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1. Inledning

”Emil, du ska skriva en uppsats om bögporr” sade min kurskamrat Pia Lundström när jag 

berättade att jag skulle skriva en uppsats om manlig kärlek inom konsten. ”Du ska sitta i 10 

veckor och titta på bögporr och sen skriva en uppsats om det”. 

Men detta är ingen uppsats om bögporr, att skriva om sexuella gestaltningar i konst är 

visserligen ett intressant ämne, men jag har valt ett annat sätt (se Syfte/frågeställning). Men 

Lundströms reaktion är intressant. Hur kommer det sig manlig kärlek förknippas med sex? 

Varför är det en sån stereotyp uppfattning om just kärlek mellan män? Varför förknippas inte 

heterosexuell kärlek med sex på samma sätt? Eller lesbisk? Hur kommer det sig att den 

manliga homosexuella kärleken är förknippad med sexuell fokusering och promoskiösitet?

Ett tag funderade jag på att döpa uppsatsen till ”Manlig kärlek – Eller min enligt Pia så 

kallade bögporruppsats”. Den titeln är visserligen humoristisk men inte så tydlig, och därför 

så valde jag bort den. Men tanken finns kvar hos mig och genomsyrar arbetet. Varför 

förknippas manlig kärlek med bögporr? Hur kommer det sig att manlig kärlek reducerats till 

att handla om sex?

Att komma ifrån själva ämnet sex mellan män är svårt och då de flesta bilder man hittar har 

en erotisk ton och gärna anspelar på sex. Som vi ska se i de mer moderna exemplen med Joe 

Phillips och Tom of Finland som exempel så är sex nu för tiden vardagsmat. I exempelvis Joe 

Phillips konst så ser vi en lite mer nedtonat sexuell bit där det mesta ligger på en tydlig 

romantisk nivå och det sexuella är underordnat. Om Joe Phillips är romantisk i sin konst så är 

Tom of Finland mer rättfram, han har gjort sig känd för sina mc-knuttar, poliser och 

skogshuggare med lemmar i storlek av armbågar som idkar sexuellt umgänge. Dessa två 

exempel visar på stereotyper inom gayvärlden, fjollan och björnen. En fjolla är en 

homosexuell man som är tydligt feminin och använder sig av de feminina dragen. En björn är 

en man som är överdrivet macho, med mycket kroppsbehåring och gärna klär sig i läder. 

Nu generaliserar jag och har lämnat det vetenskapliga, men min poäng med den här 

inledningen är att peka på de fördomar som det här ämnet för med sig och den problematik 

det innebär. För hur förhåller man sig till fördomar och stereotyper när man ska betrakta något 
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vetenskapligt? Hur gör man en tolkning utan att bli för influerad av förutbestämda meningar? 

Hur vet man att något är vetenskapligt belagt och inte är något som alla vet att det är så?

Fördomar och vetenskap hänger inte ihop och därför kommer jag i den här uppsatsen att vara 

nog med vetenskapliga belägg och när jag använder stereotyper i analyserna kommer detta att 

påpekas. 

Till sist vill jag poängtera att jag själv är intentionalist och uppsatsens konstvetenskapliga 

analyser och teoribildning bygger på att konst är mer än ett estetiskt uttrycksmedel, den 

fungerar som ett kommunikationsdito vars uppgift är att förändra världen. 

4



2. Syfte/Frågeställning  

2.1. Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att belysa den manliga homosexualitetens historia genom ett 

samhällspolitiskt perspektiv men att till det tillföra en konstvetenskaplig analys. Jag vill titta 

på konsthistorien och se hur den manliga kärleken porträtteras och hur den har gestaltats. 

Finns det generella drag ifrån de olika epokerna som hänger ihop med samhällets attityder? 

Vilken roll spelar religionen? För att begränsa mig har jag valt att behandla västvärlden, det 

vill säga Europa och Nordamerika. Det är inte för att det inte finns konst med den här sortens 

motiv i östvärlden eller Afrika, men jag vill fokusera mig på västvärldens socialpolitiska 

historia. Anledningen till detta är att jag lever i den världen och därför finner den mest 

intressant. Genomgående i uppsatsen så används den religionsneutrala tidsindelningen f vt 

(före vår tideräknings början) och vt (vår tideräkning). Konstnärer och konstverk har valts ut 

baserade på eget intresse, tycke och smak men också baserat på deras roll i den historiska 

utvecklingen. 

2.2. Frågeställning

Kan man genom att titta på konstens utveckling följa acceptansen för homosexuella relationer 

genom historien? Speglar konsten sin skapares kontextuella miljö och hur påverkas den av det 

i så fall? Uppsatsens tes är så som ovanstående frågor är formulerade, att konst är en 

reflektion av sin samtid och visar på attityder i den kontextuella miljön verket skapats i.

För att svara på det har jag valt att dela in uppsatsen i två delar, en socialhistorisk och en 

konstvetenskaplig. Till den socialhistoriska delen har jag valt att utgå ifrån en huvudkälla då 

det finns ett stort översiktsverk som gör att andra källor känns mer som än belastning än en 

tillgång. Till den konstvetenskapliga delen har jag valt att applicera socialhistorien på 

konstverken som tolkas ur en kontextuell synvinkel och en med ikonologisk/ikonografisk 

analys. Bilderna tolkas alltså som ett tvärsnitt från den epok de är skapade i. 
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Jag har inte hittat någon annan forskning på det specifika område uppsatsen berör och anser 

därför att uppsatsen har ett syfte att fylla. Det som finns inom homosexualitetens historia är 

det stora översiktsverket Gay - En världshistoria med redaktör Robert Aldrich från 2007 som 

jag har använt mig av huvudsakligen i den första delen. Till den andra delen har jag använt 

den lilla litteratur som finns att finna och har plockat ihop det så gott jag har kunnat, annars 

har jag mest haft fotoböcker och gjort egna analyser. 
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3. Den manliga kärlekens historia

Homosexualitet är något som kan länkas till mänsklighetens ursprung. I litteraturens äldsta 

bevarade verk Gilgamesheposet från 1700 f.vt. återfinns vi en kärlekshistoria mellan två män. 

Iliaden från 1100-talet f. vt. Innehåller den platonska kärleken mellan Akilles och Patroklos. 

Även i Gamla testamentet så ser vi exempel på detta genom David, som slungade en sten mot 

jätten Goliat, och Jonathan, prinsen av Saul. 1

Som vi kommer att se var samkönad kärlek något som hyllades i de forntida kulturerna. Det är 

något som finns i både kulturen och vardagslivet, i idrottskulturen, i utbildningen, vid hovet, 

och sågs i till exempel antikens Grekland som en filosofisk och andlig upplysning. Enligt 

många tolkare av den grekiska kulturen är homosexualiteten ett fenomen oberoende av tid och 

kultur. Forskarna trycker dock på att detta har tagit sig olika utryck i olika kulturer och inte 

alltid varit av sexuell karaktär. 2

Men även om den samkönade kärleken vart hyllad i vissa kulturer så har den vart förföljd och 

stämplad som förkastlig och syndfull. I somliga kulturer så har homosexualiteten blivit 

lagstiftad mot och försök har gjorts för att bota den. 3

I dagens samhälle kan man hitta homosexuella subkulturssamhällen, till exempel San 

Fransisco, där man ser en bejakande och öppen samkönad kultur med bland annat speciella 

kaféer och andra kommersiella inrättningar. Homosexualitet är avkriminaliserat i stora delar 

av världen och det har lagstadgats rättigheter som rätten till giftermål/partnerskap. 4

Det finns dock fortfarande platser i världen där man inte lika lätt kan leva i en samkönad 

kärleksrelation. På dessa ställen får de samkönade subkulturerna verka i det dolda, utan 

juridiskt och socialt godkännande och utan den form av nätverk som finns i västvärlden. I till 

exempel Indien är det olagligt med samkönade relationer. 5 

1 Aldrich, Robert (red). Gay – en världshistoria. Natur och kultur. Stockholm. 2007. sid 7
2 Idem 7-8
3 Idem.  8
4 Idem 8
5 Idem 8 
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Begrepp som används för homosexualiteten har varierat. Inom västerlandet har vi haft 

sodomi, en antagligen missförstådd tolkning av den bibliska berättelsen om Sodom och 

Gomorra. Sodomi har används för tidelag och även samkönat oralsex, även i vissa lagtexter. 

Även begreppen Sapfism (om lesbiska) och Grekisk kärlek (om män) har används, influerat 

av det antika Grekland. 6 

Först på 1860-talet skapades ordet homosexualitet utav en ungersk författare, vilket blivit 

vanligt sen dess. Robert Aldrich skriver i Gay – En världshistoria; ”Enligt Michel Foucault 

bidrog själva namngivandet till konstruktionen av en social kategori och en inneboende 

identitet. ’ sodomiter’ gjorde sodomitiska handlingar, men ’homosexuella’ sågs, och började 

allt mer se sig själva, som styrda av en medfödd, kanske oföränderlig karaktär”. 7

På 1950-talet så började folk använda ”homofiler” vilka byttes ut mot ”gay” (det engelska 

ordet för glad) och ”gay and lesbian” på 1960-talet. Efter det har begreppsfloran ökat 

lavinartat. Först kom ”Lesbigay” för att även inkludera bisexuella och för att även räkna in 

transpersoner så kom begreppet ”LGBTT” (Lesbian-Gay-Bisexual-Transvestite-Transgender) 

vilket på svenska blir HBT (Homo-Bi-Trans). Akronymen MSM (män som har sex med män) 

har börjat användas av män som inte ser sig homosexuella men har homosexuella 

förbindelser, det motsvarande har varit ”kvinnofokuserade kvinnor” eller ”kvinnoälskade 

kvinnor”.8

Dessa begrepp har alla olika kopplingar till den syn på sex som funnits i det västerländska 

samhället och den syn på genus som rått. ”Sodomi” har som sagt och göra med religiösa 

idéer, medan ”homosexualitet” hänger ihop med 1800-talets vetenskapliga ambitioner och 

synsätt då man ville göra vetenskap av alla fenomen i samhället. Uttrycket ”Homofil” 

kommer ifrån ett förhållningssätt att vilja flytta samhällets fokus från sex till kärlek och blir 

socialt accepterad. ”Gay” och ”Lesbian” uppstod på ur ett behov för aktivister i de 

proteströrelser som var verksamma på 1960- och 1970-talen.9

3.1. Antiken och pederastin 
Att skriva om förhållanden mellan människor som levde för 3000 år sedan är ganska 

komplicerat och man är utelämnad till källor i form av dokument om samtida gruppers 
6 Aldrich. 2007 sid 10
7 Idem 11
8 Idem 11
9 Idem 12
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diskussioner, rättegångsprotokoll, filosofiska framställningar, pjäser, erotiska dikter och vaser 

med homoerotiska motiv. 10

Den grekiska pederastin måste förstås ur sin sociala kontext, homosexuella förhållanden var 

inte något som stack ut i den sociala miljön utan var ett integrerat begrepp i samhället och 

ansågs vara ett passande inslag i unga mäns uppfostran, vilket lärde den unge mannen sin roll 

i samhället. 11

Den grekiska mytologin är uppbyggd på att gudarna var som vanliga människor och speglade 

mänskliga sidor. Genom de historier där gudarnas konung Zeus har utomäktenskapliga 

homosexuella relationer blev det socialt accepterat för män med detsamma. Även vuxna mäns 

förälskelse till unga män är vanligt förekommande, som till exempel Akilles och Patroklos. 12

Homosexuell kärlek var utbredd över hela Grekland och dess smånationer men uttrycket 

varierade. På Kreta hade man en speciell rit, influerad av myten om Zeus bortförande av 

ynglingen Ganymedes. En äldre man skulle förföra en yngling genom att ge honom gåvor och 

föra honom till ett avlägset ställe assisterad av sina kamrater. Efter ungefär två månader 

återvände de till staden, där det anordnades en stor fest och ynglingen fick fler presenter. En 

yngling som blivit bortförd fick en ny samhällsroll, han var nu en del av männens värld och 

samhällets elit, anal penetration sågs dessutom som att föra över mannens kraft till ynglingen. 

I Sparta var homosexualiteten en del av militärväsendet, och var något som uppmuntrades. 

