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Kap. 1. Inledning  
 
1.1. Inledning 

I och med debatten om huruvida äktenskap för homosexuella ska bli en verklighet i dagens 

samhälle har frågan om sexuell läggning kommit att bli central. Ofta handlar det om 

människor med en religiös grunduppfattning som debatterar om rätt och fel, naturlig och 

onaturlig sexualitet. Ofta används nytestamentliga citat hämtade speciellt från aposteln 

Paulus, men frågan är om hans syn på sexualiteten är densamma som vår? När vi närmar oss 

dessa texter måste vi vara medvetna om den tidens syn på sexualiteten. Detta för att vi inte 

ska applicera vår förförståelse av sexualitet på en text som skrivits i en annan tid. I den här 

uppsatsen vill jag försöka ge en glimt av hur man i den dåtida grekisk-romerska kulturen kan 

ha sett på sexualiteten i dess kroppsliga och sociala uttrycksformer och funktioner. Detta för 

att lyfta fram vikten av att placera antika texter som till exempel de skrivna av Paulus i sin 

rätta kontext, innan vi tolkar in dem i vår tids kontext. Det är så lätt att vi i vår iver att hävda 

vad som är rätt och fel glömmer texternas ursprungsmiljö och på så sätt enligt min mening 

tolkar dem på ett ofullkomligt sätt. Jag menar att det är viktigt att se texten i sin 

ursprungsmiljö för att kunna förstå till vilka den riktar sig och med vilket syfte och på så sätt 

nå en bredare tolkning. 

 

Jag vill med denna uppsats göra ett försök att placera in Paulus kritik mot homoerotiska 

relationer i Romarbrevet 1:26-27 samt 1 Korintierbrevet 6:9-10 i sin tids kontext. Frågan blir 

då vilka traditioner som var rådande i den hellenistisk-romerska miljön?  

Hur beskrev man kroppens funktion med fokus på den sexuella funktionen?  

Hur uppfattade man sexuella relationer mellan två personer av samma kön?  

Betraktades sexuella relationer mellan kvinnor på ett särskilt sätt? 

Hur bedömde den grekiska alternativt den romerska traditionen sexuella relationer, vilka 

ansågs naturliga och vilka ansågs onaturliga?  

Hur kan man tolka de ovan nämnda bibelcitaten? 

 

Kap. 2. Uppläggning och genomförande 

2.1. Disposition 

Arbetet kommer att presenteras i tre huvuddelar. Den första är en presentation av hur man 

under antiken kunde beskriva kroppen och dess funktioner samt i anslutning till detta även hur 

man såg på sjukdomars uppkomst relaterat till sexuella handlingar. Efter denna del kommer 



 3

en liten exkurs där jag berättar om drömtydning och dess betydelse i tolkningen av den 

enskilda människans sexualitet. I del två kommer jag att presentera hur de sociala och 

moraliska reglerna påverkade sexualiteten inom den grekiska och romerska traditionen. Den 

tredje delen kommer att behandla de brevtexter av Paulus som behandlar sexuella relationer 

mellan två personer av samma kön samt hur man kan tolka dessa. Som introduktion till denna 

del ger jag en kort presentation av viktiga begrepp i Paulus teologi. 

 

2.2. Material 

I den första delen har jag använt mig av Michel Foucaults Sexualitetens historia vilket är ett 

viktigt översiktsverk i studiet av detta ämne. Då Foucault varit mycket viktig i mitt arbete 

kommer han och hans verk att presenteras under en egen rubrik nedan. Förutom detta har jag 

använt mig av Galenos och Soranos som primärkällor. Galenos (129-199 e. Kr) var läkare och 

har skrivit en hel del om kroppens sammansättning och hur sjukdomar uppkommer. 

Anledningen till att jag använder hans skrifter och värderar dem som viktiga är att han bygger 

vidare på Hippokrates (ca. 460-377 f. Kr.) läror. Det torde ge en grund för antagandet att 

denna syn på kroppen och dess funktioner redan var etablerade, men utvecklades vidare av 

Galenos. Jag använder mig också av läkaren Soranos skrift Kvinnolära. Han levde under 

andra delen av det första århundradet e. Kr. och studerade kvinnokroppen och dess funktioner. 

Även han bygger på Hippokrates skola och bidrar till förståelsen av hur man såg på 

kvinnokroppen. Även delar av filosofen Aristoteles (384-322 f. Kr.) utsagor om kroppen och 

dess sexuella funktioner kommer att presenteras.  

 

I exkursen om drömtydning kommer jag att använda mig av Foucault som grund, och för att 

styrka de hänvisningar han ger även primärkällan Artemidoros (ca. 150 e. Kr) och hans verk 

Oneirocritica. Man vet väldigt lite om personen Artemidoros förutom att han var filosof och 

kom från staden Daldis i Lydien. Orsaken till att jag valt att använda Artemidoros är att han 

kan ge en bild av hur den sexuella moralen kan ha sett ut i det hellenistisk-romerska 

samhället. Drömanalys ingick i det normala livet och sågs som varsel eller budskap om 

framtiden. Oneirocritica är en drömnyckel med många exempel på hur sexualiteten kan ta sig 

olika former och vi får även en bild av vad som räknades som acceptabelt och inte. Själva 

titeln härstammar från grekiskan. o;neiroj, vilket kan översättas med dröm, krith,j som kan 

översättas med tydare, sammansatt blir det alltså ”drömtydare”. Anledningen till att jag tycker 

att denna text blir viktig för uppsatsen är att när Artemidoros skrev denna drömnyckel 

studerade han den litteratur som redan fanns, samt att han inte ansåg att man kunde tolka 
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drömmar som ett fåtal hade utan han har tagit med tolkningar av vanligt förekommande 

drömmar hos vanliga människor. 

 

I del två som behandlar den sociala och moraliska ordningen utgår jag ofta från Foucault och 

fyller på med material från Eva Cantarella. Hon är specialist på romersk lag och utgår i sin 

bok Bisexuality in the Ancient World både från romerska lagtexter och från graffiti. En annan 

viktig sekundärkälla är Martti Nissinen och hans bok Homoeroticism in the Biblical World. 

Även denna bok har varit en stor källa till inspiration och den har också fått bidra med en hel 

del information. Bernadette Brooten är en viktig källa med boken Love Between Women där 

hon studerat olika antika källmaterial som sedan ligger till grund för hennes presentation av 

homoerotiska relationer mellan kvinnor. I sitt arbete har hon koncentrerat sig på judiska och 

kristna kvinnors ställning i antiken samt Paulus förhållande till den judiska lagen. Jag har 

även använt fragment av dikter från Sapfo för att ge exempel på hennes betydelse i studiet av 

den kvinnliga homoerotiken. 

 

I den tredje och avslutande delen använder jag mig av Dale B. Martin. Han har arbetat en hel 

del med frågor rörande familj, kön och sexualitet under den antika tidsperioden. När jag 

presenterar de delar av Paulus teologi som jag anser vara viktiga för uppsatsen använder jag 

mig i första hand av John Ziesler. Tillsammans med Martin utgör Ziesler stommen för den 

läsning jag gjort i denna del.  

 

2.2.1.  Sexualitetens historia av Michel Foucault 

Sexualitetens historia är ett verk i tre band, där speciellt band två och tre har fungerat som en 

stor källa till inspiration och har bidragit med en hel del fakta i denna uppsats. Det är genom 

Foucault som jag hänvisar till de grekiska filosoferna i de övergripande sammanfattningarna. 

Jag vill därför ge en kort presentation av författaren till detta verk och hans syfte med att 

skriva det. Michel Foucault (1926-1984) utbildade sig till läkare men kom till en början att 

mest ägna sig åt medicinhistoria. Han hade också ett stort intresse för filosofi och avlade en 

examen i denna disciplin 1948. Förutom detta skaffade han sig en akademisk examen i 

psykopatologi. Han har undervisat vid universitet i flera länder, bland annat i Sverige vid 

Uppsala universitet. Foucault blev professor i Clermont-Ferrand 1962 men sex år senare, 

1968, flyttade han till Paris för att bli filosofiprofessor vid Vincennes-universitetet. Två år 

senare fick han en för sig inrättad lärostol i tankesystemets historia vid Collègede France, där 

fanns han kvar fram till sin död 1984. Foucault tänkte från början ge ut Sexualitetens historia i 
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sex band men tyvärr hann det bara bli tre innan han dog.1 Foucaults primära mål med arbetet 

om sexualitetens historia var att visa hur människor gjorde sig själva till subjekt för 

sexualiteten under antiken. Många gånger kan vi nog känna igen oss själva i dessa 

beskrivningar samtidigt som vi förstår att vår syn idag skiljer sig från den syn som fanns 

under antiken. Det första bandet, Viljan att veta, handlar om hur synen på sexualiteten 

förändras från 1700- talet fram till 1900- talet och vilka effekter detta får. Det andra, 

Njutningarnas bruk, fokuserar på den klassiska grekiska synen med grund i Platon och 

Aristoteles. Det tredje och sista, Omsorgen om sig, berör grekisk och romersk kultur i tidig 

kejsartid. Det fjärde bandet som planerades skulle ha handlat om sexualitetens historia i den 

kristna antiken. Detta band blev inte färdigt innan hans död och har bara publicerats i små 

delar.2 Dessa har jag inte med i denna uppsats då jag anser mig funnit tillräckligt med material 

i de tre banden och därför inte sökt upp de artiklar som publicerats. Ett problem med dessa 

band är att det ibland kan vara svårt att veta i vilken tidsperiod han rör sig. Detta skapar ibland 

en osäkerhet i läsningen. Men i och med att han hänvisar till många filosofer kan man genom 

dessa placera in texterna i olika tider. 

 

2.4. Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på litteratur som behandlar olika former av sexualitet och det sociala 

spelet runt de sexuella relationerna. De filosofer och läkare som jag hänvisar till under 

tidsperioden kommer från Foucaults arbete Sexualitetens historia. Jag har valt att begränsa 

mig till några av dem och dessa hänvisar jag till i primärtexter. Övriga har jag valt att hänvisa 

till genom sekundärlitteratur. Detta dels för att det har varit svårt att finna den litteratur jag 

behövt (och i den mån jag funnit den har jag inte alltid lyckats finna det jag behöver). 

Begränsningen ligger också i att det skulle bli en för stor fokusering på olika filosofiska 

skolor om jag gått in mer på de olika filosofernas bidrag i den sexuella debatten. Vad gäller 

källor i bibeltexterna har jag valt att begränsa mig till de delar som kan tydliggöra Paulus syn 

på sexuella handlingar där två personer av samma kön är inblandade. Detta för att inte hela 

uppsatsen ska rikta sin uppmärksamhet mot Paulus utan mer mot traditionen som han möter i 

sitt dagliga liv. Därför kommer jag uteslutande att behandla Romarbrevet 1:26-27 samt 1 

Korintierbrevet 6:9-10 då dessa är de enda paulinska texter som behandlar sexuella relationer 

mellan personer av samma kön. Jag har valt att avgränsa delen om kvinnors sexualitet till den 

homoerotiska relationen. Detta för att kunna få en bild av vilka kvinnor Paulus menar i 

                                                
1 Foucault, 2002A: 7-9, 12-14 
2 Moxnes, 2002:25-26 
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Romarbrevet 1:26. Bibeltexter som inte är författade av Paulus kommer inte att analyseras i 

denna uppsats. Inte heller kommer den judiska synen på sexualitet att behandlas. Jag har valt 

att inte behandla hur Paulus judiska bakgrund kan ha påverkat honom i författandet av de 

textavsnitt som presenteras här mer än en kort presentation. Frågan om Paulus judiska 

bakgrund är en central och viktig men av utrymmesskäl kommer denna istället att presenteras 

i nästkommande uppsats. Fokus kommer främst att ligga på hur dessa texter kan ha tolkats av 

den hellenistisk-romerska befolkningen utifrån deras förförståelse av sexuella relationer 

mellan två personer av samma kön. Jag kommer att börja denna uppsats med en presentation 

om hur man såg på kroppens funktioner och då speciellt med fokus på den sexuella 

aktiviteten. Detta fokus kommer således att fungera även som avgränsning. Jag kommer inte 

att behandla synen på kroppens övriga funktioner eller sjukdomstillstånd utan håller mig till 

det som berör synen på sexualitet och njutning. I de delar som behandlar respektive tradition 

kommer jag naturligt att avgränsa detta till just den grekiska eller romerska traditionen vilket 

framgår av rubriksättningen. 

