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A Homossexualidade na Escandinávia e Germânia

A homossexualidade é um assunto polêmico, mas o que os antigos escandinavos
pensavam realmente sobre isso? Primeiro devemos esclarecer que as fontes citam pouca
coisa sobre esse assunto, mas temos que lembrar que essas mesmas fontes foram
escritas por cristãos, muito tempo depois da era viking e eles não aprovavam tal
comportamento. Então deve se tomar cuidado antes de se formar uma opinião a respeito
desse assunto, já que as fontes estão “contaminadas” pelo pensamento cristão.
A imagem estereotipada é de que os vikings eram briguentos o tempo todo, rudes de
comportamento, beberrão, barbudos, peludos, machões e de pouca higiene ou educação,
porém não é bem isso o que a arqueologia diz. Muitos pentes de cabelos foram
encontrados em sepulturas da era viking. Muitas lâminas de barbear também já foram
encontradas, mas elas são da idade do bronze. Também já foram encontrados tesouras,
pinças, espécies de cotonetes e limpadores de unha usados na higiene pessoal. Os
escandinavos eram bem receptivos aos estrangeiros e pessoas de outra fé. Para ser um
bom comerciante um escandinavo devia ser sábio e educado antes de tudo. Há algumas
representações do período Vendel e da era viking onde nem todos os homens possuem
barba, alguns apenas usam bigode e barba rala. Os poemas Hávamál e Lokasenna
advertem que beber em demasia é tolice. É claro que havia alguns briguentos, alguns de
higiene e comportamento contestável na sociedade escandinava, mas provavelmente era
a minoria. Contudo deve se entender que nem todo escandinavo era viking, pois viking
significava ser um saqueador, um pirata. Os escandinavos que ficava na Escandinávia,
eram agricultores, artesões e etc., enquanto o viking era um escandinavo que vivia em
expedições militares e arriscadas geralmente ao mar e em terras estrangeiras. Mas
deixaremos esse assunto de lado porque não é esse o foco desse estudo.
Primeiro iremos começar com a Idade do Bronze escandinavo que começou ao redor de
1800/1700 a.C. e foi até ao redor de 550/500 a.C.. Pouco se sabe sobre esse povo
porque eles não usavam a escrita, mas sim símbolos e desenhos. Muitos desses símbolos
e desenhos parecem ter conexão com a agricultura, divindades, fertilidade, ritos e
religiosidade. Há alguns exemplos de zoofilia na arte da Idade do Bronze:

Homem copulando com animal (provavelmente uma vaca ou égua). Hoghem, Tanum, Suécia.
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Homem copulando com animal (provavelmente uma égua). Tanum, Suécia.

Homem copulando com animal (provavelmente uma égua). Sagaholm, no sul de Jönköping, Suécia.

Embora pra nós hoje isso possa parecer estranho e imoral, esse tipo de comportamento
tem explicação. Para os povos da antiguidade esse tipo de prática estava ligado à
fertilidade, ou seja, era pra chamar a fecundidade, provavelmente pra aumentar o
número do rebanho ou tornar o animal mais fértil quando fosse dar a luz. Provavelmente
o indivíduo era adorador do Deus da fertilidade e fazendo esse ato ele poderia estar
chamando o poder dessa divindade usando o seu símbolo (o pênis). Um pênis entalhado
num chifre de 8000 anos datado da Idade da Pedra foi encontrado em Kanaljorden na
cidade de Motala na Suécia e isso comprova que o órgão masculino era usado em rituais
de fertilidade, curiosamente a muito posterior Völsa Þáttr menciona que o pênis de
cavalo mumificado era usado como objeto de adoração por uma família de fazendeiros.

Pênis entalhado em chifre de 8.000 anos encontrado na Suécia.
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Sabendo disso poderemos entender o porquê de certos ritos da Idade do Bronze. Há um
exemplo de Tanum na Suécia de uma cena onde xamãs dançam ao redor de um objeto
fálico. Os dois homens que dançam ao redor do objeto fálico parece usarem máscaras
provavelmente de aves de rapina. A cena pode simbolizar que os xamãs invocavam o
poder da divindade da fertilidade para haver sucesso na caça. Se colocar na submissão
da divindade poderia assegurar sucesso e prosperidade para esse povo antigo. Nota-se
que os xamãs seguram cajados tal como as encontradas em algumas sepulturas das
Völur (“Profetisas”).