Det grekiska ordet lakonizein, som handlar om att penetrera en yngre man, betyder ”att göra 

det på spartanskt vis”. 13

Aten var den stat i Grekland där homosexualiteten frodades, där stod männen i centrum och 

levde åtskilda från kvinnorna. Sex ansågs inte endast som fortplantning utan även som ett 

nöje. Eftersom att Grekland inte hade kommit i kontakt med kristendomens moral där sex är 

en synd så var detta istället något som bejakades. I den atenska kulturen fanns den nakna 

manskroppen överallt och sexuella framställningar fanns överallt som på bruksföremål som 

exempelvis dryckesbägare. Sex var inte något syndigt och genomsyrade samhället, enligt 

10 Hupperts, Charles. Gay - en världshistoria. (Red. Aldrich, Robert ).  Natur och kultur. Stockholm. 2007. sid 
29.  
11Nissinen, Martti. Homoeroticism in the biblical world – a historical perspective. Fortress Press..Minneapolis 
1998 sid 58 
12 Hupperts. 2007 sid 29-30 
13 Idem30-31
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atenarna var inte samkönad kärlek någon annan kärlek än olikkönad. Det grekiska språket 

gjorde ingen skillnad på sexuella identiteter och Charles Hubberts skriver i Gay – en 

världshistoria ”i källorna finns det ingenting som tyder på att homosexuella män 

diskriminerades eller levde i en subkultur, och det verkar inte ha funnits någon motsvarighet 

till att ’komma ut’”14. Däremot var det  viktigt var vilken roll en man tog i själva akten. 

Mannen förväntades fortfarande agera manligt och vara den som satte på, och den som tog 

emot (både män och kvinnor) blev betraktade på ett negativt sätt. 15

Något som den atenska kulturen är förknippad med är pederastin där en äldre man, älskaren, 

hade en relation med en yngre, den älskade. Den här förförelsen, där det var älskaren som tog 

initiativet, är ofta avbildad på bland annat vaser. Det hela sågs som en jakt där den älskade var 

ett byte som skulle nerläggas. När den älskade blev vuxen bytte han roll och blev älskare 

istället. Det var vanligt att gifta män hade älskare och att dessa sågs som en familjemedlem. 

Även prostitution bland yngre var vanligt. 16

När det gäller den romerska kulturen kan vi se en tydlig influens från Grekland. Romarna 

hade en förkärlek till det militäriska och det klassiskt manliga. För romarna var sex detsamma 

som penetration och en man kunde penetrera vem som helst så länge han gjorde just det, 

penetrerade. Däremot var det en skam att ha samlag med en annan fri medborgare utanför 

äktenskapet och därför så var det vanligast att man utnyttjade sina unga slavar i dessa syften 

eller manliga prostituerade, även former av pederasti förekom. Vid det första århundradet 

innan vår tideräkning blev attityden för män som lät sig penetreras öppnare. Men 342 vt 

infördes en lag mot passiv homosexualitet och förföljelse mot de passiva och de prostituerade 

tog fart. Detta är sammanbundet med kristendomens intåg och nu blev sex något syndfyllt och 

endast till för fortplantning. 17

14 Hupperts  33 
15 Idem 33-34
16 Idem 34-39
17 Idem 49-55 
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3.2. Medeltiden och kristendomens dogmatik 

 Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt. (Tredje 

mosebok 18:22)18 

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt.  

De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

(Tredje mosebok 20:13)19 

Medeltiden är ett svårdefinierat begrepp, till exempel när den ägde rum. Bernd-Ulrich 

Hergemöller använder i sitt kapitel i Gay - En världshistoria tidsramen 600-1500 f vt och 

sålunda väljer uppsatsen att göra det jag också. Medeltiden delas i sin tur in i olika delar, den 

tidiga medeltiden (600-1100 f vt), högmedeltiden (1100-1250) och senmedeltiden (1250- 

1555). Lite förenklat kan man säga att medeltiden sträcker sig mellan romarrikets fall och 

kristendomens intåg till den lutherska reformationen. 20

Som tidigare nämnts styrdes medeltiden av kristendomen och dess moral. Begrepp som 

homosexualitet fanns inte, eftersom sex sågs som något som skulle leda till reproduktion och 

allt därutöver var syndigt helt enkelt. Det fanns dock ingen lagstiftning som styrde utan 

syndigt beteende ledde till att man blev omhändertagen av kyrkan. Inkvisitionen och 

begreppet ”Sodomit” kom först på 1200-talet. Och under de kommande århundradena 

eskalerade det. Men det fanns också en annan sida av det hela, en form av ytterst kärleksfull 

vänskapsrelation växte fram mellan vissa män, vilket syns i poesi och brevväxlingar, dessa är 

dock på en platonisk nivå och undviker på så sätt synden. 21

Kyrkans motstånd till homosexualitet baserades på bibeln och dess tolkningar men också på 

påbuden i de så kallade kyrkliga koncilierna och de så kallade botböckerna. Botböckerna var 

en lokalförteckning över syndare och deras straff som till slut blev en manual. 22

18 www.biblen.se 2009-01-06
19 Idem 
20 Hergemöller, Bernd-Ulrich. Gay – en världshistoria.  (Red Aldrich, Robert) Natur och kultur.. Stockholm. 
2007 Sid 57
21 Idem 57-59
22 Idem 59-60
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Vänskapsrelationer av ytterst kärvänlig karaktär var vanligast inom den merovinska 

kungaätten på 600-talet och återupptogs av Karl den Store mot slutet av 700-talet. Det var inte 

förrän 1532 som det stiftades lagar mot sodomi i och med den habsburga kejsaren Karl V. 23 

På 1200-talet förändrades det hela drastiskt, nu kom en ny form av teologi där sex som inte 

var reproduktivt blev en synd. Detta argumenterades med vetenskap då allt skulle ha en orsak 

och verkan. Den mest kände teologen från den här tiden är Thomas av Aquino som delade in 

de sexuella synderna i fyra grupper. Samkönat sex mellan män hamnade i den översta 

kategorin med bland annat onani och oralsex, eftersom dessa var onaturliga då de ej ledde till 

reproduktion. Det var alltså inte att samlaget skedde mellan två män som var det syndfulla 

och som man bestraffades för, utan att det var onaturligt, då man delade in sex i naturligt 

(reproduktivt) och onaturligt. 24

3.2.1. Berättelsen om Sodom: 
Berättelsen om Sodom går i korthet ut på att Gud besöker staden Sodom för att undersöka om 

dess invånare verkligen gjort sig skyldiga till den ondska de anklagas för. Väl i Sodom bjuder 

mannen Lot in Gud och två av hans kollegor i mänsklig gestalt att äta middag i sitt hem .  Då 

ropar en grupp män utanför Lots hus som vill att han ska släppa in dem: "’Var är männen som 

kom till dig i kväll?’ Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem." (Första mosebok 19:5).25

Lot offrar då istället sina två döttrar, vilket männen i Sodom inte är intresserad av utan hotar 

att slå in dörren, när de gör detta förflyttar Gud Lot och hans familj till en säker plats innan 

han  lät: ” ett regn falla över Sodom och Gomorra, ett regn av svavel och eld från Herren, 

från himlen,” (Första Mosebok 19:24)26. Detta enkla citat ifrån första mosebok 19:5 har alltså 

gett oss orden sodomi och sodomit, sodomi har fått betydelsen ”Homosexuellt (analt) samlag” 

och sodomit är den som utför det. Berättelsen om Sodom får ofta stå som symbol för synden. 

Men Nissinen ger oss en annan tolkning, ”ligga med dem” har enligt Nissinen betydelsen att 

våldta dem, det vill säga (enligt den historiska kontexten) beröva dem deras manlighet och 

stolthet och göra dem till lägre stående varelser. Han refererar också till Sherwin Bailey som 

har en teori om att det handlar om felöversättning av det hebreiska ordet yāda’ som likaväl 

skulle kunna betyda lära känna. 27

23 Hergemöller  2007 60-61
24 Idem sid  63-64
25 www.bibeln.se 2009-01-06
26 Idem 
27 Nissnen. 1998 45-49
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Omkring år 1200 vt genomförde påven Innocentius III ett nytt sätt att bestraffa sodomister. 

Nu så krävdes ett erkännande, sällan frivilligt, i kombination med konkreta bevis. 1252 

infördes tortyr som utredningsmetod, inkvisitionen blev efter ett tag förknippad med 

genomgående tortyr och snabbrättegångar, något som är tydligast genom den spanska 

inkvisitionen i slutet av 1400-talet. Straffen utmättes vanligen av de lokala myndigheterna och 

det vanligaste var kastrering. På senmedeltiden togs det inte alls någon hänsyn till klass, bland 

annat anklagade den heliga Birgitta Magnus Eriksson för att ha haft en samkönad relation 

med hertig Bengt Algotsson. I de större städerna i Europa hade man en godtycklig jakt på 

sodomister där man bland annat utlyste hittelön. Sodomin var något utbrett och fanns i de 

flesta samhällsklasser. Straffen mot sodomi eskalerade systematiskt med tidens förlopp ifrån 

1200-talet till tidigmodern tid. Sodomiterna själva hade en ganska kritisk syn till 

kristendomens resonemang och rättegångsprotokollen visar på ett starkt självförtroende och 

vittnesmålen kunde på sina håll vara rikligt detaljerade.28 

3.3. Tiden fram till upplysningen 

Det finns en tvetydig bild av samkönad kärlek under renässansen, det tvetydiga är att man å 

ena sidan förkastade sexuella aktiviteter som inte var reproduktiva samtidigt som man å andra 

sidan hyllade den manliga vänskapen. Vi kan se tydlig homoerotik i konsten samtidigt som 

sodomister blev förföljda. Då renässansen innebär ett återtåg för antikens ideal och man 

införde kristna reformer så bör man se dessa två linjer som en del av den historiska 

utvecklingen. 29

Uttrycket sodomi fortsatte att användas som begrepp men blev allt bredare och användes mer 

flitigt, sodomi blev ett vanligare ämne i predikningar och beskylldes för många av samhällets 

problem som svält och farsot. I samband med detta kom fler och strängare lagar i till exempel 

Italien mot sodomi med bland annat dödsstraff. Men även på de platser där man inte hade 

lagar var förföljelsen frekvent. I fokus för renässansen och sodomin stod den italienska staden 

Florens och här var förföljelsen som störst med en statlig kampanj mot sodomin som höll sig 

till 1502. Ryssland skiljer genom att där så fanns inga anti-sodomi-lagar utan där reglerades 

allt av kyrkan. Överlag var förföljelserna fokuserade till Sydeuropa, i övriga Europa så fanns 

det lagar men antalet domar är begränsade, till exempel så blev bara en man åtalad för sodomi 

28 Hergemöller 2007 67-77
29 Puff, Helmut. Gay – En världshistoria. (Red. Aldrich, Robert). Natur och kultur. Stockholm. 2007 sid 79-80
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i London mellan 1420-1518 och i Frankfurt så finns bara två domar, från 1598 och 1645. 

Avrättningar var inte så vanliga då domstolar i många fall tog hänsyn till förmildrade 

omständigheter som personens ålder och antalet tillfällen. När nationalstaterna började bildas 

runt 1500-talet blev förföljelserna på vissa ställen mer intensiv, men antalet dömda är 

förhållandevis liten till vad den allmänna uppfattningen gör gällande. Den vetenskap som 

finns runt detta är baserad på samtida rättegångsprotokoll, dessa är dock svårtolkade, ofta 

saknas information och det kan finnas inkonsekvenser i vittnesmål som ändras med tiden.30

Vad det gäller den hyllade kärleksfulla vänskapen så var samhället homosocialt och lärlingar 

fick till exempel inte gifta sig. Homoerotiska relationer var vanliga och pederasti var den 

vanligaste formen, vissa män levde i homoerotiska relationer tillfälligt innan de gifte sig 

medan andra fortsatte. Fokus för den här kulturen var som tidigare nämnts den Italienska 

staden Florens, Florens hade en ytterst homosocial samhälls struktur, men också en religiös 

fokusering på moral och fortplantning. Dessa relationer förekom i alla samhällsklasser och 

åldersgrupper, och vanligt var att det fanns särskilda platser för dessa relationer bland annat 

offentliga badhus. Nu var sodomiterna dock inte lika revolutionära som under medeltiden utan 

erkände sina synder, och ansträngde sig ofta för att dölja sina relationer.31 

Annat var det dock med vänskapen, Helmut Puff skriver ”Pederastin, med sin ojämlikhet i 

fråga om ålder och sexuella roller kan aldrig leva upp till den jämlika vänskapen, trots att 

parterna är av samma kön”.32 Vänskapsförhållandena spred sig över såväl geografiska som 

sociala gränser och var en viktig del av samhället, visa vänskapsrelationer var en form av 

platoniska kärleksrelationer.33  

3.4. Mellan upplysning och intåg
Mellan 1680 och 1850 fick den samkönade kärleken mellan män en viktig utveckling. I de 

stora städerna i Europa började det utvecklas en homokultur, sodomin började hos de 

intellektuella diskuteras utifrån sekulära mått istället för som tidigare religiösa, och lagarna 

förändrades och blev mer liberala.34

30 Puff. 2007. 80-86
31 Idem 86-89
32 Idem 89
33 Idem  89-92
34 Sibalis, Michael. Gay – En världshistoria. (Red. Aldrich, Robert). Natur och kultur. Stockholm. 2007. sid 103
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Den sodomitiska subkulturen var inte begränsad av nationalgränser utan var utspridd över 

hela Europa. Återigen så ser vi en homosocial kultur, där det var vanligt att dela säng med 

andra, till och med främlingar. Samkönade relationer hade gått från att förknippas med 

sodomi till att bli något som visserligen var förbjudet, men ändå en spännande aktivitet. 

