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Sedan urminnes tider och över hela jorden har en del män och kvinnor känt 
ett behov av känslomässig och fysisk närhet till personer av det egna könet. 
Män har åtrått och älskat andra män, kvinnor har åtrått och älskat andra 
kvinnor. I Gilgamesheposet, vars äldsta fullständiga version är från 1700 f.Kr. 
berättas om en mytisk kung som, sedan detta blivit förutspått i en dröm, 
möter vildmannen Enkidu och kommer att ”älska honom som en hustru”.1 
I de antika grekiska och judisk-kristna traditionerna, som är den väster-
ländska kulturens fundament, finns också berättelser om samkönad själslig 
gemenskap. I Iliaden beskriver Homeros Akilles och Patroklos vänskap 
under det trojanska kriget, som brukar dateras till tidigt 1100-tal f.Kr., och 
under 600-talet f.Kr. diktar Sapfo så gripande om kärleken mellan kvin-
nor att hennes hemö Lesbos har gett upphov till ordet ”lesbisk”. Antikens 
Grekland är känt för att man hyllade relationer mellan män och att man såg 
kärleken till skönheten (som den prisas av Sokrates i Platons Gästabudet) 
som en väg in i filosofin. Trots att judendomen fördömde sodomi finns det 
i de heliga judiska skrifterna (Gamla testamentet i Bibeln) kvinnor som äls-
kar kvinnor och män som åtrår andra män, exempelvis Noomi och hennes 
svärdotter änkan Ruth, och Goliats baneman David som blev nära vän med 
Jonatan, son till kung Saul. Nästan tretusen år senare ansåg Oscar Wildes 
älskare lord Alfred Douglas, att detta var exempel på ”kärleken som inte 
vågar uttala sitt namn”.

Långt bort från Grekland och Judéen utspelar sig under 500-talet i 
Zhoudynastins Kina den vida kända berättelsen om vänskapen mellan 
hertig Ling (samtida med Konfucius) och hans gunstling Mizi Xia. När de 
gick genom en fruktträdgård erbjöd den unge mannen sin vän att dela en 
persika med honom i stället för att äta upp den själv och uttrycket ”den de-
lade persikans kärlek” kom därför att användas om homosexualitet under 
flera århundraden. Under samma tid i Indien beskrevs i eposet Mahabhara-
ta (troligen påbörjat ca 200 f.Kr.) vänskapen mellan Krishna och Arjuna 
som den kraft som förde dem mot odödligheten.2

I forntidens kulturer var alltså den intima vänskapen män emellan och 
kvinnor emellan något man beskrev och hyllade. Den återfinns både i he-
roiska legender och i skildringar i verkliga livet, den var en del av kulturen 
i antikens idrottsanläggningar, de så kallade gymnasierna, och vid hoven, 
och i vissa kulturer sågs den till och med som en väg till filosofisk och andlig 
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I Iliaden (skriven omkring 700-talet f.Kr.) 
berättar Homeros om den nära vänskapen 
mellan Akilles och hans vän Patroklos. 
Exakt hur deras vänskap var beskaffad får 
vi inte veta, men traditionellt har själva 
intensiteten tolkats som att de var älskare. 
Denna bägare gjord av Sosiasmålaren 
ca 500 f.Kr. visar hur Akilles lägger om 
Patroklos sår.
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upplysning. Många senare läsare, till exempel Oscar Wilde i sin tolkning av 
Bibeln, de forskare som har översatt grekisk poesi eller lesbiska som har läst 
Sapfo, har tolkat detta som att fysiska och känslomässiga begär till perso-
ner av det egna könet är en medfödd och grundläggande egenskap som är 
oberoende av tid och kultur. Numera betonar dock de flesta historiker att 
dessa begär har uttryckts på många olika sätt, till exempel som ömhet eller 
vänskap, men också att de lett till olika sorters sexuella beteenden. Det kan 
också handla om att de som har känt dessa begär har bott tillsammans med 
sina partner, att de byggt nätverk för umgänge och stöd, att de skapat sub-
kulturer och att de ibland engagerat sig politiskt för att främja eller försvara 
sin känslomässiga inriktning.

I vissa samhällen har samkönade sexuella relationer och känslor varit 
allmänt accepterade, till och med hyllade. Under andra tider och på andra 
platser har de ansetts förkastliga och stigmatiserats som syndiga och omo-
raliska. Lagstiftare har förbjudit samkönade sexuella handlingar och läkare 
har diagnostiserat och behandlat samkönade begär som sjukdomar. Det 
breda spektrumet av sexuella känslor, och olika samhällens reaktioner på 
de uttryck de har tagit sig, får oss att inse att både sexualiteten och de so-
ciala normerna i grunden är instabila och flytande.

I dagens värld kan man hitta ett stort antal olika samkönade sexuella be-
teenden, attityder och identiteter. I de flesta större städer i Europa, Nord- 
och Sydamerika och Australien – från San Francisco till Paris, från Buenos 
Aires till Sydney – finns en livlig, bejakande och öppet samkönad kultur 
med barer, kaféer och andra kommersiella träffställen. I större städer är 
den dessutom ofta koncentrerad till särskilda stadsdelar. Olika föreningar 
för samman människor som vill umgås med andra med liknande läggning 
samtidigt som de ägnar sig åt sport, kulturella aktiviteter, religionsutöv-
ning eller politisk aktivism. I många europeiska länder, och i länder som 
Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, har samkönade sexuella 
handlingar avkriminaliserats, vissa länder har stiftat lagar som förbjuder 
diskriminering eller kränkning av homosexuella och en del har till och med 
infört registrerat partnerskap eller äktenskap.

Denna öppna sexuella kultur har i begränsad utsträckning spridit sig 
utanför Europa och dess före detta kolonier till storstäder som Bangkok. 
Men på många håll, särskilt utanför de områden där det europeiska kul-
turarvet dominerar, är dock en sådan identitet och livsstil inte gångbar. I 
stället lever många ut sin sexualitet på andra (ofta mindre iögonenfallande) 
sätt. Runt om i världen finns det alltså samkönade subkulturer som är lika 
aktiva som de vi har i västvärlden, men som saknar socialt och juridiskt 
godkännande, och oftast också de mötesplatser, organisationer etc. som nu 
är så vanliga i västvärlden. I Indien och Singapore är samkönade sexuella 
handlingar fortfarande olagliga, men ett diskret utbyte av information och 
litteratur, särskilda mötesplatser och privata nätverk av vänner och sexu-
ella kontakter ger vissa möjligheter att leva som homosexuell. I andra sam-
hällen, däribland stora delar av den muslimska världen, finns det ingen som 
helst homosexuell offentlighet. Samkönade sexuella kontakter (liksom de 
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Även om vi inte vet så mycket om 
Sapfos liv på 600-talets Lesbos har hon 
med sina fragmentariska, lyriska dikter 
där hon berättar om sina unga väninnors 
vardagsliv och lovsjunger den kvinnliga 
skönheten kommit att representera ett 
ideal för kärleken mellan kvinnor. Denna 
akvarell som föreställer Sapfo och poeten 
Erinna och målades ca 1864 av Simeon 
Solomon, är ett bevis på denna målares 
eget intresse för samkönade teman.

flesta sexuella handlingar utanför äktenskapet) måste ske i hemlighet efter-
som lagarna föreskriver stränga straff för avvikelser från de officiella nor-
merna. I det fördolda kan män och kvinnor ha sex med eller hysa sexuella 
känslor för personer av det egna könet utan att vara öppna med det eller 
hävda att de har en särskild identitet. Slutligen finns det några platser runt 
om i världen där samkönade sexuella handlingar förekommer i uråldriga 
initiationsriter, bortom allt vad omvärlden uppfattar som sexualitet.