 
Kap. 3. Synen på kroppens funktioner och sjukdomstillstånd 

3.1. Kroppen  

Synen på kroppen och förklaringen till dess olika funktioner under antiken är inte densamma 

som den är hos oss idag på 2000-talet. När den läkekunnige Galenos beskriver hur den 

manliga och kvinnliga kroppen är sammansatt i syfte att beskriva de fysiska könen, menar 

Galenos att det är en systematisk likhet dem emellan. Om man tar kvinnans könsorgan och 

vänder det ut och in så ser det likadant ut som mannens. Den enda skillnaden är att mannen 

har sitt könsorgan på utsidan medan kvinnan har sitt på insidan av kroppen.3 Galenos 

beskriver att både mannen och kvinnan har testiklar, kvinnans är belägna på vardera sidan om 

uterus. Både mannen och kvinnan utsöndrar sädesvätska dock har de olika sammansättning då 

mannens är gjord för att lämna den egna kroppen. Kvinnas har en annan sammansättning då 

den bara ska utsöndras i uterus och blandas med mannens. Dessa tillsammans utgör sedan 

grunden för det kommande fostret.4 Det finns tidigare dokumenterat att mannens sädesvätska 

är den viktiga men Galenos går emot och säger att även kvinnans sädesvätska är viktig då 

avkomman får drag både av kvinnan och av mannen. Detta har han undersökt hos djur och 

kommit fram till att när de båda sädesvätskorna blandas formas avkomman.5 Hos Allen som 

                                                
3 Galenos, 1968: 628-629 
4 Galenos, 1992:145-149 
5 Galenos, 1992: 155-157 
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studerat Aristoteles texter i ämnet kan man finna att när Aristoteles undersökte samma fråga 

menade att mannens kropp har en mer fulländad form. Manskroppen är i sin konstruktion 

bestående av torrhet och hetta överlägsen den kvinnliga kroppens konstruktion. 

Kvinnokroppen har istället fått ett kött som är svalare, fuktigare och porösare. Konstruktionen 

och sammansättningen av de olika könen skedde redan i moderlivet där kvinnans moderliv 

påverkade vilket kön barnet skulle få. En kamp mellan mannens och kvinnans vätska avgjorde 

vilket kön som skulle vinna.6 Detta var viktigt att ta hänsyn till i valet av svärdotter, då en 

kvinna som ansågs ha för stor sexuell lust och alltså var het kunde orsaka barnlöshet på grund 

av sin onaturliga hetta som brände upp mannens sädesvätska. Soranos beskriver att ett yttre 

tecken på detta var att hon lätt rodnade. Även kvinnor som varken visade glädje eller sorg i 

blicken led av denna hetta.7 Mannen är den som naturligt blivit den som bär den livgivande 

sädesvätskan i sin kropp. Det är den som ger honom hans maskulinitet. Detta definieras 

genom att lyfta fram egenskaper som att män är modiga, eldiga, håriga och får en djupare röst. 

Det är också tack vare sin maskulinitet som männen anses kunna tänka klart och handla med 

styrka och kraft. De som inte har den livgivande säden i sin kropp blir svaga och rynkiga, de 

får mindre hårighet och svagare röst. De ansågs mer likna kvinnor i sin kroppskonstitution.8  

 

Detta var en liten introduktion till hur man såg på skillnaderna mellan den manliga och 

kvinnliga kroppen med fokus på den sexuella funktionen. Man tänkte sig att individen själv 

också kunde påverka kroppens balans och detta kommer jag att presentera närmare i nästa 

stycke. 

 

3.2. Hur skulle man vårda sin kropp? 

Det fanns speciella regler och rekommendationer som man kunde och borde följa vad gäller 

vårdandet av kroppen. Dessa rekommendationer dikterades av läkekunniga och filosofer. Det 

ansågs vara av stor vikt att var och en kunde ta ansvar för sin hälsa. Därför var 

hälsorådgivning en allmän kunskap som alla skulle förvärva sig. Rekommendationerna gällde 

främst de olika årstiderna och styrde över vad som var bra för kroppen och vad som kunde ha 

skadlig påverkan. Detta styrde bland annat matintag, vilka kläder som var lämpliga, i vilka 

rum i husen man skulle uppehålla sig, vilken motion som var bra och naturligtvis den sexuella 

                                                
6 Allen, 1997:95-97 
7 Soranos, 2001: 69, Martin, 1995:214 
8 Foucault, 2002C:109-110 
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aktiviteten.9 För att förstå hur man under antiken förklarade kroppens balanssystem kan man 

studera den så kallade fyrsaftsläran som bland annat Galenos förespråkade. Blodet ansågs 

bestå av fyra huvuddelar som spelade in i alla typer av livsprocesser. Dessa är blod, gul galla, 

svart galla och slem. Dessa var tvungna att hållas i balans för att man skulle må bra. Den 

optimala balansen varierade beroende på till exempel kön, årstid, ålder och var man levde. De 

delades in i två grupper: Den ena gruppen var varm och torr, vilka utgjordes av blodet och den 

gula gallan. Den andra var kall och fuktig, vilka utgjordes av den svarta gallan och slemmet. 

Dessa varierade som sagt enligt givna ordningar, men om det uppstod en obalans orsakade 

dessa sjukdomar. Denna fyrsaftslära förklarar också varför man ansåg kvinnor vara svala och 

fuktiga. Detta orsakades främst av menstruationen då hon förlorade värme i kroppen varje 

månad med sitt menstruationsblod.10 Hur man lever över huvud taget bör styras av årstiderna 

och dess olika förutsättningar. Under vintern då man utsätts för kyla och fukt bör man äta 

varmt och kraftigt och utföra sådana kroppsövningar som anses vara varma och torra. Medan 

sommaren bör präglas av det som är svalare och fuktigare. Detta reglerar även hur och när det 

är gynnsamt för den fysiska kroppen att ha sex. Under vintern när kroppen lätt kyls av är det 

bra med en regelbundet sexuell aktivitet, speciellt för äldre män vars kroppar lättare blir kalla 

rekommenderas sex oftare. Sedan när våren kommer och det börjar bli torrare ska man 

gradvis dra ut på de tillfällen man har sex, för att under sommaren bli än mer sparsam. Det är 

viktigt att man inte gör för drastiska förändringar i sin livsföring och gör för snabba 

omställningar. Även här kommer måttligheten alltså in, man måste hela tiden planera sin 

livsföring på sikt så att det inte sker för snabbt och försätter kroppen i obalans.11  Det finns 

inte någon reglering gällande med vem eller vilka man har sex utan bara vad som är bra för 

kroppen så att den håller sig i balans. Den sexuella aktiviteten kopplas i högsta grad ihop med 

den medicinska synen på kroppens funktioner.12 Vi ska nu gå vidare med att se mer specifikt 

på hur sexualiteten kan påverka denna balanshållning. 

 

3.3. Sexualitetens betydelse för kroppsvätskornas balans 

Att hålla sina sexuella aktiviteter inom normala gränser var mycket viktigt, om man gjorde 

drastiska förändringar i sin normala aktivitet så kunde man bli sjuk av detta. Som vi tidigare 

sett i Galenos beskrivning ansåg man att både män och kvinnor hade testiklar, samt att både 

mannen och kvinnan producerade sädesvätska. Sädesvätskan bildades i hela kroppen när 

                                                
9 Foucault, 2002C:95-100 
10 Galenos, 1960:XVII-XIX 
11 Foucault, 2002B: 101-103 
12 Foucault, 2002B:107 
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blodet blev upphettat och när detta hände skummade sädesvätskan fram ur blodet. Alla organ i 

kroppen var delaktiga i denna process och blev således uttömda på en viss del energi. Så en 

orgasm var en förlust av kroppslig energi både för mannen och kvinnan och denna energi var 

man tvungen att hushålla med. Som tidigare beskrivits var det skadligt för kroppen om man 

gick från den ena vanan till den andra utan att det föregicks av en mjuk övergång. Ett exempel 

på vad som kunde hända vid en för drastisk förändring är beskrivningen av en man som blivit 

änkling. Han sörjde sin hustru och avstod därför från sex som han tidigare haft regelbundet, 

vilket gjorde honom matt och sjuklig. Men så snart han återupptagit den sexuella aktiviteten 

blev han bättre igen.13 Galenos beskriver att detta inte endast gäller män utan också kvinnor. 

Änkor som varit vana vid ett regelbundet sexualliv kan drabbas av hysteriska anfall vid 

avsaknad. Detta på grund av att det blir en förstockning av den kvinnliga sädesvätskan. Om en 

sådan förstockning inträder kan den leda till kramper eller melankoli både för män och för 

kvinnor.14 Den största anledningen till att man manade till återhållsamhet vad gäller sex 

handlar om att man inte ville förbruka kroppens energi och på så sätt riskera att bli svagare. 

Galenos tillskriver testiklarna mycket stor betydelse för kroppens styrka, du,na±mij. Han 

beskriver att hjärtat ger livskraft men testiklarna ger livet kvalitet. När han studerat vad som 

händer vid borttagande av testiklarna eller vid någon typ av dysfunktion har han kommit fram 

till att kroppen blir svagare, blodkärlen tunnare och kroppen över huvudtaget blir lidande av 

detta. Det uppstår en allmän svaghet som påminner om den kvinnliga kroppskonstitutionen 

eller som kroppen blir hos äldre män.15 Soranos beskriver att både män och vissa kvinnor blev 

svagare i kroppen över huvud taget efter att ha haft en sexuell aktivitet med utlösning av 

sädesvätska. Han skriver också att vissa anser att det är skadligt med sädesuttömning men 

anser själv att detta gäller endast om det sker i övermått men om det sker med måtta kan det 

motverka bland annat slöhet och illamående. Dessutom är det bra för kvinnokroppen då 

sädesutgjutning ansågs ha en avslappnande effekt och banade väg för menstruationen. Alltså 

är Soranos en av förespråkarna för sexuella aktiviteter för kvinnor. Han har konstaterat att 

kvinnor som lever i avhållsamhet får mer besvär med sin menstruation än aktiva kvinnor. 

Eftersom de inte rör på sig på samma sätt som män i sitt dagliga liv måste kroppens avfall 

utsöndras genom menstruation. Soranos menar att de kvinnor som avhåller sig från samlag får 

en försvårad menstruation.16 Han skriver: ”Faktiskt blir de feta och fulla av substanser som 

                                                
13 Martin, 1995:200-202 
14 Galenos, 1960: XLVII-XLVIII 
15 Galenos, 1992:125-131 
16 Soranos, 2001:51, 59-61 
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samlas genom att menstruationen hindras. På det hela taget är jungfrudom skadligt.”17 En 

annan viktig aspekt på när man bör ha sexuellt umgänge styrs av mannens ålder. Man bör inte 

vara aktiv för länge och man bör inte heller börja för tidigt. Om man är för gammal är det 

skadligt, då kroppen inte hinner återuppbygga det som den gett ut och kroppen blir försvagad. 

