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Abstract  

In this essay, I researched the Athenian attitudes towards same sex relationships between men 
during the classical period, a subject that was made popular in the 1970’s by James Dover. 
After a short introduction on how homosexuality was perceived and a thorough walkthrough 
of Aeschines speech Against Timarchus, I reached a better understanding of two main 
questions, the first being what the role of pederasty was, how boys were protected by the law 
and if the law was only meant to protect boys or also adult men. The second question being 
whether Timarchus was guilty of prostitution or the jury judged him wrongfully. Through 
using the method close reading of the speech, in which Aeschines accuses Timarchus of theft 
and prostitution, which the jury voted Timarchus to be guilty of, I try to answer those two 
questions. In the process, I also discuss Aeschines relationship with Demosthenes, the person 
who spoke in Timarchus favour. The conclusion I come to for the first question is that there 
were certain laws in place for pederasty, some of which must have protected the boys, but as 
other authors before me have pointed out also must have been in place to protect adults from 
being tempted to, what they considered, sin.  

For the second question, I conclude that Aeschines is lacking evidence of Timarchus' crimes 
of prostitution. Before Timarchus was put on trial he was about to prosecute Aeschines, which 
is a motive for Aeschines to get him banned from public speaking, a matter easily achieved by 
getting Timarchus judged guilty of crimes, I believe, were made up.  
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som har gett stöd i mitt skrivande. Med hennes uppbyggande kritik har min uppsats blivit bättre 
och bättre efter varje redigering. Jag vill även tacka Erika Weiberg som har varit ett stort stöd 
när det fanns ett antal tekniska problem. Hon har tålmodigt hjälpt till med allt jag behövde och 
hjälpt mig att skapa en god formalia. Man får inte glömma de opponeringar vi har gjort i 
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uppsatsskrivandet. Främst vill jag tacka Tijana som har läst och kommenterat min text. Tack 
till Karin Boyebiblioteket och personalen som har hjälpt mig hitta den litteratur som jag 
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vänner som har tagit sig tid att läsa igenom uppsatsen och hjälpa till att göra den lite bättre. Till 
slut vill jag tacka min käre sambo Felix Holm, som har varit ett stort stöd under skrivandet 
genom att bland annat kontrolläsa min uppsats och som har distraherat mig när jag behövde en 
paus.  
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1 Inledning 

Synen på sexualitet i allmänhet och samkönade sexuella relationer i synnerlighet skiftar över 
tid och rum. Även inom ett och samma samhälle skiljer sig normer och praktiker åt. Denna 
studie undersöker det klassiska Athens inställning till sexuella relationer mellan män – särskilt 
den som kallas pederasti, vilket är ett förhållande mellan en man och en pojke. Utgångspunkten 
är Aischines tal mot Timarchos som hölls år 346 f.Kr. i Athen, där Timarchos blev anklagad 
för prostitution.1 Detta tal är det längsta och en av de viktigaste bevarade källorna till athenarnas 
inställning till homosexualitet, pederasti och manlig prostitution. 

Under arkaisk och klassisk tid var pederastin en institution i stadsstaten Athen och utgjorde 
en viktig del i utbildningen för unga pojkar för att bli medborgare, så kallad ”pedagogisk 
pederasti.” Den formaliserade och av samhället accepterade formen av pederasti strukturerades 
genom ålder och social klass. En vuxen manlig medborgare tog rollen som mentor och älskare 
– erastes – till en pojke i tonåren, föremålet för kärleken – eromenos. Denna institution gällde 
medborgarklassen och upphörde när pojken blivit myndig. Icke-normativa förhållanden som 
sexuella förhållanden mellan vuxna män och förhållanden över klassgränserna var inte 
accepterat.2 

Samhälleligt sanktionerade förhållanden mellan män fanns på andra platser i antikens 
Grekland och Rom, liksom i många andra kulturområden, men där tog den sig andra uttryck och 
hade andra funktioner. På Kreta till exempel, ”kidnappade” äldre män en pojke i några månader 
och lärde honom allt som en vuxen man måste veta ‒ såsom lagar och plikter som ingick i 
medborgarskapet. Efter dessa månaderna fick pojken en militär utrustning som gåva, vilket 
bekräftade att han nu var invigd i vuxenlivet. I Sparta fick pojkar redan vid 12 års ålder en äldre 
man som mentor som hade samma funktion som de mentorerna från Kreta.3 De grekiska 
stadsstaterna hade olika lagar angående samkönade sexuella förhållanden. Vissa förbjöd dem 
helt medan andra, som Athen, hade tydliga lagar som förklarade det man fick och inte fick göra.4  

Det fanns vissa uppförandekoder för män som ville ingå i ett förhållande med en pojke. 
Förutom att pojkens ålder skulle vara den rätta – inte för ung, men inte heller allt för lik en vuxen 
man ‒ ansågs det vara värre att älska en pojke endast fysiskt och inte älska honom emotionellt. 
I relationen fick till exempel inte pengar eller dyrbara presenter spela någon roll. Det var olagligt 
för män att hyra en manlig prostituerad, enligt Aischines. Bröt man mot denna lag kunde mannen 
som hyrde prostituerade bli straffad.5  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka athenarnas attityd till samkönade relationer mellan 
män och unga pojkar under klassisk tid. Huvudfrågan är hur lagarna reglerade samkönade 
förhållanden. Då det är ett relativt stort ämne delas frågeställningen upp i två huvudfrågor: Den 
första frågan som ställs är hur väl lagar kring pederasti skyddade pojkarna, samt reglerade vad 

                                                        
1 Alla årtal i denna uppsats avser f.Kr. om inte annat anges. 
2 Carlsson 2011, 110. 
3 Cantarella 1992, 7. 
4 Cohen 1987, 4f. 
5 Cohen 1987, 6. 
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männen fick göra. Den andra frågan gäller huruvida Timarchos var en prostituerad eller inte 
med utgångspunkt från Aeschines tal mot Timarchos samt om han blev dömt rättfärdigt. Den 
första frågan behandlar alltså barn och ungdomar under 18 år och den andra frågan behandlar 
vuxna. Uppdelningen bidrar till att få en helhetsblick över ämnet eftersom de aktuella lagarna 
för de två åldersgrupperna såg så olika ut.  

1.2 Tidigare forskning 
Homosexualitet under antiken är ett ämne som inte har utforskats mycket före 1970-talet. 
Främst under sent 1900-tal publicerades många studier om homosexualitet och homoerotik i 
antiken. Intresset för detta forskningsfält sammanfaller med den period när homosexualitet blev 
mer accepterat i vårt eget västerländska samhälle. Intresset rörde framför allt manlig sexualitet 
–kvinnlig sexualitet har till en början inte utforskats i samma grad med motiveringen att det inte 
finns tillräckligt med källmaterial, någonting många forskare numera inte håller med om. 6 
Under de senaste åren har mängden publikationer rörande sexualitet och homosexualitet under 
antiken minskat, men ämnet är fortfarande mycket aktuellt och det finns många frågor kvar som 
ännu inte har besvarats. En av de tidigaste undersökningar som behandlar grekisk 
homosexualitet utfördes av Kenneth Dover 1989 i boken Greek homosexuality, vilken 
behandlade den grekiska historien av människors sexualitet. Dovers förmedlade att det inte var 
underligt att grekerna hade homoerotiska förhållanden, samt att de glorifierade och ansåg 
sexuella relationer mellan män som någonting nödvändig i livet. Dovers verk inspirerade andra 
forskare till att studera ämnet, bland andra Eva Cantarella, David Halperin och många flera.7  