Samkönade sexuella experiment var vanliga på internatskolorna och inom hoven framförallt. 
35

Det var först runt 1700 som subkulturerna började växa fram ordentligt och var mest 

verksamma i London, Paris och Amsterdam på grund av dessa städers polisiära arbete. 

Ordningsmakten gjorde allt de kunde på slutet av 1600-talet för att bli av med sodomiterna. 

Som en motreaktion till detta bildades starka subkulturer med koder och särskilda 

mötestillfällen. Det är främst genom polisförhör och rapporter vi har fakta om hur det stod till, 

även om det saknas sådana för andra europeiska städer tolkar forskarna det snarare som att 

bevakningen inte var lika intensiv på dessa platser, inte att sodomi inte förekom. Det 

signifikanta för dessa subkulturer var att man lekte med kvinnliga attribut. Man använde sig i 

dessa lekar av kvinnokläder, röstläge och sätt att röra sig. Det hände även att man använde 

kvinnliga namn. Det här könsöverskridandet är något som intresserat många forskare och 

olika teorier har lagts fram, men den genomgående är att denna form inte var ensam och 

precis som i dagens samhälle fanns det ett antal existerande former av samkönad 

kärleksutryck som existerade parallellt. 36

När upplysningens filosofer började verka var de tvungna att betrakta sodomin ur ett nytt 

perspektiv. Eftersom att de förkastade kristendomens dogmer var sodomin något som måste 

betraktas ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Åsikterna varierar, Kant och Voltaire ställde sig 

kritiska medan markis de Sade försökte förklara det hela med att eftersom det är skapat av 

naturen så måste det vara naturligt. Slutsatsen är att sodomi var något förkastligt men inget 

som borde bestraffas, och ett år efter franska revolutionen avkriminaliserades sodomi i 

Frankrike. 37Det straff som oftast förelåg var dödstraff, men det kom att ändras på 1700-talet 

då man fann det allt för strängt och avrättningarna blev obekvämt uppmärksammade, det var 

endast England som hade en kontinuitet även efter 1700, den sista avrättningen för sodomi i 

Europa utfördes 1803 i Nederländerna, Tyskland hade sin sista 1726.38

35 Idem 103-104
36 Idem 2007. 106-109
37 Sibalis. 2007 114-118
38 Idem 2007. 109-114
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1791 fick Frankrike i samband Napoleons övertagande i Europa med en ny lagbok, Code 

Napoléon,  där sodomi inte fanns med. Den spreds bland annat till Nederländerna. Spanien 

införde den först 1822 och Italien först 1889 efter att ha gått samman till en samlad nation. De 

tyska staterna införde avkriminaliseringen en efter en och enades runt 1871 i det Tyska 

kejsardömet.39 

I Sverige blev homosexualitet ett brott 1864 i kapitel 18 § 10 med texten ”Övar någon med 

annan otukt som emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde dömd till straffarbete 

i högst två år”.40 

Även om lagarna fanns, så praktiserades de sällan. Det finns få åtal men förföljelsen verkar 

inte ha avstannat, och även in på 1800-talet ser vi hur homofobin gör sig starkast utryckt i 

form av skandaler där framstående män i samhället togs på bar gärning eller blev anklagade 

för att vara sodomister. Vetenskapen började nu intressera sig för sodomin, detta eftersom att 

domstolarna hade krav på fysiska bevis. Subkulturerna växte sig starkare och 1869  myntades 

termen homosexuell, varför uppsatsen nu lämnar ordet sodomit bakom sig.41 

3.5. Det homosexuella intåget

Perioden 1870-1940 är en viktig period för homosexualiteten i Europa. Termen 

homosexualitet sägs ha skapats av den ungerska författaren Károly Mária Benkert von 

Kertbeny, som använde termen i ett brev till justitieministern i Preussen för att lägga fram ett 

krav på att lagen mot de så kallade ”onaturliga handlingarna” slopas. Termen blev allt 

vanligare och vi ser nu hur den första gayrörelsen börjar växa fram, men fortfarande syns en 

genomgående homofobi genom hela samhället. 42 

I och med övergången från sodomister till homosexuella så byttes synsättet på dem, nu var de 

inte syndare och brottslingar utan led av ett psykiskt tillstånd. Homosexualitet blev något som 

39 Idem . 2007 118-120
40 Steorn, Patrik. Nakna män – Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915. Norstedts Akademiska 
förlag. Stockholm. 2006. sid 54
41 Sibalis. 2007. 120-123
42 Tamagne, Florence. Gay – en världshistoria. (Red, Aldrich, Robert). Natur och kultur. Stockholm. 2007. sid 
167
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skulle botas och kureras, vetenskapen undersökte och försökte på olika sätt komma fram till 

ett ”botemedel”. Ett vanligt synsätt var att den homosexuella mannen var inverterad, och 

alltså var ett slags mellanting mellan könen. Freud däremot sa att alla födds bisexuella och 

homosexualitet bara är en form av avstanning i utvecklingen. Johann Joachim Winckelmann 

lyfte med sina konsthistoriska texter upp den pederastiska traditionen som fick ett nytt 

genomslag, aristokratins unga män började åka på bildningsresor och i Oxford så frodades en 

antikdyrkan som gjorde att samkönade relationer kom i nytt positivt ljus.43 David Alderson 

skriver i Mansex fine: ”[Linda] Dowling claims that, up until Wilde’s conviction, Oxford 

Hellenism served ‘ as a legitimating discourse for male love, one capable of enlisting whithin 

its discursive structures even conscious opponents of homoerotism’”. 44 

Det var nu även vanligt med skandaler med anklagelser om homosexuellt leverne, det mest 

uppmärksammade var Oscar Wildes rättegång som kom att påverka rörelsen. Nu började 

homosexuella på ett nytt sätt än förr använda koder för att visa sin identitet och fick 

homosexuella att börja kämpa för sina rättigheter. I Tyskland hade man en ordentlig skandal 

med männen runt kejsar Vilhelm II som i allmänhetens ögon slog fast att homosexuella var en 

andra sortens män, med dominerande drag från det kvinnliga könet. Samtidigt med denna 

förföljelse fanns det en paradoxal homoerotisk krigsestetik som fokuserade på manliga 

attribut, och nu växte en annan bild av homosexuella män fram, en bild med tydligt fokus på 

det manliga och maskulina.45

Under den här tiden dök ett antal aktivistorganisationer upp med olika förgrundsgestalter. På 

1920-talet uppstod ett antal liknande rörelser i Tyskland som verkade på olika sätt men även 

om de uppnådde en del så var detta endast på ytan, homosexualiteten var fortfarande 

kriminell. Även England hade en rörelse, men inte lika stark. Den brittiska synen skiljde sig 

från övriga Europa genom den homosociala strukturen, framförallt inom universitetsvärlden 

som var en grogrund för homosexuella relationer. Inom den intellektuella världen var detta 

något vanligt förekommande och hyllad, av bland annat Bloomsburygruppen. 46

Det man inte får glömma är de redan nämnda subkulturerna, som nu växte sig ännu starkare. 

Det fanns särskilda slanguttryck, platser och uttryckssätt, bland annat började många unga 
43 Idem. 167-172
44 Alderson, David. Mansex fine – religion, manliness, and imperialism in the nineteenth-century British culture. 
Manchester University Press. Manchester. 1998. sid 156   
45 Tamagne. 2007. 171-176
46 Tamagne. 2007 176-178
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män efterlikna Oscar Wildes dandystil. De ställen där subkulturerna var som starkast var Paris 

och Berlin och den förstnämnda blev en tillflyktsort för många av Europas homosexuella, 

framförallt till områdena Montmartre, Pigalle och Montparnasse. Men även Berlin var en stor 

metropol och hade många mötesplatser och i mellankrigstiden fanns här 22 000 manliga 

prostituerade 1929. I Berlin fanns en ”arbetarklass”-kult, med fokus på det manliga och 

muskulösa, här premierades kroppsarbete före socialt umgänge. 47 

Tysklands lagar har tidigare nämnts och man ser under den här tiden en tydlig tendens, i 

länder som lytt under Napoleon och hade en latinsk kultur saknades lagar mot homosexuella 

relationer (exempelvis Frankrike och Spanien), medan de andra delarna av Europa hade kvar 

sina lagar av gammal tradition och man ville här gärna befästa könsroller och sexuella 

normer. Det som dock var komplicerat var att juridiskt definiera vad homosexualitet var och 

allt färre dömdes. I de flesta länder hade man dock sedlighetspoliser vars uppgift var att 

spionera på och gripa misstänkta homosexuella, dock så utvecklade de homosexuella metoder 

att lura polisen på och vissa frizoner fanns då det främst var prostitutionen på gatan som 

poliserna jobbade med.48  

I Sverige så avkriminaliserades homosexualitet 1944 och i samband med den så uppstod en 

debatt, man ansåg att om homosexualiteten var en medfödd egenskap så kan den inte vara ett 

brott.49

Att lagarna inte fanns eller inte efterlevdes påverkade dock inte den allmänna attityden. 

Homofobin var fortfarande stark, homosexualitet sammankopplades med pedofili och under 

mellankrigstiden ville man tillbaka till de traditionella könsrollerna vilket resulterade i ökad 

förföljelse. Den homosexuella sågs som av avvikare, någon som stod utanför normen och inte 

var normal. I pressen fanns det en del karikatyrer och återigen ser vi skandaler med högt 

personer i samhället inblandade.50 

I och med Hitlers intåg förvärrades situationen för Tysklands homosexuella. 1933 stängdes 

barer och föreningar och tidskrifter förbjöds. Förföljelsen trappades upp, många mördades och 

47 Idem  178-186
48 Idem 186-189
49 Steorn. 2007 54-55
50 Tamagne. 2007. 189-192
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andra sattes i koncentrationsläger. I Ryssland var läget växlande och homosexualitet var 

ömsom kriminellt och ömsom avkriminaliserat.51

3.6. Efter andra världskriget 

1948 kom en ny deklaration av FN: s mänskliga rättigheter där homosexualitet var med som 

en faktor. Detta blev startpunkten för en våg av aktivism, i Sverige bildades till exempel 

RFSL (då Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande) 1950. På 1950-talet var 

homosexuella relationer fortfarande olagliga i stora delar av världen. Men det fanns skillnader 

beroende på straffsystem, i länder påverkade av Franska revolutionen fanns det inga lagar mot 

det, så länge det inte var våld inblandat eller skedde på offentlig plats. I länder vars rättsystem 

bygger på rättspraxis52 var det fortfarande olagligt, som till exempel i USA. Först senare in på 

1900-talet kom detta att ändras. 50-talets fascination för kärnfamiljen ökade dessutom 

homofobin och även nu fanns det ett antal skandaler där homosexualitet var inblandat, till 

exempel Haijby-affären i Sverige, där Kurt Haijby hade utpressat Gustav V och påstått sig 

vara hans älskare. 53  

Den stora påverkande faktorn under den här tiden är Stonewall upproret, som ägde rum i 

slutet av juni 1961 i New York, polisen gjorde en razzia mot Stonewall Inn och blev mötta av 

en revolt ledda av transvestiter, en av de största revolterna i homosexualitetens historia. Några 

veckor efter det bildades Gay Liberation Front (GLF) som resulterade i att fler liknande 

organisationer bildades runt om i världen. Frigörelsen var ett faktum och slog sig samman 

med andra grupper som upplevde ett förtryck, exempelvis kvinnor och arbetarklassen. Under 

den senare delen av 1970-talet började dock kampglöden att fallna, organisationerna började 

splittras och försvinna ut. Istället uppstod aktiviströrelser som skiljde sig från de gamla 

rörelserna eftersom de  inte hade något solidariskt perspektiv utan arbetade endast för 

homosexualiteten, och lyckades få homosexualitet struket som sjukdom i USA 1973. den 

politiska aktivismen uppstod igen på 1980-talet, i samband med Aidssmittan. 54

51 Idem 192-195
52 rättspraxis, de principer och lösningar som kommit till uttryck i domstolars och andra rättstillämpande 
myndigheters avgöranden. På vissa rättsområden, där lagstiftningen är ofullständig, kan praxis vara den främsta 
rättskällan. www.ne.se 2009-01-06
53 Rizzo, Domenico. Gay – en världshistoria. (Red. Aldrich. Robert.) Natur och Kultur. Stockholm. 2007. 200-
205
54 Rizzo  212-221
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3.7. Revolutionen 

Gert Hekma skriver i sin del av Gay – En världshistoria, ”Gayvärlden: från 1980 fram till 

idag”, : ” Under 1960- och 1970-talen blev Gayvärlden mer uteslutande homosexuell”.55 

Under de kommande två decennierna kom gayvärlden att bli väldigt inriktad på manliga 

homosexuella, och nu kom det en genomgående sexualisering med speciella ställen för 

sexuella möten och speciella ”gay-ghetton”. På 1980-talet så växte det fram en gaykultur i 

Östeuropa medan den i Västeuropa höll på att mattas av. I samband med detta kom dock 

Aidssmittan som lade sordi på gaykulturen, och homosexuella sågs som en ny form av 

pestbärare. Först i början av 1990-talet ser vi en uppgång för gaykulturen igen, andra grupper 

än de homosexuella männen började ta plats och via Internet så växte en ny subkultur fram. 