När man är för ung anses det kunna hindra växten. Läkarna beskriver att gossar kommer in i 

puberteten vid 14 års ålder, men det är för tidigt att börja ha ett sexuellt liv. Kroppen behöver 

flera år på sig att samla sädesvätska innan den kan tömmas ut. För att förhindra att pojkar i 

den åldern som också styrs av en stark drift ska få utlopp för den rekommenderas mycket 

kroppsansträngningar som till exempel sport som tröttar ut kroppen. Genom detta kan de 

redan från början lära sig att tygla sina begär. För flickor var det inte riktigt samma sak som vi 

tidigare sett hos Soranos. De unga kvinnorna tilläts ha könsumgänge så snart deras 

menstruation nått regelbundenhet.18  

 

Nu har vi fått en bild av hur den normala sexuella aktiviteten kunde se ut. I nästa avsnitt ska 

vi se närmare på sjukdomstillstånd som kunde uppkomma på grund av sexuallivet. Vi 

kommer även att se närmare på hur man med hjälp av sexuellt umgänge till viss del kunde 

lindra sjukdom. 

 

3.4. Sjukdomstillstånd som sammankopplas med sexualiteten 

Epilepsi sammankopplas med sexualakten, eftersom man uppvisar liknande symptom vid 

utlösningsögonblicket. Galenos har förklarat att det är samma mekanism, det enda som skiljer 

dem åt är att epilepsi är en ofrivillig spasm. Han förklarar att det har blivit stopp i kanalen från 

hjärnan som leder ner sädesvätskan genom kroppen till testiklarna. Ansträngningen som detta 

stopp orsakar ger en skälvning i muskler och nerver på samma sätt som vid spasmer orsakade 

av njutning. Man måste också tänka sig för så att man inte har för hög sexuell aktivitet vid 

olämpliga tillfällen då detta kan leda till en uttorkning av kroppen, vilket om man har otur kan 

orsaka krampsjukdomar. Galenos förklarar uppkomsten av denna typ av kramper genom att 

kroppen blir varm och torr vilket i sin tur gör att kroppens muskler stramas upp på samma sätt 

som en fuktig lädersträng blir hård och stram när den torkar.19 Men det finns också sjukdomar 

som kan lindras eller botas genom att man har sex. Detta gäller speciellt sjukdomar som 

orsakas av slemansamlingar så som andningsbesvär. Personer som förlorat matlusten kan få 

                                                
17 Soranos, 2001:61-62 
18 Foucault, 2002C:121-122 
19 Galenos, 1960:106-110 
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den tillbaka, det kan lindra melankoli och mildra vrede.20 Därför rekommenderas olika 

sexuellt bruk beroende på olika sjukdomar. Så högre sexuell aktivitet var bra för människor 

som led av mycket slem i kroppen. Då kunde sädestömningen hjälpa till att göra av med 

överskottet av slem. Speciellt gynnsamt var det också för dem som led av svårigheter att 

smälta maten, de som hade en kall och torr mage. Men det ansågs också skadligt att njuta för 

mycket och ha sex för ofta. Detta kunde på grund av den avkylning i kroppen som sker vid en 

sädesuttömning skada urinblåsan, njurarna, lungorna, ögonen och ryggmärgen. Att ögon och 

kroppslemmar ansågs kunna ta skada var att de var mer aktiva i själva sexualakten och den 

värme som framkallades kunde orsaka ett överskott av vätska..21 Om man hade ett ohämmat 

sexualliv kunde detta medföra en rad sjukdomar så som matsmältningsbesvär, allmän svaghet 

i sinnesorganen, minnesförlust, ledsmärtor, munsår, tandvärk, halsinflammationer, 

blodspottning med mera.22  

 

3.5. Sexualiteten och ätandet som njutning 

Men sexualiteten brukades inte endast för att hålla kroppen i balans eller för att bota 

sjukdomar. Den användes också för att skaffa sig njutning. Njutning är en naturkraft som 

finns inom varje människa. Foucault menar att det främst finns två huvudlinjer i njutningen 

enligt den hellenistiska kulturen. Dessa är sexualitetens njutning och ätandets njutning. Man 

fick redan som ung övas i måttlighetens princip, syftet verkar vara att man inte ska bringas i 

obalans. Det är svårt att finna några belägg för att man inom den grekiska filosofin skulle gå 

till angrepp mot lusten som något onaturligt. Man bryr sig heller inte om att gå till angrepp 

mot själva begäret. Istället efterfrågar man vilken kraft det är som driver dessa begär. Inom 

sexualiteten handlar det alltså inte så mycket om vem som är föremål för mannens lustar utan 

om mannen kan visa självbehärskning i utövandet av sina lustar. Man ska inte bruka 

njutningen mer än naturen kräver. Ur den moraliska synvinkeln kan man också fråga sig 

varför vissa män finner njutning i att ta över kvinnans naturliga plats som den mottagande 

parten för penetration. Man ser inte den sexuella akten som något ont eller dåligt men det 

fanns en stor respekt för själva sexualdriften som ansågs vara en mycket stark kraft som om 

den inte hölls inom vissa ramar kunde få människan att komma i obalans. Det finns alltid en 

risk att begäret efter njutning ska ta överhanden och då bli skadligt.23 Hur ska man då hantera 

                                                
20 Foucault, 2002C:112 
21 Foucault, 2002B:108-110 
22 Foucault, 2002C:111 
23 Foucault, 2002B:37-49 
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detta begär så att man inte går över gränsen? För att kunna svara på denna fråga måste man 

väga in tre delar i sin bedömning.  

 

Det första är behovet som redan från början är givet av naturen och inte något påhittat för att 

skaffa sig njutning. Men man måste lära sig att hushålla med sin lust så att inte begäret tar 

överhanden. Precis som med mat och dryck är det måttligheten som gör att njutningen 

infinner sig. Genom att inte äta förutom när man är hungrig kan man skaffa sig njutning 

genom maten, samma gäller att inte dricka annars än när man är törstig och på så sätt 

uppskatta njutningen. Detta är viktigt att tänka på när man bedömer njutningen som 

tillfredställs genom sexualakten. Den ska tillfredställas efter behovet och inte efter begäret. På 

så sätt kan man undvika att gå emot naturens gåva i form av lust; måttlighet ger en känsla av 

lust som lätt tappas bort om man söker njutning av begär snarare än naturlig lust!24  

 

Det andra är lägligheten, man måste alltså bedöma hur läglig situationen är. Lägligheten i sig 

påverkas av olika omständigheter i både tiden och livet. Läkarna förespråkar att man ska ha 

sexuella aktiviteter under en speciell tid av livet. Det skulle inte ske för tidigt men heller inte 

för sent i livet då man antog att avkomman skulle bli sämre. Det är också viktigt att anpassa 

sexuella aktiviteter till bestämda tider på dygnet och då är kvällen efter mörkrets inbrott 

speciellt gynnsamt. Man ska också ta hänsyn till årstiden och då speciellt förändringar mellan 

värme och kyla, fuktighet och torka.25  

 

Det tredje är individens status som också begränsar eller tillåter en sexuell relation. Det är 

viktigt att minnas att de personer som hade makt över andra, som stod socialt högt eller på 

andra sätt var synliga och överordnande i rang var tvungna att lägga mer band på sig än andra. 

Måttligheten i mat, dryck och sexuell njutning blir måttet på hur väl en sådan person lyckas i 

sin sociala roll.26  Klarar man av att hålla sina begär inom rimliga gränser så har man också 

säkerställt sin manlighet. Valet av sexuell partner hade ingen betydelse i avseende på 

manligheten. Till exempel kunde en man som inte kunde tygla sina lustar utan hängav sig åt 

en måttlös sexuell aktivitet oavsett med vilket av könen ses som feminin, medan en man som 

                                                
24 Foucault, 2002B:50-53 
25 Foucault, 2002B:53-55 
26 Foucault, 2002B:56-58 
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valde att ha sexuella relationer med andra män sågs som maskulin så länge han skötte det med 

måttfullhet.27  

 

Nu har vi fått en bild av hur kroppen fungerar, hur man ska hålla den i balans, vilka 

sjukdomstillstånd som kan kopplas ihop med sexualitet och vilken typ av njutning som är bra. 

Nu lämnar vi den mer fysiska delen för att istället studera den sociala aspekten på sexuallivet. 

Hur bedömdes olika situationer och vad var lämpligt respektive olämpligt? Det ska vi se 

vidare på i kommande del. 

 

Kap. 4. Exkurs: Drömtydning och dess betydelse 

4.1. Sexualitetens symbolik i Artemidoros drömnyckel 

För att få en bild av hur man kan ha tolkat det sociala spelet mellan människor i avseende på 

sexualiteten har jag valt att presentera Artemidoros drömtydning i Oneirocritica. Han har tagit 

med tolkningar av vanligt förekommande drömmar hos vanliga människor. Detta borde ge en 

spegling av det samhälle som dessa människor lever i. Hans avsikt var inte att ge moraliska 

anvisningar, därför bör han kunna ge en bild av den rådande synen på sexuella förbindelser. 

Han ger prov på hur den vanliga människan kan ha levt i den antika tidens grekisk-romerska 

samhälle. För att bättre kunna förstå hur Oneirocritica fungerar kommer jag nedan att 

presentera några exempel på hur Artemidoros använder symboler i sin tolkning av drömmar. 

Förhoppningsvis ger det en grund för nästa avsnitt då jag kommer att presentera Artemidoros 

klassificering av sexuella handlingar. 

 

Vi börjar med penis som kan vara symbolen för styrka och vighet. Han beskriver att en penis 

kan hänvisa till ens föräldrar, då den är ursprunget till att man finns till. Men i vissa 

situationer kan den också symbolisera barnen och då egentligen med samma betydelse som 

innan men det får en negativ betydelse, oftast handlar det om konfliktsituationer med barnen. 

Den står också i relation till talande och utbildning eftersom penisen själv är fertil. Den har 

också betydelsen av att man får åtnjuta sina civila rättigheter. Om en man skulle drömma att 

hans penis blir större kommer han att få ökade tillgångar. Men om den bli mindre eller 

försvinner kommer han att råka ut för förluster.28 Om en kvinna eller en vacker yngling skulle 

drömma att de blivit en bro innebär det att den som drömmer detta kommer att bli 

                                                
27 Foucault, 2002B:79-80 
28 Artemidoros, 1975:38-39 
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prostituerad.29 När man i drömmen möter yrkesutövare betyder det generellt att man möter 

just en sådan. Undantaget är prostituerade som i sig själva betyder lycka, men deras arbete 

eller själva bordellen innebär att man kommer att råka illa ut. Detta för att bordellen jämställs 

språkligt med begravningsplatsen, vilken kallas för platsen som männen har gemensamt. Ett 

exempel på en illavarslande dröm är när Artemidoros beskriver en man vilkens dröm var att 

han blev instängd i en bordell och inte kunde komma ut, resultatet av drömmen var att 

mannen dog efter några dagar.30  Om en man drömmer om sin fru kan det betyda olika saker. 