Samkönade handlingar, känslor och människor har beskrivits på många 
olika sätt. Ett vanligt begrepp i västerlandet var ”sodomi”, lånat från en 
(antagligen missförstådd) tolkning av den bibliska berättelsen om städerna 
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Bibelberättelsen om Sodom
(1Mos 19), som tillsammans med tre 
andra städer förstördes av svavel och eld 
för sina ”synder”, brukar ofta anföras 
för att rättfärdiga anti-homosexuella 
uppfattningar. Berättelsen har lett till 
århundraden av förföljelse, men dess 
egentliga innebörd är långt ifrån säker. 
1100-talsmosaik i Monrealekatedralen 
på Sicilien.

Sodom och Gomorra som Gud ska ha förgjort på grund av invånarnas 
syndiga leverne. Ordet användes ibland om (och kunde i lagtexter betyda) 
tidelag, och även oralsex mellan personer av motsatt kön. Ordet har också 
använts i den snävare betydelsen analt samlag mellan män. I västerlandet 
gav anspelningar på antiken upphov till en annan typ av begrepp. ”Sap-
fism”, som syftade på den grekiska poeten på Lesbos, användes om kvin-
nors begär till andra kvinnor, och ”grekisk kärlek” användes om den man-
liga motsvarigheten. Sådana begrepp, och deras religiösa och historiska 
anspelningar, var naturligtvis inte gångbara i kulturer som inte baserades 
på de judisk-kristna och antika traditionerna. Samhällen där hinduismen, 
buddhismen, konfucianismen eller animismen dominerade hade andra 
ord för, och andra attityder till, samkönade sexuella relationer och sexu-
alitet i allmänhet. De förkoloniala samhällena i Nord- och Sydamerika, 
Afrika och Oceanien hade sina egna sexuella koder och vokabulärer innan 
de europeiska imperiernas soldater, missionärer och administratörer kom 
dit och försökte utrota de hedniska synderna. Att sprida västerländska, till 
stor del kristna, sexuella normer till de koloniserade länderna var ett av de 
viktigaste målen för imperialisterna, allt ifrån de iberiska conquistadorerna 
i Sydamerika till det sena 1800-talets och 1900-talets handelsmän och mis-
sionärer som ansåg att de koloniserade människorna var vildar vilka levde 
i andligt mörker i primitiva länder och var i behov av såväl kommersiella 
förbindelser som kristendom.

Trots allt motstånd fortsatte män och kvinnor genom århundradenas 
lopp att delta i ”sodomitiska” eller ”sapfiska” aktiviteter och känna åtrå 
och kärlek till personer av det egna könet. De olika kapitlen i boken hand-
lar om romantik och sexuell njutning genom tiderna. Här får vi bland an-
nat läsa om pederastin i det antika Grekland, vänskapen mellan medeltida 
munkar, renässanshumanisternas mångfasetterade sexualitet, de så kallade 
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mignons vid det franska hovet under Henrik III:s tid, kvinnor som klädde 
sig som män för att frigöra sig från samhällets krav och ”damerna i Llang-
ollen” i 1700-talets Wales. Vissa betalade ett högt pris för sina känslor och 
handlingar. Manliga sodomiter greps, torterades, fängslades och brändes 
på bål om de inte var tillräckligt diskreta. Kvinnor föll mer sällan offer för 
förföljelse, men denna relativa frihet berodde på att man inte trodde att det 
förekom lesbisk kärlek eller sexuellt begär inom ”det svagare könet” – en 
syn som paradoxalt nog tillät ett visst mått av kvinnlig intimitet.

Under senare delen av 1860-talet myntade en ungersk författare den 
grekisk-latinska neologismen ”homosexualitet”, som blev en vanlig be-
nämning på samkönat sexuellt beteende. 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 identitet. Begreppet ”homosexuell” accep-
terades dock inte av alla, och ”inverterad”, ”urning” och ”uranism” före-
slogs som alternativ, alla baserade på olika teorier om ursprunget till de 
”konträra” passionerna. Olika språk hade dessutom sina egna slanguttryck, 
till exempel pédé på franska, Schwul på tyska, frocio på italienska och maricón 
på spanska. Den engelske författaren Edward Carpenter skrev om ”homo-
genisk” kärlek, och den amerikanske diktaren Walt Whitman lovprisade 
”kärleken mellan kamrater”. När det gäller lesbiska talade man om ”triba-
der”. Vissa pratade om ”det tredje könet” och urskiljde homosexuella som 
ett eget kön. Sexologin var en vetenskap på frammarsch i slutet av 1800-
talet och homosexualiteten, dess orsaker och ofta möjliga sätt att bota den, 
diskuterades i texter av sexologiska pionjärer som Karl Heinrich Ulrichs, 
Ambroise Tardieu, Magnus Hirschfeld och Sigmund Freud. Var och en 
lade fram teorier som de hävdade baserades på oemotsägliga vetenskapliga 
bevis, och även homosexuella själva, däribland Carpenter, bidrog med sina 
idéer. Dessa diskussioner ledde till krav på lagändringar, samtidigt som 
skandaler, till exempel den kända rättegången mot Oscar Wilde 1895, drog 
uppmärksamhet till de homosexuella och deras livsföring.

På 1950-talet pratade aktivister ofta om ”homofiler”, ett begrepp som 
från 1960-talet och framåt till stor del ersattes med ”gay” eller det mer 
inkluderande ”gay and lesbian” (”homosexuella och lesbiska”). Sedan har 
terminologin och de sexuella kategorierna utvidgats. ”Lesbigay” inklude-
rade ”bisexuella” (ännu ett relativt nytt begrepp) och när transpersoner 
räknades in så fick man förkortningen ”LGBTT”(Lesbian-Gay-Bisexual-
Transvestite-Transgender) eller på svenska ”HBT” (Homo-Bi-Trans). 
”Män som har sex med män” (MSM) började användas om män som inte 
identifierade sig som homosexuella men som hade homosexuella förbin-
delser, och ”kvinnofokuserade kvinnor” eller ”kvinnoälskande kvinnor” 
användes på motsvarande sätt. Under 1990-talet gjorde en ny generation 
ordet ”queer”, som tidigare var ett nedsättande uttryck, till en heltäckande 
benämning för alla individer, grupper och handlingar som inte följde sam-
hällets sexuella normer.

