

I bokens andra del sammanfattar författarinnan bl.a. olika artiklar av ett antal kvinnor, samtliga feminister. Här nedan följer ett urval från några av dessa sammanfattningar. Både Radford Ruether och McLauglin är akademiker som arbetar med feministisk kristologi.


Rosemary Radford Ruether, en av den feministiska teologins grand old ladies, enligt Eriksson. Här följer en sammanfattning på en artikel av den förstnämnda, gjord av Eriksson.


”Om jag sammanfattar hur jag läser Radford Ruethers kritik och konstruktiva förslag, så menar hon för det första att det är ett patriarkalt missbruk av Jesu kön att hävda att kvinnor inte kan representera Kristus. Vore det sant skulle det innebära att Kristus inte heller kan representera kvinnor och kvinnor skulle vara tvungna att överge kristendomen. Nu är det emellertid inte så. Skapelsen är till sin grundläggande natur jämlik. Jesu paradigmatiska betydelse är inte knuten till hans buskap. Den väg Jesus visar på gäller för det andra inte bara honom själv utan varje kristen. Inte heller är Kristus det enda sättet för Gud att vara närvarande i världen. Genom att acceptera Kristussymbolens begränsning möjliggör vi en mångfald av tilltal från Gud.” (Eriksson 1999;139)

Fader/son-förhållandet menar hon är något av ett missförstånd.

”Visheten/ Sophia är Guds närvaro i skapelsen. Radford Ruether påminner om hur Jesu gudomlighet ibland förstås som ’Guds Vishet’ vilket talar mot den bokstavliga tolkningen av Kristus, den andra personen i gudomen, som Guds son.” (Eriksson 1999:136)


Dessutom förstärker uppfattningen om Fadern och Sonen uppfattningen om Guds maskulinitet och befäster en patriarkal uppfattning om gudomen. (Eriksson 1999:136) Jesus Kristus utesluter inte i och med sitt kön andra sätt för Gud att vara närvarande i mänskligheten. Se Jesus som ett Guds verktyg och inte i första hand som en man personifierande patriarkatet.

Eleanor McLaughlin, kritiserar tidigare feministteologiska förslag och försöker presentera vad hon själv ser som en möjlig färdriktning för feministisk kristologi.

”Det faktum att de flesta kvinnor delar den liberala akademiska teologins uppfattning om att Jesu kön inte spelar någon roll, gör det svårt för feministiska teologer att diskutera frågor som rör Jesu kön.”(Eriksson 1999;152)

McLaughlin menar också att vi, kvinnor och män, är fostrade att se det maskulina könet som representativt och det kvinnliga som avvikande. Ett av hennes förslag på färdriktning för den feministiska teologin är”… att vi inte skall tänka oss Jesus som en androgyn eller feminin man, men som en cross-dresser som inte kan infångas och kategoriseras. Han är den som utmanar och avslöjar våra kulturellt konstruerade tabun.” (Eriksson 1999;156)

Att kvinnor inte kan identifiera sig med Guds ikon kan besvaras på två sätt. Antingen genom att förneka könet betydelse – poängen ligger i att Gud blir människa, eller genom att hålla fast vid könets betydelse och hävda att Jesu manlighet säger något avgörande om Gud (trots att detta exkluderar kvinnor). Den första hållningen finner McLaughlin oärlig, den andra naturligtvis omöjlig men ändå tydlig om vad som strå på spel. Vad som krävs för att kvinnor och män skall kunna identifiera sig är att bilden av Gud inkarnerad kan erfaras både som kvinnlig och manlig. Precis som kalcedonteologerna brottades med att finna ett uttryck för Kristi två naturer: gudomlig/mänsklig, så har vi idag att finna bilder för Kristi två kön.

Slutdiskussion

En kvinna som ifrågasatte eller argumenterade var ingen riktig kvinna. Hon var av naturen avsedd att behaga mannen, att älska och tjäna sin herre och make. Detta är något som patriarkatet införde och som religionen befäste. Men att påstå att svaret till kvinnans underordnade ställning står att finna i Bibeln vore fel. Vi vill gärna tro att det var bättre förr, före de monoteistiska religionerna. Kvinnan hade en starkare ställning under tiden för Gudinnedyrkan, men det finns inget som tyder på att kvinnorna då hade mer makt. Vi vet mycket lite om tiden för Gudinnedyrkan. De källor vi har att utgå från är arkeologiska fynd, och dem är tolkningsbara. Vi kan bara anta och förmoda. De runda statyetterna som vi antar vara avbilder av den stora Modern p.g.a. deras otroligt runda bröst, höfter och stjärtar har bara antydningar till huvuden, armar och fötter. Skall detta tolkas som att kvinnornas främsta uppgift var att föda barn och att hon inte ansågs kapabel att tänka, eller är det en hyllning till kvinnan där man poängterar det unikt kvinnliga? Människan tolkar mönster och bilder utifrån sin egen tid, egna villkor och egna önskningar.