Nu kom guideböcker och nya resmål, men detta fokuserades fortfarande till storstäderna, på 

landsbygden var utbudet fortfarande begränsat.56 

Gert Hekma tecknar en sorglig bild där där även om rörelsen hade haft framgångar och de 

flesta länder hade avkriminaliserat homosexualitet redan på 1960-talet så har 

diskrimineringen och våldet inte minskat och nya hatbrott sker ständigt. 2007 års statistik för 

Sverige ser ut på följande sätt: det anmäldes 3 500 hatbrott (ökning med 8 %) 20 % av dessa 

hade homofobiska motiv (ökning med 6 %) och drygt 50 % begicks av förövare under 20 år.57 

 

Även i yrkeslivet syns en diskriminering och många drar sig för att vara öppna med sin 

homosexualitet. Utanför västvärlden ses homosexualitet fortfarande som en synd, katolska 

kyrkan har kommit med anti-homosexuella påståenden och uppmanat homosexuella att leva i 

avhållsamhet och försökt ”bota” dem. För män ifrån etniska minoriteter så är problemet 

dubbelt, dels att bli accepterad av sin egen kultur och av gaykulturen. I USA ser situationen ut 

ungefär som i Europa. I länder som Egypten så har man på senare år lagstiftat mot 

homosexualitet som ses som en västerländsk sjukdom. Även i afrikanska länder så ser vi en 

framväxande gayrörelse som gör visa framsteg. Det största problemet är att världen vi lever i 

är heteronormativ, det vill säga att alla utgår ifrån att alla är heterosexuella och därför så 

förväntas alla var det, och samtidigt så har det vuxit fram en ny rörelse, ”Queerörelsen” som 

anser att sexuell läggning inte spelar någon roll för individen.58

55 Hekma, Gert. Gay – En världshistoria. (Red. Aldrich. Robert).  Natur och kultur. Stockholm. 2007. sid 333
56 Idem 333-342
57 Föreläsning med Karol Vieker, RFSL, 25:e november 2008. PowerPoint finns i författarens ägo.  
58 Hekma 2007 346-350
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 I och med de juridiska landvinningarna har rörelsens fokus breddats, idag så ligger fokus 

snarare på frågor som rätt till äktenskap, rätten att adoptera barn och kampen mot 

diskriminering. För att citera Gert Hekma ”När de homosexuella har vunnit kampen för 

juridisk jämlikhet återstår en svår kamp för social frigörelse”59

I Sverige var homosexualitet en sjukdom enligt Försäkringskassan (kod 302) fram till 1979, 

då det avskaffades. Avskaffandet kom till bland annat genom kampanjen ”Hej jag känner mig 

lite homosexuell idag” där folk sjukskrev sig för homosexualitet och genom en ockupation av 

Socialstyrelsens huvudkontor.60

59 Idem  350 
60 Dielemans, Jenny. Quistbergh Fredrik. Motstånd. Ordfront. Stockholm. 2002. sid 255-259 
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4. Den manliga kärleken i konsten
Genom århundradena har vi sett en del konst med homoerotiska teman. I den här delen av 

uppsatsen så kommer dessa att beröras och analyseras. 

4.1. Antiken och pederastin 

Det finns flera hundra vaser som gestaltar pederastin och i princip alla erotiska situationer. 

Det förekommer också scener med kvinnor, man kan se samma bild med en man och en 

kvinna och med en man och en yngling. Ofta får man leta efter symboler för att avgöra om det 

är erotiskt eller inte, är det en säng med på bilden eller en bild av Eros, ibland finns ord 

inristade eller finns det kopplingar till mytologin till exempelvis Zeus och Ganymedes brukar 

vara bra hjälp. På vaserna finns det ibland även inskriptioner om skönheten hos en ynglig i 

synnerhet eller ynglingar i allmänhet vilket kan ses som ett tecken i tiden. 61

Det finns vaser som visar hur en älskad bedrar sin älskare genom att försvinna med de gåvor 

han fått innan älskaren får det han vill ha. Det var inte bara pederastin som var vanlig, utan 

även vuxna män förförde varandra. På svartfiguriga vaser så ser vi såna förförelsescener, den 

främste bland dessa är Affektmålaren som var verksam mellan 550 och 520 f vt. I de 

rödfiguriga vaserna från cirka 530 f vt är förförelsen mellan jämnåriga en tredjedel av alla 

homoerotiska motiv, nu var åldersfixeringen inte lika central och det blev vanligare att män 

levde tillsammans.62

. 

Den grekiska kulturen var präglad av nakenhet och manskroppar. Den nakna manskroppen 

fanns överallt i samhället och erotiska scener fanns på vardagsföremål så som oljelampor och 

bägare. Det pederastiska systemet i den grekiska kulturen har skildrats på ett otal konstverk 

och syns bland annat på en skål (bild 1) där en man och en yngling medverkar i en 

förförelsescen, den är ifrån 520 f vt. I en väggmålning från 480 f vt så ser vi hur en man och 

en yngling ligger på en divan och är på väg till att kyssas (bild 2). Bilderna är direkta och 

känslan är tydlig, här är homoerotiken inte undangömd utan ytterst tydlig.. Exemplen ovan är 

valda för att de står ut eftersom de inte är röda på svart botten eller röda på svart botten då det 

finns så många exempel därifrån att dessa annorlunda bilder står för något annat. 

61 Dover. K.J. Greek homosexuality. Vintage books. New York 1980. sid 4-9 
62 Hupperts 2007 sid 39-40
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Den ovan nämnda skålen är svart på gul botten och föreställer en tidstypisk scen för antiken 

föreställande en äldre man som förför en yngling, den äldre mannen har sin hand på väg mot 

ynglingens genitalier, symbolen för att ynglingen tagit emot den äldre mannens gåva och invit 

och hur en relation håller på att inledas. Ynglingens hand är på väg till den äldre mannens 

skägg, vilket även det förstärker intrycket, då skägget var en erotisk symbol. Runt dem så ser 

vi vinrankor och druvor, en symbol för Dionysos, vilket enligt Charles Hupperts är en symbol 

för att ”vinet och kärleken går hand i hand”.63

Det andra exemplet är en väggmålning ifrån Italien och föreställer (till höger på bilden) hur en 

äldre man förför en yngling, han har sin hand bakom ynglingens huvud och verkar föra det 

mot sig. Ynglingen har sin hand på den äldre mannens bröst, den andra handen håller i harpa. 

Männen har ögonkontakt som har en erotisk ton mellan sig och den äldre mannens mun är 

öppen, ett möte mellan dem är på väg att ske. Bilden är målad med pastellfärger och väldigt 

detaljerad, vilket visar på hur tekniken har utvecklats (bilden är från ca 480 f vt). 

På de här gästabuden så fanns det en stor möjlighet att träffa andra och kunna flörta. På 

festerna så fanns det ofta prostituerade av bägge könen och ofta så slutade det hela med en 

orgie.64 

Det vi alltså ser är hur samhället var uppbyggt, en acceptans fanns om det sköttes på rätt sätt. I 

Romariket så börjar detta försvinna och i och med kristendomens intåg så kommer även 

synden och den form av konst som tidigare var vanlig faller i glömska. 

4.2. Medeltiden och kristendomens dogmatik 

Martti Nissinen summerar gamla testamentet på följande vis i Homoerotism in the biblical  

world.

1 the prohibition of sexual contact between males in the 

holiness Code in Leviticus 18:22 and 20:13 [ Tredje Mosebok18:22 och 

20:13] is done in a context of a polemic against a non-Israelite cult. Because 

63  Hupperts 2007  sid 35
64 Idem sid 44 
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the records of cultic homoeroticism are scanty and not unequioval, however, 

historical description of this context is difficult.

2. the strategy of posttexlic Israelites to maintain their distinct 

Identity by, among other ways, separating from others strengthened the 

already existing taboos and social standards regarding sexual behavior and 

gender roles, banning, for instance, castration, cross-dressning, and male 

same-sex behavior; it was not simply the ‘objective’ facts of physiologi that 

etsablished gender identity.

3. Israel shared with its cultural environment an understanding of sexual life 

an interaction between active masculine and passive feminine gender roles. 

This interaction was the cornerstone of gender identity, but the concept of 

sexual orientation was unknown. Sexual contact between two men was 

prohibited because the passive party assumed the role of a woman and his 

manly honor was disgraced.65

Nissinen säger oss alltså att precis som konsten måste bibeln läsas utifrån sin kontext, genom 

att se till den historiska miljö som präglat bibelns skapelse kan vi få större förståelse för den.

Konst föreställande manlig kärlek är svår att hitta från denna tid, främst på grund av den 

kristna dogmatiken som styrde samhället. Den konst som står att finna kommer paradoxalt 

ifrån kyrkans värld, skapad för att användas i avskräckande syfte. I Gay – En Världshistoria 

(bild 3) så finns en bild föreställande två par bestående av män i intima kompositioner, 

flankerade av jävlar. Denna bild är enligt artikelförfattaren Bernd Ulrich Hergemöller skapad i 

syfte att visa på synden, då det är jävlarna som står bakom och driver på paren, endast 

reproduktivt sex var ju tillåtet. Bilden är från franskt 1200-tal och är typisk för sin samtid, 

dels i sin teknik och dels i motivval. Männen är klädda i tidstypiska kläder, färgerna och 

målartekniken är tydligt medeltida. Symboliken i form av ap- och getliknande gestalter var 

något som alla kunde relatera till, vilket också är bildens syfte. Då gemene man under den här 

tiden inte var läskunnig fick bilder användas i pedagogiskt syfte, bildens kontext gör att 

budskapet i bilden är tydligt. Denna bild, är rent estetiskt ganska tilltalande och inte allt för 

sexorienterad och framställer i sig den manliga kärleken på ett fint sätt. Det är först i 

kontexten som den blir något annat. Tavlan blir ett typexempel på uppsatsens tes, den visar på 

ett tydligt sätt hur samtidens attityd syns i tavlan. 

65 Nissinen, Martti. Homoerotism in the biblical world – a historical perspective. Fortress. Minneapolis. 1998. 
sid 44 
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Lite senare fram i samma kapitel så ser vi en bild av en falkenerare och hans kamrat (bild 4). 

Denna etsning är från runt 1485 och visar på tidens utveckling och på den kultur som fanns 

inom adeln. Tidsskillnaden från den förra bilden är märkbar och visar på den tid som Europa 

håller på att gå in i, 1500-talet, och den vänskapskult som präglar den tiden. Bilden är i sig 

mer oskuldsfull, men syndbegreppet är inte lika tydlig här, vilket också visar på den övergång 

samhället befinner sig i. 

4.3. Tiden fram till upplysningen 

Under den här tiden ökade intresset för anatomi och ett homoerotiskt bildspråk växte fram. 