Magnus Hirschfeld var en av de vikti-
gaste sexologerna i början av 1900-talet. 
Hans teori att homosexuella utgjorde ett 
”tredje” eller ”mellanliggande” kön fick 
stort inflytande, och han engagerade sig 
i folkbildning för att homosexualiteten 
skulle bli mer tolererad. Denna illustration 
från hans viktigaste verk, med titeln 
Sexualvetenskap (Geschlechtskunde,
1930), visar en Frederike Schmidt som 
man, naken och i sin ”vanliga utstyrsel”.
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Varje begrepp hör ihop med en särskild period i den västerländska sexu-
alitetens historia, och även med olika samhällens syn på sex mellan kvinnor 
och sex mellan män. ”Sodomi” anspelar på religiösa idéer och hör särskilt 
ihop med de monoteistiska religionernas förbud mot samkönat beteende. 
”Homosexualitet” hör samman med 1800-talets strävan efter att göra 
vetenskap av alla samhällsfenomen, att se på sexualiteten ur medicinsk 
synvinkel och att lägga en betoning på psykologiska faktorer snarare än 
”onaturliga” handlingar. ”Homofil”, som semantiskt flyttade fokus från 
sex till kärlek, uppskattades av dem som förespråkade tolerans och av dem 
som ville att personer med samkönade begär skulle integreras i majoritets-
samhället. ”Gay” och ”lesbisk” föredrogs av de aktivister som vid sidan 
av feminister, etniska grupper och andra minoriteter engagerade sig i de 
proteströrelser som växte fram under 1960- och 1970-talen. Rörelsen för 
homosexuell frigörelse betonade ibland skillnaderna mellan homosexuella 
och heterosexuella och hävdade att man skulle vara stolt över sin läggning, 
och de mer radikala eftersträvade ”lesbisk separatism” eller revolution mot 
det ”heterosexistiska” samhället. ”Queer” i sin tur återspeglade influenser-
na från den akademiska postmodernismen som var kritisk till identitetsbe-
greppet (trots att det var tydligt att ”queer” i sig var en identitet), och det 
hade också kopplingar till vissa kritikers motstånd mot att homosexuella 
skulle anpassa sig till majoritetssamhällets normer och institutioner.

Begrepp kan avslöja de historiska sammanhangen, men ord kan också 
leda till att man hamnar i ett semantiskt träsk. ”Gay and Lesbian” (eller 
varianter på andra språk), som visserligen är kulturellt laddade och tids-
bundna begrepp, har emellertid fått stor spridning i västvärlden. Det ska 
dock betonas att inget enskilt begrepp kan omfatta ens de olika samkönade 
attityder och beteenden som har funnits i västerlandet från antiken och 
fram till våra dagar. Inte heller kan ett enskilt begrepp helt fånga de skiftan-
de perspektiven hos dem som har känt känslomässig och sexuell dragning 

Européer som reste till andra delar av 
världen blev ofta chockerade av attityder 
till sexualitet som stred kraftigt mot 
deras egna judisk-kristna uppfattningar 
om sexuell synd. Detta japanska träsnitt 
som brukar tillskrivas Utamaro är från 
ca 1800. Bara sextio år senare skulle de 
västerländska influenserna i Japan börja 
urholka århundraden av tolerans. 
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Det tvetydiga förhållandet mellan 
Jesus och aposteln Johannes – Jesus 
”älskade lärjunge”, så som det står fyra 
gånger i Johannesevangeliet – har fått 
författare som Christopher Marlowe och 
Denis Diderot att dra den kontroversiella 
slutsatsen att de var älskare. I synnerhet 
under 1800-talet hyllades deras vänskap 
av homosexuella som försökte legitimera 
sina ”oortodoxa” begär. Skulptur av en 
anonym tysk konstnär, polykromt trä, 
ca 1320.

till sitt eget kön, eller samhällets reaktioner på samkönad sexualitet. Bara 
i Europa finns det tydliga skillnader mellan Frankrike, där homosexuella 
handlingar avkriminaliserades på 1790-talet, och Storbritannien och Tysk-
land där de fortfarande var olagliga långt efter 1945. Skillnaderna mellan 
norra och södra Europa höll i sig åtminstone till 1970-talet, och i dagens 
Europa är förhållandena fortfarande olika från land till land. I andra delar 
av världen är skillnaderna ännu tydligare.

Att orden ”homosexuell” och ”gay” har blivit en del av vardagsspråket, 
och att de ofta har använts i och anpassats till olika språk, tyder på en viss 
globalisering av den sexuella kulturen. Detta fenomen tog sin början med 
de imperialistiska erövringarna, och har på senare tid accelererat i takt med 
ökningen i det internationella resandet och alla chatrum på Internet. Det 
finns guideböcker som listar homosexuella etablissemang världen över, och 
musiken, drinkarna, kläderna och umgängessättet visar stora likheter vare 
sig man reser från Miami till Madrid eller från Melbourne till München. 
Livsstilen har till stor del standardiserats av konsumtionssamhället, men 
även av den sorts aktivism som ser västerländsk frigörelse och samhällets 
erkännande som de bästa förutsättningarna för olika sexuella uttryck. Un-
der senare delen av 1900-talet gjorde aids, en sjukdom som många (felak-
tigt) förknippade med homosexuella, att allmänheten fick upp ögonen för 
olika sexuella beteenden och att många individer och grupper drogs fram 
ur garderoben och hamnade i allmänhetens blickfång.

Idag är de allra flesta väl medvetna om de sexuella beteenden som med 
en medeltida formulering ”inte fick nämnas bland kristna” och de grupper 
som förut inte vågade stå för sina känslor. Den sexuella globaliseringen 
har dock inte utplånat lokala skillnader, och man ska heller inte glömma 
alla variationer som funnits genom historien. Ett historiskt perspektiv kan 
hjälpa oss att relativisera våra uppfattningar om attityder, beteenden och 
de dominerande sexuella normerna.

Sex och historia
Att studera olika tider och olika samhällen runt om i världen kan hjälpa 
oss att förstå både sexualiteten och de olika attityderna till den.3 Bruket 
av ritualiserade homosexuella handlingar, till exempel i initiationsriter 
på Nya Guinea, baserades på uråldriga traditioner. Accepterandet av 
intersexuella personer, som till exempel berdacherna bland de ameri-
kanska indianerna eller mahu i Polynesien, byggde också på sexuella 
och sociala roller som kanske tedde sig okonventionella i västerländska 
ögon, men som ingick i en lång tradition. Homosociala och homo-
sexuella vanor i den muslimska världen är en fortsättning på en sexu-
ell kultur som fanns innan Koranens förbud mot samkönade sexuella 

kontakter. Modern japansk och kinesisk litteratur anspelar på ”den av-
skurna ärmens kärlek” och sedvänjor från samurajernas tid. Romarna 
diskuterade grekernas sexuella vanor, som de ibland tog efter, ibland 
förkastade. Under den långa period då kristendomen dikterade väs-
terländsk ideologi såg män och kvinnor med ”perversa” begär tillbaka 
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Denna bild av Wilhelm von Gloeden (ca 1900), som av fotografen 
eufemistiskt beskrivs som en ”gestaltning av en scen från det antika 
Grekland”, illustrerar den lockelse som Medelhavsländerna utövade på dem 
som letade efter mer tillåtande miljöer där de kunde leva ut sina lustar.
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Precis som oräkneliga 
äventyrare, soldater och 
tjänstemän under kolonialtiden 
knöt T. E. Lawrence flera nära 
vänskapsband med lokala unga 
män. (Det finns dock inga bevis 
för att dessa relationer var 
sexuella.) Detta är ett fotografi 
som han själv tog av Salim 
Ahmed (känd som Dahoum), som 
han tillägnade sitt mästerverk 
Vishetens sju pelare (1935).

på antiken för att legitimera sina begär och söka tröst när de drabbades av 
hårda prövningar. Även dagens idéer om frivilliga och jämlika sexuella rela-
tioner mellan vuxna människor härstammar från Edward Carpenters och 
Walt Whitmans 1800-talsideal.