Xamãs dançam sobre objeto fálico, Fossum, Tanum, Suécia.

Nessa representação de Fossum podemos ver que os xamãs dançam e perto deles há
cenas de caça (pode se ver um veado, um cão e ursos), um Deus segurando um martelo
parece assistir ou abençoar a cena. Embora o Deus da fertilidade da Idade do Bronze se
assemelhe ao Freyr da era viking, suas características também são similares as de Þórr,
que também era um Deus da fertilidade e seu símbolo era o martelo e/ou machado. A
Egils Saga Einhenda ok Ásmundar Berserkjabana relata que Þórr era associado a
fertilidade e masculinidade. Nesse relato Þórr dorme com 18 gigantas (uma a cada
noite) e ele deixou a última, Arinnefja, de tal forma que ela passou a sofrer desejo
sexual insaciável por homens. É claro que na Idade do Bronze havia mais de uma
divindade da fertilidade (um aparece sempre fálico e desarmado, o outro aparece
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também de forma fálica, mas sempre segurando um machado e/ou martelo). É muito
provável que ambos sejam os precursores de Freyr e Þórr, que eram Deuses da
fertilidade na era viking.
Uma pedra encontrada na Dinamarca parece representar um desses Deuses da
fertilidade, o que aparece desarmado.

Pedra de 6000 anos encontrada em Horsens Fjörð, Dinamarca.

O Deus tem o pênis ereto símbolo da fertilidade e está representado ao lado de peixes
simbolizando fartura e prosperidade.
Na Suécia há uma cena inusitada, onde muitos javalis são representados e nela
podemos ver um javali com uma espada apontada para o ânus do animal. Deve ser

Östra Eneby, Himmelstalund, Östergötland, Suécia.

lembrado que tanto a espada quanto o javali eram símbolos associados à Freyr na era
viking. Freyr era dono de uma espada mágica e do javali Gullinsbursti.
Na Suécia há uma representação que pode ser um ritual de fertilidade, na cena dois
homens realizam o ato sexual, um homem penetra no outro enquanto duas mulheres
parecem assistir o acontecimento e dançam perto deles. Talvez uma das mulheres esteja
induzindo a outra ao êxtase que parece dançar freneticamente. Há a possibilidade de que
uma das mulheres esteja acalmando a outra na cena que acaba de presenciar onde ela
flagra o provável companheiro em tal ato, porém como a representação dos dois homens
são bem maiores, então é possível que se trate de xamãs e seria desse modo um rito de
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fertilidade. O ato de ser penetrado pode ter o significado de morte simbólica: assim o
pênis representava uma espada ou lança que perfura o corpo do xamã e ele “morre”
entrando em transe. Então entre a vida e a morte (simbólica) ele consegue viajar em
outros mundos.

Dois homens no ato sexual, Göteborg, Suécia. 1000 a.C.?

Há uma cena muito curiosa também encontrada na Suécia ligada ao xamanismo onde
aparentemente homens com máscaras de aves voam em espírito. Uma das figuras possui
duas cabeças e isso pode indicar que que ele trilha os dois mundos (mundo espiritual e
mundo natural), ou talvez ele seja o xamã líder ensinando os outros a viajar para fora do
corpo. É bom lembrar que posteriormente Freyja era representada com um casado de
penas com o qual ela viajava pelos mundos.

