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Inledning 

Inledning 

 

Inför julen 2017 publicerade Västerås Stift en annons där Jesus tillskrevs det könsneutrala 

pronomenet hen. Annonsen fick stor uppmärksamhet, skapade kontrovers och domprosten 

tvingades gå ut med en förklaring: ”Jesus, den person som levde ungefär 30 år i Israel, var en 

man. Men i teologin så är Jesu kön inte det centrala.” (Senter, 2017) Förklaringen var att den 

religiösa bilden av Jesus gärna problematiserades men att den historiske och bibliske 

karaktären Jesus var man.  

 

Det queera perspektivet har under de senaste årtiondena letat sig in i det teologiska samtalet, 

främst i fråga om den religiösa uppfattningen. Samtidigt finns det en bild, som Västerås 

domprost exemplifierar i en intervju i Expressen, av att Bibeln är entydig när det kommer till 

exempelvis Jesu könsidentitet (Knutsson, 2017). Normbrott har däremot existerat i varje 

samhälle som innefattar normer och detta lyser igenom i de historiska texter som vi har att 

tillgå, där Bibeln måste räknas in. Att ifrågasätta den traditionella läsningen och granska 

uppkomstkontextens normsamhälle kan ge oss nya förståelser för hur normbrott uppfattades 

av sin samtid, vilket även gäller i fråga om den kontroversielle Jesus från Nasaret, som 

historisk person men kanske främst som litterär karaktär i evangelierna.  

 

Den perikop (Matt 19:10-12) som jag undersöker i denna uppsats läste jag först på svenska 

och fastnade direkt för ordvalet ”utan kön” (Bibel 2000), de queera läckagen var uppenbara. 

Efter att jag undersökt den grekiska texten och läst kortfattat om ordet εὐνοῦχος i 

kommentarslitteratur som menade på att det säkerligen syftade på celibat blev jag först 

besviken, det som verkat uppenbart queert i svenskan kanske främst var en dålig 

översättning. Jag beslöt ändå att söka efter de queera dragen i det grekiska ordet. När jag nu 

slutfört uppsatsskrivandet är jag övertygad om att εὐνοῦχος bär på betydligt fler queera drag 

än vad den svenska översättningen ger sken av. Dessa queera drag har ändrat min bild av 

Matteusevangeliets Jesuskaraktär. 
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Perikopen 

Den perikop som jag analyserar i uppsatsen är Matt 19:10-12 vilken föregås av en skärpning 

av skilsmässoförbudet. I Matteus 19:10-12 bemöter lärjungarna skilsmässoförbudet med att 

beklaga sig över mannens nya ställning till sin hustru och bemöter detta med att uttrycka ett 

motstånd mot att överhuvudtaget gifta sig under dessa nya omständigheter. Jesus svarar 

genom att ge tre exempel på vilka som inte behöver gifta sig genom tre sorters εὐνοῦχοι (= 

ordagrant eunucker, i Bibel 2000 ”könlösa”), den första född som εὐνοῦχος, den andre gjord 

εὐνοῦχος av andra människor och den tredje som självvald εὐνοῦχος för himmelrikets skull 

(Fornberg, 1999, 351). 

 

Ur Novum Testamentum Graece: 

 

(10) Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ1 [αὐτοῦ]· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς 

γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. (11) ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον2 

[τοῦτον] ἀλλ’ οἷς δέδοται3. (12) εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν 

οὕτως4, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι 

οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν5. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω6.7 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ordagrant ungefär ”lärjungarna”, jag gör här antagandet att detta avser de 12 närmaste lärjungarna och således 

att samtliga frågeställare i detta fall är kodade som män. Detta stärks även av att repliken tar ställning till 

”mannens ställning till kvinnan” (vv.10b). 
2
 Vad menas med  λόγος i detta fall? Ordet betyder ordagrant ”ordet” men kan även ha en bredare betydelse och 

innefatta det som sägs eller har sagts. Här går bibelkommentarerna åt olika riktningar, åsyftas den tidiagare 

skilsmässodiskussionen (France, 2007, 712-713) eller det som skall sägas om εὐνοῦχος, alltså det kommande 

svaret på lärjungarnas påstående (Luz, 2001, 499). Jag menar att det troligen är det kommande svaret som 

åsyftas, och på så sätt gör svaret exklusivt, snarare än att hävda att alla inte kan hålla sig från att skilja sig, då 

Jesus precis skärpt skilsmässokraven.   
3
 Ordagrant ungefär ”de som har givits (det)”. Bibel 2000 utgör ett undantag i de översättningar som har 

granskats (KJV, NRSV, SvB1917). I uppsatsen väljer jag dock att tala om en ”gåva” då det hänvisas till detta 

avsnitt, då en gåva är något som givits. ”τοῦτον” fattas i vissa läsarter men den läsart som NTG valt har starkast 

stöd i en yttre kritik.  
4
 Ordagrant ungefär ”födda ur moderlivet”. 

5
 ordagrant ”himlarnas rike”.  

6
 Ordagrant ungefär ”den som kan mottaga (detta), mottag/ må mottaga!”.  δυνάμενος kan även avse ”kraftfull” 

vilket i sådana fall ger ”den som är i kraft att mottaga (detta), må mottaga”. Jag väljer dock i uppsatsen att 

använda mig av ”den som kan (…)”.  
7
 Perikopen innehåller i övrigt inga avgörandet läsartsproblem. Mina fetmarkeringar.  
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Ur Bibel 2000: 

 

(10) Lärjungarna sade: ”Om mannens ställning till hustrun är sådan är det bäst att inte gifta 

sig.” (11) Han svarade: ”Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. 

(12) Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har 

berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den 

som kan må tillägna sig detta.” 

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att synliggöra och undersöka författaren till Matteusevangeliets 

användande av queerheter samt ge en förståelse för hur normbrytande kunde ta sig i uttryck 

under textens tillkomsttid. Detta görs genom att besvara frågan ”Vilken betydelse har ordet 

εὐνοῦχος i Matt 19:10-12 för den samtida läsaren, hur påverkar det bilden av 

Matteusevangeliets Jesuskaraktär och hur förhåller texten sig till samtida normer?”  

 

Teori, metod och disposition 

I uppsatsen har jag främst använt mig av en narratologisk metod men för att synliggöra 

uppkomstkontexten används viss historisk-kritisk metod och till viss del även semantisk 

metod för att synliggöra vissa, för texten, betydelsefulla ord. Dessa metoder är hämtade ur 

Vägar Till Texten av Birger Olsson ur Jesus och de Första Kristna (2006, 394-396, 401-402). 

Analysen är främst byggd på queerteori för att synliggöra normbrytande. Även 

maskulintetsstudier har använts för att granska de samtida manlighetsnormerna då det 

uteslutande är brott mot dessa normer som diskuterar i uppsatsen. Den queerteoretiska 

metoden och maskulinitetsstudiermetoden är hämtade ur kapitlet ”Queer Studies and Critical 

Masculinity - Studies in Feminist Biblical Studies” i Feminist Biblical Studies in the 

Twenieth Century av Joseph A. Marchal.  

 

För att kunna se hur denna perikops innehåll skapar en spänning gentemot då rådande 

samhällsnormer behövde jag först reda ut dessa. I kapitel 1 i analysen diskuteras och 

synliggörs den förmodade författaren och läsarens manlighetsnormer, könsidentitetsnormer 
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och kroppsnormer. Jag har även tittat på den bredare kontexten för att på så sätt utesluta 

felaktiga antaganden i fråga om den tilltänkta läsaren.  

 

För att förstå det centrala ordet εὐνοῦχος diskuteras i kapitel 2 hur det förstods av sin samtid 

samt hur det historiskt har tolkats. Jag har även sett till hur ordet fungerar i texten. 

 

I det tredje kapitlet har jag gjort en queeranalys av perikopen baserat på det som kommer 

fram i de första två kapitlen.  

 

Avslutningsvis, i det fjärde kapitlet, diskuteras huruvida de εὐνοῦχος-exempel som tas upp i 

perikopen går att koppla till Matteusevangeliets Jesuskaraktär, och vilka queera drag som 

framkommit i det tredje kapitlet som kan appliceras på Jesuskaraktären. 

 

Författaren till Matteusevangeliet antas vara en lärd och lagkunnig kristustroende jude i 

diasporan, exempelvis Antiokia har lyfts fram som trolig författarort (Bohache, 2006, 491, 

Runesson, 2016, 16). Den tilltänkta läsaren antas komma från liknande kulturella kontexter. 

Jag har därför fokuserat på den judiska könsnormen i första hand men den grekisk-romerska 

dito då både den tilltänkta läsaren och författaren befann sig i en kontext där denna var 

vanligt förekommande samt påverkade den judiska diasporans uppfattning. 

Avgränsning 

Perikopen som undersöks finns endast med i Matteusevangeliet vilket gör att det endast är 

Matteusevangeliets författares Jesuskaraktär som behandlas i denna uppsats. Uppsatsen har ej 

för avsikt att göra anspråk på den historiske Jesus identitet, ej heller de andra evangeliernas 

Jesuskaraktärer. Detta då perikopen anses svår att kunna kategorisera som härstammande från 

Jesus och antas vara tillagd redaktionellt (Luz, 2001, 488). 

 

I uppsatsen avses med queerhet ett brott mot rådande normer och i vissa fall mot rådande 

könsnormer. Uppsatsen har inte för intresse att försöka översätta de queerheter som 



6 

uppkommer i analysen med modern terminologi då dessa försöker läsas i textens historiska 

kontext och inte kopplas med det nuvarande rådande normsystemet.8 

 

I kapitel 1 av analysen diskuteras olika samhällsnormer. Då jag menar att perikopen 

behandlar ett brott mot manlighetsnormer ligger fokus på dessa. Normer för kvinnlighet 

nämns kortfattat men jag har uteslutande fokuserat på manlighet i queeranalysen. 