I Europa har mycket av teoretiserandet kring homosexualiteten byggt 
på historiskt material, särskilt under 1800-talet. Kristna med ”konträra 
passioner” fäste sig, trots sin religions förbud, särskilt vid vänskapen mel-
lan Jesus och hans ”älskade lärjunge” Johannes. Ännu oftare hittade man 
historiska exempel i den grekisk-romerska kulturen, särskilt eftersom den 
klassiska litteraturen fortfarande var den gemensamma kulturella refe-
rensramen för bildade män, och i den mån de hade tillgång till utbildning, 
även för kvinnor. Studenterna fick till exempel läsa om sokratisk kärlek, 
åtminstone när texterna inte var censurerade. Verkliga eller mytiska rela-
tioner – Zeus och Ganymedes, Alexander den store, och Bagoas, Hadrianus 
och Antinous – blev ikoner för homosexuella män som sökte föregångare 
i historien. Många män reste också till Medelhavet, i spåren efter konst-
historikern Johann Winckelmann som under sina resor i slutet av 1700-
talet kombinerade sitt intresse för antikens konst med ett intresse för 
italienska ynglingar. På dessa vallfärder blandades kultur och sex. Man 
beundrade ruinerna från antiken eller betraktade renässanskonst medan 
man njöt av olivhyade ragazzi som liknades vid klassiska gudar. Den för-
föriska medelhavsvärlden lockade män att resa till Rom, Florens, Venedig, 
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Capri och Taormina på en upptäcktsfärd som var både intellektuell och 
sexuell.4

Många författare undersökte andra kulturer i jakten på sexuella variatio-
ner. Sexologen Magnus Hirschfeld publicerade artiklar om avlägsna platser 
och sexuella beteenden, och reste jorden runt för att samla information 
om ”det tredje könet”. Edward Carpenter skrev en studie om de sexuella 
vanorna bland ”primitiva folkslag” och fokuserade särskilt på homosexua-
litet och militära traditioner världen över, samtidigt som han lovprisade 
de lokala ynglingarna i Indien och på Ceylon. Kolonialismen underlättade 
resandet och möjliggjorde exotiska sexuella möten. Upptäcktsresanden 
Henry Morton Stanley omvandlade sina känslor till en roman om den nära 
vänskapen mellan en svart afrikan och en arabisk man från Zanzibar, Tho-

Den homosexuella kulturen blomstra-
de i Weimarrepublikens stimulerande 
Berlin, där det fanns gott om barer 
och klubbar för homosexuella män 
och kvinnor. Denna berusande – och 
kortvariga – period har fångats i romaner 
och memoarer av Christopher Isherwood, 
och även på ett mer satiriskt sätt av 
konstnärer som Otto Dix och George 
Grosz. Här återger Dix den berömda 
kabarén Eldorado under kabaréns 
glansdagar år 1927.
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mas Edward Lawrence (Lawrence av Arabien) utvecklade starka känslor 
för en arabisk man, André Gide skrev om sexuella äventyr i Algeriet och 
Egypten, E.M. Forster blev (olyckligt) kär i en indier och hade sin första 
viktiga sexuella upplevelse med en egyptier, amerikanen Charles Warren 
Stoddards noveller beskrev homosexuella möten i Polynesien och hans 
landsman Frederic Prokosch skrev en roman om en homoerotisk resa från 
Levanten till Fjärran Östern. Dessa berättelser kom att ingå i ett arkiv av 
sexuella berättelser som förmedlades från en generation av homosexuella 
till nästa.5

Vare sig det var rent litterärt eller rörde sig om sökandet efter verkliga 
erfarenheter begränsade sig inte detta intresse till andra tider och avlägsna 
platser. Efter skandalen med Oscar Wilde flydde homosexuella från Stor-
britannien till Paris, och under mellankrigstiden (fram till att Hitler tog 
makten) åkte de liksom Christopher Isherwood till Weimarrepublikens 
Berlin. Efter andra världskriget gick de kulturella och sexuella resorna i 
Paul Bowles fotspår till Tanger. Under gayrörelsens blomstringstid drogs 
mängder av män till San Francisco och New York, och de som hade en mer 

Många homosexuella sökte tillflykt 
till Paris, där homosexualiteten hade en 
stark ställning i den konstnärliga eliten. 
Bland de kvinnor som drogs till det 
lesbiska livet i Paris – som kretsade kring 
salonger ledda av kulturpersonligheter 
som Natalie Clifford Barney och Gertrude 
Stein – fanns konstnären Agnes Goodsir, 
vars Type of the Latin Quarter, målad ca 
1926, ger en bild av självförtroendet och 
den androgyna världsvanan hos dessa 
självständiga kvinnor.
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exotisk smak sökte sig till Bangkok eller Manila. Men det var inte bara 
männen som gjorde resor i detta syfte. För kvinnornas del fanns det kring 
förra sekelskiftet en liten lesbisk ”koloni” på Capri, och i mellankrigstidens 
Paris samlades en krets av lesbiska kring Gertrude Stein, Alice B. Toklas, 
Natalie Clifford Barney och Agnes Goodsir. Vissa kvinnor reste till mer av-
lägsna platser. Fransyskan Isabelle de Puygoudeau utforskade Sahara, och 
schweiziskan Annemarie Schwarzenbach skrev om lesbisk kärlek i Persien.

För homosexuella män och lesbiska kvinnor tedde sig ofta ”någon an-
nanstans”, i det förflutna eller ute i världen, som mer gästvänligt än hem-
ma. Sociologer och resenärer (inte bara homosexuella) letade efter sexuella 
utopier i andra länder – ett sökande som bland annat ledde till 1800-talets 
förskönade bild av antikens Aten, eller i senare tid till den sexuellt ambiva-
lenta Margaret Meads idealisering av Samoa. Många hyllade också sexuella 
föregångare, arbetade för att visa att kända personer varit homosexuella 
och förespråkade att historieskrivningen skulle fokusera på ”stora homo-
sexuella män” eller ”stora lesbiska kvinnor”. Kanske var detta en del av 
en nödvändig bekräftelseprocess där en genealogi för den homosexuella 
moralen ritades upp. Om Michelangelo, Shakespeare, drottning Kristina 
eller Aphra Behn var eller kunde ha varit homosexuella var deras sentida 
arvtagare av förnäm börd. Denna version av historien har förmedlats i verk 
som (ibland felaktigt) listar ”de stora” i den homosexuella historien.

