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INLEDNING 

Publius Ovidius Naso (43 f.Kr. - 17/18 e.Kr.) var en poet och författare under kejsar Augustus tid. 

Han författade under sin livstid bland annat Amores,  Ars Amatoria (1 f.Kr.), Heroides, Fasti, och 1

det som kom att kallas hans mästerverk, Metamorfoser (8 f.Kr.). Han visade sig tidigt vara någon 

som kunde utmana samtidens stora mästare som Vergilius, Propertius och Tibullus. Tidigt i sin 

litterära karriär gav han bevis på ett hopp om att få förevigas i litteraturens historia: ”Perhaps my 

own name will belong beside these greats.”  Men Ovidius visste också att vad han åstadkommit 2

med Heroides var nytänkande och genombrytande: ”[O]r chant aloud Letters of the Heroines — 

that is a whole new genre he [Ovidius] begins.”  3

 Vad som demonstrerats i Ovidius Heroides var författarens sätt att hantera och förnya 

gammalt material, som den klassiska filologen E.J. Kenney menar.  Men han lyckades också 4

uttrycka sig positivt om kvinnan i samma verk och i verket Amores åskådliggjordes dessutom enligt 

Kenney en ”ability to see things from a woman’s point of view”.  För att vara en författare i en tid 5

då kvinnans ställning inte var likställd med mannens var Ovidius behandling av kvinnan i sina 

skrifter ovanlig. I samhället Ovidius levde var kvinnan begränsad till huset och hennes liv begränsat 

till hennes manliga förmyndare. Inte ens kvinnans namn var grundat i individualisering utan var 

oftast den feminina formen av hennes fars namn.  De lagar som gällde kring sexuellt våld mot den 6

kvinnliga kroppen kretsade inte kring oro om kvinnans mentala tillstånd eller ens om fysiska 

skador. Rädslan kring kvinnors våldtäkt handlade om bevarandet av blodlinjer.  7

 Det centrala temat för Ovidius Metamorfoser är förvandlingar och enligt Charles Segal, 

forskare inom klassisk litteratur, är kroppen ”the constant reminder of our creatureliness, our 

kinship with other living, and dying beings, and so our distance from the undying gods, who, in 

Ovid’s highly anthropomorphic world, have physical bodies with the needs, desires, and 

 Eftersom böckerna inom vissa av dessa verk publicerades separat under en längre tid eller aldrig formellt publicerades 1

är det svårt att ge exakta årtal över varje specifikt verk. Kända årtal kommer skrivas ut medan okända eller debatterade 
årtal utesluts.

 Publius Ovidius Naso, The Art of Love, övers. Tom Payne, London: Vintage Books 2011, s. 92.2

 Ovidius 2011, s. 92.3

 E.J. Kenney, ”Ovid”, The Cambridge history of classical literature. 2, Latin Literature, E.J. Kenney & Wendell 4

Vernon Clausen (red.), Cambridge: Cambridge University Press 1982, s. 420.

 Kenney 1982, s. 425.5

 Nghiem L. Nguyen, ”Roman Rape: An Overview of Roman Rape Laws from the Republican Period to Justinian’s 6

Reign”, Michigan Journal of Gender & Law 13, 2006:1, s. 76.

 Nghiem L. Nguyen 2006, s. 84.7
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satisfactions of our bodies, but with limitless power and without death or decay”.  Men en stor 8

komponent i många av Ovidius myter är våldtäkt. Ovidius skildrade det sexuella våldet mot unga 

kvinnor som ett resultat av den farliga idén om vad maskulinitet innebar och projicerade den på 

gudomligheter. Dödliga män var inte i centrum utan istället var det odödliga gudar som 

personifierade romarnas manlighetsideal. Gudarnas nu fysiska form innebar att manlighetsidealet 

projicerades på kroppar med av naturen given makt vilket innebar att de var närapå ostoppbara. 

Men i våldtäktsmyternas smältgryta av våld, smärta, förvandlingar, straff och maskulinitet skildrade 

han Hermafróditos våldtäkt av nymfen Sálmakis.  

 Skildringen av kvinnans brist på makt i Ovidius Metamorfoser skapar en bild av henne som 

förtryckt och utnyttjad. Skildringen av mannens utnyttjande och förtryckande av den kvinnliga 

kroppen skapar en bild av en våldtäktskultur. Trots verkets ålder skildrar Ovidius dessutom en 

våldtäkt vars framträdande i dagens litteratur inte verkar existera: Kvinnan som våldtäktsförövare 

och en man som hennes våldtäktsoffer. I de få fallen i annan litteratur där detta skildras handlar det 

om våldtäkt som hämnd, som i Stieg Larssons Män som hatar kvinnor (2005).  I Män som hatar 9

kvinnor märks ett inslag av kvinnans antagande av hennes våldtäktsmans tillvägagångssätt. Men i 

ett fallocentriskt samhälle som i det Ovidius skildrar Sálmakis-myten porträtteras en 

våldtäktsskildring där kvinnan är den skyldiga, i en roll som innebär en kränkning av den manliga 

kroppen och en unik myt när det gäller skildrandet av en kvinnas roll i Metamorfoser. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Sálmakis roll som våldtäktsförövare och hennes roll som 

kvinna. Mina frågeställningar är följande:  

Hur skildras Hermafróditos roll som man och Sálmakis roll som kvinna i förhållande till 

våldtäkten?  

Hur skildras Sálmakis i jämförelse med andra våldtäktsmän i Ovidius Metamorfoser?  

Överskrider Ovidius rådande könsbegränsningar eller förblir Sálmakis-myten ett utnyttjande och 

förtryckande av den kvinnliga kroppen?  10

 Charles Segal, ”Ovid’s Metamorphic Bodies: Art, Gender, and Violence in the ’Metamorphoses’”, Arion: A Journal of 8

Humanities and the Classics 5, 1998:3, s. 13.

 Kristina Fjelkestam, ”’Män kan inte våldtas’? Märta Tikkanen, Stieg Larsson och heteronormativitetens gränser”, 9

Tidskrift för litteraturvetenskap 43, 2013: 3-4, 2013, s. 109.

 Denna frågeställning har inspirerats av Kristina Fjelkestams artikel ”’Män kan inte våldtas’? Märta Tikkanen, Stieg 10

Larsson och heteronormativitetens gränser” (2013) där hon redogör för kvinnlig våldtäkt och dess ifrågasättande av 
heteronormativa könsbegränsningar och bygger en frågeställning utifrån detta. Se Fjelkestam 2013, s. 114.
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TEORI OCH METOD 

En viktig artikel för min uppsats är Kristina Fjelkestams artikel ”Män kan inte våldtas?’: Märta 

Tikkanen, Stieg Larsson och heteronormativitetens gränser” där hon diskuterar hur normbrott enligt 

den aktuella maktbasen gestaltas när det gäller kvinnan som förövare i våldtäktsskildringar.  

Fjelkestam utgår från att ”enligt den logik som innebär att aktuella maktbaser konnoteras som 

manliga, konstrueras våldtäktsförövaren generellt som man, medan offret tar kvinnlig gestalt”.   11

 Det de kvinnliga gestalterna, Tova Randers (huvudkaraktären i Märta Tikkanens roman) och 

Lisbeth Salander (huvudkaraktären i Märta Tikkanens roman) gör, är att upprepa det beteende de 

själva blivit utsatta för. Det är i den här processen begreppet ”maskuliniseringsprocess” uppstår.  12

Tova Randers följer en maskulinitets-strategi och antar rollen som heteronormativ man för att sedan 

bemöta det våld hon utsatts för med våld. Maskuliniseringsprocessen hos Tova Randers tar sin 

början när hon enligt Fjelkestam lämnar offerrollen (vad denna ska innebära förblir oklart) och 

hämnas våldtäkten. Den fortsätter då hon i bemötandet av sin våldtäktsman, nu offret, också 

avmaskuliniserar honom. Även hos Lisbeth Salander börjar processen när hon bestämmer sig för att 

hämnas. 

 Dock uppstår det ett problem hos Fjelkestam när hennes användning av ordet performativitet 

tillämpas felaktigt. Fjelkestam definierar performativitet på följande sätt: ”Judith Butlers 

performativitetsbegrepp belyser hur genuskonstruktioner endast existerar i sin egen iscensättning 

och därför ständigt förändras.”  Men senare beskriver hon Lisbeth Salanders handlingar på detta 13

sätt: ”Lisbeths könsstatus kan också sägas återställas i slutet av Män som hatar kvinnor genom den 

feminina performativitet hon iscensätter med hjälp av blonda peruker och låtsasbröst.”  14

 Judith Butler myntade begreppet performativitet i sin bok Gender Trouble och menade att 

genus är något som görs och inte något en person är.  Dock har performativitet inte att göra med en 15

medveten handling. Till exempel säger Butler själv att performativitet har att göra med ett 

uppträdande av kön. Vi går inte upp på morgonen och bestämmer oss för att denna dag medvetet 

framträda som antingen man eller kvinna. Butler menar att läsa performativitet utifrån ett perspektiv 

där genus utförs av ett aktivt subjekt är en dålig läsning av vad det är hon försöker framlägga.  16

 Fjelkestam 2013, s. 107.11

 Fjelkestam 2013, s. 113.12

 Fjelkestam 2013, s. 109.13

 Fjelkestam 2013, s. 116.14

 Judith Butler, Gender Trouble, New York: Routledge 2006 [1990], s. 34.15

 Liz Kotz, ”The Body You Want: Liz Kotz interviews Judith Butler”, Artforum 31, 1992: 3, s. 83.16
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Performativitet handlar om en upprepande akt, stil och handling som konstant måste reproduceras. 

Genus är en ”repetition and a ritual which achieves its effects through its naturalization in the 

context of a body, understood, in part, as a culturally sustained temporal duration”.  Det repetitiva 17

är centralt i performativitet och agerar som drivkraften i konstruktionen av kön och genus. Det 

legitimerar och påminner människor om och om igen om hur de ska bete sig. Butler menar att 

istället för att se på kön som naturligt förekommande och därmed skapare av ytliga könsliga 

signaler borde vi se på kön som konstruerat utifrån och in.  18

 Som ett resultat av detta kommer jag istället använda mig av ordet föreställning när det 

gäller något beteende hos Sálmakis som kan uppfattas som ”manligt”. Maskuliniseringsprocessen är 

en medveten handling. Lisbeth och Tina agerar med all medvetenhet på det sätt de uppfattar att 

deras våldtäktsmän agerar utifrån. Här kommer begreppet användas som en föreställning av det 

maskulina och inte en performativt maskulin handling. Inte heller är maskulinitet i det här fallet 

synonymt med man eller typiskt manligt beteende utan används inom ramen för verket. 

 En andra text jag kommer använda mig av är Teresa de Lauretis arbete kring begär i narrativ. 