En bok som behandlar allt från kärlek till myter, främst på vasmålningar och andra 
avbildningar är The Greeks and Greek Love skriven av James Davidson.8  

Grekisk sexualitet kan även studeras ikonografiskt. En studie som främst behandlar 
avbildningar på vaser är Images of Ancient Greek Pederasty skriven av Andrew Lear och Eva 
Cantarella. Författarna tar både upp textuella källor och ikonografi. Många exempel dras fram 
med bilder och boken består främst av diskussion och förklaringarna omkring bilderna, olikt 
Davidsons text där han beskriver vardagen tydligt och går in mycket på hur Grekerna såg på 
homosexualiteten. Det Lear och Cantarella hade som mål med sin bok var att jämföra skrivna 
källor med ikonografiska källor.9  

H.A. Shapiro skrev artikeln Courtship Scenes in attic vase paintings 1981. Hon gjorde ett 
grundligt jobb att sammanfatta homoerotiska scener på vasbilder. Där tar hon också upp J.D 
Beazley som kategoriserade homosexuella scener på vasmålningar under 1950-talet, någonting 
som många författare, bland annat Kenneth Dover har använt i sina egna studier. Beazley har 
dock skrivit detta under 1950-talet.10  

Eva Keuls, författare till Reign of the Phallus använder sig främst av avbildningar om det 
manliga könsorganet. Boken fokuserar på den sexuella politiken i Athen under 400-talet; hur 
manlig sexuell aggression riktades mot kvinnor. Hon tar även upp företeelsen manlig homoerotik 
och avbildningar av pederasti. Hennes slutsatser tar sin utgångspunkt både i text och 
bildmaterial.11 

Cantarella har själv skrivit Bisexuality in the ancient world. Boken behandlar både Grekland 
och Rom, och tar upp både homo- och bisexualitet inom litteratur och filosofi. Hon skriver om 
olika tidsperioder och tar upp både kvinnlig och manlig homosexualitet.  

One hundered years of homosexuality skriven av David M. Halperin har som mål att gå 

                                                        
6 Carlsson 2011, 107. 
7 Cantarella 1992, Halperin 1990. 
8 Davidson 2007, 9. 
9 Lear & Cantarella 2008, 189.  
10 Shapiro, 1981, 133–134. 
11 Keuls 1985. http://sourcebooks.fordham.edu/pwh/aeschines.asp 
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igenom det vi vet om homosexualitet och teorier samt historisk analys och diskussion.12 Boken 
är en bra inledning för de som vill lära sig mer om antikens kärleksnormer. 

MacDowell tar i Athenian Laws about homosexuality upp de athenska lagar som rör 
homosexualitet. Han inleder med att han inte kommer att gå in på sociologi eller psykologi utan 
hålla sig till ”fakta”. Han säger själv också att han tar det mesta från källan Aischines.13 Den 
antika rättegångstexten mot Timarchos kommer jag främst att använda i min studie. Texten mot 
Timarchos tas även upp bland många andra antika källor med homosexualitet som huvudämne, 
samlade i Thomas Hubbards bok Homosexuality in Greece and Rome. Hubbard skrev ytterligare 
en bok 2013, en handbok till grekisk och romersk homosexualitet. Boken behandlar både 
giftermål och religion. Författaren tar olika tal, dikter och andra skrifter och sammanfattar dem. 
Han kommer själv inte fram till någonting nytt eller skriver någonting nytt, utan gör endast de 
redan existerande texterna tillgängliga och skriver av antika texter i sina egna ord. Till skillnad 
mot de andra böckerna är boken inte fokuserad på ett ämne utan har ett vidare perspektiv.14   

En källa (som är) viktig för kapitlet moralsyn enligt rättegångstalet är Rydberg-Cox som 
analyserar ett fåtal sidor ur talet mot Timarchos och går in på språkvalet av Aischines och de 
uttrycken han använder. Artikeln är mycket inspirerande och olikt vad andra historiker har 
skrivit.15 

1.3 Homosexualitet i antikens Grekland: terminologi och begrepp 
Som nämnt var en av de första att forska om homosexuella förhållanden Kenneth James Dover 
som 1989 skrev boken Greek sexuality. Han definierade viktiga begrepp inom området som 
erastes (älskare) och eromenos (den älskade), som vi fortfarande använder oss av idag. Dover 
skrev även om vikten av den aktiva och passiva rollen i sexuella relationer, samt ålder för de 
samkönade. I de antika texterna som uppsatsen kommer att behandla finns ett antal beteckningar 
för åldersgrupper samt termer för sexuella aktörer vilka är relevanta att känna till:  

Ålder-och sexuella kategorier16 
• Paides: pojkar under 18 år 
• Neaniskos: 18‒19 år 
• Andres: män, alla över 20 år 
• Neoi: 20‒29 år 
• Presbutai: seniorer, alla över 30 år 
• Catemite: en pojke som är den passiva partnern i samlaget  
• Erastes: den som älskar, den aktiva partnern i samlaget 
• Eromonos: den som är älskad, den passiva partnern i samlaget 
• Pederasti: samlag mellan en man och en pojke 
• Hetairai: prostituerade 

Varken ordet eller konceptet homosexualitet fanns under antiken, dock kan vi förstå utifrån 
lagar, tal eller andra texter att praktikerna fanns men att de värderades på ett annat sätt än de 
görs idag. Xenofon tar till exempel upp sexuella behov, dock är det inte tydlig i någon av hans 
texter om normen av sexuella läggningen var mer homo eller heterosexuell. Konceptet sexuell 
läggning som vi har idag fanns helt enkelt inte. Eftersom ord eller koncept inte fanns behöver 
beläggen för samkönade sexuella relationer sökes i kontexten. Det jag kommer att klassa som 
homosexualitet är ett förhållande där både kärlek och sex sker. Ibland tar jag även upp 

                                                        
12 Halperin 1990, 9. 
13 MacDowell 2000. 

14 MacDowell 1978; Hubbard 2003, 2013. 
15 Rydberg-Cox 2000.  
16 Davidson 2007, 90. 
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homoerotik som endast är den sexuella delen av relationen utan några vidare känslor.17 
Homosexuella förhållanden sågs ned på då det innehöll analsex, någonting skamfyllt och hade 
tidigare används för straff för män. 18 Det som förblev det samma under åren var att det var 
opassande för vuxna män att vara den passiva partnern.19 

Att äldre män ofta hade samlag med yngre pojkar är ett välkänt faktum från den antika 
världen. Det var viktigt i ett samlag att en av parterna tydligen skulle vara underlägsen. I ett 
heterosexuellt förhållande var självklart kvinnan underlägsen. Det samma gällde för samlag 
mellan fria och slavar eller prostituerade. Könet spelade då mindre roll utan samlaget handlade 
om vem som var överlägsen. Därför var samkönade förhållanden mellan två män inte lika 
accepterade. Det fanns alltid en ”älskare” och en ”älskad”, där den älskade var lika med kvinnan, 
slaven, prostituerade eller i detta fall, en av pojkarna.20 