De flesta av dagens forskare har en mer nyanserad bild både av det 
komplexa i sexualiteten och av hur historisk forskning bör gå till. Ett av 
de största akademiska fälten inom den forskning som rör homosexualitet 
är just historia, dock med betydligt mer litteratur på manliga teman än 
på kvinnliga. Den sammanställning av amerikanska historiska dokument 
som Jonathan Ned Katz publicerade 1976 visade hur mycket som fanns 
gömt i arkiven och blottlade den homosexuella historien i detta land som 
så länge hade framhållit sina puritanska värderingar.6 Sir Kenneth Dovers 
forskning om antikens Grekland som publicerades 1978 och John Boswells 
böcker om kristendom och homosexualitet som publicerades 1980, banade 
väg för nya kunskaper, i det ena fallet genom att utmana de månghundra-
åriga ansträngningarna att utplåna pederastins centrala roll i det grekiska 
samhället, i det andra fallet genom att starta en het debatt om kristendo-
mens homofobi.7 Alan Brays forskning om renässansens England belyste 
de bortglömda grupper som hyllade vänskapskulten och homoerotiken i 
den tidigmoderna världen.8 Lilian Fadermans banbrytande arbete utfors-
kade romantisk vänskap och kärlek mellan kvinnor.9 Sedan dess har forsk-
ningen om homosexuell historia expanderat så snabbt att hyllorna sviktar 
under alla nya böcker och artiklar. Många verk – från Michael Rockes bok 
om renässansens Florens till George Chaunceys arbete om det tidiga 1900-
talets New York – har hyllats som viktiga bidrag, inte bara till sexualitetens 
historia, utan till den historiska forskningen i allmänhet.10 Nyligen har 
Louis Crompton skrivit ett omfattande verk om homosexualitet och civi-
lisation.11 Litteraturhänvisningarna i den här boken vittnar också om den 
forskningsexplosion som har ägt rum under de senaste 25 åren.
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Den homosexuella historieforskningen har gått många olika vägar. Man 
har undersökt homosexualitetens sociala miljöer, kartlagt mentalitetsut-
vecklingen, dekonstruerat beskrivningar av attityder och beteenden och 
utforskat sexualiteten i olika samhällen från det pre-columbiska Amerika 
till det postkoloniala Asien. Teorier av Marx, Freud, Kinsey, Foucault och 
andra samhällsforskare har applicerats på det förflutna. Metoderna i den 
homosexuella historieforskningen har granskats.12 Dessutom har man 
utforskat nya ämnen, och inte bara sex män emellan eller kvinnor emellan, 
utan även kärlek, som märkligt nog länge förbisågs inom historisk forsk-
ning om homosexualitet, men som Jonathan Ned Katz och Martha Vicinus 
åter satt fokus på.13

Bokens olika kapitel redogör för denna blomstrande forskning, ger 
originella perspektiv på olika sexuella kulturer och presenterar författar-
nas egna tolkningar och slutsatser. De olika angreppssätten reflekterar de 
skiftande förutsättningar som rått i de situationer författarna skriver om. 
Människans kulturer är oräkneliga, och dessa korta kapitel kan omöjligt 
vara uttömmande, men de ger en överblick över Europa, Nord- och Syd-
amerika, den muslimska världen, Asien, Afrika och Oceanien. Arkivinfor-
mation, memoarer, skönlitteratur och konstverk pusslas ihop och målar 
upp en brokig bild av lust, kärlek och begär, och även av de reaktioner som 
dessa känslor gett upphov till i olika samhällen.

Homosexualitet i Australien
Ett sätt att inleda en global studie av homosexualitet är att undersöka ett 
land där olika sexuella traditioner har flätats samman: Australien. Abori-
ginerna har ett av världens äldsta bevarade samhällen, och i årtusenden var 
deras kultur åtskild från utvecklingen i Europa, Asien och Nord- och Syd-
amerika. Sedan 1788, när britterna koloniserade Botany Bay, har Austra-
lien tagit emot olika vågor av invandrare. Under 1800-talet och det tidiga 
1900-talet dominerade anglo-kelterna, men det fanns också kineser som 
arbetade på guldfälten och melanesiska kontraktsarbetare på sockerrörs-
fälten, och även många människor från andra delar av världen. Efter andra 
världskriget tog Australien emot immigranter från övriga Europa, och 
skandinaver, italienare, malteser och jugoslaver sökte sig dit. På 1970-talet 
upphörde restriktionerna mot icke-européer, och då började det även kom-
ma turkar, libaneser och människor från hela det övriga Asien. Australiens 
städer blev mer kosmopolitiska (nästan en tredjedel av Sydneyborna är 
födda utomlands), och en multikulturalistisk policy uppmuntrade de nya 
invandrarna att behålla sina traditioner och sin tro och samtidigt bli ”san-
na” australiensare. Australien har inte alltid varit ett paradis för invand-
rare, och aboriginer och människor med icke-engelsktalande bakgrund har 
fortfarande en svag ställning, men här finns trots allt en mosaik av etniska 
grupper och sexuella kulturer.

Det har skrivits relativt lite om den sexualitet som fanns bland abori-
ginerna innan de fick kontakt med omvärlden. Tidiga etnologiska be-
skrivningar är begränsade av européernas ogillande av ”abnormitet”, 
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I de hårda, homosociala miljöerna vid 
utposterna i den amerikanska västern och 
Australien – till exempel denna fårstation 
i den australiensiska vildmarken, målad 
av Tom Roberts mellan 1888 och 1890 
– utvecklades det nära vänskapsband 
och tillfälliga ”situationsbetingade” 
homosexuella relationer.

skribenternas obehag inför ämnen som var tabubelagda i deras egen kul-
tur, mångfalden bland aboriginsamhällena och hemligfullheten i många 
av deras traditioner. En nutida aboriginsk lesbisk kvinna avfärdar på ett 
fyndigt sätt påståendet att homosexualitet var något som kom med kolo-
nisatörerna: ”Det får jag ofta höra … Vad jag vet är homosexualitet något 
som funnits här länge, och inte något som de vita smittade oss med. Det är 
förmodligen det enda de inte smittade oss med!” Antropologerna är ense 
om att homoerotiska beteenden fanns innan landet koloniserades, med 
alltifrån rituell ömsesidig onani bland män till seden att ta sig ”pojkfruar” 
– generationsöverskridande homosexuella samboförhållanden. Man har 
hittat bevis för anala, orala och interkrurala (mellan låren) homosexuella 
handlingar mellan män, och det finns även tecken som tyder på att det har 
förekommit lesbiska aktiviteter.14

När Storbritannien började kolonisera östra Australien på 1780-talet var 
det primära målet att etablera straffkolonier eftersom man hade en vision 
om att befria den brittiska staten från oönskade individer och därigenom 
åstadkomma en moralisk pånyttfödelse. Under de första decennierna av 
kolonialperioden var större delen av invånarna straffångar. Under det ti-
diga 1800-talet tillämpades brittiska lagar med dödsstraff för sodomi om 
penetration och sädesuttömning kunde bevisas, och kolonierna införde sin 
egen lagstiftning som förbjöd sex mellan män (men generellt inte mellan 
kvinnor). När kolonierna förenades i Australiska statsförbundet 1901 kun-
de män enligt lagen gripas för oral- eller analsex, sexuella inviter, ofredande 
eller andra sedlighetssårande handlingar.15