Hon anser att subjektivitet i narrativ är relaterat till begär: ”the very work of narrativity is the 

engagement of the subject in certain possibilities of meaning and desire.”  Hon menar också att 19

subjektiviteten har lett till en skillnad gällande kön i narrativets uppbyggnad: ”The work of 

narrative, then, is the mapping of differences, and specifically, first and foremost, of sexual 

difference into each text.”  De här skillnaderna i kön baseras på det binära motsatsparet kvinna och 20

man. de Lauretis menar att den centrala figuren i narrativ i myter är det manliga subjektet och ”the 

picture of the world produced in mythical thought since the very beginning of culture would rest, 

first and foremost, on what we call biology”.  Detta betyder i sin tur att det skapas motsatspar som 21

vilar på ”the single figure of the hero who crosses the boundary and penetrates the other space”.  22

Den som läser finner sig alltså antingen i den position som innehas av ett manligt, och aktivt, 

subjekt eller ett kvinnligt, och passivt, objekt.  Med utgångspunkt i Oidipusmyten definierar hon 23

vidare att dessa specifika positioner ofta har en specifik funktion. Det manliga subjektet har oftast 

 Butler 2006 [1990], s. xv.17

 Butler 2006 [1990], s. 191.18

 Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t, London: Macmillan 1984, s. 106.19

 de Lauretis 1984, s. 121.20

 de Lauretis 1984, s. 119.21

 de Lauretis 1984, s. 119.22

 de Lauretis 1984, s. 121.23
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en uppgift att klara av medan det kvinnliga objektet är den plats eller det hinder som subjektet 

passerar genom på sin resa. de Lauretis menar att ”the conditions of presence of the narrative form 

in fictional genres […] its movement seems to be that of a passage, a transformation predicated on 

the figure of a hero, a mythical subject”.   24

 Teresa de Lauretis fokuserar alltså på könsskillnaderna inom narrativ subjektivitet, vilket i 

sin tur grundas i Oidipus-myten. Men Adriana Caravero i ”Oedipus errs twice” från Relating 

Narratives: Storytelling and Selfhood (2000) lägger ett fokus på själva Sfinxens fråga och Oidipus 

svar. Dessa lyder: ”He answered the monster’s question regarding which animal walks first with 

four legs, then with two, and finally with three: ’Man.’”  Caravero menar att Oidipus utgår från sig 25

själv, mannen, utan att riktigt veta vem han själv är.  Men med utgångspunkt i två dikter som 26

belyser Oidipus uteslutande av ”kvinna” innebär det också att Oidipus svarar fel i den benämning 

att han inte inkluderar kvinnan.  Detta leder till att han inte heller kan känna igen sin egen mor: 27

”[H]ow could he have recognized his mother, who was obviously a woman too, under the name 

Man?”  Caravero bidrar med en förhållning till Oidipus-myten, den som de Lauretis utgår från i sin 28

redogörelse, som ifrågasätter Mannen som universellt subjekt. I kommande analys ska 

subjektivitetspositionen diskuteras med hjälp av de Lauretis resonemang kring könsskillnader inom 

subjekt/objekt och Caraveros ifrågasättning kring uteslutandet av kvinnan som subjekt. 

 Jag ska också använda mig av Leo C. Currans artikel ”Rape and Rape Victims in The 

Metamorphoses” tillsammans med ett kapitel av Amy Richlin i Amy Richlins Arguments with 

Silence : Writing the History of Roman Women för att vidare diskutera Ovidius skildring av 

våldtäkt. Vidare kommer jag hänvisa till litteratur kring den romerska synen på sexualitet. Dessa 

kommer redogöras närmare i avsnittet ”Tidigare Forskning”. 

 Metoden som kommer att användas i denna uppsats är en närläsning av Ovidius 

Metamorfoser med fokus på myten om Sálmakis och Hermafróditos. En komparativ metod kommer 

även användas i förhållande till andra myter i verket för att kunna lägga fram vissa motiv eller 

teman som återkommande. Myten om Sálmakis och Hermafróditos har valts som analysobjekt på 

grund av den unika framställningen av våldtäkt som Ovidius här skildrar. 

 de Lauretis 1984, s. 113.24

 Adriana Caravero, Relating Narrative: Storytelling and selfhood, övers. Paul A. Kottman, London: Routledge 2000, s. 25

7.

 Caravero 2000, s. 51.26

 Caravero 2000, s. 52.27

 Caravero 2000, s. 52. 28
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TIDIGARE FORSKNING 

När det gäller maskuliniseringsprocessen som begrepp verkar det ha uppstått i Lena Sommestads 

undersökning Från Mejerska till Mejeriet: En Studie av Mejeriyrkets Maskuliniseringsprocess 

(1992). Dock har begreppet inom litteraturstudier inte använts innan Kristina Fjelkestams studie 

”’Män kan inte våldtas?’: Märta Tikkanen, Stieg Larsson och heteronormativitetens 

gränser” (2013). Teresa de Lauretis resonemang har anlagts tidigare vid tidigare läsningar av 

Sálmakis-myten i ”Versions of Epic Masculinity in Ovid’s Metamorphoses” av Alison Keith i 

essäsamlingen Ovidian Transformations: Essays on the Metamorphoses and its Reception (1999). 

Adriana Caraveros text ”Oedipus errs twice” verkar inte tidigare ha använts som utgångspunkt för 

Sálmakis-myten, inte heller har hennes idé använts tillsammans med de Lauretis resonemang innan. 

 Forskningen om det romerska synsättet på sexualitet är omfattande, däribland av forskaren 

Holt N. Parker i sin artikel ”The Teratogenic Grid” (1997) och av forskaren Marilyn B. Skinner i 

Sexuality in Greek and Roman Culture (2014) som kommer användas som referensverk i analysen.  

När det gäller ett närmare fokus kring synen på den kvinnliga sexualiteten används Allison 

Glazebrook och Nicola Mellors text ”Bodies & Sexuality” ur A Cultural History of Women. Vol. 1, 

In Antiquity (2013). Även Eva D’Ambras bok Roman Women (2007) kommer användas som 

referensverk för den romerska synen på den kvinnliga sexualiteten. Walter Burkerts verk Greek 

Religion: Archaic and Classical (1987) kommer att användas som referensverk när det gäller de 

romerska gudarna.  

 Om man ser till sexuellt våld i Ovidius Metamorfoser fokuserar Leo C. Curran i sin artikel 

”Rape and Rape Victims in the ’Metamorphoses’” (1978) på det sätt Ovidius har skildrat 

våldtäktsoffrens emotionella reaktioner och bilden av farlig maskulinitet. Likadant har Amy Richlin 

behandlat dem i ”Reading Ovid’s Rapes” i Argumentations of Silence (2014) och påpekar att det 

handlar om bilden av den blottade kvinnliga kroppen.  Charles Segal har i artikeln ”Ovid’s 29

Metamorphic Bodies: Art, Gender, and Violence in the ’Metamorphoses’” (1998) undersökt Ovidius 

behandling av de materiella kropparna i hans verk. Dock lägger han inte ett större fokus på myterna 

som våldtäkter i artikeln, som Amy Richlin gör i sin bok. I sin bok Landscape in Ovid’s 

Metamorphoses: a Study in the transformations of a Literary Symbol (1969) ser Charles Segal 

närmare på just landskap och dess innehållande motiv som tema i Ovidius verk. Paul Murgatroyd 

har undersökt en av Ovidius våldtäksnymfer ur hans Metamorfoser i artikeln ”Entertaining 

 Amy Richlin, Arguments with Silence : Writing the History of Roman Women, Ann Arbor: Michigan University Press 29

2014, s. 191.
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Arethusa” (2012). Murgatroyd lyfter i denna artikel fram våldtäkt med hjälp av nymfen Arethusa 

och hennes våldtäktsman Alfevs samtidigt som han jämför med andra myter i verket.   30

 När det gäller Ovidius myt om Sálmakis och Hermafróditos har den behandlats av ett flertal 

forskare, däribland Richlin och Curran och dessa två kommer hänvisas till genom undersökningen. I 

artikeln ”Salmacis and Hermaphroditus: When two become one” (1999) diskuterar Matthew 

Robinson myten utifrån de många förväntningar och förutsättningar under vilka den har 

komponerats. Han ställer Sálmakis mot flera nymfer som betett sig på ett visst sätt och 

Hermafróditos mot den bild av figuren som fanns i Antika Rom då Ovidius skrev myten.  En 31

observation som Robinson gör är att identifiera Sálmakis som förövare i en våldtäkt. Han betecknar 

Sálmakis som våldtäktsman och gör det därigenom tydligt att Hermafróditos är offret för en 

våldtäkt.  Robinsons text kommer även hänvisas till i analysen.  32

 Patricia B. Salzman Mitchell behandlar Sálmakis-myten i A Web of Fantasies: Gaze, Image, 

and Gender in Ovid’s Metamorphoses (2005). Här görs en undersökning av Sálmakis roll som 

våldtäktsförövare som liknar den Allison Keith utför. Men också hos Salzman Mitchell fokuserar 

hon, liksom Keith, på Sálmakis vilja att bli man . Annan forskning kring Sálmakis-myten är bland 33

annat artikeln ”Metamorphic Composition in Ovid’s Treatment of Salmacis and 

Hermaphroditus” (2011) av Mariapia Pietropaolo där hon observerar Ovidius förhållning till sig 

själv inom det poetiska universum han har skapat i sina metamorfoser.  Pietropaolo undersöker 34

som ett resultat av denna iakttagelse de strukturella förhållanden mellan myten om Sálmakis och 

Hermafróditos och myten om Narkissos och Echo. Sammansmältningen mellan Sálmakis och 

Hermafróditos menar hon speglar Narkissos och hans förhållande till sin spegelbild.  Pietropaolo 35

tar upp den sexuella aggressiviteten som skildras i förhållande till Sálmakis men benämner inte 

Sálmakis som förövare. Eftersom Pietropaolo i förhållande till Sálmakis koppling till källan 

hänvisar till en sådan miljö som typiskt för våldtäkt på nymfer blir det tydligt att hon här medvetet 

utelämnar beteckningen på det skildrade.  

 Paul Murgatroyd, ”Entertaining Arethusa”, Museum Helveticum 69, 2012: 2.30

 Matthew Robinson, ”Salmacis and Hermaphroditus: When two become one”, The Classical Quarterly 49, 1999: 1, s. 31

214-217.

 Robinson 1999, s. 221. 32

 Patricia B. Salzman Mitchell, A Web of Fantasies: Gaze, Image, and Gender in Ovid’s Metamorphoses, Columbus: 33

Ohio State University Press 2005, s. 33.