Om mannen har sex med henne är det ett gynnsamt tecken eftersom allt är i sin ordning. Men 

skulle han drömma om att hon blir slagen betyder det att hon begår äktenskapsbrott.31 Om en 

man drömmer att han omvandlas till en kvinna kan det betyda olika saker beroende på vilken 

social ställning mannen innehar. Om det är en fattig man eller en slav är det positivt. Då 

kommer den fattige att bli omhändertagen och slaven kommer att få lättare arbete eftersom 

kvinnor är omhändertagare och svagare. Det är illavarslande för en man som har högre 

ställning, speciellt om han har politiska uppdrag. Detta för att kvinnan utför sitt arbete 

hemma, slutledningen blir att en man som drömmer sådant kommer att bli av med sina 

publika uppdrag. Om någon som utövar gymnastik drömmer att han blir en kvinna betyder det 

att han kommer att bli sjuk, detta för att kvinnor anses vara svagare. Om en kvinna drömmer 

att hon blir omvandlad till en man är det gynnsamt om hon är ogift. Då kommer hon att gifta 

sig och om hon är barnlös kommer hon att föda en son. Men om hon är gift betyder det att hon 

kommer att bli änka.32 Det är inte tillåtet att visa upp sina genitalier för andra, detta medför 

olycka. Artemidoros beskriver en man som mötte sin hustru och hon drog upp sina kläder och 

visade honom sina genitalier, detta ledde till stort lidande. En annan man drömde att han drog 

upp sina kläder inför sina jämlikar i en grupp och han miste sin plats i gruppen.33 Otrohet 

betyder motsättningar. Mannen som drömmer om att han är otrogen med en annan mans 

hustru kommer att bli fientligt bemött av den man vars fru han erövrar. Artemidoros menar att 

det faller sig naturligt att dessa drömmar speglar verkligheten. Om det finns en 

överenskommelse så blir det inga motsättningar, men om det inte finns en överenskommelse 

så kommer det att uppstå motsättningar och fiendskap.34  

 

                                                
29 Artemidoros, 1975:212 
30 Artemidoros, 1975:191, 59 
31 Artemidoros, 1975:58, 125 
32 Artemidoros, 1975:41 
33 Artemidoros, 1975:202-203 
34Artemidoros, 1975:211  
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4.2. Artemidoros tydning av sexuella drömmar 

När Artemidoros beskriver sexuella drömmar i sin drömnyckel delar han in dem i tre olika 

typer av handlingar. De som stämmer med lagen, kata. no,mon, de som går emot lagen, para 

no,mon och de som är emot naturen, para. fu,sin. Det är svårt att veta riktigt hur han gjort 

denna indelning och vad syftet ska vara med den samt hur de förhåller sig till varandra, dessa 

frågor svarar inte Artemidoros på i sin text35. Men de ger ändå en uppfattning av vilka sociala 

och moraliska principer man har att göra med. 

    

4.3. kata. kata. kata. kata. no,monno,monno,monno,mon 

Det som överensstämmer med lagen, kata. no,mon. Kapitlet behandlar till exempel 

äktenskapsbrott, äktenskaplig kärlek, rätten att gå till en prostituerad samt att utnyttja husets 

slavar. När han analyserar denna typ av drömmar tar han ställning till den andras/andres 

sociala ställning i samhället beroende på ålder, yrke, kön och så vidare. Detta ställs sedan mot 

den drömmande som nästan alltid är en man i Artemidoros texter. De kvinnor som 

förekommer i denna kategori är hustrun, älskarinnan eller en prostituerad. Det räknas som 

gynnsamt för den drömmande om han har sex med hustrun eller älskarinnan. Det innebär en 

viss skam att använda den prostituerade då man måste betala för det vilket i sin tur tar bort en 

del av den omedelbara njutningen. Det som skiljer mellan hustrun och den prostituerade är att 

hustrun kan ge avkomma medan den prostituerade inte kan det. Detta tolkas positivt kontra 

negativt i drömtydningen. En annan typ av dröm är om drömmaren har sex med en okänd 

kvinna. Är hon rik, beklädd med juveler och villig betyder det att det ska gå drömmaren väl. 

Medan om kvinnan är ful, fattig och inte erbjuder sig själv kommer drömmaren att råka ut för 

något mindre gynnsamt. Att ha sex med sina tjänare oavsett kön räknas som gynnsamt då de 

ses som ägodelar. Tydningen blir att man har nöje av sina ägodelar och detta kan innebära att 

rikedomen ska bli större. Detta gäller naturligtvis i de fall där tjänaren är den passiva parten. 

Om det är en omvänd situation är det inte gynnsamt för då sker ett brott mot den sociala 

hierarki som gäller. Men här kan man notera att han inte säger att det är mot naturen utan helt 

enkelt är ett brott mot den sociala strukturen. Att ha en sexuell relation med en vän kan under 

rätt förutsättning vara gynnsamt. Om det är en ogift kvinna räknas det som gynnsamt och 

faller under samma bedömning som med en främmande rik kvinna. Om det är en kvinna som 

är gift är det ett dåligt omen för lagen förbjuder äktenskapsbrott och den som drömmer 

riskerar att straffas för detta senare. Att ha en sexuell relation med en man räknas som 

                                                
35 Foucault, 2002C:20 
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gynnsamt om det är en kvinna som drömmer eller om det är så att den som drömmer själv 

ligger i underläge, alltså blir penetrerad av en man som är äldre och rikare än den som 

drömmer, det betyder att han ska få rikedomar. Är det däremot en man som är yngre och har 

mindre rikedomar än drömmaren betyder detta att han kommer att få utgifter. Den sista 

gruppen som räknas som lagenliga är masturbation, då handen räknas som tjänaren som utför 

uppgiften åt sin herre. Den som drömmer om detta kommer att få en tjänare att styra över. 

Men det kan också vara ett dåligt omen om den som masturberar inte äger några tjänare, för 

då kommer det att bli en förlust för honom istället.36 

 

4.4. paraparaparapara no,monno,monno,monno,mon 

Handlingar som är mot lagen, para no,mon. Denna del utgörs i stort sett av incest, men då inte 

riktigt alla sorter. Sexuellt umgänge mellan föräldrar och barn är mot lagen. Om det händer 

mellan två syskon jämställs relationen mellan bror och syster med den mellan far och dotter. 

Men om det händer mellan två bröder är det svårt att avgöra vad han menar då han beskriver 

fenomenet både under rubriken para no,mon och kata. no,mon. Om en far har sexuellt umgänge 

med ett barn som är yngre än 5-10 år tolkas detta som att barnet kommer att dö eller bli sjukt. 

Det är inte heller bra att ha en sexuell relation med sitt barn i äldre ålder, då detta tolkas som 

en kommande förlust då man förslösar sin säd på något ofruktsamt. Om en far och en son har 

en sexuell relation tolkas det som en konflikt gällande hierarki. Om en far har en sexuell 

relation med sin dotter är detta oftast illavarslande. Om dottern är gift betyder det att hon 

kommer att komma hem och fadern måste försörja henne. Men om fadern är fattig och dottern 

har gift sig rikt är det gynnsamt för då återvänder hon för att försörja honom. En son som 

drömmer att han har sex med sin mor kan räkna detta som gynnsamt. Detta på grund av att 

modern räknas som den livgivande och det bådar gott i de flest situationer. Modern kan i 

dessa fall symbolisera affärsrörelser och växande verksamheter. Men Artemidoros tar avstånd 

ifrån incest mellan mor och son då han menar att det är en förolämpning mot modern.37 

 

4.5. para. fu,sinpara. fu,sinpara. fu,sinpara. fu,sin 

De handlingar som räknas mot naturen, para. fu,sin. I denna del kommer vi att möta tanken 

om den naturliga överordningen då Artemidoros beskriver att den enda rätta sexuella 

ställningen är den som naturen givit. Det gäller både för människor och för djur. För 

människor är det ansikte mot ansikte som räknas naturligt. Genom att den aktive mannen 

                                                
36 Artemidoros, 1975:58-60, Foucault, 2002C:20-23 
37 Artemidoros, 1975:60-63, Foucault, 2002C:23-25 
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ligger överst under sexualakten så anses han äga den som ligger under honom, men det är 

under förutsättning att de givit sig frivilligt och lydigt. Andra ställningar är omåttliga och 

tyder på bristande behärskning. Det förutspår dåliga tider om man drömmer om dessa.  

Oralsex är en sådan handling som anses mycket dålig, det finns bara enstaka fall där det kan 

vara positivt och det är om drömmaren innehar ett sådant yrke som passar ihop med munnen. 

Exempel som ges är flöjtspelare, talare eller professor i retorik. I andra fall räknas denna form 

av sexuellt umgänge som onödig då man spiller sin säd på något som inte kan växa. Den 

värsta sorten av oralsex är med sin mor, det betyder att barnen kommer att dö eller så kommer 

mannen som drömmer att förlora alla sina materiella tillgångar. Om det sker med hustrun eller 

älskarinnan kommer det att bli slitningar dem emellan. Om kvinnan är gravid kommer det att 

innebära att hon får missfall. Om någon annan ger oralsex kommer det att uppstå hat dem 

emellan och om det är den drömmande mannen själv som är aktiv kommer han att själv hata 

den person har utför det med. 

 

4.5. De fem kategorierna av handlingar mot naturen, para. fu,sinpara. fu,sinpara. fu,sinpara. fu,sin 

Handlingar som räknas mot naturen delar Artemidoros in i fem olika underkategorier där man 

sätter sig över naturens lag. Först könsumgänge med sig själv, om det är ett samlag innebär 

det att man kommer att lida förluster oavsett man är rik eller fattig. Frånsett om en man som 

inte har några barn kysser sin egen penis betyder det att han kommer att få barn. Den andra är 

könsumgänge med en gud eller gudinna. Om det är en man som är sjuk innebär det alltid att 

han ska möta döden, själen är redan på väg att lämna kroppen. Men om det är en frisk man 

som njuter av detta så kommer han att få hjälp av högre makter. Sedan räknar han upp ett 

antal gudinnor i den grekiska mytologin som inte är bra att ha sex med. Om detta händer och 

mannen njuter av det kommer det att leda till döden. I den tredje kategorin tar han upp 

sexuellt umgänge med ett lik. Detta innebär alltid att man ska dö eftersom man genom denna 

förening för in jord i kroppen, för en död människa anses ha omvandlats till jord. Den fjärde 

handlar om sexuella relationer till djur. Här kan det tolkas lite olika, om mannen är aktiv så 

betyder det att han kommer att få fördelar från någon som är förbunden med djuret. Men om 

mannen är passiv betyder det att han kommer att utsättas för kraftigt våld. Artemidoros 

tillägger att han känner till att många män dött efter denna typ av dröm. Den femte och sista är 

sex mellan kvinnor. Anledningen till att det räknas utanför naturen är att denna typ av 

handling kräver penetration. För att kvinnorna skulle kunna penetrera varandra var den ena 

kvinnan tvungen att inta en roll som hon inte har enligt den fysiska naturen, den manliga 

rollen, vilket inte är acceptabelt. Om en kvinna skulle drömma en sådan dröm beror det på 
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vilken roll hon innehar. Drömmer hon att hon är den aktiva kvinnan betyder det att hon ska 

dela sina hemligheter med den andra kvinnan. Men om den drömmande är passiv innebär det 

att hon kommer att skilja sig från sin man eller att hon ska bli änka.38   

 

Det här var en presentation av drömtydningens konst. Den bör spegla en del av den sociala 

syn som fanns bland människor i allmänhet. Vi ska nu gå vidare till att se mer på vilka sociala 

mönster som styrde dem som levde i det hellenistisk-romerska riket.    