 

Uppsatsen kommer i första hand fokusera på den grekiska texten och Bibel 2000s 

översättning. Även 1917 års översättning, King James Version och New Revised Standard 

Version tas upp som exempel men diskuteras inte djupare.  

 

Ordet ”celibat” diskuteras vid flera tillfällen. Jag syftar då på den kristna (i huvudsak 

katolska) definitionen av celibat med de kulturella aspekter som medföljer, om inte annat 

uttryckligen skrivs. Detta då perikopen historiskt ofta lästs i ljuset av det kristna (katolska) 

celibatet (Luz, 2001, 497).  

 

I kapitel 4 av analysen diskuteras kort Matteusevangeliets Jesus civilstånd. Det framkommer 

inte huruvida Jesus var gift i Matteusevangeliet (eller i de andra för den delen), och någon 

djupare diskussion i ämnet tas inte upp här, utan jag har endast utgått ifrån att det inte nämns 

och gör därmed antagandet att Matteusevangeliets Jesus var ogift. Det finns en diskussion 

som rör endast denna fråga, både då det kommer till den historiske Jesus och evangeliernas 

Jesuskaraktärer och de diskussionerna kommer alltså inte att tas upp för analys.  

 

Tidigare forskning 

Queerstudier inom det bibelvetenskapliga fältet har, som i sina systerfält, växt fram starkt 

under senare delen av 1900 talet och början av 2000-talet med avstamp i Foucaults, de 

Lauretis och Judith Butlers teorier. Queerstudierna spänner idag över alltifrån HBTQ-vänliga 

läsningar till normsynliggörande i texterna (Marchal, 2014, 270-271).  Om eunucker i Nya 

testamentet har det gjorts en del queerforskning, bland annat har Burke skrivit en djupt 

                                                 
8
 Detta skulle vara intressant att se närmare på, kan vi utifrån det som framkommer i analysen se paralleller till 

dagens rådande normsystem och hur påverkar det både vår egen förståelse av vår kontext och vad innebär det 

för textens queerheter. Detta lämnar jag dock till framtiden eller till den som känner sig intresserad.  
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ingående artikel om den etiopiske eunucken i Apostlagärningarna vilken också till stor del 

fokuserar på ordet εὐνοῦχος och dess koppling till rådande normer. (Burke, 2011, 175-188) 

Även Villalobos har skrivit en artikel som delvis fokuserar på Apostlagärningarna och de 

queerheter som uppträder i den (Villalobos, 2011, 191-221). 

 

Om perikopen har det mest skrivits om den tillsammans med det tidigare stycke där 

skilsmässoförbudet nämns för andra gången och studerats utifrån det perspektivet. Jag har 

granskat fem olika kommentarer till Matteus, vilka alla diskuterar perikopen (Luz 2001, 

Talbert 2010, Evans 2012, France 2007, Fornberg, 1999). Dessa är har jag valt ut då de ger en 

bra bild över hur forskningsfältet över perikopen ser ut idag och även redogör för tidigare 

läsningar och bemöter dessa. Det finns otaliga kommentarer för Matteusevangeliet som, i 

största sannolikhet, alla berör Matt 19:10-12 på ett eller annat sätt.  

 

I The Queer Bible nämner Bohache perikopen kortfattat och menar att den är inkluderande 

mot de margianliserade grupperna under samma tid. Undersökningen är dock kort och pekar i 

första hand på normbrottet mot äktenskapsnormen men menar även att det visar på queera 

kvaliteter hos Jesuskaraktären (Bohache, 2006, 510-11). Moxnes har undersökt perikopen 

och dess queera läckage utifrån den moderna queercommunityns möjliga läsning (Moxnes, 

2004). Således använder jag mig sparsamt av denna artikel, då jag uteslutande fokuserar på 

den kontextuella förmodade läsaren. Theodre Jennings ska även nämna denna perikop i sin 

bok The Man Jesus Loved, som i huvudsak ska fokusera på Jesus möjliga homoerotiska drag. 

Detta är inget jag berör i texten och har därmed valt att utelämna den.  

 

Om judiska könsnormer kring tiden för evangeliets tillkomst har Cecilia Wassén skrivit i sin 

avhandling Women of the Damascus Document (2005). Hon behandlar där främst kvinnor i 

qumranrörelsen men tar även upp brott mot kroppsnormen som, enligt henne, inte är 

välkomna i vissa religiöst viktiga sammanträden. Avhandlingen behandlar främst 

Damaskusskriften men jag använder delar av den för att exemplifiera på hur judiska 

kroppsnormer såg ut under samma tid, där esseernas bevarade skrifter utgör en välbevarad 

källa och kan ge oss en förståelse för hur religiösa tolkningar kunde se ut vid ungefär samma 

tidsperiod som evangelierna nedtecknades.    
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De grekisk-romerska normerna kring sexualitet har bland annat Thomas Kazen skrivit 

djupgående om i boken Smuts, Skam, Status (2018) där han granskar homosexualitet i 

Bibeltexter och hur dessa uppfattades av evangeliernas förmodade läsare.  

 

Historiskt har perikopen till störst del lästs som en evangelisk bekräftelse på det kyrkliga 

celibatet och det har således, i teologisk läsning, funnits en övervikt av katolska tolkningar 

medan det varit få protestanter som tolkat perikopen (Luz, 2001, 496-499). 
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Analys 

1. Samhällsnormer  

1.1 Judiska normer 

I det judiska samhället vid det första århundradet kan vi se tydliga tecken på en könsnorm 

som är sammanbunden med kroppsnormen. Könsbestämmelser byggde på hur kroppen såg ut 

och fungerade vilket i sin tur var hämtat ur teologiska föreställningar om skapelsen.  

Gud hade skapat mannen och kvinnan vilket ledde till en strikt binär könsuppdelning där den 

som kodades som kvinna hade en fungerande kvinnligt kodad kropp och mannen en manligt 

kodad dito. Den manliga kroppen var således beroende av ett normativt fungerande 

könsorgan för att kunna ses som en moraliskt stark person (Villalobos, 2011, 200). En 

”naturligt” intakt kropp var alltså grundläggande för att kunna passera som man(/kvinna) och 

därmed kunna till fullo ta del av samhället.  

 

Vi kan se i flera texter från den hebreiska bibeln, som fungerade som normskapande i den 

judiska kontexten under tillkomsttiden för Matteusevangeliet, hur kroppar som stod utanför 

normen på grund av defekter blev ställda i ett utanförskap, i synnerhet då det gäller det 

religiösa samhället. Till exempel så var en tvungen att ha en intakt kropp och könsorgan för 

att kunna ta del av hela tempelkulten så som förväntades av en lagtrogen och troende jude (5 

Mos 23:1, Villalobos, 2011, 200). Ett annat exempel är de regler för präster som återfinns i 3 

Mos 21:18-23 där en rad av olika kroppsdeformationer och icke-normativa kroppar räknas 

upp som förbjudna för präster. Bland annat nämns skadade testiklar och vanskapta lemmar 

men även brutna händer och fötter och blindhet räknas upp. Milgrom visar i sin kommentar 

till tredje mosebok hur, i den rådande teologin, de kroppsliga deformationerna är 

sammanknutna med synd och omoraliskhet (Milgrom, 2000, 1821-1825). Liknande syn på 

deformerade kroppar hittas i Qumrantexterna, som är mer samtida med Matteusevangeliet, 

där det framkommer att den vars kropp på något sätt avviker från normen inte är välkommen 

på de viktigaste mötena, vilket förklaras med att det finns änglar närvarande, vilket i sin tur 

tydliggör hur den religiösa synen på ickenormativa kroppar var negativ och ledde till 

utanförskap för dess bärare (CD-A Col. XV 14-17, 1QSa II 4-9). Wassén menar däremot att 

personer med ickenormativt fungerande kroppar fortfarande var en del av församlingen, dessa 
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skrifter berör, enligt henne, snarare vissa heliga sammankomster och skulle således inte 

exkludera de nämnda avvikande kropparna från att leva i församlingen och vara en del av det 

vardagliga församlingslivet. Skrifterna visar dock på en kroppsnorm som är exkluderande i 

vissa fall och där ickenormativa kroppar, religiöst, värderas lägre än normativa kroppar. 

Wassén visar även på hur dessa exkluderingar är religiöst motiverade och visar på likheter 

mellan Qumrantexterna ifråga och de kroppsexkluderande texter ur 3 Mosebok och 5 

Mosebok som nämns ovan (Wassén, 2005, 146-148). Dessa exempel visar på en kroppsnorm 

där allt annat än en frisk, normativ kropp ses som oönskat och som vanhelgande helgedomen 

om de utför de heligaste riterna. Den strikta kroppsnormen är alltså starkt sammanbunden 

med den teologiska synen på kroppar. 