 Mariapia Pietropaolo, ”Metamorphic Composition in Ovid’s Treatment of Salmacis and Hermaphroditus”, Mouseion: 34

Journal of the Classical Association of Canada 11, 2011:3, 

 Pietropaolo 2011, s. 291.35
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 Vanda Zajkos artikel ”Listening with Ovid: Intersexuality, Queer Theory and the Myth of 

Hermaphroditus and Salmacis” (2009) tar upp Sálmakis aggressiva natur och tillsammans med sitt 

objekt, Hermafróditos, blir mötet mellan de båda ”a prolonged struggle”.  I Zajkos diskussion blir 36

våldtäkt som handling inte omnämnd. I en analys kring Shakespeares En Midsommarnattsdröm 

undersöker Darlena Ciraulo i artikeln ”Ovid’s Myth of Salmacis and Hermaphroditus in 

Shakespeare’s ’A Midsommar Night’s Dream’” (2017) intertextuella relationer mellan karaktärerna 

Titania och Sálmakis. Forskningen grundas i likheten mellan kvinnornas straff för en sexuellt aktiv 

ställning.  37

 Vanda Zajko, "‘Listening With’ Ovid: Intersexuality, Queer Theory, and the Myth of Hermaphroditus and Salmacis”, 36

Helios 36, 2009:2, s. 191

 Darlena Ciraulo, ”Ovid’s Myth of Salmacis and Hermaphroditus in Shakespeare’s ’A Midsummer Night’s Dream’”, 37

Philosophy and Literature 41, 2017:1A, s. 99-100.
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ANALYS 

Den här analysen kommer att ta sin början i en diskussion om myten i förhållande till Ovidius 

övriga myter i Metamorfoser. Detta för att sätta in Sálmakis-myten inom ramen för Metamorfoser 

likt Mariapia Pietropaolos mening att Ovidius i sitt verk skapar ett eget poetiskt universum.  För att 38

vidare befästa dessa figurers handlingar i en historisk kontext kommer flera aspekter av den 

romerska synen på sexualitet att ses närmare på. Senare diskuteras maskuliniseringsprocessen 

tillsammans med subjektivitet och hur den tar sig form i myten tillsammans med ramen för hur 

våldtäktsmän i verket skildras och hur de går till väga.  

METAMORFOSERNA 

Evidently your looking at her is the point. Does the fact that the narrator’s voice is not identical 
with the voice of the historical Ovid undercut this? Is this just the viewpoint of the buffoonish 
god? Hardly; glazed thinly, if at all, by its literary mechanisms, there is Daphne’s body.  39

När myten om Sálmakis och Hermafróditos tar sin början berättas den av en ung kvinna vid namn 

Alkithoé. Men som Amy Richlin här konstaterar raderar inte ett andra lager av berättare det faktum 

att det skildrade är kroppar och våldet över dessa kroppar. Oavsett berättare handlar Sálmakis-

myten om Sálmakis och Hermafróditos och resultatet av deras möte. Analysen kommer inte förhålla 

sig till Alkithoé och hennes röst utan endast till det som skildras.  

 En ung man vid namn Hermafróditos, son till Hermes och Afrodite, hittar en källa med 

glasklart vatten: ”Där fick han se en källa vars vatten glänste kristalliskt rent, helt glasklart ända till 

botten.” (4:296-297)  Guden Hermes är de olympiska gudarnas budbärare och symboliserar 40

gränsöverskridande.  Gudinnan Afrodite symboliserar kärlek och dess fulländning av samlag, och 41

enligt Walter Burkert: ”[B]egetting and the mingling of love is what drives the world onwards”.  42

Afrodites gemål är Hephaistos, smedens gud,  och hon porträtteras, med det romerska namnet 43

Venus, i Metamorfoser som otrogen mot honom med Ares, med det romerska namnet Mars 

(4:171-189).  

 Pietropaolo 2011, s. 279.38

 Richlin 2014, s. 139.39

 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, Stockholm: Natur & Kultur 2015, s. 119. Rader citerade ur Ovidius 40

Metamorfoser (2015) kommer hädanefter hänvisas till i brödtexten inom parentes med hänvisning till bok och rad inom 
verket. Gällande ursprungligt utgivningsår av Ovidius Metamorfoser 

 Walter Burkert, Greek Religion: Archaic and Classical, Oxford: Basil Blackwell 1987, s. 156.41

 Burkert 1987, s. 154.42

 Burkert 1987, s. 167.43
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 Hermafróditos upptäckt av Sálmakis källa liknar nymfen Arethusas upptäckt av vattenguden 

Alfevs flod. Bådadera finner källor med kristallklart vatten och en omgivning full av vackra växter, 

vattnets glasklara utmärkande drag borde också spegla dess mening. Paul Murgatroyd poängterar i 

sin artikel ”Entertaining Arethusa” (2012) att ”Arethusa might have reflected that the river would 

have its own god […] but this amusingly unwary nymph goes on and on splashing about noisily, 

just asking for it”.  Trots Murgatroyds problematiska sista tillägg, finner sig Arethusa inför en källa 44

med vatten, orörd av vad som kan finnas däri. Både vattenkällan Hermafróditos och Arethusa hittar 

är glasklar. Men situationen Arethusa finner sig i är dock olik Hermafróditos eftersom Alfevs redan 

befinner sig i floden. Här avslöjas det spegelklara vattnets opålitliga natur. Vatten är också en form 

av uttryck för dess inneboende figurs väsen och då det även är relaterat till sexualitet, enligt Charles 

Segal,  förutsätts inte bara dess opålitliga natur utan även nymfens natur. 45

Den abnorma nymfen 

Källan Hermafróditos finner tillhör najaden Sálmakis, en vattennymf, som i sin tur tillhör 

jägargudinnan Dianas anhang. Sálmakis är lat och olik sina systrar i det att hon sällan vill följa med 

på jakt eller leka. Hon vill mycket hellre spegla sig i sitt vatten och vårda sitt yttre. Diana, jaktens 

gudinna, känner dock inte till Sálmakis överhuvudtaget (4:304). Gudinnan, också känd vid namnet 

Artemis, symboliserar unga kvinnors första möte med kärlek, enligt Burkert.  Sálmakis är inte som 46

de andra nymferna, till exempel den vackra Dafne som ”vill likna Diana, jungfrun” (1:474-475). 

Likadant är det med nymfen Kallisto som också följer Diana. Hon bär på passande jaktverktyg och 

är gudinnans personliga favorit: ”[I]ngen nymf på Mainalos’ branter hölls av gudinnan mer 

kär.” (2:415-416) En tredje till Sálmakis kontrasterande flicka är Syrinx som ”skänkte Ortygias 

jungfru all sin dyrkan, var kysk som hon och klädd som gudinnan” (1:694-695).  

 Ett andra utmärkande drag hos Sálmakis är att hennes utseende är mycket viktigt för henne. 

Kallisto beskrivs som att hon ”ej hade håg för att […] fåfängt byta frisyr” (2:411-412), och Dafne är 

ointresserad av sin egen skönhet: ”[D]in skönhet förbjuder dig, Dafne, leva så som du 

vill.” (1:488-489) Här märks de likheter med myten om Narkissos och Echo som Mariapia 

Pietropaolo pekar ut.  Vanda Zajko fortsätter också på det här spåret och pekar ut Sálmakis 47

 Murgatroyd 2012, s. 181.44

 Charles Segal, Landscape in Ovid’s Metamorphoses: a Study in the Transformations of a Literary Symbol, 45

Wiesbaden: Steiner 1969, s. 10.

 Burkert 1987, s. 151.46

 Pietropaolo 2011, s. 289.47
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narcissistiska drag i förhållande till Sigmund Freuds modell över den narcissistiska kvinnan.  Dock 48

noterar varken Zajko eller Pietropaolo att medan Narkissos narcissism är ett resultat av en gudomlig 

förbannelse verkar Sálmakis självbeundran ha uppstått ur hennes person. I förhållande till de 

nymfer som skildras i verket kan Sálmakis med sina narcissistiska drag och lathet stämplas som 

abnorm. 

 När Sálmakis får syn på Hermafróditos plockar hon blommor som i sig är ett motiv som 

återkommer i Ovidius berättelse om Proserpina som blir kidnappad och våldtagen av Pluto 

(5:391-424). Allison Glazebrook och Nicola Mellor poängterar i kapitlet ”Bodies & 

Sexuality” (2013) att ”the unmarried girl was frequently described as a ripe fruit or flower about to 

be plucked”.  Också Segal noterar motivets koppling till försvarslöshet inför ”lustful powers”  och 49 50

att Sálmakis plockar blommor låter antyda mytens avsikter.  Läsaren blir benägen att tro att den 51

unge mannen ska få syn på nymfen och väckas av åtrå och verkets ram av våldtäkter gör tanken 

rättfärdigad. Kvinnan och hennes kropp väcker åtrå genom att mannen och hans blick riktas mot 

henne. Det väcker misstanke om våldtäkt och läsaren går vidare med det som förutsättning och 

förväntar sig sexuellt våld. Så som lusten kan ses uttryckas i myten om Dafne och Apollon. Men att 

Ovidius skildrar Sálmakis med att plocka blommor när hon får syn på pojken kan detta istället verka 

som en förvarning att den oerfarna Hermafróditos ska få sin blomma plockad av henne. Som 

Patricia B. Salzman Mitchell påpekar väcker bilden en fantasi av en ung pojke som är ”directed to 

undeveloped pueri, whose masculinity has not yet been completely achieved”.  Hermafróditos är 52

endast femton år gammal då han träffar Sálmakis (4:292).  

 Leo C. Curran menar i sin artikel ”Rape and Rape Victims in the Metamorphoses” (1978) att 

nymferna som var kända för sin sexuella oblyghet skildras på ett nära ironiskt sätt av Ovidius: 

”With his penchant for ironic reversal, what Ovid has in fact done is to treat these nymphs as if they 

were those paragons of female virtue … whose most precious possession was premarital 

virginity.”  Psykologin i Ovidius våldtäkter menar Curran har att göra med en rankning av kvinnor 53

 Zajko 2009, s. 191.48

 Allison Glazebrook & Nicola Mellor, ”Bodies & Sexuality”, A Cultural History of Women. Vol. 1, In Antiquity, Janet 49

H. Tulloch (red.), London: Bloomsbury 2013, s. 35.

 Segal 1969, s. 34.50

 Se Robinson 1999.51

 Salzman Mitchell 2005, s. 35.52

 Leo C. Curran, ”Rape and Rape Victims in the ’Metamorphoses’”, Arethusa, 11, 1978: 1, s. 231.53
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i termer av sexuell åtråvärdhet där den unga och jungfruliga flickan värderas högst.  Samtidigt 54

värderades också outvecklade pojkar högt, som påpekat av Salzman Mitchell. Ovilligheten och 

motståndet innebär att det är viljan våldtäktsmannen bryter ner för att komma åt hennes kropp och 

det är hans ära att få vara hennes första.  Det är alltså inte endast blicken som väcker åtrån utan 55

också responsen den jagande bemöts av. Reaktionen på närmanden verkar i Metamorfoser vara 

avgörande för nymfens status och sexuella vilja. 

 Våldtäkt av en kvinna som skulle ansetts vara sexuellt mogen, eller villig, verkar inte vara 

skildrad i Metamorfoser. Curran poängterar att Ovidius skildring av ovilliga nymfer kan liknas vid 

dagens feminist som skildrar en prostituerad med rättigheten att anklaga en man för våldtäkt.  Men 56

nymfen är fortfarande en ung flicka som inte är intresserad av sex. Det kan föreslås att Ovidius 

endast ansåg att våldtäkt kunde ske då offret var en ung flicka vars dygd och oskuld var hennes 

viktigaste egendom. Detta verkar inte vara fallet för den unga outvecklade pojken. 