 

Kap. 5. Hierarkin och den sociala ordningen 

5.1. Skam-heder 

Begreppet heder var viktigt för den enskilda människan då detta begrepp styrde över den 

enskildes liv. Bland annat styrde den över vilka man kunde göra affärer med, giftermål mellan 

familjer, religiös tillhörighet och så vidare. Heder kunde man få på två olika sätt, antingen var 

den medfödd eller så kunde man på olika sätt förtjäna den. Heder var inte något som man 

själv kunde tillskriva sig utan den gavs av människorna i samhället runtomkring. Den 

medfödda hedern tillhörde som man förstår på benämningen familjen och den ärvdes genom 

att man föddes in i en familj som samhället ansåg vara förtjänt av denna utmärkelse. Den 

heder som man kunde förtjäna byggde på att man i olika situationer kunde utmana och ge 

svar. Detta skulle ske offentligt så att människorna som hörde och såg detta kunde bedöma 

vem som med hedern i behåll gick ur utmaningen. Detta var ett ständigt pågående spel där den 

ene av de två förlorade i andras ögon och mistade sin heder. Man kunde utmana varandra 

både positivt och negativt, sedan var det beroende på den som blev utmanad att svara på rätt 

sätt. En positiv utmaning kunde vara att ge en gåva vilket krävde att man återbördade denna 

gåva på ett lämpligt sätt. En negativ utmaning kunde vara en förolämpning, i de fall man 

utsattes för en förolämpning kunde man inte negligera denna utan den var tvungen att 

bemötas. I vissa fall kunde dessa utmaningar till och med leda till en kamp om liv och död. 

Förolämpningar mot familjens heder var till varje pris tvungna att återupprättas. Varje 

förolämpning hämnades annars förlorade man sin ställning för gott. Så begreppet skam 

bygger på att man förlorar sin heder i det offentliga rummet. Det handlar alltså inte om att 

man skäms för en handling eller något liknande, utan den består i förlusten av heder. Men för 

att göra det hela lite besvärligare så fanns också en positiv skamfullhet vilken bygger på att 

man hade känslan för att känna in situationer och handla därefter. Kvinnorna var de som 

                                                
38Artemidoros, 1975:63-65, Foucault, 2002C:25-27  
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ansågs vara experter på detta, vilket också var deras ansvar att lära barnen i deras uppfostran. 

Om man inte kunde bete sig på ett korrekt sätt i olika situationer ansågs man göra bort sig 

själva i andras ögon och förlorade en del av sin personliga heder. Det fanns vissa grupper i 

samhället som ansågs sakna denna skamfullhet som samhällets ordning byggde på och vilka 

riskerade att ställa till med ett socialt kaos. Dessa var bland annat de prostituerade, 

skådespelare och värdshusvärdar. Vad gäller den sexuella hedern skilde det sig mellan män 

och kvinnor. Om en kvinna förlorat sin heder gick det inte att få den tillbaka medan männen 

kunde återerövra sin heder igen. Därför försvarade familjerna kvinnornas heder in i det 

längsta.39  

 

Heder är alltså en central del i varje människas liv och styr mycket över hur man ska och 

förväntas leva. En annan del som påverkar det sexuella umgänget är över- och underordning 

som presenteras i nästa stycke. 

 

5.2. Över- kontra underordning 

Speciellt när man ska studera förhållandet mellan män som har sex med varandra måste man 

ta hänsyn till begreppen över- och underordning. De grekiska filosoferna likställer 

underordningen med att vara feminin. Kvinnorna anses av naturen ha givits den ställning de 

har, det vill säga den underordnade gentemot mannen. Hos Osiek kan man finna ett citat av 

Aristoteles hämtat från bok IX i History of Animals där han beskriver att kvinnor inte är lika 

andliga som män. Han menar att kvinnor är mjukare medan männen är starkare och har mer 

maskulina egenskaper. De som bryter mot mönstret är björn- och leopardhonor som är starka 

och försvarande. Han fortsätter med att beskriva mannen som mer fulländad än kvinnan som 

är mer känslosam än mannen, de har lättare till tårar, svartsjuka och är på de flesta sätt 

svagare än mannen som i alla hänseenden är modigare. Genom att vara den svagare parten i 

en sexuell relation (malakoi) . så intar den personen kvinnans roll oavsett om det är en kvinna, 

gosse eller en annan man. Den aktive parten har i akten rollen av den fria starka mannen.40 

Genom detta kan man alltså anta att det inte så mycket handlar om vad som är naturligt eller 

onaturligt utan om vem som intar vilken roll och vad det gör med den inbördes hierarkiska 

ställningen. Detta hänger i sin tur samman med vilken ställning man har socialt i samhället i 

övrigt.  Oavsett om man väljer att ha sex med en annan man eller kvinna så är det den 

personliga statusen som är det viktigaste att vara mån om. Annars riskerar man att utsätta sig 

                                                
39 Malina, 2006:369-370 
40 Osiek, 1997:110-111, Allen, 1985:118 



 20

för social skam. Så länge man såg till att upprätthålla denna ordning så riskerade man inget. 

Detta innebär i praktiken att en man inte kunde ha en sexuell förbindelse med en annan man 

av samma sociala rang, eller inta den underordnade sexuella positionen vilket innebär att bli 

penetrerad, så till vida han inte redan var underordnad. Det ansågs också mycket skamligt att 

idka oralsex med en kvinna.41 Det är den person som penetrerar som har den överordnade 

rollen och som tillräknas njutningen. Den underordnade rollen, den som blir penetrerad 

ansågs inte ha några speciella känslor utan tog bara emot utan vidare engagemang. Den som 

hade den underordnade rollen och visade ett nöje i detta eller gav uttryck för njutning ansågs 

vara svag och onormal oavsett om det var en man eller kvinna.42 Var det så att man 

eftertraktade någon speciell person kunde ett sätt att skaffa sig den åtråddas uppmärksamhet 

vara att använda sig av magi. Man har funnit kärleksförtrollningar nedskrivna på papyrus med 

syfte att tända begärets eld inom den eftertraktade. Detta kommer senare att beröras under 

rubriken sexuella relationer mellan kvinnor.43  

 

Detta var en presentation av hur den sociala ordningen styrde över människors relationer till 

varandra. I kommande stycke kommer vi att möta de specifika skillnader som fanns inom den 

grekiska och romerska traditionen under tiden som de var mer isolerade från varandra. 

 

5.3. Den sexuella relationen mellan man och gosse i den grekiska traditionen 

Man skulle kunna tänka sig att i en tradition med skam-heder begrepp skulle det kunna 

tillstöta problem för en man att uppvakta en ung gosse. Men så är inte fallet, det är fullt tillåtet 

för en fri man att uppvakta en fri gosse, dock inte en slav. Det enda som kan göra att den 

uppvaktade mister sin heder är om han bjuder ut sig och i sin tur vill skaffa sig älskare. Det 

var heller inte tillåtet att ha många relationer samtidigt för då föll det under begreppet 

prostitution. En annan sak som styrde kärleken mellan män var att åtrån inte skulle vara den 

vanliga sexuella utan den skulle komma ur ett högre väsen och på så sätt blev den vacker. 

Man skiljer alltså mellan åtrå efter en pojke och en kvinna.44 Den bild som normalt ges 

angående denna typ av relation (man-gosse) i det antika Grekland är att det var ett normalt 

förfarande i uppfostran och hade ett undervisande inslag inom filosofin. Den som uppvaktar 

har både rättigheter och skyldigheter. Han ska bistå med gåvor och tjänster i sin uppvaktning 

av den yngre. Den som tar emot denna uppvaktning har också en skyldighet i att ge det som 
                                                
41 Veyne, 1987:243 
42 Martin, 1995:177 
43 Martin, 1995:213 
44 Cantarella, 1992:19-22 
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eftertraktas. Men det får inte ske för snabbt utan spelet måste få ha sin gång. Den som 

uppvaktas ska heller inte låta för många uppvakta samtidigt.45 Den uppvaktande parten fick i 

sin tur göra en del uppoffringar, denna uppvaktning skulle ske i det offentliga rummet. Han 

var tvungen att följa den utvalde gossen och delta i hans aktiviteter så att möjligheten gavs 

honom att få kontakt och tillfälle till uppvaktning. Gossen som uppvaktades var alltid fri att 

säga nej till uppvaktning och de plikter som i så fall ålades honom. Därför blev det extra 

viktigt för den uppvaktande att verkligen göra sitt yttersta för att lyckas. Det fanns regler för 

när man skulle upphöra med sådana förbindelser, men sannolikt så följdes inte dessa utan 

manskroppens njutning kunde fortfarande finnas kvar. Men den tid som rekommenderades att 

bryta man – gosse relationen var när gossen fick skäggväxt som var tvungen att rakas av. Det 

var det yttre tecknet på att det var dags att skära av banden.46 Cantarella som studerat skrifter 

från denna tidsperiod som beskriver kärleken till pojkar kan påvisa att det var under en 

begränsad period av deras liv som de var ”tillåtna”. Detta varade från 13 år fram till 17 års 

ålder.47 Det kan vara intressant att notera att denna form av sexuell lust inte räknas in i de 

vanliga moraliska reglerna utan ”faller mellan stolarna”. Gossarna räknades varken som 

kvinnor eller män utan något där emellan. En gosse skulle inte för lätt falla för uppvaktning 

utan stå emot, men inte för länge. Han skulle när han kände att det var rätt låta sig bli objekt 

för den uppvaktande mannens sexuella önskan. Han skulle inte göra det med egen njutning 

utan för att ge något åtråvärt tillbaka i tacksamhet och vördnad för sin uppvaktare. Det var 

viktigt att gossen inte gjorde det för pengar utan istället fick hjälp i karriären eller en livslång 

vänskap med sin älskare. Som också tidigare nämnts så skulle han heller inte ha för många 

älskare för då kunde han falla under kategorin prostituerade och då mista sina rättigheter till 

offentliga uppdrag.48 Den grekiska synen på sexuella relationer som en högre njutning 

kommer att spridas in i den romerska kulturen med tiden.49  När man beskriver njutningarnas 

bruk så ges inga restriktioner vad gäller umgänge med gossar. Det beskrivs till och med hur 

man kan gå tillväga, men samtidigt understryks att det kräver en större kraftförbrukning än 

vid andra umgängen.50  

 

                                                
45Foucault, 2002B: 177-178  
46Foucault, 2002B:178-184  
47 Cantarella, 1992:37-40 
48 Foucault, 2002B:195-205 
49 Parrinder, 1980:204 
50 Foucault, 2002C:116-117 
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5.4. Gossekärlekens plats i det hellenistiska riket 

I och med att den romerska kulturen blandas med den grekiska så flyttas en del värderingar. 

Det blir inte lika viktigt med den beskyddande vänskapsrelation som fanns mellan den 

uppvaktande mannen och hans gosse. Här hade fadern i huset ett större ansvar för den frie 

gossens uppfostran och beskydd. En annan del är utbildningen som flyttas till en mer 

organiserad form och får inte samma pedagogiska värde som det tidigare haft att ha en man - 

gosse relation. Från att tidigare åtnjutit en idealisk ställning bland kärleksuttrycken i 

filosofernas beskrivningar flyttas fokus mer mot hur man ska forma äktenskapets sexuella 

funktioner och på så sätt hamnar gossekärleken i skuggan av den gällande debatten. Men detta 

betyder inte att den försvinner eller blir mindre utbredd, den finns nog alltjämt kvar. Kanske 

använder man i större utsträckning sina slavar istället, då behövde man inte ta hänsyn till 

något annat. Det går också att i konsten se att avbildningen av relationen mellan man och 

gosse fortfarande ges en egen plats.51  

 

Jag har nu gett en presentation av den typiskt grekiska traditionen vad gäller sexuellt umgänge 

mellan män. Vi går vidare med att se på motsvarande inom den romerska traditionen. 