Inom renässansens mytbildning blandade man rent erotiska berättelser med de lite mer 

svårtolkade. Överlag kan man konstatera att konsten under rennäsansen bygger på kodspråk 

och tolkningar, ett exempel på detta är Michelangelos David. Enligt en tolkning så är denna 

avbild lik Zeus älskare Ganymedes, alternativt Herkules, en person som också tolkats 

homoerotiskt. Helmut Puff skriver: ”Dessa exempel demonstrerar visar att homoerotiken inte 

var inneboende i konstverket. Snarare växte den fram genom samtida sätt att läsa, tolka och 

diskutera”.66 

Vi kan alltså konstatera att konsten i sig var ganska oskyldig, det var snarare vad betraktaren 

såg i konsten som var det ”syndfulla”. Just Michelangelo är ett intressant exempel, då han var 

i det närmaste öppet homosexuell och har skrivit kärleksdikter ämnade till män. Det man kan 

fundera över är om man inte läser in och övertolkar konsten, skapar en efterhandskonstruktion 

för att bli nöjd. I sin vilja att vilja läsa in homosexualitet och homoerotik i konst så fixeras 

man lätt vid detaljer och missar konstverket i stort, en tendens vi ser överlag i problematiken 

med överanalyserande som ofta gränsar till önsketänkande. Renässansen är en intressant tid 

att studera, man var tillbaka till antikens ideal men med en kristen syn på synd. 

Även Carravagios konst var sedd som homoerotisk, då hans ynglingar får stå för det antika 

idealet. Hans Amor Vincit Omnia (kärleken besegrar allt) sägs vara sexuellt utmanande genom 

66 Puff 2007 sid 94-95
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amorinens leende och att hans ena hand är bakom ryggen, vilket kan tolkas som anal erotik. 

Giovanni Baglione är inne på samma tema i sin bild helig och profan kärlek.67

Tolkningen av Carravagios tavla (bild5) kan ses som en aning överdriven.  Amorinen är 

naken och står gränslad med den ena handen på ryggen och den andra hållande en fiolstråke. 

Man kan tolka det som att amorinen antingen tillfredställer sig själv eller gör sig beredd för en 

sexuell akt, fiolstråken kan då tolkas som en fallos. Det man ska tänka på är i vilken kontext 

tavlan är skapad, den är från en tid då homosexualitet inte var något man pratade om och som 

var en synd men som ändå förekom. Genom koder kunde homoerotiska känslor utryckas även 

i mecenatkonsten. Bagliones tavla är då tydligare (bild6), här ser vi en amorin i 

krigsmundering gränsla en yngling som ligger naken på marken. Amorinen står framåtlutad 

och har en pil i sin ena hand riktad mot ynglingen. Deras ögon förmedlar en känsla av lugn 

och deras händer söker sig till varandra. Målningen speglar en typisk balans mellan dominans 

och underkastelse, roller inom ett förhållande som inom världen i stort, och har ett tydligare 

homoerotiskt tema.

Helmut Puff avslutar sitt kapitel med: ”När det växte fram samhällen som var mer religiöst 

enhetliga ökade dock bevakningen av avvikelse från normerna. Dessutom blev sådana kretsar 

där man fortsatte att skapa och konsumera homoerotiska verk allt mer sällsynta. Dessa mer 

enhetliga sociala grupper banade väg för homosexualitetens historia under upplysningen”.68  

Det vi kan se i konsten är hur man jobbar med ett kodspråk och en komplexitet, i Italien där 

rennäsansen var som starkast återgick man på många sätt till antikens ideal. Den italienska 

manliga kärleken var ett rennäsansfenomen. Det vi ser i konsten är alltså en dubbelhet, 

homosexualitet finns och är accepterat inom vissa kretsar, men kläs i en religiös dräkt för att 

uppnå acceptans i den övriga världen. 

67 Puff 2007 sid 98
68 Idem 101
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4.4. Mellan upplysning och intåg

Begreppet den Italienska skolan är redan nämnt i den här uppsatsen, ett ytterligare exempel är 

ett Franskt tryck från 1799 som heter just Den italienska skolan (bild7). Trycket föreställer 

adelsmän och kvinnor i för epoken tidstypiska kläder. Längst ute till vänster på bilden ser vi 

två män och en kvinna, kvinnan är naken och sitter i knäet på den ena mannen som har sina 

byxor nerdragna, den andra mannen har även han sina byxor nerdragna och står bakom 

kvinnan med sin erigerade penis mellan kvinnans ben. Bredvid dessa tre ser vi en man 

framför ett staffli som tydligtvis målar av dessa tre, han är själv ackompanjerad av en naken 

kvinna. Vid hans fötter sitter ytterligare en man och tittar bakom en skärm. Längst ut till 

höger, bakom skärmen, står två män och kysser varandra. 

Titeln den italienska skolan syftar på både en för Italien typisk konstnärlig inriktning och att 

Italien var känt för sin sodomi och ”Italiensk kärlek” var ett utryck för homosexualitet.69 

Trycket är ganska frispråkigt men typiskt för den tidens bildspråk. Parodin på en annan 

nationalitet urskuldar bildens sexuella innehåll och är på många sätt typiskt för sin tid. Under 

upplysningstiden fanns det homosexuella subkulturer som växte sig allt starkare, samtidigt 

som lagarna försvagades, bland annat i just Frankrike. Männens position bakom en skärm 

visar hur de var tvungna att smyga, även om de i rätt sällskap kunde vara öppna med sin 

kärlek. Mannen som tittar fram bakom skärmen blir här en symbol för samhället och polisen 

som håller koll på medborgarna. Dödstraffet för sodomi hade avskaffats 1794, fem år innan 

trycket gjordes, så mannen kan likaväl stå för samhällets fördömande, även om lagen hade 

mildrats så var attityderna nästan desamma. 

Men alla var inte lika liberala som fransoserna. i det konservativa England så var 

förföljelserna under det tidiga 1700-talet intensiva, 1707 gjordes ett antal razzior mot de så 

kallade ”Mollyhus” som var en samlingspunkt för homosexuella, skildringen The Women-

Hater’s Lamentation (bild8) visar hur många tog livet av sig i väntan på rättegången.70 

Bilderna till höger och vänster visar hur männen har hängt sig, på bilden till vänster så ser vi 

en man som hänger i ett rep och en annan man som ligger på golvet och håller i en kniv. En 

69 Sibalis 2007 104
70 Idem 110
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tolkning skulle kunna vara ett par där den ena har hängt sig och den andra blir så upprörd att 

han tar sitt liv med sin kniv. Bilden i mitten föreställer två män som kysser varandra, med 

gallerförsedda fönster i bakgrunden. 

I en gravyr från 1730 har man gestaltat de 1000 sodomirättegångar som ägde rum i 

Nederländerna under den rådande moralpaniken.71 Gravyren (bild 9) är delad i sex bilder och 

föreställer två män som lämnar ett värdshus, i bild nummer två överger de sina familjer. På 

bild nummer tre blir de gripna. På bild nummer fyra ser vi dem satta i fängelse, på bild 

nummer fem ser vi avrättningen och bild sex föreställer när moralen är återställd. På dessa sex 

bilder så har vi på varje bild en staty påverkad av bildens innehåll; den första verkar vara en 

bild av dödsynden Kättja: hon är naken och ser tillfredställd ut, den andra har ett svärd i 

bröstet och ett plågat ansiktsutryck och kan tolkas som en bild av den övergivna kvinnan (till 

exempel moder Maria). På den tredje bilden när männen förs bort är ögonen slutna och håret 

verkar nästan som eldslågor, en bild av synden, på den fjärde bilden är kvinnan utmärglad och 

bär en duk över håret och ett galler i ena handen och håller upp handen i en pose som vi ofta 

sett i religiösa framställningar, männen sitter på en bänk mittemot den ena mannen håller 

händerna i en uppgiven gest medan den andra mannen tittar bort och ser ångerfull ut. På bild 

nummer fem ser vi ett skelett framför ett bål och i bakgrunden ser vi en galge där vi ser män 

hänga. På nummer sex så ser vi en kvinna med ett brinnande svärd sittande i en stol, det 

brinnande svärdet är även det en klassisk kristen symbol. De sex bilderna får föreställa synden 

och hur moralen segrar, de visar också på samtidens moralpanik och inställning till 

homosexualitet. 

I och med Napoleons styre blev homosexualitet avkriminaliserat. I en karikatyr från 1814 

(bild10) ser vi Napoleons utrikesminister i en form av lek med sin tjänare. Tjänaren står böjd 

med huvudet på en stol och med sitt bakre parti i vädret, dräkten har bär är försedd med en 

lapp i den änden som går att öppna. Utrikesministern har sin enda hand upplyft och verkar ta 

sats för att springa mot tjänaren med intentionen att föra sina händer in genom luckan i 

tjänarens kläder. Bilden är lättsinnig och inte lika fördömande som vi sett i tidigare exempel. 

Bilden visar på den nya öppnare attityden i samhället.

71 Sibalis 2007 114
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4.5. Det homosexuella intåget

2006 kom Patrik Steorn ut med en avhandling i konstvetenskap med namnet Nakna män – 

maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915. Denna avhandling tar upp frågor 

rörande mansrollen och manskroppen i det tidiga 1900-talet. Enligt Steorn sågs manlig 

homoerotik i början av 1900-talet som ”mäns frihet från kvinnor och från samhället och för 

ohämmad maskulin personlighetsutveckling”72 och hänvisar bland annat etnologen Heinrich 

Schurtz. 

Steorn skriver vidare att det fanns två vedertagna inställningar till homosexuallitet och dess 

gestaltning; att homosexualiteten är något synligt eller något som inte är det och sålunda kan 

finnas inom alla. Som exempel på den första teorin tar han upp en bildserie med en manlig 

atlet, en ”urning”73 och en naken kvinna ifrån det tyska verket Jahrbuch für sexuelle  

Zwischenstufen från 1903. Här får den homosexuelle mannen gestalta ett tredje kön, med en 

sjal över ansiktet och penis inklämd mellan låren. Bilden blir en blandning mellan könens 

olika klassiska attribut och gestaltar homosexualiteten som något märkbart. 

4.5.1. Eugène Jansson
Som exempel för den andra teorin tar Steorn upp Eugène Janssons målningar från olika 

badhus, som enligt Steorn ”/…/ kan exemplifiera denna tanke då kropparna i dessa målningar 

inte är androgyna, men det går samtidigt inte att utesluta att blickarna och gesterna männen 

emellan antyder homosexuella kontakter. Oavsett kroppskonstitution skulle homosexualitet 

enligt denna tanke kunna läsas in i de flesta bilder av nakna kroppar”.74  

Det Steorn tar upp här är alltså om homosexuallitet är något synligt eller inte. En 

konstvetenskaplig analys av den bild som Steorn använder till sitt exempel kan här vara på sin 

plats. Bilden heter Flottans Badhus (bild11) är ifrån 1907, motivet föreställer ett antal nakna 

72 Steorn. 2006. sid 55
73 Ulrichs [u´lriçs], Karl Heinrich, 1825-95, tysk jurist, grundare av den homosexuella jämställdhetsrörelsen i 
Tyskland. U. utgav 1864-79 tolv delvis självbiografiska skrifter om homosexualitet. Med utgångspunkt i Platons 
verk "Symposion" lanserade han begreppen uranism och urning för homosexualitet och homosexuell man. 
(Ne.se sökord:ulrichs) 
74 Steorn. 2006. 56
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män varav de flesta i förgrunden är vända bort ifrån oss. Männens blickar är riktade mot en 

man som verkar ha dykt från en form av trampolin och är på väg ner i vattnet. Den 

homoerotiska stämning som Steorn ser i bilden är ganska fragmentarisk, det syns inga tydliga 

tecken på attraktion i blickarna och kroppsspråket känns ganska avslappnat och inte särskilt 

inbjudande till inviter. Ett bättre exempel på homoerotism inom Janssons konst är då Atleter 

(bild12) ifrån 1912. Bilden föreställer två nakna män, den ena sittande på golvet i en graciös 

position och håller en blå boll med ena handen, den andra mannen är vänd ifrån oss med sin 

ena hand på höften och den andra på axeln. Vi ser visserligen inte den senare mannens ansikte 

men kroppens position ser mer inbjudande ut, och mannen på golvet tittar upp i taket så vi ser 

inte mycket av hans ansikte heller. Själva kompositionen är intressant, då den är klassisk. Om 

vi istället säger att motivet föreställer en man och en kvinna så hade de flesta antagligen 

förknippat den med kärlek mellan dessa. Detta beror på att den främre mannen står i en 

position som kan tolkas som klassiskt feminin och den sittande mannen blir här alltså då 

mannen som försöker imponera på kvinnan. Genom att bilden istället föreställer två nakna 

män blir inte tolkningen lika klar, men Jansson återknyter till antikens syn på manskroppen 

och atleterna. Överlag känns bilden ganska feminiserad, männen har mjuka graciösa rörelser 

och färgerna är mjuka pastellfärger. 