Många av dagens kvinnor har tagit till sig bilden av Gudinnan och identifierar sig gärna med hennes symboler, symboler som är raka motsatserna mot den manliga Guden och Bibeln. T.ex. jord i stället för himmel, kvinnlig fertilitet i stället för de ofruktsamma kvinnorna i Bibeln.

Enligt Goldman hävdar många av dessa kvinnor ”att den judeo-kristna traditionen inte bara är patriarkalisk, utan också anti-kvinnlig. Den föddes, menar man, i kamp mot en tidigare mytologi där Moder-gudinnan dominerade.” (Goldman 1988:18)

Men vi vet inte mycket om hur det egentligen var. Under 3000-talet f Kr etablerade sig sumererna i det södra området mellan Eufrat och Tigris. Sumererna nyttjade skrivkonsten och vi känner idag till namnen på några av deras gudomligheter. En av deras kvinnliga gudinnor, Inanna är en mycket populär figur bland dagens gudinne-intresserade. Av vad man kan uttyda ur texterna förekommer aldrig gudinnan utan sin manliga motpart. Ej heller är hon endast någon ljuv varelse. Det är väldigt vanligt att gudinnorna besitter både ljuva och krigiska sidor. Därför är det viktigt att man, när nu gudinnorna i allt större utsträckning börjar ta plats i historien, visar de båda sidorna och ger en så realistiska bild som möjligt, även om det inte överensstämmer med föreställningen. Mycket tyder dessutom på att Innan inte var kvinnornas gudinna, utan att det var bland männen hon dyrkades.

Till en början gick mannen i spetsen för sin familj i syfte att försvara dem. Han bar båge medan kvinnan bar barn och förråd. Det var naturligt. Så förändrades tiderna, det fanns inte längre det övergripande behovet för mannen att skydda sin familj. Av bara farten forsatte dock mannen att gå i spetsen för familjen. Den egentliga anledningen till varför mannen gick först föll i glömska. Så småningom började mannen tro att det var på hans befallning kvinnan bar barn och förråd och följde i hans fotspår. Kvinnan visste den egentliga anledningen, men lät mannen tro på sin version. Till slut glömde även kvinnan bort den egentliga anledningen: Nu tror i stället både mannen och kvinnan att det är Guds vilja att mannen går först och kvinnan följer i hans fotspår. (Åsbrink 1978: 214) Naturligtvis befann sig kvinnorna i en annorlunda situation innan patriarkatet, men något matriarkat har aldrig existerat vad vi vet. Matrilinjära samhällen har man kunnat spåra, men aldrig någonsin ett samhälle där kvinnorna styrde.

Kristendomen var till en början en religion som vände sig till de förtryckta och svaga. De predikade att Gud inte gjorde någon skillnad mellan könen. Kvinnorna fattade snabbt tycke för denna nya religion. När kristendomen blev stadsreligion tvingades man till att rätta sig efter statens lagar och dess struktur. Den gamla kristna principen om jämlikhet mellan könen ersattes av en hierarkisk struktur och partiarkaliska ideal. Samtida filosofer och vetenskapsmän ”bevisade” på olika sätt mannens överlägsenhet. Gud faders son förstärkte detta ytterligare.

Kyrkofäderna har spelat en ganska stor roll i befästandet av kvinnan som en lägre stående individ. Det är fån dem uttryck och idéer som att kvinnan ska tiga i församlingen kommer. Här kan man även spåra uppfattningen om att kvinnan bör hålla sig vid spisen och vara sin make undernådig. Hon ska vara tacksam att hon blivit gift, vilket jag tycker är oerhört förnedrande. Kvinnan ska alltså vara glad att någon vill ha henne, nöja sig med vad som tilldelas henne och veta sin plats. Felaktigt har dessa idéer och uttryck förknippats med kristendomen och det kan lätt uppfattas som att de var något av grundpelare inom kristendomen. Jesu budskap om jämställdhet ligger verkligen i utkanten av kyrkans budskap när kyrkofäderna tar ton. Män har varit de styrande inom kyrkan under så många år att kvinnornas plats glömts bort. De har lyft fram sin egen fromhet och samtidigt förringat kvinnans.