 

5.5. Manlighet och sexuellt umgänge mellan män i den romerska kulturen 

Om man studerar den romerska kulturen innan den smält samman med den grekiska skiljer 

sig synen på sex mellan personer av samma kön en del från den grekiska. Även i denna 

tradition finner man exempel på sexuell aktivitet mellan män. Viktigt att komma ihåg är att 

mannen i den romerska kulturen från det han är en liten pojke fostras i att bli maskulin. Detta 

innebär att han ska dominera. Mannen ska i denna kultur vara den styrande och ledande. I den 

romerska kulturen ser man inte kärleken till gossar som något annat än ett lagbrott. Det 

bedöms som en olaglig sexuell förbindelse med en underårig. Men att utifrån detta säga att 

sex mellan män inte förekom är en osanning. Här handlade det om sex mellan vuxna män och 

tjusningen ligger i erövrandet. Det högsta beviset på en mans virilitet var att få en annan man 

under sig. En kvinna räknades inte på samma sätt då det inte var samma utmaning att erövra 

dem. Mannens sexuella partner var tvungen att erövras oavsett kön och det är detta som 

räknas som viktigt. Ju svårare byte desto bättre! En annan skillnad mot den grekiska kulturen 

var att romarna gärna hade sex med sina slavar. 52 Slavarna räknades som privat egendom och 

husets herre kunde göra precis som han önskade med sina slavar. Det var socialt accepterat att 

                                                
51 Foucault, 2002C:175-178, 184 
52 Cantarella, 1992:97-99 
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man hade sexuella relationer med sina manliga slavar. Det finns domstolsprotokoll som 

styrker detta. I ett av protokollen finns det beskrivet att en man tog med sig en manlig slav på 

en utflykt och för att ställa sig in hos slaven så lät han slakta en oxe som användes som 

arbetsdjur. Han blev senare dömd för att ha slaktat denna oxe, men den sexuella relationen 

med slaven var inget som man över huvudtaget brydde sig om. Det var också accepterat att 

köpa sex av manliga prostituerade. Dessa stod högre på rangskalan än de kvinnliga 

prostituerade. Att nyttja en manlig prostituerad var mer en lyxvara och det var inga problem 

att öppet köpa denna typ av sex. 53 Under tiden då Augustus var kejsare var det till och med så 

erkänt med både kvinnlig och manlig prostitution att de betalade skatt, de hade även en årlig 

fridag den 26 april.54 Den enda sexuella relation mellan män som inte var tillåten var att ha 

sex med en fri yngling. Detta för att han var i det stadium av livet då han skulle lära sig 

maskulinitetens regler så att han kunde bli en styrande man i sitt hus.55 I den romerska 

traditionen var det viktigt att vara den aktiva parten i en sexuell relation. Om någon skulle ha 

sex med en fri man och sedan blev anklagad för våldtäkt kunde han bli dömd för detta. Men 

det medförde vissa risker för den som anmälde då även den som varit passiv kunde bli av med 

vissa av sina sociala rättigheter. Det var vanligt att män hade sexuella relationer med andra 

män innan de gifte sig. Efter giftermålet skulle man inte ha för många sådana förbindelser. 

Men det verkar som om många trots detta behöll sin älskare efter att de ingått äktenskap med 

en kvinna.56 Det var viktigt att värna om sin heder; även om man var älskare åt en man så fick 

inte detta omnämnas offentligt. Det finns en antik anekdot som talar för detta. Tyrannen 

Periandros som levde på 600- talet före Kristus lär inför andra ha frågat den yngre älskaren 

hur det kom sig att han inte blivit med barn ännu. Detta ledde till att älskaren dödade honom 

för att återupprätta den förlorade hedern igen.57 

 

Här har jag försökt visa att den stora skillnaden mellan traditionerna ligger i att den romerska 

till stor del bygger på skam - heder -begreppet. Så länge man inte gick över de tillåtna 

gränserna accepterades sexuella relationer mellan män. Hittills har fokus till stor del legat på 

sexuella relationer mellan män. I nästa del av uppsatsen kommer jag att presentera kvinnors 

sexuella relationer till andra kvinnor. 

 

                                                
53 Cantarella, 1992:101-102 
54 Nissinen, 1998:70 
55 Cantarella, 1992:104 
56 Nissinen, 1998:71-73 
57 Gerö, 2006:14 
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5.6. Sexuella relationer mellan kvinnor 

Det finns tyvärr inte så mycket bevarat till eftervärden som beskriver kvinnors sexualitet med 

tanke på sexuella relationer kvinnor emellan. Men det finns några viktiga faktorer som bör 

vägas in i tolkningen av den kvinnliga homoerotiken. Jag kommer nedan att presentera tre 

olika källor som bidrar till uppfattningen om hur det kan ha sett ut. 

 
5.7. Sapfo 

Sapfo från Lesbos var en av de kända poeterna under 600-500- talet f. Kr. hennes verk vittnar 

om att det fanns erotiska förbindelser mellan kvinnor. Många av de stora filosoferna har 

omnämnt henne, bland annat kallade Platon henne för den tionde musan. Det som gör Sapfo 

intressant här är att hon har skrivit erotiska dikter till andra kvinnor. Hon finns också 

omnämnd som den maskulina kvinnan, vilket man tror beror på att hon var älskarinna till 

andra kvinnor. Men trots detta blir hon bevarad och prisad som poet och bidrar till att vi kan 

skapa oss en bild av hur erotiken mellan kvinnor kunde se ut under denna tidsperiod.58 

Hennes dikter kom att samlas ihop trehundra år efter hennes död av alexandrinska 

grammatiker. De sammanställde sammanlagt nio böcker med hennes alster, dikterna sjöngs 

och lästes troligen vid mindre sammankomster medan hennes bröllopssånger sjöngs vid större 

sammankomster. Till eftervärlden finns hennes poesi tyvärr bara bevarad i fragment.59 Sapfo 

var föreståndare på ett så kallat qi,asoi som kan översättas med en typ av skola för flickor som 

var förberedande för livet som gift kvinna. Det qi,asoi som Sapfo verkade på fanns på ön 

Lesbos men det var inte det enda utan de fanns även på andra platser som till exempel i 

Sparta.  Det som lärdes ut var bland annat hur en kvinna skulle vara, spela på instrument, 

sjunga och så vidare. Man kan också misstänka att det fanns sexuella förbindelser i dessa 

grupper. Sapfo har skrivit dikter där hon tar ett ömt farväl av jungfrur som ska flytta ut från 

gruppen och bli bortgifta. Hennes skrifter har en tydlig erotisk ton och de är som sagt ofta 

riktade till en annan kvinna.60  Ett exempel på Sapfos diktning, hämtat från fragment 94. 

 

 ”Jag önskar uppriktigt att jag vore död. 
 När hon lämnade mig grät hon mycket 
 
 och sade till mig detta: >>Oh, vilken  
 olycka vi drabbats av, Sapfo. 
 Mot min vilja, verkligen, lämnar jag dig.>> 
 
                                                
58 Brooten, 1996:29-36 
59 Sapfo, 1999:14 
60 Cantarella, 1992:78-80 
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 Så här svarade jag henne: 
 >>Gå, var glad, och kom ihåg mig, 
 ty du känner till hur vi har sörjt för dig. 
 
 Om du inte gör det, vill jag 
 påminna dig 
 och det underbara vi har upplevt. 
 
 Många kransar av violer 
 och av rosor och av krokus 
 har du burit vid min sida, 
 
 och runt din mjuka hals har du 
 hängt många girlander som du 
 flätat samman utav blommor, 
 
 och rikligt med väldoftande olja, 
 passande för en drottning, 
 smorde du dig med 
 
 och i en mjuk bädd 
 ljuvlig  
 tillfredställde du din åtrå 
 
 och det fanns varken någon 
 eller något tempel 
 där vi inte var  
 ingen lund 
 dans 
 ljud”61 
 
Sannolikt är detta en dikt skriven till någon av de jungfrur som blivit undervisade av Sapfo 

och som nu ska gå vidare in i ett äktenskap med en man. Om man inte likt Sapfo kunde 

uttrycka sin kärlek genom poesi fick man ta till andra medel. Ett sätt var magi, vilket 

presenteras i nästa stycke. 

 

5.8. Magi som hjälpmedel 

Magi användes av alla människor för att med dess hjälp kunna erövra den man åtrådde. Här 

kommer jag att presentera detta som en viktig källa för att belägga att homoerotiska relationer 

mellan kvinnor existerade. Det finns magiska dokument bevarade som härstammar från övre 

Egypten och belägger att även kvinnor använde dessa för att försöka erövra den kvinna de 

eftertraktade. Det fanns en grupp som kallades ma,goi vilka var magiker som utformade 

trollformler för olika bruk. En av dessa trollformler som kunde köpas gick ut på att väcka en 
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annan persons erotiska intresse. De skrev instruktionsmanualer som den lokala skrivaren hade 

tillgång till och kunde kopiera till den som önskade tjänsten. Denna tjänst användes både av 

kvinnor och av män, oavsett sexuella intressen. Tillsammans med trollformeln fanns 

instruktioner för hur man skulle gå till väga. Ett exempel på hur det kunde gå till är att två 

figurer skulle tillverkas i vax eller lera efter speciella instruktioner. Den som utförde detta 

skulle också använda sin egen kropp på olika sätt under tiden som trollformler uttalades och 

365 knutar skulle knytas runt dessa figurer. De skulle sedan placeras på speciella gravar så att 

gravens osaliga ande kunde bära fram budet. Denna typ av kärleksförtrollningar verkar ha 

varit vanligt förekommande. Det var bara förbannelser som verkade förekomma i än större 

utsträckning. Dessa erotiska formler visar att det fanns kvinnor som använde detta som hjälp 

för att attrahera andra tilltänkta kvinnor. De slutsatser som kan dras utifrån denna kulturella 

praxis är att vi får bevis för att det fanns kvinnor som uttryckte erotiska begär efter andra 

kvinnor. Att notera är att det måste ha funnits ett visst socialt erkännande eftersom dessa 

kvinnor kunde vända sig till allmänna skrivare för att få hjälp med dessa förtrollningsformler. 

Dessa ger oss inte så mycket information om hur de sexuella relationerna gick till. Det ser ut 

som om den ena kvinnan antog en mans position och penetrerade den andra kvinnan och på så 

sätt använde den gängse ordningen av över- kontra underordning. I vissa källor fördöms den 

aktiva parten av de två. Men det finns också källor som fördömer båda och detta skapar en 

osäkerhet i hur det faktiskt såg ut i den sexuella relationen. 62 När dessa texter studeras måste 

den kulturella dimensionen vägas in. Man kan inte bortse från trollformlernas språk och 

påverkan på utformningen av den tillhörande ritualen. Man kan inte heller med säkerhet veta 

att den som ber om trollformeln vill vara den aktiva parten, samt att kvinnorna som ville ha 

denna typ av tjänst troligen fick använda sig av samma formel som män använde när de 

eftertraktade en speciell kvinna. Det finns en risk att den maskulina dominansen som präglar 

relationer där den ena parten är man överskuggar synen på den kvinnliga homoerotismen och 

ger en felaktig bild. 63 

 

5.9. Medicinska skrifters utsagor om kvinnors sexualitet 

I tidigare stycken har jag presenterat hur kvinnor själva kunde uttrycka sin kärlek till 

varandra. I detta stycke kommer jag att gå in på hur den tidens läkare såg på sexuella 

relationer mellan kvinnor.  