Steorn berör i sin bok Atletkulturen som präglar tidsepokens vetenskap och de atletbilder som 

var vanliga och sätter det i parallell med homoerotiken under samma tid. Nu gick man ifrån de 

feminina drag hos yngre män till atleter med stela drag och kantiga poser. Den främste inom 

genren var Carl von Platen, som bland annat fick en razzia mot sig 1906 där polisen beslagtog 

homoerotiska bilder. Inom Europa cirkulerade homoerotiska bilder inom slutna kretsar då 

homosexualitet var förbjudet. Modellernas namn står skrivet på dukarna, något som enligt 

Steorn gör att de blir en hybrid mellan porträtt och utviksbild. Den sittande mannen på tavlan 

Atleter hette Knut Nyman och hade enligt Steorn en stadig relation med Jansson. Steorn tar 

även upp en annan bild av Jansson, naken yngling i dörrpost där Nyman återigen är 

porträtterad. Steorn skriver ”Målningen gestaltar en atletisk manskropp och Janssons 

homoerotiska begär på en och samma gång”. 75  

Janssons så kallade ”blåa målningar” har gett upphov till olika tolkningar. de tillkommit i 

hans lite större ateljé när hans ekonomi blev bättre, där han hängde upp tyg för fönstren och 

75 Steorn, 2006. 80-86
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lät modellerna gå runt nakna76 Hans umgänge med flottisterna77 var känt flottisterna samlades 

runt Jansson och han fick ofta stå för ekonomisk försörjning av dem.78 Av flottisterna var som 

bekant den främste Knut Kristian Emanuel Nyman som kallades Knutte och det berättas om 

en gång som Jansson ville ta Knutte med sig på en middag med arkitekten Mossing, något han 

förvägrades vilket ledde till att han sa upp kontakten med paret.79 

Janssons största problem var att få sitt naketmåleri erkänt. 1918 tre år efter hans död  ställde 

Liljevalchs ut en minnesutställning över döda medlemmar i Konstnärsförbundet, där Janssons 

hade en betydande roll och man ställde bland annat ut Badtavla, en av de tavlor han hade haft 

svårt att få acceptans för innan.80

Steorn skriver senare ”rädslan över att det ska komma fram att Eugène Jansson ägnat sig åt 

homosexuella handlingar i en tid då det var förbjudet i lag, ledde till att hans bror Adrian, som 

själv var homosexuell, omsorgsfullt förstörde merparten av brev, fotografier, tidningar och 

annat material efter konstnärens död 1915”.81 Här sätter Steorn fingret på precis det som 

uppsatsen handlar om, nämligen den miljö som Jansson levde i. Att Eugène Janson var 

homosexuell är något som har diskuterats mellan forskarna men de flesta är överens om att 

kvinnor inte hade så stor plats i hans liv och försök har gjorts att utreda detta men då bland 

annat hans mor vägrade lämna ut uppgifter och brodern brände upp breven så har det varit 

svårt och det mesta har varit spekulationer. 82  

Jansson verkade i en tid då homosexualitet frodades men var olaglig. Det gjorde att den 

offentliga konsten var tvungen att kläs i koder som fick tolkas av de insatta. Bilden Atleter är 

ett typexempel på detta, bilden verkar till det yttre anpassad till den rådande tidens ideal inom 

konsten, men om man tittar lite närmare så ser man tecken av homoerotism i bilderna. 

Återigen finns risken för efterhandskonstruktioner men gällande Jansson så känns 

homoerotiken mer tydlig. Det finns en homoerotisk känsla i bilderna och präglingen av 

Janssons känslor är tydliga. Janssons konst visar på hur en tavla skildrar sin samtids attityder, 

76 Eman, Greger. Sympatiens hemlighetsfulla makt – Stockholms homosexuella 1860-1960 (Red. Söderström, 
Göran). Stockholmia förlag. Stockholm.1999. sid 218
77 flottis´t subst. ~en ~er ORDLED: flott-ist-en• värnpliktig sjöman. www.ne.se 2009-01-06
78 Idem229 
79 Idem 232
80 Idem 236
81 Steorn. 2006. 87. 
82 Eman. 1999. 210-212 
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precis som att tavlan låtsas handla om något helt annat, så fanns det en blomstrande 

gayrörelse som inte kunde agera öppet, på grund av samhället och dess lagar. 

4.5.2. Nils Dardel 
En konstnär som får stå för den internationella ”dekadansen” är Nils Dardel, som känns igen 

på  sina androgyna och homoerotiska inslag. 

Nils Dardels mest kända affär var med kulturprofilen Rolf de Maré något som styrkts av deras 

brevväxling.  Senare introducerade han Maré för Jean Börlin som Rolf de Maré kom att 

skapa Svenska baletten, där Dardel fick olika uppdrag, för. Historien ledde till att herrarna 

blev utpekade som homosexuella i tidningen Fäderneslandet som specialiserade sig på att 

utmåla framstående svenskar som homosexuella,  och ledde till en återkommande fejd mellan 

herrarna och tidningen. Fram till 1918 (räknat från ca 1910) så avverkade Dardel ett antal 

affärer utav bägge könen, men efter 1918 verkar männen inte vara lika vanligt representerade, 

men hans förkärlek till unga vackra, androgyna män fanns kvar. Som ett farväl till det livet 

målade han 1918 Den döende dandyn.83

Den döende dandyn (bild 13) från 1918 är en avskalad och känslosam tavla, den föreställer en 

man i grön kostym i tavlans mitt, ögonen är stängda och hans ena hand håller i en solfjäder 

och den andra vilar på hjärtat. En man i blå kostym håller den döende mannens huvud i sin 

famn och ytterligare en man, i röd kostym, lägger ett täcke över den döende mannen. Vid 

kudden bakom den döende sitter en liten pojke som håller i kudden. Bakgrunden föreställer 

ingenting förutom några palmblad. Männen på bilden har ett androgynt utseende och är 

klädda i kostymer som förknippades med den samtida dandykulturen. Genom kontexten så vet 

vi att detta är Dardels adjö till en del av sitt liv han avsåg att lämna, vi skulle alltså kunna dra 

slutsatsen att det är Dardel som är den döende dandyn. Mannen i blå kostym som håller i den 

döende tittar ner på honom med ett utryck som innehåller en homoerotisk spänning. 

Dandykulturen var speciell då den lekte med det androgyna, så Dardel kom undan med sin 

tavla eftersom den också innehåller en starkscen med mycket känslor. För att knyta an till 

uppsatsens tes ser vi här hur tavlan speglar den samtida attityden, genom att fånga 

dandykulturens essens. 

83 Söderström. 1999. sid 288-298 
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4.6 Efter andra världskriget och Revolutionen 
Efter den homosexuella revolutionen så har den homosexuella konsten mer eller mindre 

exploderat. I samband med befrielserörelsen och acceptansen i samhället så har konsten 

skjutit fram sina positioner, och ny konst har skapats. Nu spelar konsten inte med samma 

homoerotiska koder som innan, utan nu innehåller bilderna en mer tydlig homoerotisk 

laddning. Istället ser vi hur konstnärerna spelar på koder inom den homosexuella världen, på 

semiotik och på koder ifrån andra subkulturer eller världar. Genom en resumé kan vi se hur 

konsten utvecklas och hur olika den tagits emot. 

4.6.1. Tom of Finland 
Det första exemplet är Tom of Finland, en finländsk konstnär som var aktiv ifrån 1940-talet 

fram till sin död på 1980-talet. Tom of Finlands konst är fokuserad på de hårdare bitarna av 

homosexualiteten, i hans konst är det män som exempelvis mc-knuttar, skogshuggare och 

poliser som är porträtterade i kopulerande sammanhang. Bilderna är väldigt direkta och 

männens kön är ofta i förgrunden och överdimensionerade.  

Tom of Finlands riktiga namn var Touko Laaksonen och han var mycket riktigt ifrån Finland 

men använde pseudonym för att han skulle kunna vara anonym, något som var viktigt under 

början av hans karriär och för att det skulle underlätta i USA där hans karriär vart som störst. 

Han stod även för den pornografiska serien Kake som bland annat publicerades i den svenska 

tidningen Revolt, i slutet av 1960-talet. Han började rita efter sin tid som soldat, inblandad i 

det finska vinterkriget, uniformsfetischismen är tydlig i hans verk.  Hans inspiration kommer 

från olika håll som nazipropaganda, porrmagasin eller vanliga kort på män. Porrinslagen var 

han medveten om och de var avsiktliga.  Tom of Finland har gått från att ställas ut på tyska 

porrbutiker till stora gallerier i San Francisco. 84

I samlingsvolymen Tom of Finland – The art of plesure har man delat in hans karriär i de 

olika årtionden han var aktiv, uppsatsen kommer använda samma indelning för att visa på 

hans konst och ta upp exempel ur hans karriär. 

84 Tom of Finland – the art of pleasure. Taschen. Köln 2004. 12-28 
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The 40:s The queen and trade years

Bilderna från Tom of Finlands tidiga karriär är i tydlig 40-tals inspirerad stil. Här så ser vi att 

han inte hittat sin personliga stil ännu och männen är mjukare lika så hans stil. Färgerna är 

pastell liknande, men trots det så är männen på bilderna minst lika sexuella som i hans senare 

skapelser. Det är ganska lätt att förstå varför Toms konst stack i ögonen på sin samtid. 

The 50:s The lumberjack years

I bilderna från Toms 50-tal så ser vi hur han börjar hitta sin stil. Bilderna går i svartvitt och 

det är mycket naket och sexuellt men fortfarande så ligger nivån i konsten på en rätt så sansad 

nivå i jämförelse med de senare verken. 

The 60:s The biker years

Här så ser vi det som Tom of Finland är mest känd för, män i klassiskt manliga roller som 

porträtteras i sexuella situationer. 

The 70:s The clone years

Under den nästa sista perioden i Toms konstnärskap så ser vi hur tendensen går mot mer 

Sadomachokistiska drag, det är mycket uniformer och spel med dominans och underkastelse. 

The 80:s The fetischist years 

Bilderna från 80-talet är de som Tom är mest känd för, här så har fetishistestetiken dragits till 

en högre nivå, bilderna präglas av uniformer, bandage och andra attribut. 

4.6.2. Patrik Fillion 
En konstnär som man kan säga tagit med sig Tom of Finlands konst in i den moderna 

tekniken är Patrick Fillion. Fillion har en motivbas hämtad ifrån serier och fantasy, och 

använder Tom of Finlands överproportionerliga manskroppar. I hans bok Bliss från 2007 är 

det i princip endast en bild som inte är sexuell, utan som föreställer två män klippta från 

midjan, i en säng (bild14). Fillion spelar här på säker mark, hans konst blir aldrig riktigt 

provocerande då den inte, i de flesta fall, föreställer riktiga människor utan fantasivarelser. 

Genom att röra sig inom serie- och fantasyvärlden, det vill säga inom fantasin, så blir hans 
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konst distanserad från verkligheten och kan på så sätt aldrig bli riktigt provocerande. 

Anledningen till att han tas upp i uppsatsen, trotts att motiven inte riktigt ligger inom 

uppsatsens tema, är för att han blir en symbol för när homosexuell konst anpassar sig och 

håller sig på en arena där den inte kan provocera utan endast attrahera. Den generella 

konstpubliken och heterosexuella överlag kommer antagligen inte i kontakt med den här 

sortens konst, och om de gör det så får de sina fördomar endast bekräftade och tanken att 

homosexualitet står för en sexualisering av världen blir bekräftad. 

4.6.3. Joseph Sinclair 
I den svenska gaytidningen Dorians #2 2008 så finns det en fotoserie med fotografen Joseph 

Sinclair på sidorna 79-88. Sinclairs bilder föreställer grovt tatuerade män i intima situationer. 