 I Sálmakis-myten är det den kvinnliga nymfen som fastnar för den unge pojken. Det har 

skildrats andra kvinnor i verket som åtrår män: Venus och Adonis; Eos och Thisbe; Echo och 

Narcissus. Till skillnad från Ovidius jagade och ovilliga nymfer skildrar han dessa kvinnor som den 

förföljande. Trots Sálmakis likhet med dessa kvinnor skiljer hon sig också från dem. Men hennes 

sexuella intresse behöver inte i sig betyda att Sálmakis är abnorm, endast att hon inte har dedikerat 

sig själv till ett jungfruligt liv som till exempel Dafne. Rankningen av kvinnors sexuella åtråvärde, 

som nämnts tidigare, kan däremot innebära att den jungfruliga Dafne och den begärande Sálmakis 

hamnar i varsin ände av spektrumet. Dock kan det inte med säkerhet antas att Sálmakis önskar få 

uppmärksamhet från föredraget kön. Men eftersom Ovidius innan det sexuella mötet beskriver 

Sálmakis som annorlunda från sina systrar kan hon sägas tillhöra den grupp kvinnor som är sexuellt 

intresserade. Venus och Echo uttrycker sig även de som den intresserade parten men till en viss 

gräns.  

 Sálmakis går upp till Hermafróditos och ber om att få älska med honom. Att vara angelägen 

till den grad att be om sexuellt umgänge är inte Echo. Den här lusten kan liknas vid manliga gudar 

som Jupiter eller Apollon. Hennes likheter med de manliga gudarna innefattar hennes tilltalande av 

sitt föredragna kärleksobjekt på samma sätt som Alfevs. Alfevs, i och med att Arethusa dyker ner i 

hans vatten naken, kallar till henne anspråkslöst och lekfullt. Här är det Sálmakis som naken närmar 

sig pojken, visat i hennes val av klädnad: ”Ofta med kroppen svept i sin genomskinliga 

 Curran 1978, s. 230.54

 Curran 1978, s. 231.55
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mantel.” (4:313) Hon föreslår: ”Har du en trolovad, kom, låt oss då i hemlighet älska. Är det ej så, 

må jag bli din brud och dela ditt läger!” (4:327-328) Reaktionen hon får från Hermafróditos är lik 

den stereotypa jungfruns: ”Han, som aldrig erfarit kärlek, blev med ens blossande röd.” (4:329-330) 

Curran menar att, så som Dafne verkar skönare i sin rädsla, blir skönhet ”enhanced by disarray of 

clothing or hair, by discomfort and embarrassment, or by fear”.  Hermafróditos visar alltså sin 57

status och sexuella vilja i att han visar tecken på genans. Detta tillsammans med att hans genans 

också förskönar honom gör det tydligare att istället för nymfen som den jungfruliga flickan blir det 

här den unge pojken som får rollen som den mycket unga och oerfarna oskulden. Ovidius beskriver 

Hermafróditos genans som att hans ”rodnad förhöjde hans skönhet” (4:330).  

 Amy Richlin skriver att ”the display of the woman’s body and fear to her rapist-to-be (and 

reader) often precedes her rape”.  Rädslan är inte endast en skildrad känsla hos våldtäktsoffren 58

utan dess uppvisning signalerar den kommande våldtäkten. Richlin kritiserar också Curran när hon 

menar att han ”argued that the narrator’s consciousness of the victims’ fear shows his empathy for 

them; but the narrator stresses how visually attractive the disarray of flight, and fear itself, made the 

victim”.  Men Ovidius intentioner med skrifterna kan uttrycka en empati för kvinnor samtidigt som 59

hans perspektiv är grundat i en objektifierande ställning gentemot kvinnor.  

Abnormiteten eskalerar 

Sálmakis tar sig friheten att börja kyssa Hermafróditos och slänga sig över honom. Hermafróditos 

förkastar genast hennes kommentarer och erbjudanden. Han svarar: ”’Sluta!’ ropar han då. ’Annars 

flyr jag och lämnar dig och din källa!’” (4:336-337) Han gör inget annat än att hota med att gå 

därifrån. Nymfen backar, gömmer sig bakom en buske och stirrar på pojken som börjar klä av sig 

för att bada i källvattnet. Hermafróditos klär av sig för att kliva ner i vattnet. Åsynen av 

Hermafróditos nakna kropp gör att Sálmakis utbrister: ”Jag vann, han är min!” (4:356) Som 

kontrast till Arethusas situation gömmer sig redan Alfevs i vattnet, redo att ta henne. Sálmakis 

däremot väntar till stunden då han hoppat in i källan för att sedan kasta av sig sina kläder och hoppa 

i efter honom. 

 Väl i vattnet börjar hon kyssa, klänga och ta på pojken trots hans motstånd och brist på 

samtycke: ”[Sálmakis] får fatt honom; fast han gör motstånd famnar hon honom ömt, stjäl 

obesvarade kyssar, smeker ett ovilligt bröst.” (4:357-359) Det är inte heller fråga om att pojken 

 Curran 1978, s. 227.57

 Richlin 2014, s. 139.58

 Richlin 2014, s. 139.59
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enkelt kan springa därifrån när vattennymfen är i sitt esse och därmed oundkomlig. Sálmakis 

beskrivs som en orm som övertar sin angripare örnen. Hon beskrivs också som en murgröna och en 

bläckfisk för att visa hur hennes kropp slingrar sig runt honom. Sálmakis vill inte skiljas från sitt 

offer och ber gudarna föra dem samman. Det har klargjorts att Hermafróditos är son till Hermes och 

Afrodite vilket gör det osannolikt att det är dessa två som uppfyller hennes önskning. Matthew 

Robinson föreslår att det är Afrodites gemål Hefaistos som är den skyldige.  Robinson menar att 60

liknelsen med Platons Symposium där Hefaistos själv smälte samman kroppar går att utvinna också 

här.  Som smedens gud är han den som har makten att utföra önskningen men också som gemål till 61

Afrodite straffar han hennes avkomma med hennes älskare Hermes. Upp ur vattnet stiger en 

tvåkönad och på samma gång en enkönad varelse. Metamorfosen är fullbordad. En röst som 

förklaras vara Hermafróditos förbannar källvattnet hädanefter, det ska avklä alla män på sin 

manlighet.  

 Sálmakis har fullbordat ett sexuellt övergrepp som kvinna, men har i och med detta 

upptagits själv av resultatet. Dock menar Amy Richlin i Arguments with Silence : Writing the 

History of Roman Women att ”Salmacis’s body remains only as the female part of the new body, 

while her consciousness is gone; as so often in ancient tales, not what she prayed for”.  Sálmakis 62

bär på många likheter med manliga gudar och skiljer sig från kvinnliga figurer. Kartläggningen av 

sexuella skillnader inom verkets narrativ, som de Lauretis menar finns i varje narrativ, har 

överskridits. Men till skillnad från de manliga gudarna går hon inte iväg från det sexuella mötet 

oskadd utan liknar de kvinnor som blir våldtagna i det att hon, själva personen Sálmakis, förändras 

och försvinner. Den kvinnliga kroppen är fortfarande i fokus medan kvinnans levda erfarenhet 

raderas. Hon kan inte undkomma våldet som följer trots Sálmakis tydliga förövarställning. 

Tillvägagångssättet är sig likt men resultatet är inte detsamma. Hermafróditos liknar de jungfruliga 

nymferna och han blir övergripen men hans röst kvarstår i och med resultatet. Trots Sálmakis 

önskan om att få smälta samman med honom benämns han vid namn och skildras som att han får 

behålla sitt sinne och sin levda erfarenhet. 

 Resultatet bildar en kontrast till mötet mellan Hermes, gränsöverskridaren, och Afrodite, 

kärleksgudinnan. Hermafróditos och Sálmakis har inte överskridit någon gräns utan balanserar som 

en varelse på gränsen mellan könen. En figur som annars tydligt överskrider gränser för kön är 

 Robinson 1999, s. 222.60
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Caenis som våldtas av Poseidon och får sin önskan om att bli man uppfylld eftersom hon aldrig mer 

vill gå igenom samma sak (12:189-209). 

KÖNSROLLER 

En tydlig komponent i Ovidius myt om Sálmakis och Hermafróditos är könsrollerna tillsammans 

med de kroppar dessa projiceras på. Hermafróditos, en ung pojke, tecknas i likhet med de 

jungfruliga nymferna, såsom Dafne och Syrinx. Sálmakis, en kvinnlig nymf, porträtteras som 

annorlunda från dessa nymfer och dem vars följe hon verkar vara en del av. Dessa könsroller går 

emot andra framställda män och kvinnor i Ovidius Metamorfoser. Samtidigt står de i kontrast till 

samtida förväntningar om vad det ska innebära att vara kvinnlig eller manlig, alltså de förhållanden 

under vilka Ovidius skrev sitt verk. I det här avsnittet kommer jag att ge några aspekter på romarnas 

syn på sexualitet och hur dessa förutsatta syner på det manliga och kvinnliga blir behandlade i 

myten om Sálmakis i Ovidius Metamorfoser. Detta görs eftersom det är av vikt att sätta in myten i 

en historisk kontext för att undvika att tillämpa anakronistiska begrepp. Sálmakis ter sig inte bara 

annorlunda från andra nymfer gällande hennes vardagsnöjen utan också i hennes attityd gentemot 

män. Detta betonar vikten av att sätta hennes attityd i en kontext kring samtida synen på sexualitet.  

Sexualitet 

Till skillnad från idag baserade inte romarna sin syn på sexualitet på ett system av homosexuella 

och heterosexuella relationer och identiteter. Det betyder inte att det inte fanns några homosexuella 

kvinnor och män. Det handlade om preferenser och individens föredragna roll i den sexuella akten. 

Normalt sett var en person antingen den som penetrerade eller den som blev penetrerad. I det antika 

romerska samhället handlade det om att vara aktiv (den som penetrerade) eller att vara passiv (den 

som blev penetrerad).  Romarna såg på sexuell identitet som beroende av en penetrerande roll 63

vilket innebär att de hade ett fallocentriskt fokus gällande människans sexualitet menar Holt N. 

Parker i ”The Teratogenic Grid” (1997).  Parker skriver att vaginan kan hittas som ett av tre hål att 64

penetrera i det system som romarna hade för sexuellt samlag. Ett system där de andra två var 

munnen och anus.  På grund av att systemet hade sin grund i den kvinnliga kroppen blev hon 65

därmed per definition passiv. Fallocentrismen innebar att mannen blev den aktiva parten. 