De äldre männen, det vill säga de som är över 20 år var ”erastes” var aktiva älskare, ofta 
avbildade med skägg. De passiva var ”eromenos” unga pojkar eller de som inte var myndiga än. 
Att pojkarna inte hade någon stark kroppsbehåring när de var mellan 12 och 17 år ansågs vara 
mycket positivt. Så fort pojkens skägg började växa förlorade han det som gjorde honom 
attraktiv till erastes. Pojkarna skämdes för håret och gömde de första tecken på dem med långa 
kläder. För pojkarna, som hade haft en mentor och älskare vilken de hade varit med under större 
delen av deras uppväxt, var förändringen någonting de fruktade. Den antika filosofen Straton 
beskrev hur erastes såg på åldern av pojkarna. Tolv var en bra ålder, dock var tretton mycket 
bättre. En fjortonårig pojke var söt som en blomma, men ännu bättre var en pojke av femton. 
När pojken var sexton var det året av gudarna. Sjutton var gränsen, sedan blev de vuxna och var 
deras kärlek inte längre accepterad.21  

Romantiska förhållanden mellan två vuxna visas inte på avbildningar, vuxen prostitution 
behandlas endast i rättegångar där det tydliggörs att samhället såg ner på detta. De romantiska 
relationer vi har källor av kommer främst från böcker och dikter. Förhållanden mellan unga 
pojkar och män var så vanliga att lagar behövdes sättas i plats för att skydda fria pojkar från 
våldtäkt och förhållanden mellan män som inte hade tillåtelse. Det är intressant att pojken var 
som mest attraktiv närmast sin vuxna ålder när hans skägg började växa, någonting som säger 
mycket om samhällets syn på pederasti.  

Athenarna var positivt inställda till att män kunde ha homosexuella behov, dock behövde 
dessa behov upplevas endast vid vissa tidpunkter i deras liv och regler behövde följas. Såklart 
var inte alla pojkar nöjda med deras påtvungna sexuella läggning under deras tonår. Rent 
biologisk var 12–18 årsåldern även under antiken en period där kroppen utvecklades och 
övergången från barn till vuxen skedde. 

Ett viktigt begrepp inom antiken är lagen mot hubris, ett uttryck vi idag skulle översätta till 
sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Ordet hubris kommer från verbet hubrizein vilket är en form 
av våld och har en stark sexuell koppling. Dock enligt Aristoteles kan hubris vara ett beteende 
som förnedrar gärningsmannen för att den har njutit av brottet. När en pojke blir våldtagen blir 
han vanhedrad.22 

Det fanns inga lagar som förbjöd en athensk medborgare att ha sexuella förhållanden med 
en icke myndig athensk fri pojke.23 Ha i åtanke att det kan betyda att en 30 årig man kan ha haft 
samlag med en 11 årig pojke, men även ett 17 och 18 årig par kan ha haft nytta av att inget 
förbjöd deras förhållande. På första exemplet ser vi ner på mycket idag, dock det andra har vi 
förståelse för. Det finns cirka 500 olika fall där ordet hubris eller en form av ordet har använts 
på olika sätt. Ungefär hälften av dessa betyder någonting i stil med våld/sexuellt övergrepp. 

                                                        
17 Hindley 1999b, 75. 
18 Keuls 1985, 298f.  
19 Keuls 1985, 51.  
20 Keuls 1985, 276f. 
21 Cantarella 1992, 37–39. 
22 Cohen 1987, 7. 
23 Cohen 1987, 6. 



5 

Ordet kan även syfta på förolämpning, överdrivet, nedlåtande och mycket mer.24 
Som tidigare nämnt fanns det etiketter och oskrivna regler för hur män skulle bete sig 

detsamma gällde för pojkarna. När mannen föreslår förhållandet förväntades pojken att neka ett 
par gånger, även springa iväg från mannen. Dock är det otydligt hur långt pojken behövde ta 
det.25 Vissa moderna författare anser att leken aldrig slutade och pojken aldrig gav sitt samtycke 
till förhållandet och samlag. Alvin Gouldner sa “The lover won by obtaining the favours of the 
beloved, while the beloved won by refusing him those favours.”26  

Under antiken var kvinnor förtryckta och deras sexualliv kunde delas upp i två kategorier. 
De kvinnor vilka endast hade samlag inom sina äktenskap och de kvinnor som var prostituerade. 
Även gudinnor, förutom Afrodite, förlorade sin erotiska dragningskraft. Hera och Demeter fick 
en moderlig roll, och andra gudinnor som Artemis förblev jungfruar, även om hon hade en 
moderlig roll. Så i stort sätt fanns det nu två roller som kvinnor kunde anta under antiken, 
mammarollen eller prostituerad.27 Under en stor del av antiken var förhållandet mellan män och 
kvinnor inte centralt i samhället. Xenofon förklarade att kvinnor fanns till för att bära och 
uppfostra barnen. Han säger” Of course you don’t suppose that lust provokes men to beget 
children, when the streets are full of means to satisfy that?”. Detta kan tolkas som att behovet 
för sexuell kontakt kunde uppfyllas och tillfredsställas av båda könen, någonting som diskuteras 
i ett senare kapitel.28 Kvinnor fanns i vardagslivet dock främst för att födda barn och vårda dem 
och det var ett större fokus på relationer mellan män. Där kommer också pederasti in, det var 
viktig att en pojke lärde sig att bli en del av samhället under en viss period i hans liv. När pojken 
blev vuxen förväntades han att lämna sin passiva roll han tog på sig under sina tonår och ingå i 
ett heterosexuellt äktenskap och själv bli mentor och älskare för en yngre pojke. Forskning kring 
homosexualitet har främst handlad om manliga relationer, dock finns det även skrivet om 
kvinnor. Lesbisk kärlek förekommer i bland annat poesi, satir och ikonografiskt material. 
Bildmaterialet har främst tolkats som manliga fantasier.29 

1.4 Det antika källmaterialet 
Huvudkällan som används i denna undersökning är rättegångstalet mot Timarchos av 
Aischines, född 390, som var en grekisk statsman och politiker som pläderade för Makedonien. 
Timarchos var en av de nio arkonter som betjänade Filip II av Makedonien. Timarchos var 
ledare för en politisk grupp som ville åtala Aischines för korruption. Med i gruppen var även 
den anti-makedonske talaren Demosthenes, som försvarade Timarchos. 30 Detta gjorde att det 
uppstod en mycket fientlig stämning mellan Demosthenes och Aischines. 

Talet som hölls år 346 är en av de viktigaste källorna till athenarnas inställning till 
homosexualitet. Talet hölls i en rättegångssal där Aischines talade direkt till juryn. Det fanns 
många människor närvarande, både unga män och äldre, många kom även från andra städer för 
att lyssna.31 Timarchos försökte anklaga Aischines för korruption inom sitt politiska ämbete och 
för att undvika det ville Aischines beröva Timarchos av all politisk makt han hade. Aischines 
hade mycket goda oratoriska färdigheter och vann rättegången. Syftet med talet var att 
Timarchos inte skulle få delta i politiska sammanhang längre, vilket verkar ha uppnåtts.32 
Demosthenes ska ha talat för Timarchos, det finns dock inga bevis för det och talet är tyvärr ej 
bevarat.33   
                                                        
24 Cohen 1991, 172. 
25 Cohen 1987. 
26 Cantarella 1992, 17f. Citatet är taget från Cantarellas bok. Cantarella ger ingen hänvisning till Gouldner. 
27 Keuls 1985, 204f. 
28 Xen. Mem. 2.2.4. 
29 Carlsson 2011, 108. 
30 Aeschin. In Tim. 3.  
31 Aeschin. In Tim. 118.  
32 Hubbard 2003, 131.  
33 Hubbard 2003, 131.  
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Ytterligare ett rättegångstal som belyser min huvudfråga om attityder till pederasti och 
manlig prostitution är Demosthenes tal mot Androtion.34 Där tar Demosthenes, bland annat, upp 
samkönade relationer mellan män. Jag använder den som referens men kommer inte att gå in i en 
djupare diskussion om talet då dess huvudämne är irrelevant för min uppsats. Den sista antika 
källan jag kommer att använda mig av är några citat från Xenofon och hans syn på samkönade 
relationer. 