 

Den kroppsliga normen var även nära sammansluten till skapelseteologi hos främst den 

rabbinska judendomen, där skapelsen var ett uttryck för Guds vilja. Att på något sätt 

deformera kroppen så att dess funktioner inte längre var dugliga var alltså att bryta mot Guds 

vilja, vilket även innefattade djur, som exempelvis inte fick offras om de hade kastrerats 

(Schneider, 1974, 767, 3 Mos 22:24). Även att vägra använda vissa funktioner, däribland 

fortplantning, var att gå emot den gudomliga viljan. Fortplantning gjordes endast inom 

äktenskapet vilket gjorde äktenskapet till ett gudomligt instiftat krav och var därmed starkt 

sammanbundet med kropps- och könsnormen (1 Mos 1:28, Schneider, 1974, 767). Den som 

inte gifte sig gjorde alltså ett brott mot sin samtids könsnorm och de förväntningar som låg 

inom denna. Ett annat exempel på detta är den enda kända celibatära rabbin från tiden runt 

evangeliets tillkomst, Ben Azzai, som själv inte förespråkade celibat och blev ifrågasatt för 

sitt livsval av sina kollegor. I texter strax efter Ben Azzais bortgång har författare försökt 

förklara levandsvalet med änklingskap eller okända giftermål, vilket idag tros vara historiska 

förfalskningar för att kunna rentvå Ben Azzais rykte (Schneider, 1974, 767). Detta vittnar om 

hur starkt normkravet på giftermål var inom den samtida judiska kontexten då inte ens 

fromhet och stort kunnande inom lagtolkning och de heliga texterna kunde försvara Ben 

Azzais rykte angående hans uteblivna giftermål. Det finns dock även tendenser till 

avhållsamhetspositivitet inom vissa judiska grupper under samma tid. Josefus nämner 

avhållsamhet då han skriver om esseerna och i Paulus första brev till korintherna tas Paulus 

ogifta tillstånd upp som ett gott exempel (Josefus, 2017, 422, 1 Kor 7:7). Dessa är dock inte 

representanter för den breda normen. Josefus nämnande av avhållsamhet visar även på 

normbrott i och med sin tydliga betoning. Båda dessa texter kommer diskuteras närmare 

nedan. 
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För att fullt ut bli kodad som man, enligt den judiska könsnormen, var du alltså tvungen att 

vara född med en fungerande kropp innefattat ett normativt fungerande könsorgan, under din 

levnadstid inte utsätta dessa för någon deformation samt använda dem i fortplantningssyfte 

vilket endast skulle göras inom äktenskapet.9  

 

1.2 Grekisk-romerska normer 

Den grekisk-romerska könsnormen, och särskilt manlighetsnormen skiljer sig på några 

punkter från den samtida judiska. Istället för den strikta binäriteten så fanns det fler 

kategorier än man-kvinna i könssystemet. Detta innebar också en smalare 

maskulinitetsdefiniton. Den som tillskrevs det manliga könet var tvungen att, förutom att ha 

en kropp fri från könsdefekter, vara fri, infödd (grek, romersk medborgare el. dyl.), och 

penetrerande (Burke, 2011, 177). Att vara man var alltså snarare en maktposition än en strikt 

könsbestämning. Just penetrationen var viktigt för att kunna befästa denna maktposition 

gentemot de som ansågs stå lägre i hierarkierna, det vill säga slavar, kvinnor och pojkar 

(Kazen, 2018, 132-133). Den som kodades som man men som blev utsatt för penetration blev 

föraktad och, i Rom, kunde medborgarskapet ifrågasättas, vilket blev ett fråntagande av ett av 

manlighetskriterierna och således fråntagandet av manligheten (Kazen, 2018, 120). 

Sexualiteten och könsmaktssystemet var alltså hoptvinnade, där status markerades genom 

sex, som Kazen skriver: ”sex i enlighet med de hierarkiska strukturerna är hedervärt (inom 

den grekisk-romerska kontexten (förf. anm.)), medan sex i konflikt med de hierarkiska 

strukturerna är skamligt” (Kazen, 2018, 138).  För att kunna förtydliga denna skillnad i 

hierarkierna som var sammankopplade med könsnormerna så använder sig Burke av Jonathan 

Walters begrepp ”unmen” vilket innefattar de som faller utanför ramen för grekisk-romersk 

maskulinitet men även står långt ifrån kvinnonormen, vilket då innefattar b.la slavar, pojkar 

och utlänningar (Burke, 2011, 177). För de som inte levde helt i enlighet med 

manlighetsnormen kan vi anta att hotet om att bli kodad som ”unmen” starkt hängde ihop 

med ett hot om våldtäkt (penetration), eller i alla fall, under stark hierarkisk påtryckning till 

medgivande av sex, i enlighet med penetrationsmetoden som befäste hierarkier (Kazen, 2018 

138) vilket gör att det inte var fritt att frångå den könsbestämmelse som normativt blivit 

                                                 
9
 Sex utanför äktenskapet skulle, enligt lagen, antingen leda till giftermål eller straffas. (5 Mos 22:22-28) 
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tilldelad. Den som kodades man och som lät sig penetreras feminiserades av övriga samhälle. 

Rörligheten mellan olika könsdefinitioner var alltså negativt laddad med en överhängande 

hotbild. Detta kan liknas med den judiska hotbilden om utanförskap, både socialt och 

religiöst för den som bröt mot sin tilldelade könsbestämmelse. 

 

2. Eunuckerna 

2.1 Ordet εὐνοῦχος betydelse och användning 

I den grekiska originaltexten av Matteusevangeliet används ordet εὐνοῦχος vilket bäst 

översätts med lånordet eunuck, som är skapat av orden ”säng” (εὐνή) och ”håller” eller 

”innehar” (ἔχω) och syftar troligen till den sorts vakter i harem eller som under nätter 

övervakade kungliga kvinnors sovrum och som var kastrerade, förekommande i bland annat 

orienten (Lidell, Scott, 1968, 724, Schneider, 1974, 765). Ordet förekommer på ett annat 

ställe i Nya testamentet, nämligen i Apostlagärningarna där en Etiopisk eunuck blir döpt 

(Apg 8:26-40), i det fallet är det tydligt att det just är titeln på detta yrke som avses (eller 

dylikt, av en snabb läsning).10 I grekiskan kunde ordet även innefatta frölösa växter och 

kastrerade djur (Schneider, 1974, 765). Varken ordets etymologi eller den andra text där ordet 

förekommer i Nya testamentet ger oss någon bredare förståelse för ordet mer än det att det 

inte är vanligt förekommande i annat än att det oftast syftar till just arbetstiteln eunuck, det 

fysiska attribut som kopplas till det samt som term i fråga om växter och djur. De första två 

gångerna som ordet används i perikopen görs det i rent fysisk bemärkelse då den första 

eunucken är eunuck sedan födseln och den andra har gjorts till eunuck av andra människor.11 

 

εὐνοῦχος betyder alltså främst kastrerad i Matteusevangeliets författares kontext. Att det är 

den fysiska kastrationen som nämns i det andra εὐνοῦχος-exemplet gör det otroligt att det är 

den fysiska kastrationen som menas i de två andra användningarna. Den vanligaste läsningen 

i de andra två εὐνοῦχος-exemplen (i synnerhet det tredje) är att εὐνοῦχος skulle peka på 

celibat. I sådana fall skulle denna text vara den enda i bibeln där εὐνοῦχος används som ett 

annat ord för celibat, trots att avhållsamhet diskuteras av andra författare. Paulus exempelvis 

                                                 
10

 Denna perikop skulle kunna vara av intresse i samma syfte som denna uppsats men det fokuset läggs inte i 

här utan lämnas att undersökas vid annat tillfälle. 
11

 I hebreiskan finns det två användningar av ett ord liknande eunuck som motsvarar dessa två (Luz, 2001, 501). 
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beskriver vad som brukar tolkas som ett celibatsliknande liv utan att använda ett ord som 

dirket skulle motsvara celibat (1 Kor 7:7). Även i de grekiska texter som behandlar 

avhållsamheten hos esseerna skrivs det fram i andra termer än om eunucker. Både Filon och 

Josefus lovordar det esseiska celibatäraktiga livet men detta utan att använda denna term 

(Filon, 2017, Josefus, 2017). Den klassiska läsningen av perikopen, är trots detta, att det 

tredje εὐνοῦχος-exemplet just handlar om celibat. Grekiskan saknar ord för celibat, i den 

kristna kulturen uppkommer det upplyfta idealet om att leva i celibat för att ägna sitt liv åt 

Gud först senare som en tolkning av avhållsamhetspositiva bibelord, där just nämnda perikop 

lästs in bland dessa (Luz, 2001, 500). Att det däremot fanns en teologisk tanke om celibat, i 

bokstavlig mening (d.v.s. inte ingå äktenskap), i den tidiga kristusrörelsen ser vi i bland annat 

Paulus första brev till korinthierna (vers 7:7). Exakt hur denna celibatstanke såg ut är svårt att 

säga då Paulus är relativt kortfattad i sin uppmaning och uppmanar samtidigt att de som ”inte 

kan behärska sig” (Bibel 2000) bör ingå äktenskap. Keener menar att det inte går att översätta 

denna celibatstanke med den senare fromma celibatstanken i exempelvis katolska kyrkan. 

Han menar att Paulus snarare står för kroppspositivism och att vara verksam i världen och 

inte kan sägas stå för negativ kroppsbild och ett liv i stängda klostersamhällen (Keener, 2005, 

63). Schneider, å andra sidan, lyfter fram möjligheten att Paulus skulle kunna läsas som 

änkling, då att han skulle levt hela livet ogift synes orimligt med tanke på hans laglydighet12 

(Schneider,1974, 767). 

 

Hade εὐνοῦχος haft en vedertagen betydelse likt celibat kan det argumenteras för att det med 

största sannolikhet hade återkommit i någon av de andra kända judisk-grekiska texterna från 

samma tidsperiod. Burke undersöker just detta med resultatet att ordet εὐνοῦχος alltid, i andra 

texter, används om det fysiska tillståndet eller om arbetstiteln på de slavar som var kastrerade 

och arbetade i harem eller som nattvakter (Burke, 2011, 178). Att ordet endast förekommer 

hos Matteus som en översättning av celibat, fastän avhållsamhet diskuteras i en mängd andra 

texter verkar märkvärdigt. Dessutom beskrivs ofta avhållsamheten i andra religiösa texter i 

den judisk-grekiska sfären utan direkta anspelningar på det fysiska och kroppsliga, vilket 

εὐνοῦχος gör.  