 Holt N. Parker, ”The Teratogenic Grid”, Roman Sexualities, Judith P. Hallett & Marilyn B. Skinner (red.), Princeton: 63

Princeton University Press 1997, s. 48.
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 En individs preferenser och roll i den sexuella akten var inte begränsad till det privata. Att 

vara aktiv eller passiv sa mycket mer om en person än hur personen önskade spendera sin tid i 

sovrummet. Som Marilyn B. Skinner poängterar i Sexuality in Greek and Roman Culture (2014) 

hade den aktiva mannen mycket att visa upp för allmänheten: ”physically to be impervious to pain 

or fatigue, mentally to be stern and unyielding, and, of course, always to take the insertive position 

in sexual congress.”  Medan passivitet, som kunde komma att innefatta också män, innebar ”more 66

than a simple yearning to be penetrated. It was a failure of willpower.”  Passiviteten gällande 67

mannen inkluderades i den romerska kategoriseringen eftersom det rörde sig först och främst om 

penetrering. Den passiva mannen blev pathicus, en nedlåtande term för en man som njöt av att bli 

penetrerad.  Men en man i det romerska samhället förväntades bete sig efter bilden kring mannen 68

som aktiv och allt vad det innebar. En man i det romerska samhället var dömd att ”ceaselessly […] 

perform masculinity, showing no hint of mollitia, “softness,” in conduct, dress, or demeanor”.  69

 När kvinnan, i sin tur dömd att alltid representera passivitet, var aktiv blev hon utifrån 

romarnas kategorisering abnorm. Den aktiva kvinnan gick emot allt vad det innebar att vara kvinna 

och hon, enligt Parker, ”hunts and seeks out men to give her pleasure and uses them as toys”. Den 

aktiva kvinnans sexualitet och beteende byggdes på idén kring den aktiva mannen  och kan därför 70

sägas sakna insikt i kvinnans faktiska sexualitet. Den kvinnliga sexualiteten definieras av Eva 

D’Ambra som något i behov av kontroll i det romerska samhället. Hon säger: ”Female sexual desire 

was considered a dangerous, antisocial force by male authorities who saw it as a base appetite better 

suited to animals than humans.”   71

Ovidius Kroppar 

Leo C. Curran skriver att Ovidius skapar karikatyrer av idén om den manliga sexualiteten.  Den 72

har en ”virility of such spectacular potency that it can seriously hurt, wound, or even destroy a 

woman in the very act of intercourse”.  Med hänsyn till kropparna i Ovidius Metamorfoser menar 73

 Marilyn B. Skinner, Sexuality in Greek and Roman Culture, 2. ed., Chichester, West Sussex, UK: 2014, s. 281.66

 Skinner 2014, s. 281.67
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Charles Segal att ”if the female body in the Metamorphoses is characterised by its status as a visual 

object, its passivity, its appropriation by the male libidinal imagination, and its role as a vessel to be 

’filled’ by male seed to continue a heroic lineage, the ideal of the male body is impenetrability”.  74

Denna penetrationsångest kan ses skildras i myten om Caenis. Efter att guden Neptunus våldtar 

henne ger han henne en önskan och hon ber att få bli man eftersom den manliga kroppen inte är 

möjlig att penetrera (12:196-205). Dubbelmoralen i romarnas syn på sexualitet demonstreras i 

Ovidius våldtäkter genom den våldtagna kvinnans dubbla straff. Kallisto blir bestraffad av både 

Diana och Hera för att hon i sin roll som jungfru har blivit gravid. 

 I Sálmakis-myten skildrar Ovidius två karaktärer vars könsroller inte stämmer överens med 

hans övriga könsskildringar eller idén om den manliga sexualiteten. Hermafróditos kropp är inte 

ideal eftersom han till slut på ett sätt eller annat blir penetrerad av Sálmakis kvinnlighet. Men 

Matthew Robinson i sin artikel ”Salmacis and Hermaphroditos: When two become one” (1999) 

diskuterar Hermafróditos i förhållande till hur figuren tidigare har skildrats: som en hermafrodit. I 

och med hans flytande könsidentitet har han blivit porträtterad som feminin: ”the tradition of an 

effeminate Hermaphroditus and the association of Hermaphroditus with effeminacy are both 

attested well before the Metamorphoses.”  På grund av Hermafróditos koppling till det kvinnliga 75

könsorganet blir han alltså per automatik definierad som passiv, enligt Robinson: ”As a religious 

figure he represented sexual union, but owing to the fact that he was άνδρόγυνος [androgyn] in a 

literal sense, he came to be represented in literature and art as άνδρόγυνος in a pejorative sense, that 

is effeminate and pathic.”  Men hans androgyna utseende har av Zajko setts på som ett resultat av 76

Ovidius myt som en etiologisk ursprungsmyt.  Pietropaolo föreslår även hon att Ovidius myt är 77

etiologisk.  I vilket fall är Hermafróditos kropp genomtränglig och han misslyckas i att föra vidare 78

sin säd.  

 De kvinnor som utsätts för våldtäkt hos Ovidius porträtteras inte som sexuellt frigörande. 

Däremot blir Sálmakis ett exempel på ångesten över den kvinnliga sexualiteten som kontrollerad 

(eller inte kontrollerad) av henne själv. Charles Segal menar: ”In the Metamorphoses it is the 

unadorned, uncultivated body that attracts … but the attention is unwelcome. In such settings the 

 Segal 1998, s. 23.74

 Robinson 1999, s. 216.75

 Robinson 1999, s. 217.76

 Zajko 2009, 175.77

 Pietropaolo 2011, s. 285.78
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arts of feminine adornment are grotesque or misplaced.”  Sálmakis är väl medveten om sitt 79

utseende, som tydliggörs när hon förbereder sig inför att tilltala Hermafróditos: ”Men hon vågade 

sig inte fram … innan hon smyckat sig först och ordnat manteln med omsorg, anlagt den hållning 

och min som kom hennes färgring att lysa.” (4:317-319) Men en kvinna med ett intresse i sitt 

utseende kunde betyda att hon var falsk och gömde skavanker som mannen hade rätten att känna 

till, enligt Allison Glazebrook och Nicola Mellor.  Sálmakis skildras som en kraft för stark för 80

offret att hantera, trots hans uppenbara kamp. Precis som den aktiva manliga, och gudomliga, 

sexualiteten tillintetgör kvinnor blir den aktiva och kvinnliga sexualiteten lika tillintetgörande.  

SUBJEKTIVITET 

Skillnaden mellan Stieg Larsson och Märta Tikkanens våldtäktsskildringar är enligt Kristina 

Fjelkestam ”synen på penetration, vilken i sin tur baseras på respektive romans tidstypiska syn på 

kön och våldtäkt”.  Den rådande maktstrukturen skildras och definieras inom ramen för romanerna 81

och verket. På samma sätt skiljer sig dessutom begärsstrukturen i respektive roman. Vidare 

poängterar Fjelkestam att ”Tikkanens roman befinner sig inom en radikalfeministisk ram som 

tydligt förhåller sig till en könskomplementärt heterosexuell norm, medan Larssons roman snarare 

inspirerats av queerteoretiska teoriers syn på kön som en konstruktion”.  Tova Randers 82

(huvudkaraktären i Tikkanens roman), till skillnad från Lisbeth Salander (huvudkaraktären i 

Larssons roman), penetrerar inte sitt offer vilket demonstrerar detta. Leo C. Curran tar upp att 

Ovidius inte skildrar den våldsamt sexuella akten explicit när det gäller penetration. Snarare tar sig 

våldtäkten till uttryck genom ”preliminaries, concomitants such as flight of the victim, a 

transformation of shape, or other consequence”.  Medan det anatomiskt penetrerande eller det 83

explicit fysiska sexuella akten är i centrum hos Larsson och Tikkanen framstår det som varken eller 

hos Ovidius. 

 Hos Ovidius och hans skapade poetiska universum tar sig det manliga och kvinnliga till 

uttryck också genom skildrade blickar och subjektsposition som ska visas i nästkommande avsnitt 

med hjälp av Teresa de Lauretis. I och med att varje verk skildrar könsroller och 

genuskonstruktioner på olika sätt måste maskuliniseringsprocessen ta sig uttryck på olika sätt. 
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Kvinnorna i Larsson och Tikkanens romaner anammar våldtäktsmännens uttryck för sin 

maskulinitet och vad den innebär. Tova Randers till exempel börjar bowla för att ta sig an bilden av 

maskulinitet som verkar inom ramen för romanen. På samma sätt uppstår bilden av vad manlig 

sexualitet innebär inom Ovidius Metamorfoser. Som diskuterat framstår även vad den kvinnliga 

sexualiteten är kapabel till att utföra i Metamorfoser.  

 Om det för Martti Wester i Män kan inte våldtas, mannen som våldtar Tova Randers,  

innebär vissa saker att vara manlig är det i Ovidius verk förberedelser och omkringliggande 

komponenter som är uttryck för manligheten och dess sexualitet. Enligt Leo C. Curran är våldtäkt 

dessutom en karikatyr av den manliga sexualiteten.  Eftersom Fjelkestam nämner att Tova och 84

Lisbeth lämnar sina roller som offer skapas vissa antaganden om vad den ska innebära. Den är inte 

våldsam och uttrycker inte sitt begär på ett sexuellt våldsamt sätt. Offerrollen innebär också den en 

viss status i Metamorfoser. Som tidigare hävdat av Segal är den ett objekt, den är passiv och 

innehas av kvinnan. 

 Vidare är våldtäkt en såpass stor del av den manliga sexualitetens uttryckssätt i Ovidius 

Metamorfoser att Patricia B. Salzman Mitchell utpekar mönstret hos våldtäktsmannen Jupiter som 

”he sees, he falls in love, he chases and deceives and finally ravishes the woman”.  Mönstret 85

används som utgångspunkt och struktur i analysen, dock inte i samma ordning. Eftersom kärnan i 

Teresa de Lauretis idé kring narrativ handlar om begär kommer delen ” falls in love” översättas till 

”åtrå” och påbörja analysen. 

Sálmakis åtrår 

Enligt Alison Keith i ”Versions of Epic Masculinity in Ovid’s Metamorphoses” (1999) är det i 

Sálmakis-myten som Sálmakis bryter ett visst mönster gällande subjektivitet.  Som tidigare nämnt 86

ska de Lauretis resonemang kring begär inom den narrativa strukturen utifrån den långa traditionen 

av Oidipus-studier här användas tillsammans med Adriana Caraveros text ”Oedipus errs 

twice” (2000). 

 de Lauretis definierar det manliga subjektet som rörligt och att det ”crosses the boundary 

and penetrates the other space”.  I Ovidius myt om Sálmakis och Hermafróditos presenteras 87

 Curran 1978, s. 218.84

 Salzman Mitchell 2005, s. 23.85
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läsaren allra först för den unge pojken Hermafróditos: ”Han fann sin glädje i att vandra i okända 

trakter, se nya floder och hav, och hans iver gjorde det lättsamt.” (4:294-295) Hermafróditos har 

passerat genom ett flertal platser och utrymmen vilket etablerar honom som rörlig och han fyller 

rollen som ”male-hero-human, on the side of the subject”  vilket likaså Keith noterar . När han 88 89

anländer till Karien hittar han Sálmakis källa och har penetrerat in i ännu en plats. Detta fyller i sin 

tur de Lauretis definition av kvinnans roll i narrativ som ”an element of plot-space, a topos, a 

resistance, matrix and matter”.  Enligt Segals definition av den manliga kroppen ska han dessutom 90

fylla en kvinnlig kropp med sin säd och skapa en blodslinje. Sálmakis blir den plats som passeras 

och cementerar denna roll i och med att källan, det objekt som fäster henne i platsen, bär hennes 

namn: ”Hör nu orsaken till att Sálmakis är så beryktad och varför den som berört dess [min 

kursivering] vatten blir vek och försvagad.” (4:285-286) Hon är även det visuella objektet.  