Den första rättegången som rörde sådana brott i de australiensiska ko-
lonierna hölls 1796 och slutade med ett frikännande. Men andra råkade 
illa ut. Under 1800-talet avrättades tjugo män för homosexuella brott, den 
siste i Tasmanien 1863. Bara i New South Wales greps 439 personer för 
homosexuella handlingar från 1796 till 1901. Många av dem som åtalades 
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Berättelsen om den ökände stråt-
rövaren Captain Moonlite (Andrew 
George Scott, till vänster) och hans nära 
vän James Nesbit – som han hade träffat 
när han satt i fängelse – avslöjar att de 
samkönade relationerna i Australien 
inte var begränsade till en utbildad elit. 
I väntan på sin hängning år 1879 skrev 
Moonlite ett flertal känslosamma brev 
där han beskrev sin kärlek till Nesbit och 
uttryckte sin önskan att de skulle begravas 
tillsammans.

under de första årtiondena var män från de ”lägre klasserna” som tidigare 
varit straffångar och som anhölls för att ha haft sex på offentlig eller halv-
offentlig plats. I några fall fanns det tydliga inslag av tvång, men för det 
mesta verkar det ha rört sig om frivilliga kontakter. En man i Western Aus-
tralia förklarade sitt handlande på följande sätt: ”Jag kan inte hjälpa det. 
Det är en sjukdom. Jag föredrar i alla lägen män eller pojkar framför kvin-
nor.” Han accepterade visserligen homosexualitet som en sjukdom, men 
han erkände också öppet sin sexuella läggning.

Trots lagarna, polisingripandena och kristendomens fördömande in-
ställning utvecklades olika homosexuella subkulturer. Eftersom fångarna 
isolerades i baracker och den överväldigande majoriteten bland européerna 
under den tidiga kolonialtiden var män ledde detta till en situationsbe-
tingad homosexualitet. Moralpredikanter basunerade ut att sodomin hade 
blivit en epidemi i straffkolonierna,16 och den katolske biskopen i Sydney 
hävdade 1837 att två tredjedelar av fångarna på Norfolk Island hängav sig 
åt denna synd. Föreställningen om att homosexuella handlingar var så 
utbredda blev faktiskt ett argument för att man skulle stoppa deportatio-
nerna och på så sätt få slut på de ”onaturliga” förhållanden där perversio-
nen frodades.

Från 1840-talet minskade faktiskt deportationerna av straffångar till 
östra Australien, även om man fram till 1868 skickade människor till 
Western Australia. Det kom nu allt fler vanliga invandrare lockade av de 
växande städerna Sydney och Melbourne, välståndet bland fårfarmarna, 
1850-talets guldruscher och den europeiska kolonisationens utbredning 
allt längre ut i vildmarken. Många var unga, och man tror att homosexuellt 
beteende inte var ovanligt bland dessa pionjärer som ofta saknade kvinnligt 
sällskap. Idén om kamratskap – nära vänskap, osviklig lojalitet och intima 
sociala relationer – befordrade en homoerotisk och homosocial kultur mel-
lan män ur arbetarklassen, även om sex i princip var uteslutet. Umgänget 
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på pubarna, inackorderingsställena och de offentliga baden bjöd emellertid 
på frestelser.

Avvikande sexuella beteenden och långvariga homosexuella relationer 
fanns på alla nivåer i samhället. Ett exempel är banditen Captain Moonlite 
– en Robin Hood-liknade figur som blivit något av en australiensisk folk-
hjälte, ömsom avskydd, ömsom glorifierad. Född i England som Andrew 
George Scott, son till en kyrkoherde och utbildad till ingenjör, sägs han ha 
stridit med Garibaldis rödskjortor i den italienska risorgimentorörelsen, 
med britterna i maorikrigen på Nya Zeeland och även med nordstatsarmén 
i det amerikanska inbördeskriget, innan han kom till Australien 1867. Till 
att börja med umgicks han i societeten med hjälp av förfalskade introduk-
tionsbrev, men efter två år blev han inblandad i ett bankrån. I fängelset 
träffade han James Nesbit, och de två blev goda vänner. De höll ihop även 
efter att de frigetts, och fortsatte tillsammans på brottets bana. När Nesbit 
sköts ihjäl 1879 skrev en förtvivlad Scott brev om sin ”käraste vän”: ”Vi 
var ett i själ och hjärta. Han dog i mina armar, och jag längtar efter att få 
återförenas med honom i en värld där vi aldrig måste skiljas igen.” Senare 
hängdes Scott, och hans önskan att de skulle begravas tillsammans under 
inskriptionen ”Två vänner återförenade i döden” uppfylldes aldrig.17

I andra änden på den sociala skalan återfanns Robert Herbert och 
John Bramston som båda utbildade sig vid Oxford och blev medlemmar 
i advokatsamfundet i London. De förenades i ett livslångt innerligt vän-
skapsförhållande (trots att en av dem så småningom gifte sig), först i Stor-
britannien, sedan i Australien där Herbert blev den förste regeringschefen 
i Queensland och Bramston blev minister. Dessa två gentlemän, som hade 
delat rum i London som unga, slog ihop sina efternamn till ”Herston” när 
de skulle ge namn till sin egendom i Brisbane. I Sydney lovprisade general-
guvernören lord Beauchamp (förebild för lord Marchmain i En förlorad 
värld) offentligt den unga australiensiska manligheten och föll i trans över 
”lysande idrottsmän som liknade de gamla grekiska statyerna … Badvak-
terna på stränderna är enastående.” (På 1930-talet begärde hans fru skils-
mässa och hans svåger hotade att avslöja hans homosexualitet.)

På 1890-talet fanns det ett embryo till en livlig, om än hemlig, homo-
sexuell subkultur i Sydney. Centrum var Oxford Street, som fortfarande är 
navet i stadens gaykvarter. Här blandades kunderna på de nya varuhusen 
– vars biträden var kända för sin klädelegans – med soldater från Victoria 
Barracks, italienare och kineser från de närliggande invandrarområdena 
och de skumma elementen som höll till kring Darlinghurst Gaol och Hyde 
Park. Pubarna, parkerna och mr Wigzels turkiska bad var ställen där man 
kunde umgås.18

De lesbiskas historia är mindre väldokumenterad än de homosexuella 
männens. Eftersom kvinnor inte anhölls för lesbiska handlingar saknas 
det rättslig dokumentation – vilket är en viktig informationskälla när det 
gäller männen. Vissa sexuellt gränsöverskridande kvinnor blev kända när 
de klädde sig som män, ett exempel är Ellen Tremaye som klädde sig som 
en man större delen av sitt liv och levde tillsammans med sina älskarinnor. 
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Under straffkolonitiden fanns det en utbredd oro för hur kvinnor umgicks 
i de ”kvinnofabriker” där de hölls inspärrade. Brev och dikter vittnar om 
kvinnors känslor för kvinnor. Exempelvis skrev Maria Eliza Fullerton 1909 
en sonett till ”mitt hjärtas hjärta”, livskamraten Mabel Singleton, som hon 
senare flyttade till Storbritannien med, och i en av sina dikter skrev poeten 
Lesbia Harford: ”Ack, om jag vore Sapfo/Grekland skulle vara mitt land, ej 
detta”19