 

                                                 
12

 Paulus syn på äktenskap och avhållsamhet från det är ett intressant ämne men lyfts inte vidare här för 

diskussion. Schneider landar även han slutligen i att Paulus troligen aldrig var gift men visar ändå på att det inte 

finns tillräckliga bevis för detta.  
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En kritisk läsning av den klassiska förståelsen för ordet kan alltså visa på att tolkningen 

εὐνοῦχος =celibat har uppkommit i och med en celibatsvänlig läsning av just denna perikop, 

då det är endast i detta stycke där en sådan tolkning skulle kunna göras. Luz är inne på 

samma spår i sin läsning av perikopen. Han menar att det snarare verkar som att betydelsen 

av ”eunuck” som ogift inte förekom i den tidiga kyrkan utan att den tolkningen snarare verkar 

ha dykt upp efter läsningar av denna perikop och att den samtida läsaren således inte naturligt 

skulle gjort den kopplingen (Luz, 2001, 500). Vad som än menas med εὐνοῦχος i det tredje 

εὐνοῦχος-exemplet i perikopen, den som väljer att bli eunuck för himmelrikets skull, visar de 

två tidigare användningarna på en tydlig obekvämhet i ordvalet, den första född med sexuella 

defekter, den andra kastrerad (Fornberg 1999, 351). Detta speglar även ställningen för den 

tredje eunucken, den inte bara jämförs utan även jämställs med de två tidigare. Att kastrering 

var direkt normbrytande ses bland annat i 5 Mos 23:1 där ett förbud om att ta in kastrater i 

den israeliska gemenskapen och därmed fullt ut ta del av den religiösa gemenskapen (Craige, 

1976, 296). Ett annat exempel är hur olika defekter var ovälkomna i Qumranförsamlingens 

sammankomster (CD-A Col. XV 14-17, 1QSa II 4-9). Genom att sätta ett likhetstecken 

mellan eunuck och celibat missas den tyngd och den reaktion som ordet torde skapa för en 

tilltänkt läsare. Enligt Burkes efterforskning om ordets användande under samma tid finns det 

ingen text som skulle kunna stärka att εὐνοῦχος, då det skrivs om människor, inte pekar på 

fysisk kastrering (Burke 2011, 178). I fallet med den tredje eunucken i Matt 19:12 så är det 

däremot svårt att tänka sig att det handlar om just det, vilket vi återkommer till i kapitel 3. 

Enligt Burke finns det för den förmodade läsaren två huvudsakliga referenspunkter då det 

talas om eunucker varav den ena är den kastrerade haremsvakten. Den andra är den romerska 

Galli-kulten vilkens följare lät kastrera sig självvalt som inträdesritual (Burke, 2011,180.13 I 

övrigt var det till största del utländska pojkar som gjordes till eunucker, som kommit till 

Romarriket som krigsbyte eller diplomatiska gåvor (Burke, 2011, 180). Galli-kultens 

inträdesritual var nog inget som sågs som eftersträvansvärt och rent retoriskt borde det vara 

verkningslöst för att locka till sig medlemmar, speciellt de sprungna ur en kultur där kroppens 

helhet sågs som helig och motsatsen som en möjlig orsak till vanhelgande. Med detta kan vi 

se att Matteus troligtvis inte menar en fysisk kastrering i fråga om den tredje eunucken utan 

att det är en metafor vi har att göra med, vilket vi ska komma tillbaka till i en senare del av 

analysen. Men ordet är öppet för tolkning, och även om det skulle hävdas att metaforen pekar 

                                                 
13

  Galli-kulten var stark runt Rom och i huvudsak i den västra delen av romarriket, men omtalades i hela riket 

på grund av sin starkt avvikande inträdesritual. (Burke, 2011, 180) 
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mot celibatärt levande så är det inte detsamma som det senare kristna celibatära klosterlivet, 

då kopplingen till fysisk könlöshet och den implementerade läsarens troliga abjekta reaktion 

inte får plats i den tolkningen. Dessutom skulle det vara att bortse från metaforens öppenhet 

och anspråk på att vara just en metafor. Om Matteus menade avhållsamhet eller celibat finns 

det andra alternativ att skriva fram det, som vi sett i de andra judisk-grekiska texterna.  

 

2.2 εὐνοῦχος i perikopen 

Som vi sett ovan finns det ingen metaforisk användning av ordet εὐνοῦχος i Nya testamentet i 

övrigt och enligt Burke syftar övriga grekiska texters (som känns till och undersökts) 

användning av ordet på det fysiska tillståndet och inte som symbolisk användning för något 

annat (Burke, 2011, 178). Trots detta har ordets användning i Matt 19:12 tolkats som ett 

annat ord för celibat. I historisk läsning har εὐνοῦχος i princip fått en ställning som 

metonomy, det vill säga då ett ord självklart förstås som ett annat, endast baserat på den 

teologiska läsningen av denna perikop (Macky, 1990, 40). I en majoritet av 

kommentarslitteraturen som behandlar perikopen, som jag undersökt, förklaras slutdelen av 

perikopen som celibatsinriktad utan att diskutera ordet εὐνοῦχος överhuvudtaget, Craig A. 

Evans och Charles H. Talberts kommentar är två exempel på detta. Evans menar att 

perikopen helt lutar sig på den föregående skilsmässodiskussionen och att Jesus med 

εὐνοῦχος-exemplen uttrycker att den som inte kan hålla sig till ett livslångt löfte inte heller 

bör gifta sig. Detta gör han som sagt helt utan att nämna ordet εὐνοῦχος i sitt resonemang 

vilket gör det svårt att bemöta ordentligt (Evans, 2012, 342). Talbert visar på hur Jesus svar 

är uppbyggt rent retoriskt och konstaterar utan vidare diskussion att det handlar om celibat, 

underförstått i alla tre εὐνοῦχος-fallen då han inte lyfter ut något av dem för diskussion. Ordet 

i sig diskuteras inte (Talbert, 2010, 234). Trots ordets obekvämhet och dess normbrytande 

karaktär lyfts endast andra antika källor om celibat i båda författarnas kommentarer och 

besvarar sina slutsatser med litteratur som endast diskuterar slutsatsens slutprodukt och inte 

underbygger undersökningen. Även Fornberg drar en liknande slutssats i det tredje εὐνοῦχος-

fallet, det vill säga, den som gjort sig själv eunuck för himmelrikets skull. Genom att utelsuta 

självkastration, vilket är den ordagranna läsningen, drar Fornberg slutsatsen att det måste 

handla om självvalt celibat ”för att helhjärtat tjäna kyrkan” (Fornberg, 1999, 346 & 351). 

Även här dras slutsatsen utan uppbyggande diskussion. Bara för att den bokstavliga läsningen 

troligtvis inte stämmer i och med den kulturella kontextens syn på självkastrering, måste det 
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inte betyda att det endast handlar om ett celibatärt leverne menar jag. Genom att endast 

översätta ordet εὐνοῦχος med ett annat ord så missar vi definitionen av vad en metafor är. 

Mackys menar att en metafor definieras följande: ”Metaphor is that figuriative way of 

speaking (and meaning) in which one reality, the Subject, is depicted in terms that are more 

commonly associated with a different reality, the Symbol, which is related to it by Analogy” 

(Macky, 1990, 49). För att till fullo kunna förstå vad som menas bör vi här se till symbolen i 

metaforen. Matteusevangeliets författare ställer här fram en bild som öppnar upp direkt 

problematiska associationer för den förmodade läsaren. De analogiska kopplingarna som 

läsaren gör är alla direkt negativt laddade. Att endast läsa ut den del av symbolens analogi 

som är positivt laddade är, i och med de normer som den förmodade läsaren lever i, att frånse 

från en stor del av ordet εὐνοῦχος betydelse och laddning. Det kan inte fungera som en 

symbol endast för ogifte, vilket även det är en negativ laddning för den förmodade läsaren 

(Macky, 1990, 49-56).  

 

France till skillnad från ovan nämnda kommenterar till Matteusevangeliet, har i sin 

kommentar en längre diskussion kring ordet som metafor. Trots en redogörelse för den 

fysiska förståelsen av εὐνοῦχος14 (France, 2007, 724) landar även han i en läsning av den 

tredje eunucken som valt celibat. Däremot förtydligar han att det inte finns stöd i texten för 

att det sista εὐνοῦχος-exemplet skulle motsvara ett celibatärt liv i kontemplation, likt det 

katolska celibatet. France motsätter sig alltså, åtminstone delvis, att den katolska 

celibatstanken skulle ha stöd i texten (France, 2007, 725). Däremot blir tolkningen av celibat 

relativt innehållslös om vi läser det i den latinska ordagranna betydelsen och försöker lägga 

bort det som den västerländska kristna kontexten lägger in i ordet. Kvar har vi endast då 

endast betydelsen ”ogift stånd”, vilket alltså betyder att Frances läsning ger att den som inte 

behöver gifta sig är den som väljer ett ”ogift stånd” (Ahlberg, Lundqvist, Sörbom, 1998, 

112). Jag menar att det saknas djup i ett sådant resonemang, då det säger sig självt att den 

som väljer att förbli ogift inte gifter sig. Samtidigt missas även det djup som jag menar ligger 

i ordet εὐνοῦχος med en sådan platt läsning. Detta djup granskar jag nedan. 

  

Som vi sett ovan är ordet celibat inte förenligt med den förmodade läsarens förståelse för 

ordet εὐνοῦχος och i och med Burkes undersökning av hur ordet används i annan grekisk 

litteratur så skulle detta textställe, i celibatstolkningens fall, vara den enda plats där eunuck 

                                                 
14

 Detta görs i förståelsen för det andra εὐνοῦχος-exemplet, det vill säga den som gjorts eunuck av människor.  
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används som en, vad Macky kallar, modell för just celibat (Burke, 2011, 178, Macky, 1990, 

55). Detta faller på sin egen orimlighet då en modell måste vara etablerad för mottagaren av 

modellen (Macky, 1990, 55). Frågan är om inte den tolkning som återfinns i en stor del av 

den moderna kommentarslitteraturen är uppkommen ur en teologiskt färgad historisk läsning 

av denna perikop och har därmed förhindrat en mer metaforiskt inriktad läsning av texten då 

celibatssvaret på den metaforiska frågan redan funnits inbäddat i ordförståelsen. I Luz 

redogörelse av den historiska tolkningen av perikopen skriver han ”A number of modern 

catholic interpreters use the text to claim that celibacy is grounded in the gospel” men pekar 

även på hur texttolkningar av dessa bibelord ökat i tider då det katolska celibatet ifrågasatts, 

som vid reformationen. Perikopen har alltså under lång tid tolkats av auktoritativa 

bibeltolkare som en evangelisk anvisning om celibat (Luz, 2001, 496). Han nämner även hur 

perikopen fick betydelse för kyskhetsteologin under medeltiden och att textavsnittet innan 

dess användes sparsamt med tanke på tolkningssvårigheterna som ordet εὐνοῦχος bar med sig 

(Luz, 2001, 497). Även detta exempel visar på hur förståelsen för ordet i tolkningshistorien 

ändrats till att passa den kyrkliga teologin. 