 Adriana Caravero menar att ”in so far as she is the woman of Man and for Man, different 

from him since he is the paradigm of the human species, the woman […] is never universal”.  Både 91

Keith och de Lauretis utgår från kvinnan som placerad inom mannens universella positionering. 

Men Caraveros vidare poäng är att ”the Sphinx challenges Oedipus on a level of epistemic 

coherence. She invites him to place Woman next to man — in the position, always denied her, of the 

subject”.  Myten om Sálmakis och Hermafróditos, läst ur ett sådant perspektiv, gör Sálmakis 92

position avvikande på så sätt att hon intar en subjektiv position som kvinna. Keiths behandling av 

myten innebär att Sálmakis misslyckas i sitt försök att överta rollen som den mobila hjälten och 

befästs som plats.  Men Keith utesluter Sálmakis roll som våldtäktsförövare. Positionen som 93

våldtäktsförövare inbegriper subjektivitet då våldtäkt inom Ovidius Metamorfoser är lika med att 

begära. 

 Maskuliniseringsprocessen förutsätter alltså mannens universella positionering, men en 

kvinna eller icke-man kan överta den maskulina rollen genom att våldta. Dock innebär det att den 

maskulina könsrollen inte borde kunna brytas ner när det gäller våldtäkt eftersom våldtäkt är en 

viktig komponent i maskulinitetens utlopp. Sálmakis-myten läst gentemot detta borde göra 

Sálmakis till en utövare av den maskulina rollen. Ovidius placerar mannen inom den universella 

 de Lauretis 1984, s. 121.88
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positioneringen i Metamorfoser och kvinnan som det objekt han ska åtrå. Men Ovidius skiljer 

Sálmakis från kvinnans antagna roll och plats inom ramen för verket. Hon skiljs fysiskt från det 

visuella objektet, källan, som vidare symboliserar den platsbaserade rollen kvinnan ska besitta. 

Endast när han skildrar ett mönster av en manlig och rörlig hjälte gentemot en platsbaserad kvinna 

kan han separera Sálmakis från det manliga. Därmed placerar han Sálmakis jämte mannen. I och 

med att spegeln enligt Willard McCarty i sin artikel ”The Shape of the Mirror: Metaphorical 

Catoptrics in Classical Literature” (1989) innebar ett slags upprätthållande av själva kvinnligheten  94

blir Sálmakis narcissistiska sätt att bete sig ett förtydligande av hennes kvinnlighet. Sálmakis måste 

inte utföra en typisk maskulin handling för att bli ett subjekt, inte heller övergå i en föreställning av 

det manliga. Här skildrar Ovidius en kvinna som subjekt i sin egen rätt. Alltså placeras hon med 

hjälp av de feminina kvaliteter hon får utanför det maskulint subjektiva. Så som Ovidius har skildrat 

det maskulina inom ramen för Metamorfoser. Hennes subjektsposition är inte formad utefter en 

maskulint föreställande position.  

Sálmakis ser 

Det första som sker i den manliga gudens mönster av våldtäkt är att han får syn på en ung flicka. 

Den här föreställningen av den maskulina positionen är den med en begärande blick. Det är när 

Sálmakis får syn på Hermafróditos som hennes begär tar sin början: ”[N]är hon blev varse den 

unge; då greps hon av okuvlig åtrå” (4:316). Ovidius använder sig av hetta och flammor för att 

markera begär, vilket i sin tur väcks av åsynen av en vacker flicka. Oftast är det den manliga guden 

som blir träffad av detta begär. Apollon till exempel: ”And as the stubble of the harvested grain is 

kindled, as hedges burn with the torches which some traveller has chanced to put too near, or has 

gone off and left at break of day, so was the god consumed with flames, so did he burn in all his 

heart.” (1:490) Sálmakis blick blir skildrad på ett liknande sätt: ”Så snart najaden får se den nakne 

ynglingens skönhet flammar än hetare hennes begär och ögonen lågar.” (4:346-347) Blicken är 

enligt Teresa de Lauretis kopplat till subjektiviteten inom mytens narrativ  vilket, applicerat på 95

Sálmakis-myten, vidare definierar Sálmakis som i en subjektsposition. 

 Blicken är enligt Patricia B. Salzman Mitchell könad och hon definierar den manliga och 

feminina blicken med hjälp av Ovidius myt om Europa och Jupiter: ”If one understands feminine as 

the opposite of masculine, then if the male gaze is performative, penetrative, controlling, and 

 Willard McCarty, ”The Shape of the Mirror: Metaphorical Catoptrics in Classical Literature”, Arethusa 22, 1989: 2, s. 94
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objectifying, Europa’s gaze is feminine as it is the contrary.”  Här i förhållande till Jupiter och 96

Europa uppstår ett binärt motsatspar. Om detta appliceras på Sálmakis och Hermafróditos blir 

Sálmakis vid första anblick bäraren av den manliga blicken. Det är Sálmakis som med sin blick 

begär Hermafróditos. Sálmakis blick blir dock inte performativt manlig, däremot liknar den en 

föreställning av det manliga eftersom det måste ske en upprepning under en längre tid av en yttre 

(oftast samhällelig) kraft som definierar en person som manlig eller kvinnlig. Med Salzman 

Mitchells precisering skulle detta binära motsatspar innebära att Hermafróditos äger den feminina 

blicken. 

 När Hermafróditos har dykt ner i vattnet blir hans kropp beskriven som ett objekt: ”Sällsamt 

skimrar hans kropp i det genomskinliga vattnet, som en figur av elfenben, en marmorvit lilja under 

det klaraste glas.” (4:354-356) Här måste originalet på latin tas hänsyn till. När Hermafróditos är i 

vattnet beskrivs han på latin som: ”[S]igna tegat claro vel candida lilia vitro.”  Detta gör 97

beskrivningen mer specifik än i den svenska översättningen. Det ursprungliga ordet som Ovidius 

använder sig av är tegat som kan översättas till innesluten. Hermafróditos befinner sig under vattnet 

men han är innesluten av Sálmakis vatten. När en kvinna i Ovidius Metamorfoser blir beskriven 

med hjälp av en manlig blick som statyliknande har detta enligt Charles Segal ofta en underliggande 

betydelse. Segal skriver: ”[T]his immobilization has a more sinister side […], where the female 

victim of rape is often described as ’entrapped’ or ’enclosed’.”  Kvinnan som innesluten av den 98

manliga blicken kommer att bli våldtagen eftersom hon, fångad av hans blick, blir immobiliserad 

och därmed utsatt för hans rörlighet. Hermafróditos blir ett objekt när han i situationen blir 

beskriven som en figur av marmor, och därmed blir immobiliserad av Sálmakis begärande blick.  

 Dock menar Salzman Mitchell, med hänvisning till Georgia Nugent, att Hermafróditos blick 

dras till Sálmakis källa och ”while Hermaphroditus rejects Salmacis, he is attracted to her (pool)”.  99

Salzman Mitchell diskuterar Arethusa, nymfen som blev våldtagen av flodguden Alfevs, i 

förhållande till Hermafróditos. Hon menar att både Arethusa och Hermafróditos finner en källa med 

vatten där de med en manlig blick objektifierar sina kroppar.  Hermafróditos kan enligt Salzman 100

Mitchell vara attraherad till både Sálmakis och sin egen kropp. Återigen tänjs gränser ut i myten när 
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Hermafróditos attraheras av sin kropp i Sálmakis vatten. Detta kan även te sig som en förvarning 

för vad som kommer att ske. Det feminina vattnet, kopplat till Sálmakis och är en del av henne, 

omringar hans spegelbild.  

 Innan Sálmakis närmar sig Hermafróditos gör hon sig i ordning. Eftersom Ovidius skildrat 

begäret gällande blick såpass tydligt är anledningen troligtvis att Hermafróditos blick ska mötas av 

något att begära. Det faktum att Sálmakis skildras som att vilja bli begärd gör att Hermafróditos 

mycket väl kan komma att inneha en begärande blick. Även med fokus på Sálmakis blick blir 

hennes kropp, den kvinnliga kroppen, likaså det objektifierade och det som ska vara attraktivt. 

Blickarna i termer av manligt och kvinnligt görs allt suddigare i denna myt. Samtidigt som 

Sálmakis gör sig tilltalande för en manlig blick åtrår hon Hermafróditos kropp med sin blick. 

Samtidigt skildras Sálmakis blick som ”ögonen lågar, så som när Foibos’ anlete klart reflekteras av 

spegeln om den är riktad rakt mot ljuset” (4:347-348). Sálmakis kan sägas se något av sig själv i 

Hermafróditos, i och med att Sálmakis har vissa narcissistiska drag uppstår ännu ett lager av begär.  

 Både Hermafróditos och Sálmakis objektifieras samtidigt som de begär den andra och 

därmed tar de an en subjektivitetsposition. Eftersom blickarna är en viktig del av subjektiviteten i 

myten skapas positionerna utifrån de mångtydiga blickarna. För det första är blicken i myten om 

Sálmakis och Hermafróditos interagerande mellan de två, till skillnad från andra möten mellan 

kvinnor och män. För det andra är den också cirkulär: Sálmakis åtrår Hermafróditos som i sin tur 

åtrår Sálmakis källa som i sin tur är Sálmakis. För det tredje är deras blickar beroende av deras egen 

spegelbild. Hermafróditos är attraherad till objektet Sálmakis men kan samtidigt sägas åtrå sin 

spegelbild i vattnet. Sálmakis är attraherad av den objektifierade Hermafróditos men kan samtidigt 

sägas åtrå det hon ser speglas på hans yta, alltså något ur sin egen spegelbild som visats tidigare. 

Återigen märks det att maskuliniseringsprocessen inte tar sig till uttryck heller i blickarna eftersom 

Sálmakis bibehåller en viss objektsposition genom hennes platsbaserade källa som objektifieras av 

Hermafróditos. Både Sálmakis och Hermafróditos besitter blickar som objektifierar. Eftersom det 

innebär ett begär i och med att objektifiera och begäret tillhör subjektet, som diskuterat utifrån 

Teresa de Lauretis resonemang, innebär denna blick i sig också subjektivitet.  