Kallsängen, Suécia.
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Um dos xamãs parece tentar penetrar num animal e isso talvez simbolize a “captura” e
“morte” (simbólica) do animal, como uma marca, uma ligação. Desse modo se o xamã
tivesse êxito na sua viagem ele poderia guiar seu povo numa próspera caçada nesse
mundo.
Já no século 1 da nossa era Tácito contou sobre os germânicos: “A distinção entre as
penas é estabelecida a partir dos delitos. Os traidores e desertores são enforcados, os
fracos, covardes e pervertidos são mergulhados na lama ou num pântano, e uma grade é
colocada por cima” (“Distinctio poenarum ex delicto: proditores et transfugas
arboribus suspendunt; ignavos et imbelles et corpore infames coeno ac palude, iniecta
insuper crate, mergunt”). Contudo “corpore infames” (geralmente traduzido como
“pervertidos” ou “afeminados”) pode ter outro significado e representaria pessoas
deformadas ou que se mutilava para evitar o exército e não porque eram afeminados (já
que corpore infames pode ser traduzido como “infâmia corporal”). Também é possível
que corpore infames signifique estupradores, ou seja, aqueles que cometiam “infâmia
corporal” contra a vontade da vítima. Porém, existe a possibilidade de que algumas
tribos aceitavam tal comportamento sexual (homossexual) enquanto outras não. Porque
o próprio Tácito se contradiz, pois ele conta que os sacerdotes dos Deuses Gêmeos
Alcis dos Naharvalos se vestiam como mulheres. Eu devo comentar que os traidores, os
desertores, os fracos e os covardes eram enforcados provavelmente em honra de
Wodan/Óðinn (e/ou Ziu/Týr), e os pervertidos (se nesse caso significar homossexuais)
eram provavelmente sacrificados em honra de Nerthuz. Procópio menciona que o povo
de Thule (às vezes identificada com a Escandinávia) adoravam Ares (Wodan/Óðinn?) e
sacrificavam a ele prisioneiros de guerra que eram pendurados em árvores. Como
Wodan/Óðinn é o senhor da guerra então é muito provável que os desertores, os
traidores, os fracos e covardes eram sacrificados em sua honra (talvez para apaziguá-lo
por medo de represálias do Deus), da mesma forma que os “pervertidos” poderiam ser
sacrificados em honra de Nerthuz. Tácito menciona que os sacerdotes dessa Deusa
sacrificavam escravos que participavam de seu rito num lago enquanto que a pena dos
“pervertidos” eram ser jogados num pântano. Tácito ainda contou que as guerras e as
armas eram deixadas de lado na presença da Deusa. É provável que se esses sacerdotes
tivessem cometido alguma penalidade contra a própria tribo, ai eles seriam sacrificados
à Nerthuz e jogados no lago tal como os escravos de seu próprio rito. Isso porque
provavelmente era esse tipo de sacrifício que apaziguava a Deusa segundo a crença
deles ou era o local onde eles acreditassem que ela habitava. Se os desertores e traidores
eram oferecidos ao Deus da guerra (provavelmente porque eram vistos como inimigo da
tribo) pelo enforcamento tal como os prisioneiros de guerra então os sacerdotes de
Nerthuz que eram condenados também poderiam ser oferecidos à Deusa da mesma
forma que os escravos eram sacrificados. A penalidade que poderia levar esses
sacerdotes a morte talvez fosse negligenciar sua função sacerdotal colocando toda a
tribo em risco. Então os outros sacerdotes interpretavam a vontade dos Deuses se
deviam ou não sacrificar o sacerdote culpado de falha na sua função. Tácito menciona
que apenas os sacerdotes podiam punir ou açoitar ou acorrentar as pessoas. A deusa
frígia Cibele (que possui semelhanças com Nerthuz) era servida por sacerdotes
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homossexuais chamados de galli. Nerthuz é chamada de mãe dos Deuses e o mesmo é
dito de Cibele, as duas representam a Terra e elas andavam em carruagens. Nerthuz é
chamada de “Mãe Terra” no capítulo 40 de Germânia (onde ela intervia em casos
humanos, trazia paz, parava guerras e era associada com a água) e “Mãe dos Deuses” no
capítulo 45 (onde ela era ligada ao javali que trazia proteção contra os inimigos e
substituía as armas, cujos adoradores viviam perto do mar). Na Ynglinga Saga o rei