 

I Bibel 2000 har översättarna valt att översätta εὐνοῦχοι med ”de utan kön” vilket är en mer 

korrekt översättningstolkning i enlighet med det som visats på ovan, då εὐνοῦχος främst 

pekar på det fysiska tillståndet som slavtiteln för haremsvakter innebär, vilket den förmodade, 

samtida läsaren direkt associerade ordet med. Dessutom öppnar denna översättning för det 

metaforiska i texten, då liknande frågor ställs till den moderna läsaren som dåtidens läsare 

troligen ställdes inför. I 1917 års översättning skrivs det grekiska substantivet helt om till de 

som ”äro oskickliga till äktenskap”, vilket helt tolkar om ordets egentliga mening och lyfter 

bort allt det fysiska i εὐνοῦχος.15 Det är värt att anmärka att ingen av de svenska stora 

översättningarna har valt ordet ”eunuck”, trots att det är direkt motsvarande, utan skrivit om 

ordet istället. I två av de större engelska översättningarna (KJV och NRSV) används det 

motsvarande engelska ordet, eunuch och behåller således ordet direktöversatt utan att tolka 

om det.  

 

Om vi läser εὐνοῦχος med Burkes undersökning, som visar på den ordagranna användningen 

av ordet, i minnet blir det tydligt att Matteus använder ett chockerande språk, som den 

                                                 
15

 Dessutom kan det hävdas att det torde vara självklart att de som inte ska ingå äktenskap är de som ”äro 

oskickliga” till att göra det och översättningen gör perikopen ganska menlös. Även Svenska Folkbibeln har en 

liknande översättning: ”De som inte kan gifta sig” (SFB15 Matt 19:12). 
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förmodade läsaren inte är van vid att tolka metaforiskt (Burke, 2011, 178). Det som 

chockerar är inte bara med den fysiska smärta som nog även moderna läsare skulle reagera 

på, utan även på direkt religiösa grunder vilket visades på i kapitel 1.1 i analysen. France 

menar här att vi idag nog är mer chockade över ordvalet och att samtida läsare snarare fylls 

av en känsla av skräck och medlidande, vilket jag menar troligen bygger på liknande reaktion 

på kastration som vi känner idag, bara för att det förekom i samma geografiska region betyder 

inte det att chocken uteblir16 (France, 2007, 724) dessutom har jag visat på den judiska 

religiösa synen på kastration (Kap 1.1 & 2.1) vilket åtminstone räcker för en förmodad 

religiös chock. Denna chockerande innebörd missas helt i ovannämnda historiska läsningar 

som även återfinns i den moderna kommentarslitteraturen. Fornberg gör en notering om att 

det nog inte är fysisk kastration som menas med tanke på laglydigheten hos Matteus men 

lämnar sedan textavsnittet utan vidare analys. (Fornberg, 1999, 346) Även i Luz utförliga 

kommentar till perikopen saknas det en ordentlig utredning kring ordets fysiska koppling 

kring den tredje eunucken.17 Även om Luz är kritisk till den klassiska katolska läsningen 

problematiseras det inte kring den fysiska aspekten mer än att den troligen är symbolisk och 

syftar på avhållsamhet (Luz, 2001, 500-503).  

 

I och med att ordet väckte starka känslor hos den tilltänkta läsaren borde detta ords 

metaforiska betydelse granskas närmare då det är tydligt att ”celibat” inte rymmer hela 

avspeglingen. Vi kan anta att den tilltänkta läsaren borde stannat upp vid detta ord för 

fundering: det Jesus säger i denna perikop är både lagvidrigt och smärtsamt i en bokstavlig 

mening och därigenom (speciellt i fråga om lagvidrigheten) står i direkt motstridighet mot en 

stor del av andra av Jesus ord i samma evangelium. Hur ska vi då förstå denna perikop för att 

den ska kunna passa in i resterande text? Frågor som måste besvaras med metaforiska 

tolkningar och den som läst Matteusevangeliet vet att användning av metaforer är vanligt 

förekommande och på inget sätt tillhör en ovanlighet och borde således inte vara 

problematiskt i frågan om denna text heller. Texten handlar ju ytterst om vem som inte 

behöver ingå äktenskap och i och med det inte behöver uppfylla ett av de viktigaste 

kriterierna i maskulinitetsnormen. De tre eunuckerna representerar de tre kriterier som enligt 

Jesus gör det godtagbart att slippa undan giftermålet, vilket även b.la Fornberg, France och 

                                                 
16

 Jämför exempelvis dagens samhälliga reaktion på könsstympning, förekomsten minskar nödvänditvis inte 

reaktionen.   
17

 Däremot nämner Luz hur ordet i vissa tolkningar tolkats ordagrant och lett till självkastration i den tidiga 

kyrkan och f.rom 1700-talet i den ryska sekten Skoptsy (Luz, 2001, 497) 
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Luz pekar på (Fornberg, 1999, 351, France, 2007, 724, Luz, 2001, 500-501). Det är i 

förståelsen för dessa tre och i synnerhet den tredje som den metaforiska förståelsen har 

uteblivit i djupare bemärkelse i tidigare läsningar. Dessutom blir en celibatsläsning utan den 

västerländska-kristna förståelsen ointressant då denna bara bekräftar frågan, vilket jag visat 

på ovan. 

 

Jag vill mena att betydelsen av den tredje eunucken är långt ifrån självklar utifrån det vi kan 

veta om den förmodade läsarens/ författarens förståelse av ordet. En som gjort sig eunuck för 

himmelrikets skull innehåller flera paradoxa motstridigheter där de tydligaste är laglydighet 

och religiöst given maskulinitet gentemot brott mot den mosaiska lagen och mot rådande 

samhällsnormer. Tydligt är i alla fall att det inte bör handla om fysisk kastration, då den 

mosaiska lagen är väldigt tydlig på denna punkt och att det istället är bildligt språk som 

används och som sätts i relation till en väldigt fysisk, för läsaren normvidrig och religiöst 

förkastlig bild då den tredje eunucken ställs bredvid den som fötts med ickenormativt 

könsorgan och den som genomgått kastrering. Därför blir det fromma celibatära livet en dålig 

översättning av hur texten uppfattades av sin samtid18. För en bredare förståelse för hur 

metaforen kan förstås i förhållande till sin samtid är det här, med tanke på ordets starka 

laddning, nödvändigt att granska dess förhållande till de rådande normsamhällena och i 

synnerhet maskulinitetsnormerna för att se hur texten kan förstås som normbrytande, vilket 

jag gör i följande kapitel. 

 

3. Queeranalys av texten 

Att eunucker inte bara bryter mot den samtida förståelsen för kön utan även borde väcka en 

känsla av vidrighet har till viss del visats på i kapitlen ovan. Här ska vi titta närmare på hur 

texten fungerar i sin samtida normmiljö, hur normbrytandet lyser igenom texten och tvingar 

läsaren till ett ifrågasättande av sin samtids normväv, särskilt då det kommer till de religiöst 

sanktionerade normerna.  

 

Till att börja med är giftermålsfrågan tungt laddad. Lärjungarna, tillsammans med alla de 

judiska männen i de judiska majoritetsområderna i romarriket förväntades inte bara gifta sig, 

                                                 
18

 Jämför exempelvis med exemplet Rabbi Ben Azzi i kap 1.1 
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det krävdes av dem från omgivande samhälle (Fornberg, 1999, 351). Diskussionen som 

föranleder detta samtal (Matt 19:1-9) verkar inte innefatta huruvida giftermålet ska existera 

eller inte eller ens om alternativet att inte gifta sig ska ses som en möjlighet. Diskussionen 

intresserar sig endast för hur detta gudagivna krav ska hanteras i fråga om skilsmässa, där 

Jesus tar stöd i Skapelsen för att hävda sin ståndpunkt om att skilsmässa endast ska kunna 

krävas i väldigt speciella tillfällen, vilket visar på viss likhet med den rabbinska judiska 

uppfattningen under samma tid (Schneider, 1974, 767). Jesus skärper helt enkelt det krav som 

redan existerar angående giftermål (Fornberg, 1999, 351). Kravet omfattar inte längre bara 

mannens inträde i institutionen utan nu även att stanna kvar i det om det inte är fråga om 

väldigt speciella omständigheter. Möjligheten att inte ens ingå äktenskap lyfts först in i 

diskussionen i och med lärjungarnas reaktion. De uttrycker en ovilja att ingå i detta, nu 

skärpta krav (Fornberg, 1999, 351). En ovilja att fullfölja sina manliga åtaganden och därmed 

få slippa undan en del av manlighetskravet. Direkt efter den tidigare diskussionen, som berör 

det normativa livet och hur det ska levas, inleds den gemensamma efteranalysen mellan Jesus 

och lärjungarna med att ta en queer vändning och istället för att reda ut skilsmässofrågan 

diskuteras istället möjligheterna till ett icke-normativt liv, vilket innebär ett liv utanför 

maskulinitetsnormen. Detta sätter alltså tonen för resterande samtal och öppnar upp den 

förmodade läsaren för ett mer queert perspektiv på könstillhörighet och ett liv utanför 

könsbinariteten. Moxnes tar upp denna vändning som ett brott mot det maskulina, och menar 

att en eunuck inte kan bli sedd som en riktig man i sin samtid (Moxnes, 2004, 40). 