1.4.1 Aischines retoriska tekniker 
Aischines vann talet eftersom han var en mycket god retoriker. Det är viktigt att förstå hur han 
talade för att kunna argumentera för Timarchos. Aischines hade ett antal tekniker han ofta 
använde sig av, varav den främsta var att ställa retoriska frågor. Genom att fråga någonting han 
själv svarar på, eller inleda en mening med ’ni alla vet’ ger han inte juryn en chans att tänka för 
sig själva utan manipulerar dem till att känna sig dumma om de nu inte vet vad han talar om 
och därmed ta hans påstående för givet.  

Han använder sig även av utrop vilka inkluderar gudar, som han placerar strategiskt i talet. 
Det främsta exempel ur talet mot Timarchos är när Aischines säger35 

By Poseidon, a fine home this city will be for us, if when we ourselves know that a thing 
has been done in fact, we are to ignore it unless some man come forward here and testify 
to the act in words as explicit as they must be shameless.36 

På grekiska skrivs “by Poseidon” νὴ τὸν Ποσειδῶ. Vanligtvis när utrop börjar på νὴ kommer 
Zeus efter, inte Poseidon. Detta fall är det enda bevarade fallet från attiska retoriker vi har. 
Aischines säger flera gånger i sitt tal ”by Zeus” men detta är den enda gången har nämner 
Poseidon. Rydberg-Cox påstår att i dessa fall vissa jurymedlemmar skulle ha märkt det märkliga 
uttrycket, och då det är så underligt att ha Poseidon efter νὴ  tolkas utropet starkare och drar 
uppmärksamhet till det Aischines säger strax efter. Vilket är en anklagelse att Timarchos utbyter 
sexuella tjänster mot pengar när han går in i en annan mans hus, även om bevis för detta saknas. 
hela stycket efter νὴ τὸν Ποσειδῶ är skrivet för att övertala juryn om Timarchos skuld fast 
Aischines varken har vittne eller bevis. Detta stycke kommer i mitten av talet. Lagarna har lästs 
upp och nu är det dags för argumenten från Aischines sida. Efter detta stycke går han inte in på 
lagar längre utan detaljerat berättar om de synder Timarchos har begått i hans liv. Aischines 
använder sig mycket av tekniken där han lägger ord i munnen på juryn, genom att de ska känna 
sig dumma om de inte väljer precis det han säger de ska välja. När Aischines adresserar att det 
inte finns bevis för Timarchos som prostituerad argumenterar han bort det genom att säga att 
det inte är ovanligt för juryn att rösta mot någon utan bevis. Han fortsätter med att säga att juryn 
måste tro att Timarchos är skyldig då de har talat med honom. För att inte verka dum eller 
ignorant håller juryn med där.37 Det är ingen tvekan om att Aischines är en bra talare som vet 
hur han ska övertyga sin publik.  

1.5 Metod och teori 
I denna uppsats kommer jag att använda mig av metoden närläsning. Närläsning är en 
textanalytisk metod där man observerar detaljer och fakta, vilka man antecknar för att sedan 
analysera genom att identifiera mönster och kategorier. Det finns ett stort antal sätt att göra 
detta på. Genom att dela upp texten i kategorierna ålder, lagar, Demosthenes och åsikt/attityd 

                                                        
34 Dem 22; Keuls 1985, 296. 
35 Rydberg-Cox 2000. 426. 
36 Aeschin. In Tim. 73.  
37 Aeschin. In Tim. 73, 75-78; Rydberg-Cox 2000, 419, 426. 
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fick jag tydligt de svar jag letade efter.38 
Den teori jag använder mig av är intersektionalitetsperspektiv där jag utgår från ålder, klass 

och genus. Intersektionalitet används för att beteckna hur olika maktordningar och 
diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra. I en intersektionell analys kan vissa 
kategorier väljas som är relevanta för den aktuella analysen.39 Det perspektivet används mycket 
i feministiska, köns- och rasfrågor dock behandlar den även HBTQ(-frågor) (Homo, trans, bi, 
queer). Intersektionalitetsperspektivet delar i mitt fall upp olika klasser av människor och deras 
hållning till homoerotiska förhållanden. Då likt idag, hade inte alla samma åsikt om vad som är 
rätt eller fel. 

Min studie är androcentrisk baserad. Ämnet behandlar enbart män, de antika källorna är 
endast skrivna av män och många av mina moderna källor är även skrivna av män. Jag tror att 
den tidsperioden som behandlas, det vill säga den klassiska tiden, var androcentrisk och därmed 
var samkönade förhållanden mellan män mycket mer accepterade. Därmed tror jag även att detta 
var en anledning varför manlig prostitution sågs ned på så mycket, då män hade en stark 
reputation av att vara det viktigaste könet samt att det fanns många skrivna och oskrivna regler 
av hur en man skulle vara. Min teori är att manlig prostitution bröt dessa regler och straffades 
hårt för att förebygga skam i samhället, någonting grekerna satte mycket värde på, ett ämne som 
jag återkommer till i kapitel 2.3.  

 
I Kapitel 2, Talet mot Timarchos, går jag igenom innehållet av talet, lagar som framgår av 
talet och de positiva och negativa moralattityderna på samkönade relationer. Detta ligger till 
grund för Kapitel 3, där jag för en analytisk diskussion och där jag genom närläsning 
analyserar och diskuterar de frågeställningar jag har satt för denna uppsats.   

                                                        
38 Kain 1998. 
39 http://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/ 
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2 Talet mot Timarchos   

2.1 Om talet mot Timarchos 
Talet mot Timarchos är den längsta texten vi har bevarad som behandlar samkönade 
förhållanden och pederasti från den antika världen. Den skrevs under 345/6 f.Kr. när Filip den 
andre av Makedonien hade makten. Detta tal är den främsta källan vi har för pederasti utöver 
vasmålningar. Talet hölls framför en jury och Aischines vann och Timarchos blev dömd till 
utövandet av prostitution.   

I talet anklagar Aischines Timarchos för att ha levt ett skamfyllt liv då han var ambassadör 
för Filip II av Makedonien: den allvarligaste anklagelsen var att han var prostituerad, en 
anklagelse som kunde beröva män i Athen från politisk makt. Talet inleds med en presentation 
av lagar, där Aischines håller sin ton neutral och så objektiv det går i ett åtal. Dock ändras den 
tonen senare i talet och Aischines börjar bli mer upprörd. Talet refererar till många lagar 
angående yngre pojkar och deras rättigheter, men också lagar angående manlig prostitution. 
Aischines börjar sitt tal med att förklara hur han ska lägga upp det: 

For you shall hear first a review of the laws that have been laid down to govern the orderly 
conduct of your children, then the laws concerning the lads, and next those concerning the 
other ages in succession, including not only private citizens, but the public men as well.40 

Under första delen av sitt tal räknade Aischines upp sådana lagar som beskriver vad som var 
tillåtet och inte i umgänget mellan pojkar och män. Under senare delen av talet tar Aischines 
upp relationen mellan män och går även in på Timarchos personliga relationer. Målet med 
upplägget är att juryn först hör de lagar som gäller och sedan hur Timarchos har brutit mot dessa 
lagar.  