Under 1900-talets första år fortsatte de homosexuellas livsföring att ge 
upphov till rykten, och tidningarna skrev om män som, ibland till följd av 
polisfällor, anhölls när de bjöd ut sig eller hade sex på offentliga toaletter, 
i parker eller på de homosexuella raggningsstråk som australiensarna kal-
lar ”beats”. Till dem som anhölls hörde alltifrån luffare till personer som 
sågs som samhällets stöttepelare. Under mellankrigstiden rapporterade 
Melbourne Truth att man anhållit en grovarbetare, en indisk gatuförsäljare, 
en polisinspektör, en skollärare och en läkare. En baronet från Brisbane 
och några andra personer som organiserat ”en klubb för depraverade af-
färsmän som tyckte om att förlusta sig”, åtalades 1937 för att ha fört bort 
en ung man i ”ett omoraliskt” syfte och författaren till en bok om sexualitet 
som utkom 1932 anhölls upprepade gånger för oanständigt beteende. De 
som ställdes inför rätta hävdade oftast att de hade blivit lurade i en fälla 
eller ofrivilligt förförda, eller att de hade varit alkoholpåverkade när de ut-
förde homosexuella handlingar, men det fanns några som modigt stod för 
sin homosexuella identitet. 

Under andra världskriget luckrades moralen upp för både homosexu-
ella och heterosexuella. I efterkrigstidens konsumtionssamhälle bidrog den 
ökade tillgången på bilar och lägenheter till en större rörlighet och större 
möjlighet till privatliv. Det var dock inte alla som kände sig hemma i ett 
land där den högste polischefen kunde säga att homosexualiteten och kom-
munismen var de största hoten mot nationen. De flesta homosexuella stan-
nade därför kvar i garderoben, och vissa försvann till andra länder.20 Några 
få vågade visa sin homosexualitet öppet, men de riskerade social utfrysning 
och fängelsestraff. På 1950-talet fanns det regelbundna ”gaydanser” i Syd-
ney och andra städer. Det fanns raggningsstråk dit män kunde gå om de 
ville ha sex, och vissa pubar och kaféer blev kända som träffställen medan 
”artistiska” homosexuella män umgicks i musik- och teaterintresserade 
kretsar. Då och då dök homosexualitet upp i romaner och offentliga debat-
ter, och även i form av skandaler efter oönskade avslöjanden.

Den nya kampandan i Europa och USA under 1960-talet ledde till 
demonstrationer där den nya vänstern basunerade ut sitt revolutionära 
budskap och till att det bildades proteströrelser som kämpade för kvin-
nors, etniska minoriteters och sexuellt avvikandes rättigheter. Kampen för 
homosexuell frigörelse hade funnits i många andra länder i flera årtionden, 
men Australien saknade motsvarigheter till Magnus Hirschfelds ”veten-
skapligt-humanitära” kommitté i Tyskland på 1890-talet eller efterkrigs-
organisationer som Campaign for Homosexual Equality i Storbritannien. 
Det var Stonewallupproret i New York 1969 som blev vändningen, och 
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En tidig Gay Pride-demonstration
i Adelaide 1973. Den homosexuella 
frigörelserörelsen hade fått fäste i 
många länder i början av 1970-talet och 
i Australien fick rörelsen ytterligare kraft 
av de suspekta omständigheterna kring 
den homosexuelle akademikern George 
Duncans död 1972. Undersökningarna 
kring dödsfallet visade att han kanske 
mördats av polisen, vilket utmanade 
samhällets attityder till homosexualitet 
och tvingade parlamentet i South 
Australia att avkriminalisera homosexuella 
handlingar.

under de följande åren växte det fram en homosexuell, politisk rörelse i 
Australien med demonstrationer, tidningar och offentlig lobbyverksamhet 
för avkriminalisering av homosexuella handlingar.

År 1970 fick Australien sin egen gayrörelse: Campaign Against Moral 
Persecution, eller CAMP Inc. Namnet var en lek med ordet ”camp” som 
ofta använts för att beteckna det specifikt homosexuella beteendet. Nu 
inleddes kampanjer för homosexuell öppenhet och stolthet med petitioner, 
marscher och publicitet. Statsvetaren Dennis Altman från Sydney publice-
rade 1971 Homosexual: Oppression and Liberation som var ett pionjärarbete 
inom gayteorin.21 Året efter drunknade den homosexuelle universitetslära-
ren George Duncan i närheten av ett känt raggningsstråk för homosexuella 
i Adelaide, och det misstänktes att han fallit offer för misshandel. Hans död 
gav gayrörelsen ännu mer drivkraft. År 1978 hölls Sydneys första gayparad 
och kroppsbyggare, transvestiter, flator och politiska aktivister marsche-
rade genom staden tills de stoppades av polisen. Detta var den första ”Gay 
and Lesbian Mardi Gras”, ett evenemang som skulle få stor betydelse för 
gayrörelsen i Australien.22

Trots de konservativas fortsatta ogillande blomstrade föreningarna, tid-
skrifterna och träffställena för homosexuella under 1970- och 1980-talen. I 
Sydney fanns en rad klubbar: lesbiska gick till Ruby Red’s, mustaschprydda 
muskelmän dansade på Midnight Shift, läderbögar drogs till The Ox, dis-
coentusiaster samlades på Patch’s och män som sökte asiatiska partner gick 



Gay Pride idag: Dykes on Bikes deltar i 
festligheterna på Sydneys berömda Mardi 
Gras.

till Flo’s Palace. Andra gick direkt till bastuklubbarna, till exempel Roman 
Baths eller ett ställe som kallade sig Ken’s Karate Klub. Många avslutade 
sina nattliga eskapader i en dunkel vrå på Club 80 eller i de bakre regio-
nerna i bokhandeln Numbers. På dagarna proklamerade homosexuella 
Gay Pride, att man var stolt över sin läggning, och man bildade politiska 
föreningar, demonstrerade utanför parlamentshuset och delade ut tidskrif-
terna Campaign, Lesbians on the Loose och Gay Information. Under dessa 
år pågick en sexuell frigörelse som av många upplevdes som ett enda långt 
party, till och med efter att det börjat komma rapporter om en mystisk 
sjukdom som drabbade homosexuella i USA.