Sálmakis förför 

Våldtäkt som föregås av försök till förförelse är enligt Curran ett resultat av att mannen ”prefers the 

ego satisfaction of manipulation of the woman’s will by his attractiveness, charm or intelligence to 

brute physical mastery of her body”. Men när förförelsen i form av tal misslyckas antar han ”his 
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true form and prepares to rape her”.  Han nämner gudar som Apollon, Jupiter och Peleus vars tal 101

är en återkommande strategi hos Ovidius våldtäktsmän.  Apollons tal till Dafne är, i Currans ord, 102

”so absurd that he makes a fool of himself”.  Det lyder som följes: 103

Undrar du ej vem din älskare är? Jag är alls ingen bergsbo 
eller en simpel herdetölp som går här och vaktar 

boskap och får. Du anar ej, du obetänksamma, 
vem du flyr - det är därför du flyr. Det delfiska landet,  
Tenedos, Klaros och Pataras stad är jag härskare över. 

Jupiter själv är min far. Vad som förestår, är och har varit, 
allt kan jag röja; av mig stäms lyrans strängar till sången.  
Träffsäker är min pil […] (1:512-519) 

Apollons tal till Dafne är en enda lovsång till Apollon själv. Hans framgångar är många och hon gör 

fel i att fly. Också Jupiter nämner sig själv i sitt tal till Io då han får syn på henne då hon stiger upp 

ur en flod (1:589-596). Kristina Fjelkestam noterar i sin redogörelse för Märta Tikkanens 

våldtäktsskildring att mannen Tova Randers följt med hem plötsligt blir aggressiv efter vad som har 

verkat vara en trevlig konversation när hon försöker lämna honom. Fjelkestam noterar också att han 

”beskriver för henne hur han uppfattar hennes kropp”.  I det här fallet kan Tikkanens 104

våldtäktsskildring sägas utgå från en liknande förförelsetaktik.  

 Sálmakis tal till Hermafróditos är det enda förförande talet i Ovidius Metamorfoser som ges 

till en man av en kvinna innan en våldtäkt sker. Sálmakis tal är inte riktat till hennes ego vilket 

Curran menar att de manliga gudarna gör, istället smeker Sálmakis Hermafróditos ego. Talet 

kommer när Sálmakis ”smyckat sig först och ordnat manteln med omsorg, anlagt den hållning och 

min som kom hennes fägring att lysa” (4:319-320). När Sálmakis talar till Hermafróditos lämnar 

hon allt vad hon själv är och brer på med lovord i Hermafróditos riktning:  

O yngling, du tycks mig i sanning 
vara en gud! Om du är en gud kan du vara Cupido 

och är du dödlig, sälla de som skänkte dig livet, 
avundsvärd också din bror och systern jag gissar du äger, 
ej mindre lycklig hon vars bröst du diat som spädbarn, 
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lyckligast dock, och vida mer än andra, den flicka 

som kanske redan du fäst dig vid och ser värdig som maka. (4:320-326) 

Sálmakis, istället för att prisa sig själv, prisar det begärsobjekt hon nu fått syn på. Hermafróditos 

närapå dresseras av henne i talet till att tycka om henne. Alla kommentarer hon ger utgår från eget 

tycke och tänkande. Sálmakis ser honom som en gud. Det syns att Sálmakis önskar stärka hans ego 

eftersom det är egot som blir stärkt i tidigare våldtäkter. Delvis imiterar hon manliga förövare vars 

avsikt med förförelsen är samlag. Både Tova Randers och Lisbeth Salander imiterar sina 

våldtäktsmän med avsikt att våldta. Fjelkestam beskriver Randers imitation som att hon beskriver 

sin våldtäktsmans kropp,  och Salander imiterar sin våldtäktsmans röst . 105 106

 Om man ser till en manipulering av begärsobjektets vilja stämmer Sálmakis också in här. 

Det som i Sálmakis-myten skiljer sig åt från hur manliga gudar förför sina framtida våldtäktsoffer är 

den som talet prisar alldeles innan våldtäkten. När Sálmakis ”runt hans snövita hals försöker […] 

linda armarna” (4:335-336) kan hon sägas försöka få makt över hans kropp innan pojken nekat 

henne. De manliga gudarna som använder sig av ett förförande tal attackerar när hans begärsobjekt 

nekat honom det han vill ha medan Sálmakis går på Hermafróditos som en direkt följd av sitt tal. 

Sálmakis sexualitet skildras som än mer okontrollerbar än den manliga gudens.   

 Återigen syns det att Sálmakis subjektivitet tar sig annorlunda form från en mans 

subjektsposition. Förövaren, Sálmakis, närapå underkastar sig Hermafróditos när hon säger: ”Har 

du en trolovad, kom, låt oss då i hemlighet älska. Är det ej så, må jag bli din brud och dela ditt 

läger!” (4:327-328) Sálmakis innehar en begärande blick och en aktiv subjektsposition men hennes 

förförelse skildras som prisande av någon annan och en ren underkastelse till sitt begärsobjekt. 

Trots Sálmakis position i förhållande till Hermafróditos är den manliga sexualitetens många brister 

inte hennes. Sálmakis handlar också här efter de villkor och brister hon fått som kvinna.  

Sálmakis våldtar 

Leo C. Curran tar i ”Rape and Rape Victims in the Metamorphoses” upp att Ovidius ofta inte 

uttrycker sig explicit gällande den våldsamt sexuella akten.  Eftersom Ovidius inte utförligt 107

beskriver den penetrerande rollen tar sig det manligt aktiva och det kvinnligt passiva uttryck på 
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andra sätt. Här ska en gestaltning av våldtäkten ges för att undersöka de element som kan vidare 

visa på Sálmakis roll som våldtäktsförövare.  

Målat elfenben, ett solbelyst äpple har ofta 
liknande färg, eller månen, röd när den silverne glansen 

slocknat och ljudande brons söker lindra förmörkelsens plågor. (4:331-333) 

Redan i början av berättelsen intar Hermafróditos en obekväm ställning gentemot Sálmakis tal. Han 

har alltså inte blivit förförd av hennes smickrande ord. Men den fysiska kontakten i myten börjar 

med att Hermafróditos hoppar ner i Sálmakis vatten. Han penetrerar det objekt som Sálmakis är 

bunden till. Här uppstår en likhet med våldtäktsskildringarna av Märta Tikkanen och Stieg Larsson. 

Både Tova Randers och Lisbeth Salander blir som sagt utsatta för våldtäkt innan de själva 

bestämmer sig för att ge igen. Enligt Kristina Fjelkestam ligger det en viss osäkerhet bland 

teoretiker kring hur denna upprepning ska tolkas men ”idag torde dock de flesta vara överens om 

upprepningens ambivalens, vilken kan rymma både motstånd och underkastelse”.  Men med 108

Hermafróditos och Sálmakis verkar det osäkert att det ska handla om våldtäkt med tanke på att 

Sálmakis utbrister ”’Jag vann, han är min!’” (4:356) Här penetrerar Hermafróditos Sálmakis först i 

en skenbar ovisshet om vad det är han gör och Sálmakis hoppar i vattnet som svar på den inledande 

penetrationen av hennes källa. Återigen blir likheten till Arethusa och Alfevs tydlig i och med 

gudens jakt på nymfen som ett svar på hennes nedgång i hans vatten. 

 Följande handling av Sálmakis kan knappast tolkas som motstånd: 

[Sálmakis] slänger sin dräkt, hoppar i och får fatt honom; fast han gör motstånd 
famnar hon honom ömt, stjäl obesvarade kyssar, 
smeker ett ovilligt bröst och smyger sin arm runt hans midja,  

pressar sig mot honom, än från ett håll, än från ett annat. 
Slutligen, hur än han kämpar emot och vill undkomma henne 
snärjer hon honom (4:357-362) 

Underkastelse verkar däremot mer sannolik eftersom Sálmakis tal till Hermafróditos innebär en viss 

underkastelse av sig själv till honom. Men Ovidius skildrar en tydlig protest hos Hermafróditos. 

Sálmakis famnar honom ömt men han gör motstånd. De kyssar hon ger honom får hon inte tillbaka 

och han är ovillig. Hermafróditos kämpar emot men Sálmakis omslingrar honom. Om Ovidius 

tidigare har sagts undvika ord som skulle kunna fungera som synonymt för penetrera blir ”snärjer” 

 Fjelkestam 2013, 109.108
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det närmsta som liknar något sexuellt våldsamt. I Amy Richlins ord: ”The place of rape in Ovid’s 

texts is thus one where pleasure and violence intersect. Fear is beautiful; violence against the body 

stands in for rape.”  Korsningen mellan njutningen och våldet i Sálmakis möte med Hermafróditos 109

utspelas på följande sätt: 

[E]j olik en orm som fåglarnas konung 

fångar och bär i sin flykt, och som hängande omslingrar örnens 
huvud och klor och ringlar sin stjärt om dess utbredda vingar, 
eller som murgrönan väver sitt nät runt en högvuxen trädstam, 

och som en bläckfick djupt i havet med kraftiga armar 
håller sin fiende, fångad nyss, i ett kvävande dödsgrepp (4:362-367) 

Mötet sker inte heller på marken, genom skogen eller på en äng utan under vatten. Leo C. Curran 

poängterar att Ovidius ”has artfully chosen techniques for dramatizing the horror for us by casting it 

in the form of some common dread or anxiety we are all familiar with”.  Som tidigare sagt ges en 110

rad liknelser för Sálmakis snärjande av Hermafróditos. Hon är en orm, en murgröna och en 

bläckfisk. Hermafróditos blir örnen som inte längre får sprida ut sina vingar, hans begränsning blir 

tydlig. Trädstammens bark täcks av murgrönans nät. Fienden till bläckfisken nu i ett dödsgrepp. Det 

Ovidius märkbart skildrar är bilden av att kvävas som också Curran uppmärksammar: ”The terror 

can take the form of the suffocating dread of being overwhelmed, enshrouded, engulfed, or trapped. 

The victim may be surrounded or caught up in some embracing substance.”  Hermafróditos och 111

Sálmakis tar båda av sig sina kläder innan de dyker ner i vattnet. Curran understryker att ”Arethusa 

is especially threatened because she is naked. Nudity makes both men and women feel more 

vulnerable, even when there is no overtly sexual danger”.   112

 Vidare jämförs inte Hermafróditos med en kanin eller ett djur som är fysiskt underlägsna, 

som Dafne blir gentemot sin förföljare Apollon. Hermafróditos jämförs istället med den magnifika 

örnen, ett djur vars storlek är större än en orm. En trädstam, stadig och kraftig, störs av murgrönans 

ringlande nät. När Sálmakis liknas vid en bläckfisk blir Hermafróditos inte en mindre fisk eller 

annat djur som kan ses som svagare än odjuret. Hermafróditos blir bläckfiskens fiende, något 

jämlikt trots kampen. Djurens gemensamma nämnare är deras starka symbolisering av könsdelar. 

 Richlin 2014, s. 144.109

 Curran 1978, s. 232.110

 Curran 1978, s. 232.111

 Curran 1978, s. 232.112
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Ormen, murgrönan och bläckfisken representerar tydligt det falliska. Patricia B. Salzman Mitchell 

menar att ormen vid vilken Sálmakis liknas symboliserar det falliska och hon misslyckas i att ta 

över mannens roll.  Detta liknar poängen Keith gör där även hon pekar ut Sálmakis misslyckande 113

i sitt försök att överta den manliga rollen. Men den aktiva kvinnan vars sexualitet formades utefter 

den manliga fick i de mest extrema fallen en övervuxen klitoris, alltså en fysisk inkarnation, enligt 

Holt N. Parker.  Även om den formas efter penis måste det här hävdas att Sálmakis kan tänkas 114

inneha just denna fysiska, och kvinnliga, egenskap. Återigen kan hon förhållas till bilden av 

kvinnan som kvinna. 