Aischines och Demosthenes var politiska fiender, det märker man främst då Aischines tal 
var ett mottal mot Demosthenes. Vissa saker Demosthenes nämnde i sitt tal mot Timarchos, som 
idag inte är bevarat, tar Aischines upp i mot Timarchos. Det är inte mycket men är det ända 
(enda) bevarat av Demosthenes i detta sammanhang. Aischines berättar att Demosthenes 
anklagar honom för att han motsäger sig själv. Nedanför kommer ett citat från Demosthenes 
vilket Aischines tar upp i sitt tal.  

Since it seems to him impossible, he says, for the same man to have been a prostitute and 
to have consumed his patrimony. For, he says, to have sinned against one’s own body is 
the act of a boy, but to have consumed one’s patrimony is that of a man.41 

Aischines försvar mot det är att Timarchos aldrig tog emot arvegods då Hegesandros, 
Timarchos partner, hade mycket pengar som hans fru hade ärvt. Även om Demosthenes och 
Aischines inte är sams när talet hölls, var de goda vänner tidigare. Detta förändrades efter 
Demosthenes började hålla tal som motsade Aischines åsikter och de två blev ovänner. 
Aischines förolämpar Demosthenes i sitt tal där han säger att det ända rustning han behöver är 
en mjuk och vacker tröja. Det säger han som en referens till att de enda attacker Demosthenes 
vågar göra är verbala.42  

                                                        
40 Aeschin. In Tim. 8. 
41 Aeschin. In Tim. 94. 
42 Aeschin. In Tim. 133. 
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Även om Timarchos framställs som prostituerad tror jag att han hade ett nära förhållande 
med sina kunder. Han bodde i deras hem och hade en relation med en man åt gången. Det 
tidigaste vi lär oss från talet av Timarchos liv är att han som ungdom var en läkarstudent. Där 
hävdar Aischines han redan var i förhållande med män och syndade mot sin egen kropp. Den 
förste mannen som nämns att Timarchos hade ett förhållande med var Misgolas, som han 
träffade under sin tid som läkarstudent. Timarchos flyttade bort från sitt föräldrahem och bosatte 
sig med Misgolas. Tillsammans med Misgolas har han hamnat i ett antal konflikter, vilket gav 
honom ett dåligt och våldsamt rykte, någonting Aischines gärna använder mot honom. Misgolas 
har blivit ombett att vittna mot Timarchos och berätta om hur han blev betalt för samlag, men 
Aischines berättar att Misgolas inte har svarat på hans upprop.43 Efter förhållandet med Misgolas 
tog slut började Timarchos träffa den rika slaven Pittalachos. En dag när Timarchos bodde hos 
slaven Pittalachos kom Hegesandros förbi, som precis kom hem från en resa där han samlade på 
sig många rikedomar. Hegesandros hade redan haft en tidigare relation med en man, dock är det 
oklart om mannen var en prostituerad. När Hegesandros såg Timarchos blev han mycket förtjust 
i honom och bad Pittalachos att få ta med hem Timarchos. Pittalachos nekade men när 
Hegesandros närmade Timarchos tog han erbjudandet, vilket enligt Aischines endast var ett 
affärsavtal. Pittalachos blev avundsjuk och kom över till Hegesandros hus ofta för att träffa 
Timarchos. När både Timarchos och Hegesandros hade fått nog av honom misshandlade både 
mannen Pittalachos, de fäste honom till en kolonn och slog honom så hårt att hela grannskapet 
hörde hans skrik. Då Pittalachos var en egendom av staten påbörjade en rättegång emot 
Timarchos och Hegesandros.44 

Hegesandros ville inte vittna i rättegången mot Timarchos, vilket endast skapar problem för 
Hegesandros. Om Timarchos endast var en kund, eller affärsavtal som Aischines skriver, tror 
jag att han skulle ha ställt upp inför domstolen. Aischines påstår att när Hegesandros pengar, och 
Hegesandros frus pengar tog slut, så förlorade Timarchos intresse i honom och istället började 
använda sina egna arvegods. Timarchos hade tydligen ett problem med alkohol och spelande, 
dock betyder det inte att Timarchos och Hegesandros förhållande bara baserades på pengar som 
Aischines påstår.45 Efter att ha gått igenom Timarchos romantiska historik tar Aischines upp ett 
flertal poeter som har talat positivt om samkönade förhållanden. Aischines erkänner själv att ha 
ingått i samkönade relationer dock anser han dem som bra förhållande då inga pengar byttes ut 
mellan partnerna. Senare i talet anklagar Aischines Timarchos även för stöld, dock går han 
snabbt bort från ämnet då han inte har något bevis där heller. Inga vittnen kom framåt under 
talet, någonting Aischines använder som ännu ett argument att Timarchos är skyldig. 

2.2 Lagar enligt rättegångstalet 
Lagar som behandlar homosexuella relationer som pederasti eller prostitution i Athen finns 
främst förvarade genom antika rättegångstal. I talet mot Timarchos skrev Aischines ned många 
av de lagar som fanns under antiken. Anledningen att lagarna för pederasti fanns var främst för 
att skydda pojkar och lära dem god moral samt för att ge vuxna män riktlinjer för sitt beteende. 
De lagar som skapades för vuxna kring samkönad prostitution var mer komplicerad. 
Prostitution var inte olaglig för män och hetairai ansågs vara ett officiellt jobb där skatt på 
inkomster förväntades betalas. Dock fanns det lagar för fria medborgare som behandlade hur 
de skulle bete sig i offentlighet. Att Timarchos som politiker var en prostituerad, bröt dessa 
lagar och kunde därmed straffas. En av lagarna som behandlar ordnat beteende tas upp senare i 
talet.46 Lagarna läses upp tidigt i talet efter en kort introduktion. Den första lagen som togs upp 
var denna:  

                                                        
43 Aeschin. In Tim. 39, 41, 43f. 
44 Aeschin. In Tim. 57–64, 69.  
45 Aeschin. In Tim. 95f.  
46 Aeschin. In Tim. 7. 
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The teachers of the boys shall open the school-rooms not earlier than sunrise, and they shall 
close them before sunset. No person who is older than the boys shall be permitted to enter 
the room while they are there, unless he be a son of the teacher, a brother, or a daughter’s 
husband. If any one enter in violation of this prohibition, he shall be punished with death. 
The superintendents of the gymnasia shall under no conditions allow any one who has 
reached the age of manhood to enter the contests of Hermes together with the boys. A 
gymnasiarch who does permit this and fails to keep such a person out of the gymnasium, 
shall be liable to the penalties prescribed for the seduction of free-born youth. Every 
choregus who is appointed by the people shall be more than forty years of age.47 

Innan lagen läses upp förklarar Aischines vikten av att pojkar skall omges av rätta människor, 
han påstår att pojkarnas uppväxt skapar hur de blir som vuxna och om de blir omgivna av fel 
människor som uppfostrar dem fel kan de bli som Timarchos är.48 En central person i pojkens 
liv som formar hur han blir som vuxen är läraren. Lärare beskrevs som goda män vilka man 
kunde lita på att de tog hand om dina barn(              Ny mening?             Läraren?) fick inte 
öppna klassrummet innan soluppgången varken fick idrottslärare öppna gymmet innan det var 
ljust ute. Dörrarna skulle även vara stängda när solen gick ner. Athens lagskrivare trodde starkt 
på att de barn som utsatts för sexuell uppmärksamhet och dålig uppfostran skulle ha en sämre 
framtid och själv bli intresserade av män i vuxen ålder och utsätta sig själva för prostitution för 
att uppfylla deras behov. Det var förbjudet för män att gå in i ett klassrum om mannen var äldre 
än pojkarna i rummet. Dock fanns det där även undantag då de som fick gå in var lärares söner, 
bröder till pojkarna eller lärarens dotters make.49 Slavar var förbjudna att vara en pojkens 
älskare eller att följa efter pojkar, dock var straffet 50 slag med en piska inför publik.  