 

                                                
62 Brooten, 1996:73-76 
63 Brooten, 1996:96-97 
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Brooten konstaterar att i de antika medicinska källorna beskrivs kvinnor som aktivt sökte 

sexuella relationer med andra kvinnor som psykiskt sjuka. Denna sexuella dragning gör att 

kvinnan får maskulina tendenser såsom svartsjukt begär efter kvinnor, de dricker mycket 

starka drycker och de är aktiva i den sexuella relationen. Dessa kvinnor kunde ha sexuella 

relationer både med män och med kvinnor men i det senare fallet hade de den aktiva rollen. 

Detta skulle behandlas genom sinneskontroll. Genom att lära dem sinneskontroll kan denna 

form i vissa fall botas helt så att kvinnan blir sexuellt frisk, vilket här innebär att hon blir 

sexuellt passiv.64 Det fanns också i läkekonsten en annan teori om att dessa kvinnor hade en 

för stor klitoris vilken medförde denna sexuella böjelse. En av anledningarna till att man sökte 

denna förklaring var att kvinnorna inte intog den passiva roll som de av naturen var 

föreskrivna. De antog att på grund av att klitoris hade blivit för stor så fick dessa kvinnor ett 

aktivt sexuellt begär. Man trodde att kvinnan själv kunde penetrera andra med sin för stora 

klitoris. Behandlingen var att helt enkelt skära bort en bit av kvinnans klitoris.65 Sannolikt 

användes båda dessa behandlingar beroende på hur kvinnan bedömdes. Om det var så att man 

misstänkte att hon hade så stor klitoris att hon kunde penetrera andra med den fick hon 

genomgå en kirurgisk behandling. Gjordes inte denna bedömning fick kvinnan istället 

genomgå behandling där hon lärde sig att kontrollera sina sinnen.66  

 

Vi har nu skapat oss en bild av hur sexuella relationer mellan två personer av samma kön 

kunde se ut i olika traditioner i den hellenistisk-romerska miljön. Vi har också en bild av vilka 

sociala och moraliska lagar som var rådande. Jag kommer nu istället att gå över till en kort 

presentation av viktiga begrepp i Paulus teologi för att lättare kunna förstå kommande förslag 

till tolkning av berörda texter. 

 

Kap. 6. Romarbrevet 1:26-27 och 1 Korinth 6:9-10 

6.1. Kort bakgrund om Paulus förhållande till sitt judiska arv 

Paulus verkade i en kulturellt blandad miljö. Han själv kommer från en traditionell judisk 

bakgrund och den präglar naturligt hans sätt att vara och tänka. Det går inte att säga att Paulus 

slutade att vara jude, istället bör man nog säga att hans tro antog en ny form. Han delar den 

monoteistiska tro som den judiska traditionen bär på och fördömer således alla former av 

polyteism och avgudadyrkan. Den judiska traditionen delar upp tiden i olika tidsåldrar och så 
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gör även Paulus. Närmast väntar den tidsålder då alla fel ska bli rättade och alla förtryckta ska 

bli återupprättade i och med Kristi återkomst. Paulus kommer att ha en del problem med hur 

Torah ska tolkas eftersom han nu anser att även hedningarna är kallade in i Guds folk. Men 

frågan blir då hur hedningarna ska förhålla sig till Guds lag? Han kommer fram till att de inte 

är bundna till lagen, men då kommer problemet vad som då händer med lagens auktoritet?67 

Detta kommer att synas i hur han ibland ger dubbla budskap i sina brevtexter. Moxnes menar 

att Paulus i slutänden är mest påverkad av den judiska lagen vilken är Torah och dess bud. 

Alla anhängare till den kristna rörelsen under den första tiden är förbundna med dessa 

lagtexter, både de som har judisk bakgrund och de som inte har det. Paulus utgår från den 

judiska lagen i sin tolkning av vad som är moraliskt och omoraliskt. Men han drar inte samma 

slutsatser vad gäller straffen för handlingarna förutom i Romarbrevet där han förordar döden 

för en man som har sex med en man eller en kvinna som har sex med en kvinna. Han 

använder sig av tanken på vad som är naturligt och onaturligt på ett sätt som lätt kan knytas 

till den judiska uppfattningen. Paulus går igenom vad som är rätt och fel vad gäller sexuella 

relationer samt att han också beskriver hur män och kvinnor ska klä sig och hur deras frisyrer 

ska ordnas för att vara enligt naturen. Paulus förordar främst sexuell avhållsamhet till förmån 

för bön då han väntar att den sista dagen ska komma inom en nära förestående tid.68 

 

6.2. Naturen och skapelsen 

Genom att se på Guds skapelse hävdar filosofer som till exempel Platon att man kan se på 

djurens beteende och därifrån veta vad som hör till naturen och inte. Därifrån skapas en 

heterosexuell norm för sexualiteten, genom att hävda att handjur inte har sexuella kontakter 

med varandra så bevisar det att det är mot naturen. Men tyvärr var det inte så enkelt då 

Aristoteles visar på motsatsen, dock gäller det då duvor av honkön. Detta resonemang finns 

både före genom Aristoteles, samtida genom Philo och efter Paulus verksamhet genom till 

exempel Claudius Aelian.69 Man kan inte veta hur Paulus påverkades av detta synsätt eller om 

han över huvud taget deltog i debatten. Men hans skapelsesyn bär ändå spår av den platonska 

synen. Brooten hävdar att Paulus alltid utgår från den andra skapelseberättelsen där kvinnan 

benämns som mannens hjälpare, kvinnan blir i den versionen underlägsen mannen. Paulus 

använder den andra skapelseberättelsen som argument för att visa på hur mannen och kvinnan 

ska bete sig. Denna vinkling ger inget annat utrymme för sexuella förbindelser än mellan man 
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och kvinna. Detta torde även spegla synsättet att den naturliga sexualiteten härstammar från 

djurens beteende i platonsk anda.70 

 

6.3. Den paulinska synen på kroppen i Kristus 

I 1 Korintierbrevet sjätte kapitel går Paulus igenom vilka som inte kommer att få ärva Guds 

rike och han visar på faran för de kristna om de har sexuella relationer med andra utanför 

Kristi kropp. Det handlar om att hålla kroppen ren: Genom att en man har sex med en 

prostituerad blir han oren och förorenar då hela Kristi kropp. Detta för att mannens kropp och 

Kristi kropp delar samma ande. Det mannen gör, det gör även Kristus. Paulus delar upp 

världen dualistiskt där den kristna delen utgör en kropp och den andra delen utgörs av kosmos 

vilket är allt som finns utanför den kristna sfären. Så om en man beblandar sig med en 

prostituerad så har han också blandat de två delarna av världen. Han grundar detta på den 

judiska synen att när ett samlag kommer till stånd så blir två kött till ett, vilket står i Genesis 

2:2471. Detta gäller alltså inte bara vid ingånget äktenskap utan när två människor har samlag 

med varandra eller om man vill dra det lite längre en aktiv part som penetrerar en passiv 

oavsett kön. När detta sker utanför den äktenskapliga ramen är det själva sammansmältningen 

till ett som ses som hotfullt då mannen i sig också utgör Kristi kropp. Detta ligger till grund 

för hans uttalande att den som begår synder gör det utanför kroppen förutom den som begår 

pornei,a (som skulle kunna översättas med otukt) vilken gör det mot sin egen kropp.72 Genom 

att penetrera synden så blir mannen själv penetrerad av synden. Detta involverar då också 

Kristus eftersom den kristne mannen är en del av Kristus. Paulus resonemang blir att den 

enskilde är köpt av Kristus och att han därför blir slav under honom och inte längre har någon 

egen status. Det handlar om att inte beblanda sig med det syndfulla folket utanför och på så 

sätt förorena Kristi kropp.73  

 

Med denna presentation av hur Paulus kan ha sett på naturens ordning och hur den enskilde 

mannen var tvungen att bevara Kristi kropps renhet går jag nu vidare med att presentera de 

två perikoper som behandlar sexuella relationer mellan två personer av samma kön, i 

brevtexter som är skrivna av Paulus, och möjliga tolkningar av dessa.  

                                                
70 Brooten, 1996:274-275 
71 dx'(a, rf"ïb'l. Wyàh'w>  
Septuaginta: kai. e;sontai oi ̀du,o eivj sa,rka mi,an 
 
72 1 Kor.6:18 
73 Martin, 1995:174-179 
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6.4. Romarbrevet 1:26-27 

När man ska närma sig denna text måste man fundera över vad det är Paulus går till angrepp 

emot och vad han vill försöka förklara. Dale B. Martin tänker sig att det i första hand är hans 

judiska bakgrund som spelar in. Denna lastkatalog som räknas upp är straffet för att 

människorna lämnat sin tro på den ende Guden och skaffat sig avgudabilder som tillbads 

istället. Straffet för avgudadyrkan är att människorna överläts till sina syndiga lustar. För att 

kunna hitta bevis för detta måste man gå till annan judisk litteratur vid sidan om syndafallet i 

Genesis. Ett tydligt exempel är 1 Henok där det berättas om väktarna som kommer och gör 

kvinnorna med barn. Väktarna kommer att introducera det dåliga och onda in i världen som 

till exempel magi, kosmetika och omoraliska sexuella lustar. Texterna omnämner aldrig direkt 

sexuella relationer mellan personer av samma kön, men Martin menar att man indirekt får 

anta att bland andra Paulus tolkar in detta. Detta onda ansågs inte drabba den judiska kulturen 

direkt utan drabbade hedningarna som får bära skulden för att denna omoral och orenhet finns 

i världen. Enligt Paulus kunde människan redan från början välja Gud, men istället orenade 

man sig själv och vände sig till avgudar. Därför straffar Gud människorna med att vända deras 

lustar till dåliga begär. Men som tidigare nämnts gäller detta inte universellt utan endast 

hedningarna. Den judiska befolkningen hade inte gjort sig skyldiga till avguderi och råkade 

därför inte ut för denna typ av omoral. De drabbades istället till exempel av otrohet inom 

äktenskapet och överträdelser mot Guds lag.74 Denna typ av resonemang för även 

Witherington när ha pekar på att det finns för många kopplingar mellan Salomos vishet och 

Romarbrevet för att detta skulle kunna förklaras som tillfälligheter. I apokryfer som Salomos 

vishet finns exempel på vad som kan drabba den som avfaller till avgudadyrkan. Han menar 

att Paulus går till angrepp just mot handlingen som utförs inte mot personerna. Genom den 

handling de begår gör de ett aktivt avståndstagande från Gud och då räknas detta som 

avgudadyrkan.75 En viktig fråga att beakta när man ska tolka Paulus i Rom. 1:26 och hans ord 

pa,qh avtimi,aj vilka skulle kunna översättas med ”skamlig passion” är: vilken uppfattning kan 

Paulus själv ha haft om den skamliga passionen? Här menar Martin att Paulus sannolikt såg 

det som samma drivkraft som den heterosexuella lusten ger. Bara att det är en annan typ av 

lust som här räknas som extrem. Den naturliga lusten har blivit vänd mot det extrema hållet. 