En möjlighet till det patriarkala i treenigheten vore att, som i medeltidens Spanien, se det som en matriarkal föreställning. Maria som gudomlig moder, dotter och hustru. Guds moder eftersom hon är mor till Kristus, som enligt treenighetsläran är Gud. Kanske försöka se det kvinnliga i Jesus. Varför inte följa McLauglins förslag och se Jesus som en cross-dresser som inte kan kategoriseras. Han var ju trots allt en man som förespråkade jämställdhet. Varför inte ta till vara på det i stället för att sätta mannen Jesus i centrum?


De motstridiga uppgifterna som ni säkert lagt märke till angående övergången från jägare/samlar - samhälle till jordbrukssamhälle visar exakt hur svårt det är att överhuvudtaget säga något säkert om så avlägsen historia. Grundläggande förhållanden om varför det blev som det blev med patriarkatet, är därför väldigt svåra att komma åt. Men, vi kan se resultatet även om vi inte kan se orsakerna. Dessutom är det oerhört svårt för oss att idag säga något om huruvida ett förhållande eller en förändring en avlägsen tid var positiv eller negativ för kvinnor. Vad lägger man in i positivt och negativt? Hur pass mycket löper man risken att lägga våra värderingar på en oerhört främmande id och kultur? Är det alltid dessutom så entydigt, var det kanske positivt i vissa avseenden och negativt i andra? Jag har på grund av detta valt att låta uppgifterna kvarstå, trots att de drar åt så olika håll. Det känns viktigt att peka på svårigheterna med att bedöma, berätta och förklara historia.


Sammanfattning

Anledningen till varför utvecklingen tog riktning från kvinnan mot mannen?


Gudinnan har hittills spelat en mycket passiv roll i historieskrivningen. En förändring står dock för dörren. Enligt mina källor kan det bevisas att Gudinnan tillbads från 7000 f Kr till 300 e Kr. Områden, framför andra, där hon tillbads var exempelvis nutida Irak, Saudiarabien, Israel, men också Irland. Tiden vi rör oss i är emellertid så avlägsen att det är oerhört svårt att tala om hur det var. Men för att följa strömmen och referera i likhet med den allmänna uppfattningen så uppnådde kvinnan sin status i och med sin förmåga att ge liv. Det gjorde henne gudomlig. När människan så småningom blev varse hur fortplantningen fungerade falnade kvinnans metafysiska kraft. Ungefär där inträder patriarkatet och kvinnans roll förskjuts mer och mer in i det fördolda. Gudinnorna ersätts på olika sätt med Gudar och snart är det bortglömt att kvinnligt gudomliga väsen ens existerat. Mannens avundssjuka gentemot kvinnan, gentemot hennes livgivande kraft utgjorde en grogrund för patriarkatet.


Kyrkans roll?


När de bibliska religionerna gör sitt intåg har följaktligen patriarkatet redan gjort sitt intåg. De kvinnliga Gudinnorna hade ersatts med Gudar. Vad som är unikt med de bibliska religionerna och vad som gör dem nyskapande i denna mångfasetterade gudavärld är att de är monoteistiska. Deras enda Gud kommer dock att bli manlig, en himmelsk fader och kvinnans underordnade ställning stärks i längden ytterligare på grund av judendomen och kristendomen. Även om grundbudskapet inte var detta kan det inte förnekas att bl.a. kyrkofäderna spelat en mycket aktiv roll i förtrycket av kvinnan.


Hur ser kvinnorna idag på att Jesus är man likaså kristendomens Gud?


Bland de kvinnliga präster och pastorer som kommit till tals i Erikssons bok, som jag för övrigt baserar mitt sista kapitel på, tycks dock grundsynen på den maskulina treenighet som kristendomen bygger på vara förstående. Som kvinnor saknar de givetvis förebilder i de bibliska texterna, men de har lärt sig att ta till vara på dem som finns. De har försökt att se till grundbudskapet i Jesu lära, allas lika värde, att ingen är förmer någon annan. De försöker att plocka fram det goda. Mycket at genom tiderna missförståtts. Jesus var en mycket annorlunda man, en man som står på deras sida.
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