Moreover the law frees a son, when he has become a man, from all obligation to support or 
to furnish a home to a father by whom he has been hired out for prostitution; but when the 
father is dead, the son is to bury him and perform the other customary rites.50 

En pojke kunde hyras ut av sin fader, broder, farbror eller annan vårdnadshavare som 
prostituerad. I fallet av att pojken blev uthyrd skulle åtalet inte falla på pojken men på 
vårdnadshavaren. I gengäld behövde pojken då enligt lagen inte ta hand om sin fader eller hans 
hem efter han blir myndig, dock behöver han ta hand om sin faders begravning. Målet med 
lagen var att straffa fadern under hans livstid, dock ansågs straffet efter döden vara för hårt, 
därav lagen att pojken behövde ge sin far en proper begravning. Det är en av de värsta straff 
som fanns och skyddade fria pojkar mot att bli av med sin ära.51 Ett av de viktigaste attributen 
en pojke kunde ha var att han hade sin ära. Att vara den passiva partnern var endast accepterat 
tills pojken fyllde 18 och blev en man. Dock förlorade pojken även sin ära om han visade glädje 
eller nöje under samlaget. Pojken kunde få ära genom att noggrant bestämma att förhållandet 
har handlat om emotionell likt sexuell passion.52 Aischines tar även upp lagar angående vuxna 
och ungdomar, han skriver:  

If any Athenian shall have prostituted his person, he shall not be permitted to become one 
of the nine archons, nor to discharge the office of priest, nor to act as an advocate for the 
state, nor shall he hold any office whatsoever, at home or abroad, whether filled by lot or 
by election; he shall not be sent as a herald; he shall not take part in debate, nor be present 
at the public sacrifices; when the citizens are wearing garlands, he shall wear none; and he 
shall not enter within the limits of the place that has been purified for the assembling of the 

                                                        
47 Aeschin. In Tim. 12. 
48 Aeschin. In Tim. 11.  
49 Aeschin. In Tim. 9-13. 
50 Aeschin. In Tim. 14. 
51 Aeschin. In Tim. 14-15. 
52 Cantarella 1992, 19f. 
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people. If any man who has been convicted of prostitution act contrary to these prohibitions, 
he shall be put to death.53 

Denna lag fanns främst för att uppmana unga pojkar att inte begå brottet av att prostituera sig, 
då konsekvenserna var hårda.54 Det var viktig för Aischines att ta med denna lag i hans tal då 
målet var att Timarchos skulle förlora sitt jobb inom ämbetet. Aischines refererar senare i hans 
tal till denna lag för att påminna juryn att om prostituerade inte kan tala för staden. Lagen som 
behandlar beteende och vikten av att behålla sin ära kommer som den sista lagen Aischines tar 
upp.55  

2.3 Moralsyn enligt rättegångstalet 

2.3.1 De negativa attityderna 
Kvinnliga prostituerade hade ofta flera kunder än deras manliga kollegor och jobbade i 
bordeller. Då det inte fanns bordeller för män begav Timarchos sig till sina kunders hem för att 
ha samlag med dem där. Han behöll samma kund under längre perioder tills de till exempel inte 
hade råd med honom längre. Timarchos hade även ett förhållande med en slav, som var en 
egendom av staten. Att Timarchos inte kände skam över att ta pengar från en slav var en stor 
synd.56 

Manlig prostitution kunde finnas under två olika namn, Hetairesis och Pornos. Pornos var 
vanligtvis inte athenska medborgare som behövde betala skatt och ansågs som ett yrke av staten, 
man bytte sin kropp och sexuella tjänster för pengar. Hetairesis betydde bara ’prostitution’ och 
ordet kunde användas för manliga prostituerade. Manlig prostitution var inte officiellt olagligt, 
dock sågs yrket ned på, främst av de högre klasserna. Trots det tolererades manlig prostitution 
allmänt vanligen och var avkriminaliserad, dock kunde pornos eller hetairesis bli straffad om de 
officiellt blev dömda i domstolen för prostitution och förlorar sina rättigheter som medborgare.57 
Straffet för att vara hetairesis eller porneia togs upp i Demosthenes tal mot Androtion. De olika 
straff som fanns var ofta att man förlorade vissa rättigheter som att kunna gå in i tempel, hålla 
tal eller inleda officiella förfaranden, någonting vilket kunde förstöra ens politiska yrke.58 

 Staten trodde att när mannen hade sålt sin kropp att han inte kunna göra kloka val för sig 
själv längre, och därmed inte kunna göra beslut som påverkade staten. Detta ser man tydligt i 
detta citat:  

For the man who has made traffic of the shame of his own body, he thought would be ready 
to sell the common interests of the city also. But whom does he specify in the fourth place? 
“Or the man,” he says, “who has squandered his patrimony or other inheritance.” For he 
believed that the man who has mismanaged his own household will handle the affairs of 
the city in like manner; and to the lawgiver it did not seem possible that the same man could 
be a rascal in private life, and in public life a good and useful citizen.59 

Här lär vi oss mer om vikten av ära hade i antikens samhälle. Det troddes inte vara lämpligt för 
en man som inte kunde ta kontroll över sitt privata liv att få tala för andra. Aischines kallar 
Timarchos för en skamlös man.60 Att vara skamlös kommer tillbaka när lämpliga straff 
                                                        
53 Aeschin. In Tim. 21. 
54 Aeschin. In Tim. 22. 
55 Aeschin. In Tim. 34. 
56 Aeschin. In Tim. 52–55.   
57 Friedman. 4-9. 
58 Dem. 22. 30, 73. 
59 Aeschin. In Tim. 30f. 
60 Aeschin. In Tim. 31f.  
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diskuteras i rättegång. Att ställa den mannen som har ingått i ett homosexuellt förhållande på 
en scen och skrika åt honom var ett olämpligt straff, då mannen inte kände någon skam. Mer 
lämpligt var andra straff som böter eller smärta.61 Aischines påstår att själv skämmas för att han 
behöver förklara de groteska saker Timarchos har begått, och ber juryn om ursäkt för sina ord 
i förväg.  

Från talet mot Timarchos visar det sig att atenarna accepterade ett samkönad förhållande 
mellan en vuxen och en minderårig, dock accepterades inte samkönade förhållande mellan 
jämnåriga vuxna. Detta ser vi även tillbaka i vasmålningarna, där endast pederasti avbildas.62 
Även om homoerotiska förhållanden var tillåtna mellan pojkar och män, så länge det inte var 
fria pojkar eller det fanns tillåtelse från vårdnadshavare eller dylikt, var relationer mellan två 
vuxna män inte godkänt. Anal penetration var en skamfylld handling, någonting som även 
användes som straff. Otrogna män kunde till exempel få stora rädisor uppstoppat i sin anus som 
straff för det de hade gjort, någonting som även togs upp i rättegången mot Neaira 63. Ord som 
”bred rövad” (Euryproktos) blev även förolämpningar i Grekland för att lägga mer skam på anal 
penetration.64 

Det var relativt vanligt för män att anklaga sin motståndare för prostitution i rättssalen, 
någonting som var svårt att motbevisa. Det var skamfullt och olaglig för män att vara 
prostituerad, vilket stora delen av talet mot Timarchos handlar om. För Timarchos var resultatet 
att han förlorade sitt jobb inom politik, dock fanns det flera straff män kunde få.  