Aids fick katastrofala följder i Australien, och varje vecka fylldes gaytid-
ningarna med dödsannonser medan den vanliga pressen stötte och blötte 
vad som orsakade sjukdomen och hur den kunde behandlas. Sensations-
pressen spred rykten om hur aids kunde smitta, och gaykretsarna präglades 
av rädsla och sorg. Paradoxalt nog hjälpte denna kris till att synliggöra de 
homosexuella. De organiserade aidsrådgivning, behandlingscenter och 
stödgrupper, och deras frispråkiga utbildningskampanjer för säker sex var 
anmärkningsvärt framgångsrika när det gäller att förändra sexuellt riskbe-
teende. De homosexuella männen blev på så sätt regeringens och läkarnas 
samarbetspartner. Sjukdomen byggde också broar mellan homosexuella 
män och lesbiska kvinnor som ställde upp och tog hand om de sjuka och 
krävde att regeringen engagerade sig mer i forskning och mediciner.23 När 
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aidskrisen tilltog följde New South Wales ironiskt nog South Australias 
exempel och avkriminaliserade homosexuella handlingar 1984. Med tiden 
följde alla delstater efter (Tasmanien så sent som 1997).

Mardi Gras-festivalen i Sydney, som lockar hundratusentals åskådare 
till huvudparaden och tiotusentals till den stora festen som varar natten 
lång, gör att många besökare får intrycket att gaylivet i Australien är en 
förebild för hur en legaliserad, öppen och positiv gaykultur bör vara. I de 
flesta delstater finns lagar som skyddar homosexuella från diskriminering 
och förbjuder hatbrott. Gaytidningar annonserar otaliga sociala, politiska 
och religiösa aktiviteter, och Sydney har stått värd för idrottsevenemanget 
Gay Games.

Men allt är inte positivt. Vissa lider av isoleringen i småstäderna och på 
landet. Många ”män som har sex med män” söker sexuella kontakter långt 
bort från de etablerade kretsarna för att de är rädda, generade, sexuellt 
ambivalenta eller inte känner sig väl till mods med en homosexuell iden-
titet. Det är inte alla homosexuella som känner sig hemma i den livliga, 
ungdomliga livsstilen som beskrivs i de eleganta tidskrifterna. Aboriginer 
och personer från vissa andra etniska grupper har svårt att kombinera sina 
förfäders traditioner med den urbana gaykulturen, även om i synnerhet 
den asiatiska gaykulturen blomstrar i Australien.24 Vissa institutioner är 
också avogt inställda. Ärkebiskopen i Sydney vägrar att ge nattvarden till 
öppet homosexuella och den åldrade ledaren för den fundamentalistiska 
kristna organisationen Festival of Light rullas regelbundet ut för att döma 
ut Mardi Gras-festivalen. En del aktivister menar att evenemanget har 
förlorat sin udd, och att många homosexuella föredrar att leva  ett respekta-
belt medelklassliv framför att ifrågasätta samhällets konventioner. Sexuellt 
överförbara sjukdomar ökar, alkohol- och narkotikamissbruk är ett stort 
problem och det förekommer fortfarande våld mot homosexuella. De 
största politiska partierna är emot homosexuella äktenskap eller registrerat 
partnerskap, och homosexuella som vill adoptera eller ta hem partner från 
andra länder får stora byråkratiska och juridiska svårigheter.

Historien och den homosexuella framtiden
Australiens homosexuella historia visar många drag som även återfinns i 
andra samhällen, både i vår tid och i det förflutna. Detta visar att samkönat 
sexuellt beteende har konstruerats på olika sätt, att det funnits många olika 
attityder till detta beteende genom historien, och att många av dem lever 
kvar än idag. Det har funnits situationsbetingad homosexualitet, ”män 
som har sex med män” och ”kvinnoälskande kvinnor”, och personer som 
ser sig själva som homosexuella, gay eller queer. Vissa har fått uppleva att 
homosexualiteten har diagnostiserats som en sjukdom eller fördömts som 
en synd. Andra ser den som medfödd, och forskare har nyligen letat efter en 
homosexuell gen. De som har åtrått andra av samma kön har hittat ställen 
att träffas på och sätt att umgås, och de har anpassat sina kulturella arv till 
de nya identiteter de har skapat.

Australiens gayliv visar hur olika sexuella traditioner har blandats med 
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varandra i den moderna världen, tack vare migrationen, spridningen av den 
homosexuella frigörelsen och så småningom globaliseringen. Det fanns 
månghundraåriga homosexuella vanor bland aboriginerna. Under koloni-
altiden sökte män sexuella kontakter med varandra på städernas skumma 
bakgator, på pubar eller ute på fårfarmer. Anspelningar på antiken dök upp 
i Australien när lord Beauchamp såg badvakterna som grekiska gudar och 
Lesbia Harford åkallade Sapfo. Det har funnits de som levt i långvariga 
relationer som till exempel Robert Herbert och John Bramston eller Mary 
Fullerton och Mabel Singleton. Senare kom den kompromisslösa homo-
sexuella stoltheten hos aktivisterna. Samhället har blivit multikulturellt 
och de olika attityderna hos människor med en bakgrund i Asien, Med-
elhavsområdet och så vidare har bidragit till den kulturella och sexuella 
smältdegeln. Aidskrisen tvingade fram en omvärdering av homosexualitet. 
Situationen i Australien visar på de spänningar som kan finnas mellan mi-
noriteter och majoritetssamhället, avslöjar attitydförändringar och tydlig-
gör hur homosexualiteten kan fungera som en lins genom vilken man kan 
iaktta hur institutioner och attityder utvecklas.

Homosexualitet i olika länder och under olika tider
De följande tretton kapitlen i denna bok korsar tid och rum. 

Författarna beskriver ett stort antal olika beteenden, identiteter och 
livsöden hos människor med samkönade begär. De motbevisar också alla 
teorier om att sådana begär är avvikelser i mänsklighetens historia, eller att 
det finns universella och ”naturliga” sexuella normer som de bryter mot. 
Här undersöks hur den samkönade sexualiteten har omformats beroende 
på olika historiska och kulturella omständigheter. Vi blir påminda om vål-
det mot människor med ”abnorm” läggning – de som brändes på bål under 
medeltiden, de som sattes i koncentrationsläger i Nazityskland och de som 
har avrättats av nutida fundamentalistiska regimer. Vi blir också varnade 
för farorna med att tvinga på människor av skiftande läggning en enskild 
grupps syn på vad som är normal sexualitet, oavsett om det rör sig om re-
ligiösa föreskrifter, uppfattningar om vad som är ”naturliga sanningar”, 
medicinska diagnoser eller några vagt definierade ”kärnfamiljsideal”. Här 
skildras dessutom hur män och kvinnor har uttryckt samkönad erotik i 
konsten och litteraturen, hur de har skapat sociala och sexuella nätverk och 
hur de har utvecklat nya former för njutning genom tiderna. Från Theokri-
tos sånger till avsnitt av tv-serien Queer as Folk, från gästabudet där Sokrates 
talade om kärlek till Internetsajterna där män och kvinnor chattar om sex, 
löper homosexualitetens historia parallellt med mänsklighetens historia. 
Från erotiken i de muslimska badhusen till ”den stora spegeln av manlig 
kärlek” i Edoperiodens Japan, från berdacherna i Nordamerika till pojk-
fruarna i aboriginernas Australien – här skildras både det som i grund och 
botten är något gemensamt för alla människor när det gäller kärlek och lust 
och de olika sätt som sådana begär har konstruerats på genom tiderna.