sueco Dómaldi cujo reinado era de fome foi sacrificado pelo povo porque não cumpriu
seu papel em trazer prósperas colheitas.
Ainda no século 1 o romano Quintiliano contou que um tribuno romano tentou estuprar
um jovem soldado também romano e este o matou defendendo sua honra durante a
guerra contra os Cimbros, e Quintiliano usou retórica para explicar esse fato.
Quintiliano diz: “... castra capiantur, et vim tribuni interpellet Cimber. Nihil tale novere
Germani et sanctius vivitur ad Oceanum” (“Deixe os campos serem capturados, e deixe
os Cimbros interromper a violência do tribuno. Os Germânicos não conhecem nada
sobre essas coisas, e vivem mais puramente perto do Oceano”). Essa frase citada por
Quintiliano é tão ambígua que há quem interprete que os Cimbros eram favoráveis ao
estupro e homossexualismo (David F. Greenberg, James Neill) enquanto outros
entendem que eles não tinham esse costume (Erik Gunderson, Andreas Mohr).
Ptolomeu no século 2 tentou explicar a diversidade sexual humana através da astrologia
e disse que os homens da Bretanha, Gália Transalpina, Germânia, Bastárnia, Itália,
Gália Cisalpina, Apúlia, Sicília, Tirrênia, Céltica e Espanha não tinham paixão por
mulheres e se relacionavam e desejavam outros homens. É de se notar que Ptolomeu
menciona que nesses países citados havia relações homossexuais e por isso tentou
explica-lo. Porém deve ser dito que práticas homossexuais humanas (registrada na arte
antiga) e lendas ligadas a isso eram conhecidas entre os egípcios (Seth e Horus), hindus
(Bahuchara Mata e hijra, Iravan e Krishna/Mohini), babilônicos (Gilgamesh e Enkidu),
chineses (Gun, Lan Caihe), japoneses (Shinu No Hafuri e Ama No Hafuri) e etc.
Também sabemos que os germânicos respeitavam muito mais as suas mulheres que
muitos outros povos antigos.
O grego Sexto Empírico no século 2 contou que entre os germânicos havia relações
homossexuais e que isso não era vergonhoso e era até habitual.
Amiano Marcelino no século 4 contou que na tribo germânica Taifali havia relações
sexuais entre os jovens e os guerreiros mais velhos. Os jovens rapazes só se livravam
dessa união quando conseguiam matar um urso ou apanhar um javali com a mão.
Acredita-se que a tribo germânica Taifali era relatada aos Godos.
Salviano no século 5 contou que os Godos, os Saxões e os Vândalos eram castos,
enquanto os Alanos eram impuros (no sentido sexual, talvez indicando que eles se
relacionavam com outros homens e/ou animais, mas isso é incerto).
Ainda no século 5 o rei dos Francos Sálios, Clovis, confessou relações homossexuais
no tempo de seu batismo.
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O historiador romano Procópio no século 6 contou que os rapazes da tribo dos Hérulos
(chamados de “escravos”) tinham que servir aos mais velhos até que eles tivessem
conseguido provar a coragem em combate, insinuando que havia relações homossexuais
entre eles. Isso parece ser um rito iniciatório. Procópio em sua anedota sobre a captura
de Roma pelos Vândalos parece demonstrar que esse povo germânico não se
preocupava com passividade dos seus jovens rapazes. Porém Salviano um século antes
de Procópio contou que os Vândalos não se entregavam a homossexualidade, mas isso
parecia não se estender aos jovens rapazes ao julgar pelo relato de Procópio. Procópio
ainda mencionou que entre os Vândalos incluía todo tipo de prazeres sexuais (que
Salviano acreditava que os Vândalos haviam rejeitado) desde o tempo quando eles
ganharam posse da Líbia. Procópio ainda contou que os Hérulos copulavam de maneira
profana (provavelmente relação homossexual) e com jumentos.
Na Suécia (durante o período Vendel cerca de 550-790, tempo entre as migrações e a
era viking), e na Dinamarca, homens e mulheres que parecem ser um casal surgem
representados em alguns guldgubbar. O formato desses guldgubbar parece ter sido
usado como pingente ou talismã. A representação encontrada em Roskilde, na
Dinamarca, é interessante porque podemos notar que os dois homens se abraçam e se
beijam e ao mesmo tempo os rostos dos dois homens formam um único rosto visto de
frente, talvez indicando que tal união representasse um complemento, uma união, uma
parceria.