Ett förtydligande exempel skulle kunna vara födointag, det naturliga är att äta sig mätt och 

vara nöjd med det. Men så finns det människor som frossar, de kan inte sluta äta förrän de blir 

sjuka av sitt ätande. Ätandet har tagit en extrem form, jämför med måttlighetstanken och 
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kroppens funktioner. Med denna vinkel skulle man kunna säga att sexuell dragning till samma 

kön bottnar i att man har för mycket sex. Mot naturen, para. fu,sin i den grekiska kontexten 

skulle sannolikt betyda att man frågar sig varför män låter sig bli penetrerade av en annan 

man eller för en kvinna att inta den aktiva rollen som penetrerande en annan kvinna. Man 

bryter den hierarkiska ordningen som är given av naturen. Paulus delar denna syn på naturens 

ordning, se till exempel 1 Kor. 11:7. Där säger han att mannen är en avbild av Gud och 

kvinnan en avbild av mannen. Hans hållning tenderar att bestå av att allt som inte passar in i 

den naturliga ordningen är skamfullt.76 Det finns mycket som talar för att Paulus är påverkad 

av den hellenistiska judendomen. Han har tydliga anknytningar till Leviticus text, Salomos 

vishet och flera andra judiska texter. Dessa texter påverkar sannolikt hans syn på vad som är 

naturligt kontra onaturligt, texternas syfte ligger i att visa vad som händer om man tillber 

avgudar. Ett av de avskräckande exemplen på resultatet av otillbörlig gudsdyrkan i ovan 

nämnda texter är just att män har sexuella relationer med andra män. Den kulturella krocken 

blir tydlig om man istället hade frågat grekisk man vad han ansåg så skulle det inte ha varit 

konstigt med en sexuell relation mellan en man och en yngre man, då detta hörde till 

traditionen.  

 

Man kan sammanfatta Paulus syfte med dessa verser på följande sätt: Hans huvudsakliga syfte 

var att argumentera för rättfärdiggörelse genom tro, genom att ge exempel på vad som händer 

om man byter den sanna tron mot tro på avgudar. Han återger den judiska inställningen till 

homoerotiska relationer och presenterar således inte någon egen ståndpunkt. Paulus utgår inte 

från att sexualiteten är en identitets- fråga eller att den grundar sig i gemensamma känslor, 

utan menar att denna form av sexualitet bara är ett uttryck för sexuell lust som blandar ihop 

och förvirrar de givna könsrollerna och dess naturliga hierarki.77 

 

6.5. 1 Korintierbrevet 6:9-10 

Dessa verser ingår i en syndkatalog. Det var en vanlig retorik att skriva ner syndkataloger. De 

användes inte för att beskriva hur människor i allmänhet gjorde, utan gav exempel på vilka 

synder människor kunde begå. Dessa var vanliga både i den grekisk-romerska och i den 

judiska kulturen. Philo skrev till exempel en syndkatalog innehållande 147 synder. Ju längre 

lista desto större tyngd åtnjöt den. De användes i den moraliska undervisningen. Det är därför 

inte konstigt att Paulus använder just den retoriken. I dessa verser möts man av nyckelorden 
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malakoi. (kan översättas med mjuk, vek, vajande i vinden) och  avrsenokoi/tai (som normalt 

översätts med betydelsen av en man som förgriper sig sexuellt på en annan). Dessa två ord 

brukar traditionellt översättas med hänvisning till den grekiska gossekärleken malako,j, utgör 

den passiva gossen och avrsenokoi,thj,    är den äldre aktiva mannen. En annan förklaring till 

användandet av avrsenokoi,thj är att LXX använder just orden avrseno och koi,th i sin 

översättning av Lev.18:22 och 20:13.78  Då man tänker sig att Paulus använde sig av LXX i 

sin tradering är det inte så konstigt att han använder just ett sådant ord. Detta skulle också 

kunna förklara varför ordet är så sällan förekommande. Ordet avrsenokoi,thj kan översättas 

med innebörden av en man som har sexuella relationer med män. Ordet koi,th syftar på en 

säng med en sexuell laddning, avrseno däremot syftar på en man. En man som befinner sig i 

en säng med sexuellt syfte. Problemet är att användningen av orden malako,j och  

avrsenokoi,thj inte är vanliga. Därför blir det svårt att avgöra exakt mot vad de riktar sig, då 

det finns för lite jämförande material. Det är svårt att avgöra vad Paulus egentligen menar 

med dessa ord. Det man kan veta är att dessa verser ingår i en synduppräkning som grundar 

sig i saker som man kan göra mot andra men som inte är moraliskt riktiga.79 Om man 

använder sig av Philo som grund för tolkningen av ordet malako,j så väger betydelsen över 

mot att handla om prostitution och omvända könsroller. Han använder ordet i sina skrifter och 

då med syftning på män som låter sig penetreras av andra män. Dessa män beskriver han 

genom att säga att de låter sitt hår växa, de använder smink och antar en feminin livsstil för att 

behaga sina älskare. När man ska bedöma ordet malako,j i 1 Kor. 6:9 så står själva ordet i 

anslutning till fördömandet av omoraliska utomäktenskapliga förbindelser och avrsenokoi,thj 

som har en sexuell laddning i sin betydelse. Därför torde också användningen av malako,j ha 

en sexuell innebörd, sannolikt i riktningen mot feminiserade manliga prostituerade, men 

Gagnon menar att det inte endast behöver vara så utan att det lika väl kunde handla om män 

som antog denna roll frivilligt.80 Det är trots allt viktigt att minnas att orden står i ett 

förhållande position till varandra. Detta gör att man bör anta att den man som benämns som 

avrsenokoi,thj använder sig av den som benämns som malako,j. Enligt min mening kan man då 

välja att tolka detta på båda sätten. Det skulle mycket väl kunna röra sig om ett fördömande 

av gossekärleken då brevet riktar sig till en grekiskt orienterad församling. Men det skulle 

                                                
78 Leviticus 18:22 kai. meta. a;rsenoj ouv koimhqh,sh| koi,thn gunaiko,j bde,lugma ga,r evstin 
Leviticus 20:13 kai. o]j a'n koimhqh/| meta. a;rsenoj koi,thn gunaiko,j bde,lugma evpoi,hsan 
avmfo,teroi qanatou,sqwsan e;nocoi, eivsin 
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också kunna stämma väl in att fördömandet riktar sig mot manlig prostitution där den som 

benämns malako,j har antagit en feminin rollkaraktär och på så sätt bryter den av naturen 

givna maskulina ordningen. Dessa tankar stärks av Witherington som också menar att dessa 

två ord måste bedömas tillsammans. Han lyfter fram att den tolkning som bara fördömer den 

grekiska gossekärleken förlorar en del av sin enkelriktade betydelse då man måste väga in 

Romarbrevets text i vår tolkning av Paulus inställning.81 Gör vi det är vi tillbaka i tolkningen 

att handlingen är mot naturen,  para. fu,sin - inte människorna. Återigen måste vi då också 

väga in avgudadyrkan och den judiska förståelsen av vad som är mot naturen och inte.  

 

Jag har nu gett en presentation av möjliga tolkningar av de textavsnitt som behandlar sexuella 

relationer mellan två personer av samma kön som vi vet att Paulus själv har skrivit. 

Förhoppningsvis har den bakgrund som jag givit om synen på sexuella relationer mellan 

personer av samma kön hjälpt till att visa att det inte är så lätt att tolka dessa verser. Speciellt 

då synen på dessa handlingar varierar beroende på vilken tradition man vänder sig till.  

 

Kap. 7. Avslutning 

7.1. Avslutande sammanfattning 

I den första delen av uppsatsen tittade vi närmare på hur man under den antika hellenistisk-

romerska tidsperioden såg på kroppen och dess funktioner. Man tänkte sig att kroppen bestod 

av fyra huvudvätskor och dessa var tvungna att hållas i balans för att kroppen skulle fungera 

optimalt, sexuella handlingar var ett medel att hålla denna balans. Efter denna presentation 

såg vi även närmare på vilken typ av sjukdom kopplad till sexualiteten som kunde drabba män 

och kvinnor. Då som nu sågs den sexuella handlingen som ett medel för njutning men på 

grund av kroppens behov av balans lärdes det ut hur man lämpligast skulle hålla sina behov 

av njutning i schack så att inte kroppen åsamkades skada och onödiga energiförluster. Detta 

styrde den enskilda människans liv och syn på sin egen sexualitet på ett handgripligt sätt. När 

vi sedan ska kombinera det med Paulus mer filosofiska hållning blir en tydlig diskrepans 

mellan de två olika uppfattningarna: Den vanliga människans praktiska hållning mot Paulus 

mer filosofiska tanke. 

 

I den följande exkursen såg vi närmare på drömtydningens konst, genom den presentationen 

ville jag visa hur människor i allmänhet kunde tänkas ha sett på sexuella handlingar. 
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Drömtydning var en spridd kunskap och troligen brukades den av många för att tyda sina liv 

och jag tror att det trots sin ringa vetenskapliga hållning kan drömtydningen ge en bra bild av 

hur gemene man såg på olika sexuella handlingar.  

 

I uppsatsens andra del såg vi närmare på den grekiska och den romerska kulturen med fokus 

på sexuella handlingar mellan två personer av samma kön. Slutsatser som kan dras utifrån 

denna del är: att synen på den sexuella handlingen mellan två personer av samma kön skiljer 

sig till viss del mellan den grekiska och den romerska kulturen. Den grekiska bygger på det 

uppfostrande och beskyddande inslaget för gossarna samt även att filosoferna tillskriver denna 

relation omdömet av att vara den renaste av kärlek. Medan det i den romerska traditionen 

förekommer sexuella relationer mellan män i syfte att erövra eller om man väljer en 

prostituerad för att ge sig själv lyx.  

 

Den kvinnliga homoerotismen fick en undanskymd plats i uppsatsen på grund av det lilla 

material som finns att tillgå, just detta faktum tror jag också kan spegla den kvinnliga 

sexualitetens plats i kulturerna som mindre viktig än männens. Vi fick också se att sexuella 

handlingar mellan kvinnor bedömdes utifrån att den ena parten antog en manlig roll som den 

penetrerande och på det sättet antog mannens roll. Resultatet är att vi inte säkert kan veta hur 

man bedömde homoerotiska relationer mellan kvinnor, eller hur de själva såg på sina 

kärleksyttringar.  

 

I den tredje och avslutande delen började jag med att presentera några nyckelbegrepp som jag 

tror underlättar förståelsen av de texter som presenteras av Paulus och dess analyser. När vi 

placerar in dessa texter i tidens kontext blir det tydligt att olika traditioner krockar med 

varandra, Paulus skriver sina brev till de människor som lever i den kulturella miljö och har 

den uppfattning om kroppen och sexualiteten som presenterats tidigare. Jag har försökt att ge 

en del nycklar till hur man skulle kunna tolka dessa två textavsnitt och med detta bidrag vill 

jag visa att det inte är så lätt att tolka dessa texter utan att först väga in till vilka han riktar sig 

och i vilken miljö och tradition de befinner sig.  

 

Som jag redan skrivit i inledningen så saknas delen om den judiska traditionen och dess syn 

på sexuella handlingar mellan två personer av samma kön. Den judiska traditionen utgör en 

viktig del i studiet av dessa texter och med hjälp av den information jag skaffat mig i denna 
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uppsats kommer jag att gå vidare med hur man kan tolka Paulus utifrån hans judiska kontext i 

nästkommande uppsats.  

 

Jag skrev i inledningen att jag anser att det är viktigt att placera in texten i dess 

ursprungsmiljö. Jag hoppas att jag med denna uppsats lyckats ge prov på hur man kan ta reda 

på mer om textens ursprungsmiljö och vilka människor den riktade sig till från början. Detta 

bör ge en bredare tolkning och visa faran med att utan reflektion använda texter utan att känna 

till ursprungsmiljön. När vi nu gjort det inser vi snart att den syn man hade på sexualiteten 

och dess funktioner i den grekisk-romerska antiken inte är helt den samma som den vi idag 

har. Detta bör också återspeglas när vi i olika syften använder dessa texter bland annat i 

debatten om homosexuellas rätt att få ingå äktenskap. 
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