2.3.2 De positiva attityderna 
Att vara attraherad till män var ingenting som athenerna såg ned på. Både Xenofon och 
Aischines tar upp vikten av lust och att kunna kontrollera sina behov. Där Xenofon jämförde 
lust med att äta eller dricka var Aischines mer skeptisk mot behovet och ansågs de kunde 
kontrolleras, framför allt när mannen var en fri född medborgare med en god bakgrund. 
65Aischines förklarar sin syn på relationer mellan två fria män till juryn där han även citerar ett 
flertal poeter och författare. Den främsta han tar upp är Homeros som han citerar i sitt tal. 
Aischines säger även: ”…and having been many times a lover...” Detta är ett bevis på att han 
själv har ingått i relationer med män, dock utan att bli betald. Detta var athenerna mycket öppet 
med. Igen är äran en viktig aspekt, Aischines skriver:  

Now as for me, I neither find fault with love that is honourable, nor do I say that those who 
surpass in beauty are prostitutes. I do not deny that I myself have been a lover and am a 
lover to this day, nor do I deny that the jealousies and quarrels that commonly arise from 
the practice have happened in my case. As to the poems which they say I have composed, 
some I acknowledge but as to others I deny that they are of the character that these people 
will impute to them, for they will tamper with them.66 

Han sammanfattar det med att säga att de som älskar någon, får uppleva någonting vackert och 
deras själar är rena, dock de som hyr för pengar och utsätter sin kropp för dessa synder är onda 
och de ska skämmas. Aischines fortsätter med att nämna älskare ur dikter och böcker, som 
Achilles och Patroclus. Han gör en poäng utav att tydligt skilja mellan betalda och icke betalda 
relationer.67 

Att följa efter pojkar och associera med dem var accepterat så länge det var fria män som 
gjorde det. För slavar var det förbjudet och skulle slaven bryta den lagen skulle han bli straffad. 

                                                        
61 Aeschin. In Tim. 34. 
62 MacDowell 2000, 15. 
63 Keuls 1985, 291; Hamel 2003, 69. 
64 Keuls 1985, 291. 
65 Aeschin. In Tim. 42; Hindley 1999, 74, 76. Xen. Mem. 2.1.1. 
66 Aeschin. In Tim. 136. 
67 Aeschin. In Tim 137, 141.  
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Då talet var ett åtal mot Timarchos togs inte många positiva aspekter upp. Det fanns en förståelse 
för pederasti och samkönade förhållande, dock i ett åtal mot manlig prostitution fanns få positiva 
aspekter. 
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3 Analytisk diskussion 

I detta kapitel behandlas de två frågeställningar; hur väl skyddas pojkar av lagarna som 
reglerade pederasti under antiken i Athen, samt om Timarchos var en prostituerad och om han 
blev dömd rättfärdigt när han blev dömd.  

Även om pederasti var accepterat och kunde även anses som en norm skyddades pojkarna 
otroligt väl för andra män. Det fanns tydliga lagar för hur och när det var lämpligt för män att 
vara omkring pojkar, som lagen om klassrummet, vem som fick befinna sig där och när. Det var 
som att de vuxna var rädda att pojkarna skulle bli våldtagna. Detta verkar vara en motsats av det 
som vi har lärt oss tidigare, då om en pojke har en erastes (äldre älskare) och hade samlag utan 
pojkens besked ansågs det inte som våldtäkt. Våldtäkt var vanligare under antiken än det var 
idag. I många myter våldtog gudarna eller hjältar kvinnor regelbundet. Dock blev många män i 
verkliga livet straffade för att våldta kvinnor. Dessa kvinnor var då gudinnor eller gifta, det vill 
säga ’ägodelar’ av andra män. På vasmålningar visades ofta scener som senare ledde till våldtäkt, 
dock avbildades själva våldtäkten sällan. 68 

Att våldta en fri kvinna bestraffades inte. I de rättegångstal vi har bevarade bestraffas endast 
den passiva partnern. Det var inget brott att vara den aktiva älskaren, dock kunde den passiva 
straffas med döden.  

En standardförklaring varför pederasti fanns var att en vacker ung pojke kunde ersätta en 
kvinna, då kvinnor var förtryckta under den klassiska tiden och män behövde vara ifrån dem 
ibland kan det vara en giltig förklaring.69 Pojkarna skyddades även från deras egna 
vårdnadshavare. Skulle de hyra sin son ut förlorade de rättigheten till att bli omhändertagen i 
högre ålder. Jag tror att den lagen gjorde att mindre pojkar blev uthyrda. Då en vuxen man som 
tog hand om ens sista år i livet var mer värt än pengar.70 

Aischines förklarar att lagarna skapades för att skydda barnens moral och ära, ett ämne han 
ständigt återkommer till. Lagarna skapades först för barnen och hur de ska skyddas, senare, dock 
nämner Aischines inte hur mycket senare, skapas lagar för vuxna män. En teori är att det inte 
räckte med endast lagar för pojkar, då främlingar inte brydde sig om pojkarnas ära. Dock när 
lagar började betrakta dem följde de lagarna bättre.71 I talet nämns även att det är mer passande 
att pojkarnas danslektioner undervisas av äldre män, det vill säga män över 40 år gamla. 
Anledningen är att männen har erfarenhet av att kontrollera sina behov kring pojkarna och är 
därför mer pålitliga. Det behovet togs upp tidigare i samband med Xenofon i kapitlet som 
behandlar de positiva attityder mot samkönade relationer. Det verkar vara ett tema att män hade 
svårt att kontrollera sig själva. Att befinna sig i ett samhälle där sexuella behov kunde lösas av 
vem som helst behöver tydligen många skyddande lagar för pojkar. Jag tror att genom sätta det 
tydlig i lag att läraren skulle vara en viss ålder hjälpte ge pojkar en trygg plats i skolan. Då om 
läraren skulle skada barnet fysisk eller sexuellt blev han straffad genom våld, böter eller i värsta 
fall döden. Böter kunde vara svårt att betala.72 (lägg in denna mening i texten istället alltså direkt 
efter böter: våld, böter (som kunde vara svåra att betala), eller I värsta fall döden.)) 

If any Athenian shall outrage a free-born child, the parent or guardian of the child shall 
prosecute him before the Thesmothetae, and shall demand a specific penalty. If the court 

                                                        
68 Keuls 1985. 34, 50. 
69 Keuls 1985, 275. 
70 Aeschin. In Tim. 13f.  
71 Aeschin. In Tim. 8. 
72 Aeschin. In Tim. 11, 16. 
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condemns the accused to death, he shall be delivered to the constables and be put to death 
the same day. If he be condemned to pay a fine, and be unable to pay the fine immediately, 
he must pay within eleven days after the trial, and he shall remain in prison until payment 
is made. The same action shall hold against those who abuse the persons of slaves.73 

Det betvivlas att många lärare med sådana stränga regler skulle ta risken att förföra en student. 
Att lagstiftare, som anges i citatet ovan, nämnde slavar säger mycket om hur allvarligt samhället 
såg på våldshandlingen av fria barn. Slavarna togs med i lagen då, enlig Aischines, mannen 
som misshandlade vilket barn som helst inte var inte lämplig för athenskt medborgarskap.74 
Som jag ser det skyddades pojkarna genom lagarna mot sexuella övergrepp, dock då stabila 
förhållande mellan män och pojkar inte ansågs vara oönskad skyddades lagarna dem inte mot 
övrig pederasti. Genom att främst rikta lagarna mot vuxna och ge dem riktlinjer för vilka 
förhållande var tillåtna och vilka inte förebyggdes säkert många våldtäkter och försäljningar av 
pojkar.  