På den andra och tredje (bild 15-16) bilden i serien ser vi en kaukasisk och en mörkt färgad 

man i intima positioner. På den vänstra bilden håller den kaukasiska mannen något som liknar 

en tejp i den mörkare mannens mun och är placerad mellan hans ben. Männen är lättklädda 

och det hela ger en anspelning till fetischism. På bilden på motsatt sida står männen i position 

att kyssa varandra och den kaukasiska mannen har en form av rör mellan sina ben, vilket ger 

kopplingar till fallos. Sinclair ger kopplingar till flera olika saker. Dels acceptansen för 

homosexuella, men också personer med mycket kroppskonst och för relationer mellan färgade 

och kaukasiska.  Sinclair är det enda exemplet från 2008 och pekar på det öppna 

mångsfaldssamhälle som vi lever i, och vågar blanda flera komponenter som mött större 

öppenhet i dagens samhälle, men också som fortfarande möter på ett visst motstånd. Sinclairs 

bilder kan ses som en symbol, när du blandar olika komponenter av normbrytande så möts du 

av starkast motstånd, något som tas upp i form av våldstendenserna i bilden och genom spelet 

mellan dominans och underkastelse. 

4.7 Joe Phillips 
En konstnär som kommit fram på senaste tiden och som blivit väldigt populär på olika 

internetforum är den amerikanske konstnären Joe Phillips. Phillips konst skiljer sig lite från de 

andra genom att den är generellt sett mer vardaglig, inte så sexuell och fokuserar mer på 

kärleken än på problem och sex. Phillips konst är digitalt skapad och har motiv som är 

hämtade från vardagslivet, även om det finns exempel på motiv hämtade från myter och 

legender också. Phillips konst får stå för den ena sidan av homosexualiteten, kärleken och 

strävan efter att uppfattas som normal. Phillips illustrerar högtider, män som lever monogamt 
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som vilket par som helst. bilderna är mycket mjukare än de andra exemplen och visar på 

utvecklingen. Dels på den digitala utvecklingen, motiven är som sagt skapade digitalt, men 

också på den sociala. Phillips bilder är inte lika provocerande, det är inte så mycket naket eller 

sexuellt, men det finns ändå symboler tagna ifrån homovärlden eller rent semiotiska. Bilderna 

som används i den här analysen är främst hämtade ifrån boken For the Boys från 2004. 

Uppsatsen kommer att gå in på vissa bilder specifikt och göra en konstvetenskaplig analys av 

dessa. Då boken saknar sidnummer så kommer uppsatsen att gå in på bildernas innehåll och 

referera till bildbilagan. 

4.7.1 Kärlek på en brygga 
Den första bild som man ser när man slår upp boken For the Boys är en bild med två killar 

som sitter på en brygga (bild17). De är klädda endast i badkläder och sitter i en sådan position 

att det man inte riktigt tror att de är endast vänskapliga. Deras armar nuddar varandra och 

deras kroppsspråk och ögons uttryck ger ifrån sig tydliga signaler. Bilden är komponerad så 

att de är placerade i mellangrunden, framför dem så ser vi en blomma och bakom dem träd, att 

observera är att trädens färger signalerar att det är höst. Ljussättningen är väldigt klar och 

molnen på himlen ger oss intrycket av att det är en fin dag. Hade bilden föreställt två personer 

av motsatt kön så hade tolkningen varit ganska klar från början, genom att sätta in två män i 

den här formen av miljöer så ruckar Joe Phillips på heteronormen och ger oss en ny 

dimension. 

4.7.2. Fiskaren och sjöjungfrun
Lite längre fram i boken så ser vi en fiskare som håller en manlig sjöjungfru i sina armar 

(bild18). Återigen så ser vi ett exempel på hur Joe Phillips tar ett klassiskt motiv och infogar 

en ny dimension. Han ruckar på gamla föreställningar, myten om mannen som fångade en 

sjöjungfru i sitt nät är gammal och väl integrerad i vårt samhälle. Här har Joe Phillips istället 

en man med fiskfena, långt rött hår och en tribal tatueringar på armarna. Männens blickar är 

riktade mot varandra och fiskarens blick ser glatt överraskad ut medan sjöjungfrun ser 

förförisk ut, återigen en koppling till den gamla myten. 
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4.7.3. Romantik på tivolit 
Några sidor längre fram ser vi två killar på ett nöjesfält (bild 19). Den ena killen bär på flera 

stora gosedjur medan den andra killen står vid en attraktion av typen där man ska slå på en 

platta och med sin styrka skjuta en markör längst med en tabell. I rutan över så står texten 

”Winner”. Killen håller i klubban i ena handen och visar med sitt kroppsspråk ett förlåt, då 

föreståndaren för attraktionen ser mäkta irriterad ut. Här har vi ytterligare ett exempel på 

motiv som är hämtat från klassiska bilder av en romantisk handling. Frågan är om 

föreståndaren är irriterad på grund av paret bestående av två män, eller på grund av den 

kvantitet av vinster som de tydligen samlat på sig. Motivet visar på den vardagliga 

homofobin, det förväntas inte att två män ska agera på det sättet och bilden som finns är att 

det ska vara en man och en kvinna. En intressant aspekt i bilden är att det bara är den ena som 

står vid själva apparaten och den andra som håller i vinsterna. Här så knyter Phillips an till 

bilden av mannen som den starke och kvinnan som den svage, passive betraktaren, men 

samtidigt är den som får dra runt på vinsterna. En återkoppling dels till heteronormativa 

könsroller och till bilden av att det inom homosexuella förhållanden mellan män finns en som 

är man och en som är kvinna. Phillips återspeglar vårt samhälles inneboende strukturer bra i 

den här bilden. 

4.7.4. Alla Hjärtans Dag 
Senare i boken har vi en liknande bild, som även den spelar på romantiska föreställningar. 

Bilden (bild20) föreställer en man som precis öppnat en dörr, mittemot honom så står en 

annan man med en hjärtformad chokladask och rosor bakom ryggen. Mannen har sin 

vänsterarm rakt utsträckt och håller i dörren, han ger ett nonchalant intryck. Mannen i dörren 

ser mest förvånad ut och håller i dörrhandtaget. Motivet väcker ett antal frågor, är det alla 

hjärtans dag som avses? Har de bråkat? Är det första dejten? Varför ser mannen i dörren så 

förvånad ut? Den här bilden är lite mer vag i sin framtoning och dess motiv är ganska diffust, 

den ena mannens förvåning gör bilden mer öppen för tolkningar, är det kanske en 

homosexuell man som försöker förföra en heterosexuell man? Bilden ger inga svar, men 

återkopplar vid första anblicken till romantiska bilder av heterosexuella par. 

4.7.5. Fleet Week
En annan bild som är lite längre fram är tydligare. Den förestället hur en kille iklädd 

seglarkostym kysser en civilklädd man (bild21). I luften så singlar konfetti ner och 
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amerikanska flaggor vajar. Motivet anspelar antagligen på Fleet Week i New York, när 

Amerikanska flottan lägger till och har permission och en stor fest anordnas. Männen 

omfamnar varandra på ett sätt som är vanligt i den här sortens bilder, den civilklädda mannen 

är i princip lutad i 90grader i den uniformsklädda mannens armar. Kopplingen är ganska 

direkt, vi har sett det här motivet förut. 

Det vi inte sett förut är dock omgivningens reaktioner, som är tydliga hos Joe Phillips. Till 

höger om paret ses en seglarklädd man med ett ansiktsutryck som är både förvånat och 

chockat på samma gång. Till vänster om dem syns en annan seglarklädd som har ett mer 

svåravläst ansiktsutryck, han visar ingen förvåning utan ser snarare nyfiken ut. I bakgrunden 

ser vi under den civilklädda mannens huvud så ser vi ett två människor vars kroppsspråk och 

ansiktsutryck ger ett förfärat intryck. Om man ser över den seglarklädda mannens huvud ser 

vi en byggnad med texten ”Wolfcraft, McFee, Phillips” och under det ”Bank and trust”. Ordet 

trust har flera olika betydelser på svenska, till exempel Tro, Förtroende, Organisation och 

Kredit. Phillips pekar här på samhällets reaktioner vid brott mot heteronormen. Betraktarna 

visar om inte på en avsmak som på en chock, att ta i beaktning är att detta motiv är något 

väldigt amerikanskt och inom amerikanska traditioner. Joe Phillips pekar alltså på ett 

samhällsfenomen i USA, vad händer när man bryter mot den amerikanska traditionen. Phillips 

bryter här tydligt mot en av de mest amerikanska bilderna, och betraktarnas reaktioner kan ses 

som en illustration av bildens reaktioner. På uppslaget efter har vi en bild av Thanksgiving 

middag (bild22), vid bordets huvudända så ser vi två män som håller om varandra och 

sträcker fram en kalkon till ett bord med endast män. Längst bak i boken ser vi två nästan 

halvnakna män (bild23), i en intim situation där den ene håller i en mistelkrans ovanför den 

andres huvud. 

Genom att angripa traditionerna så går Phillips in på en ny problematik, när homosexuella par 

vill att deras kärlek ska räknas som vilken kärlek som helst. De här två bilderna handlar om 

att visa att kärlek är kärlek oavsett mellan vilka. Och det är här Joe Phillips konst kan ses som 

provocerande, här är han inte på de homosexuellas egna, av samhället skapade lekplats, utan 

bryter sig ut och når det mest traditionsbundna. Nu är det inte sadomachocism eller 

regnbågsflaggor, det är högtider och gamla patriotiska traditioner. Joe Phillips pekar på den 

nya problematiken för homorörelsen, att bli accepterad på alla plan i samhället. För att knyta 

an till min tes och uppsatsens genomgående tanke, igenom sin framställning så har Phillips 

38



nått problematiken i samhället, och har genom sin konst belyst dagens samhälle och 

acceptansen mot homosexualitet. 

4.8. Elisabeth Ohlson Wallin - från Ecce Homo till läderbögar 

I Sverige så har vi en konstnärinna som gett den manliga kärleken ett ansikte, Elisabeth 

Ohlson Wallin. Ohlson Wallins fotokonst visar som få andra på den svenska dubbelheten 

rörande acceptansen för homosexualitet, det är okej att vara homo så länge man håller sig på 

sin kant. Ohlson Wallin har genom sin konst visat på den svenska kristna rörelsens mörkaste 

sidor, belyst hatbrottsproblematik och undergroundrörelsers tematik, allt med viljan att bidra 

till en större öppenhet och tolerans i samhället. 

Elisabeth Ohlson Wallins genombrott kom 1998 med hennes utställning Ecce Homo som 

ställdes ut i samband med Europride-festivalen samma år. Bildernas motiv är ifrån bibeln; 

bland annat nattvarden och Jesu dop. Utställningen ledde till en massiv debatt i Sverige, där 

kristna samfund tog avstånd ifrån henne, och ärkebiskopen K. G. Hammars påvebesök blev 

inställt. 

4.8.1. Ecce homo 

För att redogöra för Ecce homos mottagande kommer uppsatsen ta fasta på en utvald bild 

ifrån utställningen som berör uppsatsens tema: III, redogöra för tanken bakom den, hur den 

berör uppsatsens tes och hur den togs emot. III föreställer när Jesus döps av Johannes döparen 

och är en av de bilder som orsakat mest folkstorm. 

Bilden är komponerad så att Jesus står längst fram, med ett vitt tygstycke i händerna som 

hänger ner, han är naken och hans penis är halvt erigerad. Hans huvud är bakåtlutad och 

ögonen blundar. I hans ansikte ser vi ett starkt ljus och på hans axel sitter en vit duva. 

Johannes som står bakom har sina ena hand lyft över Jesus huvud i en gest som påminner om 

dop, hans andra hand vilar på Jesus höft, Johannes huvud är nerlutat och han blundar även han 

och har bar överkropp. Bägge männen står på trappan i en simhallspool och bakom dem till 

vänster ser vi en öppen dörr till något som verkar som ett omklädningsrum.  Bilden följer med 

följande bibeltext. 
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”När nu allt folket lät döpa sig

Och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad,

Öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom

I en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen

’Du är min älskade son, du är min utvalde’”(Lukas 3:21-22) 

För Ohlson Wallin handlar bilden om att Jesus kommer ut som Messias i samband med dopet, 

en koppling till att komma ut som homosexuell. Det är också en symbol för dem som gått bort 

i aids, då mötet mellan Jesus och Johannes får stå som symbol för kärleksmötet, bilden är 

dessutom tagen i Storkyrkobadet i Stockholm, en klassisk samlingspunkt för män.85 Platsen är 

vald för att visa ”att ett kärleksfullt möte mellan två människor är lika mycket värt var det än 

äger rum. Den yttersta konsekvensen av detta resonemang är att det inte är skamligare att ha 

blivit smittad med hiv på en bastuklubb än i ett mångårigt heterosexuellt äktenskap. Vem har 

rätt att säga att det ena kärleksmötet är bättre än det andra?”.86

Det som orsakade debatt var att Johannes Döparen har sin hand på Jesus höft, och att Jesus 

verkar ha erektion plus att han är omskuren, något judiska män är. Johannes Döparens 

85 Ahlström Gabriella. Ecce Homo, berättelsen om en utställning. Albert Bonniers förlag. Stockholm. 1999. sid 
84-85
86 Ahlström. 1999. sid 94
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handrörelser diskuterades i den svenska kristna pressen där man ansåg att Johannes rör Jesus 

på ett opassande sätt och att nakenheten och männens närhet var opassande. Framstående 

personer inom den svenska kristendomen som Ulf Ekman, Lars Thunberg, Tord Hallin var 

alla hårda i sin kritik. Författaren Jonas Gardell gick ut till Ohlson Wallins försvar genom att 

kritisera att debattörerna stirrar sig blind på Jesus kön och bortser från bildens budskap. Den 

här bilden är den bild som till och med Ecce Homos yttersta försvarare ärkebiskop K. G. 