 Ovidius skildrar våldtäkten på ett sådant sätt att Hermafróditos inte förlorar sin plats som 

maskulin i de liknelser han använder för att utveckla våldtäkten. Däremot innebär 

maskuliniseringsprocessen i både Män kan inte våldtas och Män som hatar kvinnor att 

våldtäktsmännen hamnar i en feminiseringsprocess eller, i Bjurmans (mannen som våldtar Lisbeth 

Salander) fall, en offerprocess. Våldtäkten i Sálmakis-myten likställer de båda figurerna i deras 

könsroller. 

 Slutskedet av våldtäkten beskrivs på följande sätt: 

Atlantiaden värjer sig vilt och vägrar ge nymfen 
vällusten som hon begär; men hon klänger tätt vid hans lemmar 

som vuxen fast, och säger: ’Hur du än söker att fly mig, 
elake pojke, blir du aldrig fri. Bevilja, o gudar 
att ej den dagen gryr som skiljer oss två från varandra!’ (4:368-372) 

Hermafróditos bibehåller sitt motstånd in i det sista. Att Hermafróditos vägrar ge henne vällusten 

hon begär är ännu en tydlig vägran till samlag. Sálmakis ber om den enda handlingen som kan 

matcha en penetration av hans kropp, återigen enligt hennes egna villkor som kvinna: en penetration 

av hans själva varelse och kön. 

Bönen lyssnade gudarna till: deras kroppar förenas,  
sammansmälter till en, och ett enda ansikte får den. 

Liksom när någon ympar en kvist i trädstammens barkskikt 
och ser den växa ihop och utvecklas samman med trädet, 
så blir de båda ett, i fast och oskiljbart famntag. (4:373-377) 

 Salzman Mitchell 2005, s. 33.113

 Parker 1997, s. 59.114
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Till och med i de stunder där kvinnan intar rollen som våldtäktsförövare tillintetgörs hon. Den 

aktiva och manliga sexualiteten är i Ovidius en farlig och våldsam kraft menar Curran och skriver 

att ”the violence of male sexuality is so enormous that it annihilates the woman”.  Men Sálmakis 115

sexualitet har visats vara också den en farlig sexualitet och resultatet av denna ter sig som följande: 

Två är de ej men en dubbelgestalt som inte kan kallas 

kvinna och ej heller man; de är ingetdera, men båda. 
När Hermafróditos såg att vattnet där nyss han som yngling 
simmat gjort honom nu till hälften man, att hans lemmar 

blivit mer kvinnliga, sträckte han ut sina armar och sade, 
fast ej med manlig röst […] (4:378-383) 

Efter våldtäkten utbrister Hermafróditos en förbannelse över den källa som orsakat honom det 

tillstånd han nu finner sig i. När det gäller förvandlingar av de våldtagna i Ovidius Metamorfoser 

får våldtäktsoffret sällan behålla sin röst. Filomela får sin tunga avskuren och kan därmed inte 

längre använda sin röst som ett motstånd till hennes våldtäktsmans avskyvärda handlingar. Kallisto 

blir förvandlad till en björn av sin våldtäktsmans maka och uttryckligen ”för att ej hon med böner 

eller med vädjande ord skall väcka människors misskund fråntas hon talets gåva” (2:481-482). 

Dafne som blir förvandlad till ett träd kan av uppenbara skäl inte heller tala. Myrrha förvandlas 

också hon till ett träd och fråntas sin röst. Caenis, våldtagen av Neptunus, får en önskan av sin 

våldtäktsman och önskar bli förvandlad till man. För att kunna behålla sin röst måste hon alltså bli 

man.  

 Curran 1978, s. 219.115

! .31



SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Ovidius Metamorfoser är präglad av samtidens syn på män och kvinnor. En tydlig komponent i 

Ovidius myter är könsrollerna tillsammans med de kroppar dessa projiceras på. Ovidius lyckas däri 

skildra fysiska inkarnationer av det sexuella våldets psykologiska följder och känslor. Rädsla och 

flykt blir bidragande faktorer till offrens dragningskraft. Ovidius kartlägger det kvinnliga offret och 

hennes kropp som den manliga gudens konstanta begärsobjekt. Kvinnan som visuellt objekt är 

fångad i mannens begärande blick och hon befinner sig därmed i hans våld. Detta blir verkets 

underliggande modell som Sálmakis-myten ställer sig i kontrast till. Sálmakis är kvinna och 

våldtäktsförövare och Hermafróditos är pojke och våldtäktsoffer. Hans status som oskuldsfull pojke 

förstärker hans likhet med de kyska jungfrurna och försvagar hans hjältelika roll. Medan 

Hermafróditos liknar Ovidius nymfer ter sig Sálmakis abnorm gentemot dessa. Istället 

förkroppsligar hon romarnas idé om den aktiva kvinnan. Bilden av den kvinnliga kroppen är i 

Segals ord ett visuellt objekt, passiv och är till för att fyllas av mannens säd. Kvinnans kropp har 

syftet att föra vidare mannens blodslinje. Sálmakis är en aktiv kvinna och besitter en farlig kvinnlig 

sexualitet. Hon må vara ett visuellt objekt i och med källan som en förlängning av hennes kropp 

som också passiviserar henne. Men den kvinnliga kroppens syfte uppfyller inte Sálmakis. Tvärtom 

fyller hon Hermafróditos kropp med sin ”säd”.  

 En andra abnormitet Sálmakis uppfyller är subjektspositionen hon besitter inom narrativets 

begär och blick. I Ovidius mönster av våldtäkt placeras de manliga gudarna i subjektspositionen. 

Alison Keith hävdar att Sálmakis misslyckas med att inta en manlig subjektsposition med hjälp av 

Teresa de Lauretis vars resonemang om myter placerar mannen som den universella. Kvinnan 

definieras utifrån denna positionering. Detta skulle innebära att Sálmakis försöker att ”bli” man 

eller utövar en föreställning av det manliga. Hennes blick är inte helt och hållet objektifierande 

eftersom hon ser en reflektion av sig själv i Hermafróditos samtidigt som Hermafróditos begär 

Sálmakis när han ser ner i vattnet. Blickarna försvårar alltså Sálmakis föreställning av det manliga. 

Hennes tal menad att dressera och förföra pojken misslyckas det också. Ovidius har skildrat 

karikatyrer av den manliga sexualiteten och bilden av den manliga kroppens ogenomtränglighet. 

Om Sálmakis däremot förhålls till den kvinnliga sexualiteten och bilden av den aktiva kvinnan som 

monstruös placeras hon i en åtskild subjektsposition. 

 Ovidius skildrar tydligt Sálmakis status som kvinna. Hon representerar alla de kvaliteter 

som romarna ansåg vara typiskt kvinnliga. Det finns inget manligt ideal av vad kvinnan ska vara i 

skildringen av Sálmakis. Även om romarnas bild av den aktiva mannen var positiv förmår Ovidius 

porträttera honom i ett negativt ljus samtidigt som han även visar att kvinnan likaså är kapabel att 
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utöva sin sexualitet när den kopplas till idén om aktiv. Han ifrågasätter föreställningen av den 

manliga kroppens ogenomtränglighet i Sálmakis-myten med en kvinna som förkroppsligar allt det 

de romerska männen fruktade. Sálmakis varken imiterar eller upprepar den manliga könsrollen. 

Ovidius separerar Sálmakis-myten från det mönster han tidigare kartlagt. Men däremot inte i form 

av ett könsutbyte utan en positionering av kvinnan som subjekt.  

 Sálmakis spelas ut som kvinna till det fullaste. Med de negativa attribut som karaktäriserar 

den aktiva kvinnan kan hon också utöva det mot en man. Ovidius skapande av denna monstruösa 

varelse låter honom skildra hur en våldtäkt skulle ta sig form på en man. Nymferna vars känsloliv 

och flykt representerar på ett extremt sätt den romerska synen på kvinnans kropp blir som ett 

resultat av våldtäkt förvandlade till något omänskligt. Ovidius tar här en stark ställning i ämnet. 

Men i Sálmakis-myten är det en pojke som blir våldtagen och resultat blir även här ett visuellt 

sådant, likt Kallisto och Filomela som också de måste bära skammen av det sexuella våldet på och i 

deras kroppar. I Sálmakis-myten saknas dubbelmoralen som är närvarande i föregående och 

följande våldtäktsskildringar.  

 Det är först i resultatet som våldtäktens konsekvenser för första gången kan likställas med 

våldtäktsskildringarna av kvinnliga nymfer. Offret, Hermafróditos, har misslyckats i sin roll som 

hjälte eftersom han lämnar våldtäkten som endast hälften man. Hans kropp har blivit genomträngd 

av en kvinna och han måste bära på skammen av våldtäkten. Här värderas våldtäktens konsekvenser 

likt Kallisto-myten. Kallisto lämnas med en mans säd som därmed bevarar hans blodlinje. Men 

medan hans uppdrag är avklarat visar Ovidius att graviditeten också är en visuell uppvisning av 

skam. En skam som endast kan relateras till den kvinnliga levda erfarenheten. 

 Även om Amy Richlin ser ner på Ovidius sätt att skildra den kvinnliga kroppen lyckas 

Ovidius skildra våldtäkt som en psykiskt påverkande kraft som aldrig kommer kunna upplevas av 

män på samma sätt. Sálmakis-myten överskrider mannens ogenomtränglighet och därmed de 

könsgränser som verkade under hans livstid. Heteronormativitetens gränser som i Märta Tikkanens 

roman enligt Kristina Fjelkestam inte överskrids kan i Ovidius Metamorfoser sägas göra just detta. 

Ovidius överskrider sin samtida heteronormativitet genom att bevisa att våldtäkt rent visuellt, vilket 

är en stark komponent i kvinnans skam, sällan kan påverka män på samma sätt som den påverkar 

kvinnor. I en tid där kvinnans kropp främst sågs på som ett kärl vars uppgift var att föra vidare en 

mans blodslinje, ifrågasätter Ovidius mannens extrema rättfärdigande av detta med hjälp av 

skildringen av våldtäkt som metod att göra detta. Han skildrar den fruktade aktiva kvinnan som 

våldtäktsförövare och med förmågan att efterlämna den fruktade säden. Därmed porträtterar han en 

ångest som tillåter den manliga läsaren att uppleva utsattheten och rädslan för den manliga 
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sexualitetens självrättfärdigande besittning av kvinnans kropp. Sálmakis tillintetgörs inte endast 

som ett resultat av att hon är aktiv, något både Ciraulo och Pietropaolo menar, utan också för att 

vidare redogöra för en könsöverskridande våldtäkt. 
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