 

I nästa skede befäster Jesus det queera genom att påtala exklusiviteten i möjligheten att kunna 

undslippa kravet att ingå äktenskap då han säger att ”Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara 

de som har fått den gåvan” (Matt 19:11). France argumenterar också för exklusiviteten i 

möjligheten att avstå giftermål (France, 2007, 715) Genom att framställa den som inte 

behöver gifta sig som en del i en exklusiv skara fastställer Jesus att det handlar om normbrott, 

äktenskapet ska fortfarande vara en del av normkravet och att avstå giftermål ska inte ersätta 

den tidigare normen, denna ska vara intakt. Detta skapar även en tydligare kontrast mellan de 

som ingår giftermål och de som kan avstå. Det som är av stort intresse i denna vers är även 

den positiva vändning som läggs in i slutet på meningen: ”bara de som fått den gåvan” (Matt 

19:11). Här blir normbrytandet att avstå äktenskapet sett som en gåva och inte som något 

negativt som bör bekämpas. Att Jesus svarar lärjungarna på detta sätt visar också på att det 

inte handlar om val eller om en allmän gåva som ges som belöning för stark tro/ trofasthet då 

detta, med tanke på tonfallet, inte har getts (alla) lärjungarna. Detta befäster även Matteus 
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Jesuskaraktärs lagfasthet, som bland annat Fornberg påpekar (1999, 351) då det blir tydligt 

att kravet om äktenskap står kvar för den stora (normativa) majoriteten. Däremot så är det 

även anmärkningsvärt att Jesus framställer undslippandet av äktenskapet som en gåva. Att 

slippa ta del av det maskulint kodade kriteriet och förväntningen ställs alltså i en 

underposition till något annat och skapar en spricka i rådande könsmaktsordning där det 

maskulina som bekant värderas högst. Detta blir extra tydligt i fråga om de grekisk-romerska 

normer, som majoriteten av de ickejudiska läsarna omfattas av. Som vi sett är maktordningen 

i könssystemet tydlig och den som inte längre vill anpassa sig till de krav som manligheten 

kommer med riskerar att förlora sin maktposition (Kazen, 2018, 118). Med denna bakgrund 

blir vändningen återigen tydligare, det som tidigare förde med sig en maktförlust ersätts med 

att beskrivas som en given gåva. Här finns även referenspunkten till ”unmen”, de som inte 

kan kodas som män av olika skäl vilket kan skapa en större förståelse för denna ”gåva”, då 

den grekisk-romerska könsnormen inte är lika stängd till två definitioner (Burke, 2011, 177). 

 

I den sista versen förtydligas vilka det är som kan slippa undan detta normativa krav och de 

tre eunucktyperna presenteras här. Att detta följer direkt efter den positiva vändningen i slutet 

på föregående vers vänder direkt på den förmodade läsarens föreställning om eunucker i stort. 

Som visats ovan i kapitel 2.1 så är eunucker (i sin ordagranna betydelse) ovanligt 

förekommande i hela romarriket under denna tid och omges i stort av en äcklets fascination. 

Kroppens intakthet är särskilt viktig för de judiska läsarna vilka tordes reagera ännu 

kraftigare på den positiva framställningen av eunucker som mottagare av en gåva (se kap 

1.1). Oavsett om den samtida läsaren i huvudsak befann sig i en romersk-grekisk kulturell 

sfär eller en judisk så är denna positiva framställning av chockerande kaliber. Här luckras den 

normativa världssynen upp. 

 

Den första eunucken som presenteras gör det som en född eunuck. Exakt vad detta betyder 

kan vi endast spekulera i då det inte passar in i den allmänna definitionen av det grekiska 

ordet. Fornbergs tolkning att det handlar om medfödda sexuella defekter (Fornberg, 1999, 

351) är en rimlig slutsats då Burkes (2011, 178) studier visar på att ordet eunuck endast 

används om det fysiska, kastrerade tillståndet, vilket direkt kan skapa kopplingar till de som 

fötts med ett könsorgan som inte passar in i normen över hur könsorgan bör se ut, exempelvis 
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det vi idag kallar intersex (http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex).19 Detta torde 

spä på både den grekisk-romerska och judiska reaktionen på texten då det inom båda 

könsnormerna är ett viktigt kriterium med ett intakt normativt könsorgan och om Fornberg 

har rätt i sin tolkning är den första eunucken omöjlig att placera i maskulinitetsfacket redan 

från födseln, inte heller i kvinnlighetsnormen kan denne placeras, däremot finns det, vilket 

pekats på ovan i kap 1.2, flera fack i den romersk-grekiska könsnormen där det skulle kunna 

argumenteras för att denna eunuck skulle kunna placeras in. Men även då är sprickan i 

könsmaktsordningen som den positiva gåvan skapat ytterligare vidgad då det här blir tydligt 

att det är en, normativt sett, underställd som placeras högre, som dessutom troligen inte kan 

utföra den ovanställdas yttersta maktmedel, att penetrera. Den första eunucken kan således 

bäst beskrivas, i moderna termer, med intersex (dvs någon som är född utan ett könsorgan 

som kan placeras in i de binära könskategorierna) och är därigenom queer, inte bara rent 

identitetsmässigt utan även rent fysiologiskt utifrån den historiska kontextens kroppssyn och 

har så varit hela sitt liv.  

 

Liknande reaktion skapar den andra eunucken, som har blivit gjord eunuck av människor, 

vilket liknar den tidsenliga ordagranna definitionen av det grekiska ordet bättre än de andra 

två, det vill säga en kastrerad person. Denna saknar också ett intakt könsorgan och är 

dessutom, med största sannolikhet slav och utlänning (Burke, 2011, 200). Här omformas inte 

bara den könsnormativa maktföreställningen utan även den samhälleliga. Att det skulle vara 

en gåva att vara utlänning och slav och dessutom med en deformerad kropp skapar multipla 

queerheter och bryter mot flera normer samtidigt. I den judiska kulturen och religionen finns 

det uttalat avsmak för just sådana eunucker, som visats i kap 2.1. Detta är alltså en person 

som inte är välkommen till templet och kan därmed inte ta del i det religiösa liv som 

efterfrågas en troende jude (5 Mos 23:1). Här kan vi se ett klimax i radikaliteten, för så här 

långt har den förmodade läsaren haft referenspunkter att stödja sitt läsande på.  

 

Att den ordagranna eunucken, alltså en som kastrerats av andra människor, nämns här är 

dessutom intressant då dessa var extremt få i Israel (Schneider, 1974, 766), författaren har i 

princip ingen att övertyga som själv är eunuck enligt ordets mest stränga betydelse. Att det 

skrivs ut här gör att de andra två eunuckerna tydligt kopplas till ordets egentliga innebörd. 

                                                 
19

 Intersexualitet innefattar de som fötts med ett fysiskt kön som varken kan kodas som manligt eller kvinnligt 

eller kroppar som både passar in i normativt manligt och kvinnligt i fråga om exempelvis hormoner, vilket ofta 

kan kopplas till infertilitet (http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex).  

http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex
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Den förmodade läsaren kan inte tveka om vad som menas i texten i fråga om detta exempel, 

de vet mycket väl vad det betyder att ha gjorts till eunuck av andra, och de judiska läsarna vet 

förmodligen vad det innebär rent religiöst (kap 1.1).   

 

Det vi kan konstatera så långt är att den som inte vill ingå äktenskap antingen måste vara 

född med könsdefekter eller en regelrätt eunuck. Båda dessa alternativ ses som motbjudande 

av den förmodade läsaren och de visar båda på tydliga queera drag då båda dessa är långt 

ifrån att ens kunna närma sig de definitioner av män som finns tillgängliga för läsaren, inte 

bara i sin fysiska kropp. Däremot finns det en positiv klangbotten med tanke på den positiva 

gåva som talats om i Jesu repliks inledning. Jesuskaraktären har så långt besvarat önskan om 

att kunna undslippa manlighetsnormen med att ställa upp ett alternativ som, hittills, består av 

fysiska, abjekta queerheter, framställda med en positiv ram. Inget av dessa alternativ är något 

som en förmodad läsare kan tillskansa sig efter den har läst texten, det medfödda säger sig 

självt och att genomgå självkastrering gjordes i princip inte och skulle med största 

sannolikhet resultera i utanförskap.  

 

Den tredje eunucken, som har valt att vara eunuck för himmelrikets skull, är inte lika stängd 

för tolkning som sina företrädare. Exakt vad den förmodade läsaren läste in i detta exempel är 

inte lika lätt att se. Som visats ovan (kap 2.2) så är det med stor sannolikhet inte den 

traditionella celibatstanken. Förutom de rent språkliga exemplena som givits ovan kan vi 

även se hur missanpassad denna tolkning skulle vara med tanke på att Jesuskaraktären 

använder samma ord som i de två tidigare exemplen som båda visar på tydliga queerheter och 

abjekta referenser. Dessutom med en svårighet att förena dessa med lagen och ytterligare utan 

att kunna passa in i någon av de judiska könsdefinitioner som finns tillgängliga (kap 1.1). 