Den andra frågeställningen behandlar frågan om Timarchos var en prostituerad eller inte. 
Ett löpande tema i texten är att Aischines inte har några konkreta bevis mot Timarchos eller 
bevis för att pengar har bytts mot sexuella tjänster. Aischines har en subjektiv ton under hela 
rättegången. Det är sant att han talar emot Timarchos, och måste ge juryn en anledning att straffa 
Timarchos. Dock verkar Aischines bli argare och argare ju längre han talar. När han först börjar 
tala om de brott Timarchos har begått med andra män, säger han att han skäms för att gå in i 
detalj, och håller sig relativt objektiv medan han berättar det som har hänt. Dock efter han har 
avklarat den första delen av hans tal berättar han mycket mer detaljerat om det han själv anses 
vara skamfullt. Han säger själv att det han kommer att berätta är mer än det hans självrespekt 
tillåter, därefter börjar han verbalt attackera Timarchos. Förutom inledningen där Aischines 
berättar att Timarchos har utpressat honom vet vi inte mycket mer om deras relation.75 

Det jag undrar efter noggrann läsning av talet mot Timarchos är om han verkligen kan anses 
som prostituerad eller om Aischines vann på falska fakta. Det finns inga konkreta bevis på att 
Timarchos fick pengar i utbyte mot sexuella tjänster, ett faktum Aischines ser över. Han nämner 
betalningar vid ett tillfälle dock inte i den traditionella andan:  

For by heaven, Timarchus, what shall a man say? What would you say yourself about 
another man on trial on this charge? What shall we say when a young man leaves his 
father’s house and spends his nights in other people’s houses, a conspicuously handsome 
young man? When he enjoys costly suppers without paying for them, and keeps the most 
expensive flute-girls and harlots? When he gambles and pays nothing himself, but another 
man always pays for him? Does it take a wizard to explain all that? Is it not perfectly plain 
that the man who makes such demands must himself necessarily be furnishing in return 
certain pleasures to the men who are spending their money on him?76  

Här märker man verkligen att Aischines var en bra orator och lyckades övertyga juryn att 
Timarchos var skyldig. Aischines talar under hela rättegången på så sätt att juryn nästan inte 
har ett annat val än att döma Timarchos. Han lägger flera gånger ordet i munnen på juryn genom 
att säga saker där han implicerar att rösta mot Timarchos är det enda rätta saken att göra och att 
det är skamfullt att inte rösta mot en man som har begått så många synder.77  

You see the men over yonder who sit in the bawdy-houses, men who confessedly pursue 
the profession. Yet these persons, brought to such straits as that, do nevertheless make some 
attempt to cover their shame: they shut their doors. Now if, as you are passing along the 

                                                        
73 Aeschin. In Tim. 16. 
74 Aeschin. In Tim. 17. 
75 Aeschin. In Tim. 70. 
76 Aeschin. In Tim. 75, 76. 
77 Aeschin. In Tim. 80.  
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street, any one should ask you, “Pray, what is the fellow doing at this moment?” you would 
instantly name the act, though you do not see it done, and do not know who it was that 
entered the house; knowing the profession of the man, you know his act also. In the same 
way, therefore, you ought to judge the case of Timarchus, and not to ask whether anyone 
saw, but whether he has done the deed.78  

I detta citat förmedlar Aischines tydligt att inte ens han har ett enda bevis. Inga vittnen kom 
fram, inte ens Timarchos före detta partner Misgolas svarade på förfrågan att vittna emot 
Timarchos. De dök inte upp på grund av rädsla för att själva bli åtalade, vilket är de starkaste 
argument Aischines kan lägga fram. Att när två män, varav en har ett sådant rykte som 
Timarchos, går in i ett hus tillsammans, måste de byta ut sexuella tjänster mot pengar. Bara 
detta argument håller inte upp, dock i kombination med resten av sitt starka tal och 
implikationer övertygar Aischines juryn. Flera författare har diskuterat just den här delen av 
talet. Aischines skriver att hans motståndare Demosthenes frågar varför inga vittnen dök upp, 
varpå Aischines berättar om att de som hyr en prostituerad kan bli åtalade med samma straff 
som den prostituerade, och att vittne höll borta sig för att undvika att bli åtalad. Cohen påpekar 
att detta inte behöver vara sant och att Aischines endast lade till detta påstående för retoriska 
anledningar. Aischines är även den enda källan som finns av detta påstående. Han fortsätter 
med att uppmana juryn att döma Timarchos då, om han hade förhållanden med män under sin 
studietid, Misgolas i detta fall, bör han inte ha förändrads som person och kunde dömas på 
grund av sin bakgrund.79 Någonting som togs upp i ett tidigare kapitel var att alla prostituerade 
betalade skatt. En av Demosthenes argumentationer för Timarchos var att han inte fanns med 
på listan av de prostituerade som betalade skatt, en lista som uppdateras varje år. Aischines 
viftar bort kommentaren och påpekar att man inte kan lita på pappersarbete.80  

Det verkar inte finnas skam i att vara attraherad till andra män i vuxen ålder. Aischines tar 
flera gånger upp skönheten av fria män som betedde sig som goda, respekterade medborgare. 
Även säger han själv ha haft samkönade förhållanden.81  

Sammanfattningsvis kan vi aldrig med en självklarhet säga om Timarchos var skyldig och 
frågan om han har blivit dömd rättfärdigt är väldigt subjektiv. Min åsikt är att han inte var en 
prostituerad, dock skulle det behövas mycket mer bevis för att kunna säga det med säkerhet. Då 
Demostenes tal är förlorad så vid vi vet hör vi endast en sida av en diskussion och tyvärr förblir 
Aischines vår enda källa i rättegången mot Timarchos.  

3.1 Slutord och framåtblick 
Detta tal hölls för över 2000 år sedan, under förhållandet där talaren hade personliga motiv för 
att få den åklagade dömd för prostituerad. Bara för att juryn blev övertygad och kom fram till 
slutsatsen att Timarchos var en prostituerad behöver detta inte ha varit fallet. Jag hoppas att min 
uppsats har gett ett nytt perspektiv på Aischines tal. Jag hoppas även att denna uppsats har gett 
en tydligare bild av pederasti i det klassiska Athen, hur lagarna och rättsväsendet fungerade 
samt vem som skyddades. Även var målet att inspirera läsare att tänka efter när man läser antika 
tal och inte alltid ta det som står för givet.  

Såklart kan vi aldrig veta sanningen till hundra procent, men det var då inte målet heller. 
Målet var att få en djupare förståelse för fallet och att undersöka athenarnas attityd till samkönade 
relationer mellan män under klassisk tid. Jag hoppas att flera människor känner sig inspirerade 
att jobba med talet mot Timarchos och kanske upptäcka andra saker. Jag hoppas även flera kan 
ge oss ny forskning om pederasti så att vi kan få en bredare kunskap och förståelse av det.      

                                                        
78 Aeschin. In Tim. 74‒75.  
79 Aeschin. In Tim. 72. Cohen 1991, 176.  
80 Aeschin. In Tim. 119–124.  
81 Aeschin. In Tim. 157. 
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