Hammar och Uppsala domprost Tuulikki Koivunen Bylund har problem med och vid ett 

tillfälle höjs ett önskemål att bilden ska tas bort när Ecce Homo ställs ut i Uppsala Domkyrka, 

ett önskemål som senare tas tillbaka.87 

Bildens budskap har jag redan berört. Det slående med bilden som jag fastnar för är den 

halvöppna dörren, som med de reaktioner som följde i åtanke, blir en symbol för öppenheten 

för homosexuella. Dörren står på glänt, vissa saker accepteras, andra inte, så länge 

homosexuella håller sig på sin kant och inom sitt område är det okej. Men när homosexuella 

vill bli accepterade fullt ut, gifta sig i kyrkan, skaffa barn och leva ett så kallat ”Svenssonliv” 

så blir diskussionsvågorna högre. Elisabeth Ohlson Wallin vill berätta om när Jesus kom ut 

som Messias, den halvöppna dörren till rummet som liknar ett omklädningsrum blir en 

symbol för garderobsdörren, att komma ut ur garderoben. Bilden blev omedvetet en symbol 

för acceptansen i samhället, hur långt kan egentligen acceptansen sträcka sig, vart går gränsen 

för vad som accepteras? Ohlson Wallins bild blir en tydlig markör att här går gränsen, man 

”får” inte göra Jesus till sin egen. Framställandet av Jesus som naken man i en intim position 

med en annan man är inte tillåten, homosexualitet är som vi tidigare sett i bibeln en synd och 

Jesus är ingen syndare, trots att han dog på korset för våra synders skull. Bild III får en 

kontextuell betydelse, en viss kontextuell förståelse för Ohlson Wallins avsikter och de 

reaktioner som bilden väckte  krävs för att förstå helt. Utan den kontextuella förståelsen av 

bilden försvinner nog förståelsen av dess betydelse. Bildens kristna symbolik och tematik är 

en tydlig del av bilden och förstärker bildens budskap, även här krävs dock en kontextuell 

kunskap, det skulle vara intressant att höra en person utan kontextuell insyn tolka den här 

bilden. 

4.8.2. H. O. M.O 

Akronymen H. O. M.O står för Helgon Och Martyrer Och vi andra, och är en helgonkalender 

utgiven 2004 i samarbete med prästen Lars Gårfeldt. Avsikten med kalendern är att ge stöd 
87 Ahlström 1999   sid 96-99 
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till kämpande och utsatta grupper genom att berätta om verkliga människor och deras kamp 

och koppla dem till bibliska personligheter, en modern form av helgon förklaring. Varje 

månad har fått sin egen helgedom, utav dessa tolv har tre valts ut; Juni – Roma första 

martyrer, September – Petrus Claver och Oktober – David och Jonathan. 

Roms första martyrer handlar om att de kristna gick ifrån en förföljd minoritet i romarriket till 

en styrande majoritet i dagens Rom. Texten till bilden berör hur de homosexuella i dagens 

Rom utsätts för samma förföljelse, hot och diskriminering som de kristna utsattes för, 

paradoxallt nog ofta i religionens namn. Bilden föreställer livskamraterna Sergio och Paul, 

som står hopbundna innanför murarna på Colosseum. Männen är klädda i liknande skjortor 

och jeans har sina huvuden ihop och sina händer knutna. Texten till bilden talar sitt tydliga 

språk, och övriga kommentarer känns överflödiga, bilden handlar om hur homosexuella 

förföljs i det land som är hem åt kristendomen, en religion som ska handla om förståelse. 
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Petrus Claver var en spanjor under 1600-talet som försökte hindra plundringen av kolonierna i 

Den nya världen. Med på bilden och i texten finns den Sydafrikanske ärkebiskopen Desmond 

Tutu, som varit aktiv i kampen mot apartheid och för accepterandet av homosexuella. 

Budskapet här är att alla är vi människor, oavsett, etnicitet, kön, tro eller sexuell läggning, och 

bilden är tillägnad de som kämpar för det. Bilden föreställer paren Håkan och Per samt Ann-

Marie och Lotta och deras gemensamma son Axel som sitter i mitten på ett bord. Papporna 

står till vänster och håller om varandra och mammorna sitter till höger och håller om varandra 

förutom att den ena håller i Axel. Ovanför Axels huvud ser vi en bild av Desmond Tutu och 

högst upp i bild ett gossedjur i form av en nyckelpiga som hänger ifrån taket. Bildens budskap 

blir att dagens kamp berör rätten att få sin kärlek accepterad som vilken kärlek som helst och 

rätten att få dela sitt liv med den man älskar på samma sätt som någon är heterosexuell och 

kunna få föra livet vidare. 
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David och Jonatan handlar om paret David och Jonatan i bibeln, som har en kärleksaffär i 

smyg i bibelns Samuel böcker. Texten handlar om Istok ifrån Sarajevo och hans kärlek till en 

FN medarbetare och hur han skaffade sig ett bättre liv. Bilden föreställer Istok och hans vän 

Petre som får gestalta det klassiska motivet David som smeker Jonatan. De står vid en utbränd 

lastbil och Istok står högre upp och håller sin hand på Petres huvud och tittar ner på Petre som 

sitter lutad mot en mur med huvudet mot Istoks huvud, hand blundar. På lastbilen syns även 

den lokala homorättskämpen Svetlana. Bilden belyser kärleken mellan män och kampen för 

att få bli accepterad, men också att leva som homosexuell i ett krigsdrabbat land. 

Alla tre bilderna belyser från olika perspektiv gayrörelsen och dess prövningar, kalendern blir 

ett samtidsdokument för hur långt kampen kommit och hur mycket som är kvar. 

4.8.3. Läderbögar 

Läderbögar är utgiven 2007 och föreställer fetischism mellan män, med inslag av läder, 

bondage och uniformer. Titeln anspelar på en stereotyp inom gayrörelsen, ”läderbögen”. 
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En bild ifrån Läderbögar föreställer två män sitter på ovankanten av varsin toalett och kysser 

varandra. Bilden blir speglar de fördomar mot stereotypen som finns, med promosiösitet och 

tillfälliga möten på till exempel toaletter. Ohlson Wallin klär här av fördomarna och 

stereotypen genom sin placering och motivval och visar ännu en gång på de fördomar som 

finns och hur gränserna för acceptansen skjuts mer och mer men ändå det motstånd som finns 

på andra sidan. Genom att porträttera den här gruppen visar hon också att det finns flera olika 

sorters homosexuella och att kärlek finns överallt, till och med i de kretsar där sex är en 

central del. 
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5. En övergripande socialhistorisk konstanalys 

Efter att ha studerat manlig kärlek inom konsten kan man konstatera att det finns en tendens 

inom konsten att fånga sin samtid. I tider där acceptansen har varit låg så har konsten inte 

kunnat vara allt för expressiv och har därför fått arbeta med kodspråk. Konsten från antiken 

innehåller mycket expressiv konst då homosexualitet var något som uppmuntrades i det antika 

Grekland. Ju närmare vi kommer kristendomens intåg ser vi hur bilderna censureras mer och 

mer och när vi kommit fram till medeltiden ser vi hur de få motiv som finns är hämtade ifrån 

olika sedelärande illustrationer. Under renässansen ville man tillbaka till antikens ideal, och i 

Italien fanns den manliga kärleken kvar och gick under namnet ”Den italienska skolan” och vi 

ser i den Italienska konsten hos bland annat Botecelli tydliga homoerotiska motiv. Under 

upplysningen fanns en delad attityd, i Sydeuropa så ser vi hur homosexualiteten blir 

avkriminaliserad och hur konsten innehåller tydliga anspelningar, medan det viktorianska 

England är mer dömande. I början av 1900-talet så ser vi en boom inom den homoerotiska 

konsten, bland annat i Sverige med Eugène Jansson, Carl von Platen, GAN och Nils Dardel. 

De svenska konstnärerna var inspirerade av den internationella atmosfären som fanns med 

dandy- och bohemkultur där homosexualitet inte var något skamligt. Den allmänna attityden i 

Sverige gjorde dock att man här inte kunde vara så expressiv som på kontinenten vilket vi ser 

i den svenska konsten som är mer oskyldig. I och med andra världskriget så förändrades 

Europa och världen, attityderna blev hårdare och homosexuella blev måltavla för förföljelse, 

den mest kända konstnären från den här tiden är Tom of Finland även om hans bilder inte är 

så romantiska så får de stå som exempel för den nya tiden och fascinationen för militärkläder. 

I och med gayrörelsens genombrott på 1960-talet så har vi sett en större konstnärlig bredd, 

med bland annat Joe Phillips som skildrar vardagslivet och på ett fint sätt fångar dagens 

attityder och problem för homosexuella. Den svenska konstnärinnan Elisabeth Ohlson Wallin 

arbetar med att problematisera samhällets dubbeltydighet i sin konst, hon visar på ett modernt 

biggoteri och vart gränserna för konst och homosexualitet får gå innan samhället säger ifrån. 

Hennes senaste utställning In hate we trust tar upp hatbrottsproblematiken, ett aktuellt 

problem, men knyter an till gamla konstnärliga traditioner hämtade ifrån renässansen med 

dess tenibrism. Genom att knyta an till dagsaktuell problematik genom att distansera med 

hjälp av gammal teknik (vi pratar dock fortfarande foton inspirerade av målningar) så går 

hennes budskap fram tydligare, betraktaren tvingas tänka till en extra gång, framförallt i 

samband med texterna i kombination med foto. Ohlson Wallin låter konsten låta oss förstå att 
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vi inte lever i en sån öppen och tolerant tid vi gärna vill tro utan pekar ut de problem som 

fortfarande finns att jobba med. 
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6. Slutsats 

Min slutsats är att man i konst kan utläsa den samtida attityd som präglad konstverkets 

skapande och att konst styrs av sin samtids gränser. Konsten har även till uppgift att skjuta på 

gränserna och sentida exempel visar på gränserna förskjutits. Konst skapad i ett samhälle med 

stark censur och dogmatik har sällan konst som är provokativ utan arbetar där snarare med 

kodspråk. Konst skapad i öppnare samhällen är generellt sett oftare mer provokativ och 

arbetar mer aktivt med att skjuta på gränserna. 

Konst föreställande kärlek mellan män går in i ovanstående slutsats och bekräftar uppsatsens 

tes, konst säger en hel del om den tid den skapats i. 
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7. Efterord 

Under mitt arbete har jag sett flera andra lämpliga uppsatsämnen som någon kan ta tag i. Hur 

är det med konsten utanför västvärlden? Speglar den samhället på samma sätt? Sexuella 

avbildningar är ett annat ämne, eller särskilda konstnärer tas upp här, eller början av 1900-

talet. Det är beklagligt att så mycket fokus hamnat på västvärldens historia och jag hoppas på 

att min uppsats kan inspirera någon annan att fortsätta arbetet och ta sig an resten av världen.  

Jag skulle också vilja tacka några personer. Först Pia Lundström för hennes kommentarer om 

mitt val av uppsatsämne. Barbro Johansson på Linköpings Länsmuseum för att hon lät mig 

vara med på vernissagen med Elisabeth Ohlson Wallin. Elisabeth Ohlson Wallin för att hon 

ställde upp och samtalade med mig om sin konst och lät mig använda hennes bilder i 

uppsatsen. 

Den här uppsatsen vill jag tillägna ljuset i mitt liv, min katt Mocca, som jag dessvärre var 

tvungen att avliva under arbetet med uppsatsen. Mocca var min stora tröst när allt kändes 

motigt och jag har ansträngt mig för att skriva klart uppsatsen även efter hennes död, för 

hennes skull. 
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