Tankar liknande den om det fromma celibatslivet fanns till viss del i rådande judiskt 

samhälle, exempelvis hos esseerna, men sågs då inte som en så pass abjekt queerhet som de 

två andra eunuckerna, vilket kanske tydligast framträder i Filon och Josefus beskrivningar om 

detta som är väldigt positiva, då varken Filon eller Josefus var medlemmar i den esseiska 

rörelsen (Filon, 2017, 401&404, Josefus, 2017, 422). Men det bör tilläggas att esseernas 

levnadsvanor inte nödvändigtvis representerar rådande normsamhälle då gruppen ändå verkar 

ha varit förhållandevis liten (över 4000 enligt både Josefus (2017, 433) och Filon (2017, 

399)) och levde till viss del i avskildhet från resterande samhälle (Plinius d.ä., 2017, 416-417, 

Filon, 2017, 399).  
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Den tredje eunucken skiljer sig på flera sätt från de två tidigare, bland annat genom 

valbarheten. De andra två, som vi sett, rör sig utanför individens påverkanskraft, medan det 

tredje exemplet inte bara är valbart utan är det i förhållande till himmelriket. I och med 

kopplingen till himmelriket kan vi snabbt utesluta att det här handlar om fysisk 

självkastration, även om ordet eunuck alltid annars används om fysisk kastrering (Burke, 

2011, 178) så faller det här på sin egen rimlighet att så skulle vara fallet, det tydliga lagbrott 

som det skulle medföra är svårt för Matteus att argumentera för skulle vara för himmelrikets 

skull (Fornberg, 1999, 351). Däremot finns det fysiska som en underton i ordet och blir det 

som den förmodade läsaren associerar till då den läser texten, även om läsaren bör göra 

samma åtagande som vi om lagbrottets svårighet. 

 

France tar upp det fysiska bildspråket i sin kommentar och dess normbrytande språk. På 

frågan om varför Matteus använt sig av ett så pass laddat språk svarar han ”The choice of this 

striking metaphor perhaps reflects a culture where marriage and the procreation of children 

were so much granted as the norm that strong language is needed to question that 

assumption.” (France, 2010, 724). France lyfter alltså fram den normbrytande effekten jag 

visat på då jag ställt eunucken mot det normativa kravet om giftermål och den kroppsliga 

normens ogillande av ickenormativa kroppar.  

 

Det faktum att den tredje eunucken ställs bredvid de andra två eunuckerna överför en del av 

deras queerheter på den tredje. Den mest givna är som sagt deformationen. Deformationen är 

kanske det mest bildliga och tydliga brottet mot båda de rådande maskulinitetsnormerna. Den 

som inte besitter ett fungerande manligt kodat kön kan i kontexten inte definieras som man 

(Villalobos, 2011, 200). I den judiska könsbinäriteten finns det endast facken kvinna och 

man, men den fysiska deformationen passar inte heller in i kvinnokriteriet, som visats ovan. 

För att kunna visa på en ickebinäritet kan det alltså vara nödvändigt att ta det fysiska kriteriet 

i beaktning och sedan bryta mot det, för att tydligt kunna ta avstånd från den binära normen. 

Utan det fysiska kriteriet tvingas den förmodade läsaren som befinner sig i en judisk 

könsnorm att, för att översätta i moderna termer, skapa ett tredje, ickebinärt fack i 

motstridighet till de andra två normativa könen. Det yttersta könskriteriet är alltså i och med 

ordval och sammanhang tillintetgjort även hos det tredje exemplet. Detsamma gäller i den 

grekisk-romerska normvärlden, där det fysiska är det yttersta kriteriet. Dessutom finns det 

manliga kravet på penetration för att behålla den maktposition som tillkommer den som 

kodats som man. Hur vi än väljer att läsa den tredje eunucken, och om vi skulle välja att 
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bortse från den starka kopplingen till det rent fysiska och endast läser in avhållsamhet, blir 

det i detta fall svårt att förena det med penetrationskravet, och 

maktpositionen/könsbestämmelsen blir även i det fallet försvårad. Detsamma kan sägas om 

det judiska manlighetskravet om reproduktion. 

 

Slutligen uppmanas de tre eunuckerna att ta tillvara på sin ”gåva” då Jesus avslutar perikopen 

med att säga ”den som kan må tillägna sig detta” (Matt 19:12). Tillsammans med utsagan om 

gåvan, som inleder redogörandet av eunuckerna, skapar det ett positivt cirkelslut vilket 

stärker den positiva bild som framträtt inledningsvis. Nu uppmanas de som fått gåvan att 

faktiskt använda sig av den och möjligheten att slippa gifta sig blir nu även belagt med viss 

plikt, vilket ju går stick i stäv med plikten om giftermål. Genom att införa denna nya 

uppmaning elimineras delvis den starka normativa kravbilden angående giftermålet. Det 

ickenormativa skyddas till viss del genom denna nya kravbild. Däremot blir exklusiviteten 

tydligare att ”den som kan” inte handlar om gemene man. Detta visar också på att det inte 

handlar om en omformulering för de som befinner sig inom mansnormen. Den förmodade 

läsare som relaterar till den tredje eunucken uppmanas alltså att ta tillvara på denna 

identifikation. Detta positiva cirkelslut kan å ena sidan ses som normbrytande och i samma 

andetag normskapande då eunuckerna tillsammans skapar en tredje kategori som inte 

omfattas av de andra två könskategoriernas kriterier och krav utan nya krav och kriterier 

ställs upp om vem som kan tillhöra denna nya kategori och vad de bör göra i den för att 

kunna leva upp till kravbilden. På så sätt går könsbinäriteten mot att bli en trinäritet. Dock går 

det att diskutera öppenheten i den tredje eunucken och hävda att den nya kategorin inte är så 

snäv som de andra och att det skulle kunna finnas utrymme för variationer på ett annat sätt än 

vad som görs i det rådande binära systemet.  

 

Det som blir ännu mer intressant är frågan om varför denna positiva kravbild får framträda 

här, vad är den teologiska uppmaningen från författaren och hur tas den emot av den 

förmodade läsaren? Moxnes (2004, 40) presenterar en teori om att förklaringen kan ligga i att 

eunuck var ett skällsord som Jesus och lärjungarna utsattes för. En annan möjlig förklaring är 

att det finns ett behov av att förklara och besvara den problematik som det strikta binära 

könssystemet för med sig, i exempelvis giftemålsfrågan. Hur ska den som av olika 

anledningar inte kan/vill passa in i manlighetsnormens krav förhålla sig till de samhälleliga 

och religiösa tillbuden? Vi har även sett att den grekisk-romerska könsnormen innehåller fler 

kategorier där ”unmen” inte har någon motsvarighet i den hebreiska, samtida kultursfären. I 
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och med evangeliets möjliga mottagare, där ickejudar även ingår och de judiska läsarna till 

stor del lever jämsides med de grekisk-romerska normerna kan frågan redan vara uppe under 

diskussion. Villalobos menar dessutom, i sin artikel om den etiopiska eunucken att 

upptagandet av denne bär på ett symboliskt värde i sin queerhet då den nya, framväxande 

rörelsen slår hål på rådande uppfattningar och hur det nya budskapet kan förmå de som 

tidigare sågs som oupptagliga som möjliga nya deltagare i rörelsen. (Villalobos, 2011, 200) 

Detta skulle även kunna passa in i denna textpassage.  

 

I och med skapandet av en tredje könskateogri så upphävs också det allmänna 

giftermålskravet. Tidigare så har kravet gällt män och kvinnor men nu diskuteras en tredje 

kategori som inte kan hävdas tillhöra någon av dessa och således inte bör besväras med det 

gudomliga kravet på reproduktion och lagtrogenheten kan fortsätta vara intakt i och med att 

den nya kategorin inte har pålagts några specifika lagar än.  

 

Det som alltså framträder ur en queeranalys av perikopen är ett positivt uppmanande till att 

inte ingå äktenskap för de som av olika anledningar inte passar in i den manliga normen, 

kroppsligt men även de som kroppsligt kodas som män men som av andra anledningar inte 

passar in i maskulinitetsnormen. Det blir alltså en väg ut från den heteronormativa 

äktenskapsnorm som hos den tilltänkta läsaren bör ses som ett gudagivet krav och sätts i 

positiv ställning gentemot det normativa äktenskapet och som en gudagiven gåva.  

 

4. Jesus som praktexempel 

Jesus svar på lärjungarnas fråga riktar sig troligtvis inte endast ut mot den tilltänkta läsaren 

utan är även ett sätt för den lagtrogne författaren att diskutera i vilken utsträckning Jesu liv 

bör följas och efterliknas. Lärjungarna kan här få föra läsarens talan då det kommer till frågan 

om äktenskap och huruvida det är möjligt att följa Jesus exempel i frågan om äktenskapet. 

Om vi antar att Matteus Jesus är ogift20 så ligger det troligtvis i läsarens intresse att veta 

huruvida detta är ett exempel för alla eller om Lagen och kravet om äktenskap bör fortsätta 

efterföljas. Perikopen kan alltså även fungera som svar på vilka som bör efterlikna Jesus i 

denna fråga och vilka som bör följa lagen. Detta gör att Jesu svar även borde innefatta honom 
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 Se Avgränsning under Inledning 
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själv då vi får anta att författaren vill att Jesu liv inte ska innefatta lagbrott eller direkt 

stötande leverne som han inte själv kan förklara. Även France är inne på samma spår då han 

skriver att ”(...) God has given to some people the ability, perhaps even the inclination, to 

stand apart from that norm. Jesus, himself, if indeed he was not married (...) would be the 

prime example of this gift”21(France, 2007, 723).  I Frances tolkning är det alltså självklart att 

en av eunuckerna även passar in på Jesuskaraktären, Jesus är dessutom ett ”prime example” 

av eunuckstyperna. Schneider gör samma koppling, och tolkar det dessutom som att det 

tredje exemplet främst riktar sig mot Jesus själv (Schneider, 1974, 768). 

 

Alltså måste en av de tre eunuckerna även passa in på Matteus Jesuskaraktär för att Jesu liv 

ska kunna ses av läsaren som ett rättfärdigt och laglydigt/ gudsfruktigt liv. I och med att 

kastrering av människor inte förekom i Israel (Schneider, 1974, 766) kan vi direkt utesluta att 

den andra eunucken skulle kunna passa in på Jesuskaraktären. Kvar finns då den första, med 

tydliga kopplingar till medfödd intersexualitet, och den tredje, som av ickefysiska 

anledningar inte kan kvala in i maskulinitetsnormen. Vilken utav dessa som Jesus kvalar in 

under är för oss svårt att direkt avgöra men med tanke på det positiva tillägget om den tredje 

eunucken, som gjort valet för himmelrikets skull, ligger det närmare till hands att anta att 

författaren vill knyta denna eunucktyp till evangeliets huvudperson, vilket även är den 

tolkning som gjort av bland annat Schneider även om han tolkar det som ett uttryck för 

celibat (Schneider, 1974, 768). 

 

Dock laddas även den första eunucken med en positiv bemärkelse då det beskrivs som en 

gåva och nämns även först i upplistandet av eunucktyper. I den första eunucken finns också 

det faktum att gåvan varit tilldelad sedan födseln och med tanke på den vikt som Matteus 

lägger på Jesu födelseberättelse ligger det även i författarens intresse att göra hela Jesu liv till 

ett rättfärdigt liv vilket skulle kunna tala för att den första eunucken är den kategori som bäst 

beskriver Jesus själv.  

 

Även om jag är mer benägen att förorda den tredje eunucken som mest trolig att spegla Jesus, 

precis som kommentarslitteraturen som jag använt, kan det inte frångås att den första 

eunucken är högst tillgänglig att applicera på Matteus Jesuskaraktär. Det finns ingenting i 

                                                 
21

”This gift” syftar här på den gåva som nämns i Matt 19:10 och som jag diskuterar i kap 3. France tolkar 

”gåvan” och den tredje eunucken som självvalt celibat. I kap 2.2 diskuterar jag denna tolkning närmare. 
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perikopen som kan utesluta den första eunucken och att författaren valt att skriva med det 

exemplet trots de svårigheter som den bär med sig är ett faktum som är svårare att förklara än 

hur den tredje eunucken uttrycks i texten. Dessutom kan de starka positiva orden kring den 

tredje eunucken också smitta av sig på de andra två eunuckerna och det är i och med de 

positiva orden, både kring den tredje och de ord som inleder och avslutar texten, som de två 

första eunuckerna inte bör ha lästs som enbart negativt laddade formuleringar. Varför, om det 

är den tredje eunucken som Matteus helst vill förknippa med sin Jesuskaraktär, riskerar han 

att låta denne förknippas med så pass negativa associationer som de första två eunuckerna bär 

på? Skulle det inte vara rimligare att den tredje eunucken läggs till för att positivt förstärka de 

första? Med det sagt vill jag främst lyfta möjligheten att den första eunucken även skulle 

kunna passa in på Jesuskaraktären och inte låta diskussionen förgå, vilket den tycks mig ha 

gjort i tidigare kommentarslitteratur. Den tredje eunuckens placering och dess positiva 

associationer tycker jag dock väger tyngre, om än bara något.   

 

Oavsett vilken av dessa två eunucker som appliceras på Matteus Jesus så framkommer det här 

att Jesuskaraktärens identitet har tydliga queera kvaliteter. Oavsett om det är av fysiska eller 

ickekroppsliga anledningar så skrivs en Jesus, som inte passar in i det rådande 

könsnormsystemet, fram i denna perikop. Detta ändrar naturligtvis en stor del av hur bilden 

av Matteus Jesus uppfattas och påverkar hela evangeliets framskrivning av Jesu karaktär. Det 

blir också tydligt med den, som jag menar direkt felaktiga, tolkningen av εὐνοῦχος som ett 

annat ord för celibat, hur texten måste i sin tolkning anpassas så att den inte är lika direkt 

normbrytande, även efter många hundra år då den judiska och grekisk-romerska 

könsnormerna inte är närvarande på samma sätt. Obekvämheten i texten ligger fortfarande 

kvar i motviljan att läsa in de tydliga queerheter som framträder i texten och det faktum att 

dessa även tillskrivs Jesus. Genom det som framträder från en queeranalys av denna perikop 

kan det öppna upp för ytterligare queeranalyser av Matteusevangeliet då kopplingar till just 

denna perikop kan öppna upp för synliggörandet av fler obekvämheter i texten och stärka 

queera läckage som framträder på andra platser i texten.  
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Avslutning 

Resultat 

I denna uppsats har Matteusevangeliet 19:10-12 undersökts genom en queerteoretisk studie. I 

synnerhet har det grekiska ordet εὐνοῦχος studerats, då det är centralt i perikopen. Studien är 

uppdelad i fyra delar; samhällsnormer, ordet εὐνοῦχοςs betydelse, queeranalys av perikopen 

samt perikopens påverkan på evangeliets Jesuskaraktär. 

  

I den första delen granskas först de, med texten samtida, judiska samhällsnormerna kring kön 

(i synnerhet manlighet) och kropp, därefter de grekisk-romerska, för att granska hur de 

förmodade läsarnas förståelse för kön och kroppslighet såg ut. Den judiska könsnormen var 

tydligt binär med en tydlig könsmaktsordning. Könsnormen var nära sammanknuten med 

kroppslighet där en fungerande kropp, och i synnerhet ett reproduktionsdugligt könsorgan, 

var vital för att kategoriseras som man. Med den judiska manlighetsnormen medföljde även 

starka krav, bland annat om (heterosexuellt) giftermål och reproduktion. Den grekisk-

romerska könsnormen var inte lika strikt binär som den judiska utan innehöll 

undergrupperingar och manlighetsspecifikationerna innehåller, förutom normativ 

kroppslighet och reproduktionsdugligt könsorgan, krav såsom fri, infödd och vuxen. Den 

grekisk-romerska könsnormen var således ett mer komplicerat maktsystem än den judiska. 

Dessutom var penetrationen det yttersta verktyget för att upprätthålla den tilldelade 

manligheten och på så sätt även den komplicerade könsmaktsordningen. De som inte kunde 

klassas som män, men inte heller som kvinnor, kallas i modern forskning för ”unmen”. 

 

Det grekiska ordet εὐνοῦχος har en direkt motsvarighet i bland annat svenskan i ”eunuck”. 

Ordets egentliga mening syftar på de slavar som kastrerades och som sedan tjänade som 

exempelvis haremsvakter. Detta fenomen var ovanligt i romarriket och i synnerhet i de 

judiska majoritetsområdena där detta direkt bröt mot den judiska lagen. I de flesta 

tolkningarna av perikopen tolkas ordet oftast som ”celibat”. Efter en kritisk granskning visar 

jag på att den typiska moderna läsningen är ett resultat av den historiskt teologiska 

texttolkningen. Det finns inga belägg för att εὐνοῦχος skulle innefatta endast den betydelsen 

för varken författaren eller den förmodade läsaren. Tvärtom visar studier på hur ordet, då det 

förekommer i andra samtida texter, alltid handlar om det fysiska tillståndet. Jag menar dock 
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att i fallet med denna perikop bör det, vid det tredje fallet ordet används, läsas metaforiskt, 

men utifrån den förståelse som den förmodade läsaren hade för ordet och att 

celibatstolkningen inte innefattar den tyngd som εὐνοῦχος bör ha som metafor. Denna tyngd 

undersöks närmare i det tredje kapitlet. 

 

I queeranalysen av perikopen framträder normöverträdelser i alla de tre fall som εὐνοῦχος 

används. Analysen visar också på det positiva språk som omger dessa normöverträdelser och 

hur ordets starka laddning förstärks genom de första två exempel av eunucker som nämns. 

Jag argumenterar för att den samtida läsaren måste haft så pass svårt att passa in dessa i den 

samtida manskategorin att det därmed är påpassligt att diskutera en tredje könskategori i och 

med perikopen i fråga om judiska könsnormer. Perikopen vänder även på den negativitet 

som, genom normerna, riktas mot de som inte passar in i manlighetsnormen och värderar 

icke-manlighet som en gudagiven gåva som bör tillämpas av de som har möjligheten.  

 

Den avslutande delen av analysen fokuserar på Matteusevangeliets Jesuskaraktär och visar på 

hur perikopen även bör innefatta denna, om vi antar att Jesus är ogift i Matteusevangeliet. 

Detta medför att de queerheter som räknas upp i den tredje delen även bör tillskrivas 

Jesuskaraktären. På frågan om vilken av de tre eunucker som kan/bör tillskrivas Jesus tar jag 

ställning för den tredje, men visar även på hur den första eunucken är högst aktuell. Den 

andra eunucken utesluts. Avslutningsvis diskuterar jag kort hur detta kan påverka läsningen 

av evangeliet i sin helhet och vilka möjligheter som öppnas upp i och med slutsatsen om 

Jesuskaraktärens queera identitet. 

 

Vidare Forskning 

Som tidigare nämnts återfinns det studerade ordet endast en gång till i Nya testamentet, i Apg 

8:26-29. I det ämnet har bland annat Burke skrivit en intressant artikel ur en queerteoretisk 

vinkel. Däremot saknas det, vad jag vet, jämförelseanalyser mellan de två perikoperna ur ett 

queerperspektiv. En annan möjlighet är att vidare diskutera Jesus queerheter, bland annat med 

denna perikop som exempel. Den slutsats som presenteras i denna uppsats kan öppna upp 

queerheter på andra platser i Matteusevangeliet, särskilt i fråga om Jesu identitet. Även en 

jämförelse med de andra evangelierna och hur dessa beskriver brott mot manlighetsnormen 

skulle vara intressant. Ur historiekritisk synpunkt kan nämnda perikops påverkan på de tidiga 
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läsarna kunna diskuteras, exempelvis de i en not i kapitel 2 i analysen nämnda 

bokstavstolkningar som ledde till självkastration. Det finns även en del forskning kring 

queerheter i den katolska celibatära klostervärlden, och i och med den användning av denna 

perikop som förekommit i katolska kyrkan (se kap. 2.2) kan det vara av intresse att se hur 

dessa olika queerheter interagerar med varandra.  
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