Pingente de dois homens se beijando, Roskilde, Dinamarca. Datado entre o século 6-7.
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O segundo guldgubbar da Dinamarca mostra o que parece ser dois jovens rapazes se
abraçando e beijando e lembra muito o primeiro guldgubbar.

Guldgubbar representando dois homens, Lundeborg, Dinamarca. Datado entre o século 6-7.

O guldgubbar de Slöinge, embora meio confuso, parece representar dois jovens de
rostos colados tal como os dois primeiros guldgubbar, contudo pode ser que represente
duas mulheres pelo tipo de vestimenta. Ainda há a possibilidade de que fossem
sacerdotes travestidos ou mesmo um homem e uma mulher.

Dupla provavelmente masculina se abraçando (ou seriam duas mulheres?). Slöinge, Suécia. Datado do
século 8.

O guldgubbar de Norsborg representa duas mulheres demonstrando carinho e se
abraçam. Esse artefato foi encontrado numa sepultura feminina o que poderia indicar
que as duas figuras nelas representadas era do casal de mulheres. Se estas duas mulheres
representaram um casal de fato então essa é uma imagem clara de lesbianismo existente
antes da conversão da Escandinávia.
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Duas mulheres se abraçando ou acariciando, Norsborg, Botkyrka, Södermanland, Suécia. Datado entre
o século 8-9.

Além desses guldgubbar há muitos outros encontrados na Escandinávia que
representam um casal (homem e mulher). Hilda R. E. Davidson sugeriu que essas
imagens de casais (homem e mulher e talvez os de mesmo sexo?) poderiam ter sido
usadas em casamentos ou nos templos. Se esse tipo de representação aparece na arte é
possível supor que tal prática era conhecida e difundida entre os escandinavos. Mas com
a adoção do cristianismo após o ano 1000 essa prática passaria a ser mau vista.

Guldgubbar de casais (homem e mulher) encontrados pela Escandinávia.

A Homossexualidade na Escandinávia e Tribos Germânicas por Marcio Alessandro Moreira

São Bonifácio havia escrito uma carta para o rei de Mercia, Æthelbald, entre 744-747
dizendo que o povo da Inglaterra cometia sodomia e adultério. A Inglaterra já havia se
convertido ao cristianismo entre 590-660, porém tal prática pode ser antiga e ter
persistido após a conversão.
Sobre as citações feitas pelos antigos autores mencionados anteriormente (Tácito,
Quintiliano, Ptolomeu, Sexto, Amiano, Salviano e Procópio) somos levados a pensar em
duas hipóteses. A primeira seria de que esses relatos de homossexualidade seria uma
mentira apenas para dizer que os povos germânicos não eram civilizados e eram de
comportamento lascivo, mas como os próprios romanos eram adeptos dessa prática,
então podemos descartar essa hipótese. A segunda seria de que esses relatos de
homossexualidade entre os germânicos seria uma forma de atacar a própria Roma por
tal comportamento, porém como existe iconografia de tal prática na Escandinávia então
podemos descartar essa hipótese também.
As Leges Barbarorum eram leis germânicas compiladas entre os séculos 5-9 que foram
influenciadas pela lei romana, a lei eclesiástica e também as antigas leis tribais. É de se
notar que essas leis não mencionam homossexualismo e isso pode indicar que não era
proibido pelos povos germânicos (isso parece confirmar que corpore infames citado por
Tácito não era sobre homossexualismo, pois há uma grande contradição aqui). Porém, a
Espanha Visigoda tinha leis que proibia e punia severamente tal comportamento. Mas
também deve ser dito que os Visigodos tiveram contato com os romanos por um longo
tempo ao qual eles podem ter se influenciado já que Roma aceitou o cristianismo como
religião oficial em 313 d.C..
Já na Escandinávia existem alguns termos para pessoas que se recusavam a se casarem
e eram chamados de fuðflogi (“ele que foge da vagina”) e flannfluga (“ela que foge do
pênis”). Nas tardias leis e sagas a visão sobre a homossexualidade era entendida de duas
formas: o papel ativo não era tão mal visto ou vergonhoso enquanto que o passivo era.
Contudo deve ser lembrado que essas leis e sagas foram escritas no período cristão cuja
religião não aprovava tal comportamento. Assim as visões desses autores podem estar
“contaminadas” pela visão cristã e não é a visão verdadeira da era viking já que essas
obras foram escritas nos séculos 12, 13 e 14, que é muito tempo depois da era pagã. Não
existe lei da era viking que mencione homossexualismo. Já condenação e proibição
aparecem no Íslensk Hómilíubók da igreja cristã. Esse manuscrito é de cerca de 1200.
Um dos sermões condena homossexualismo e bestialidade. O bispo Þórlák Þórhallson
de Skálhólt lista penas de nove (ou dez) anos para homossexualismo (ativo e passivo),
lesbianismo, incesto e bestialidade.
A palavra em nórdico arcaico para insulto era níð que poderia significar calúnia,
injúria, desprezo, ilegalidade, covardia, perversão sexual e homossexualidade. O
níðstöng (“bastão da injúria”) era usado para humilhação e covardia. O tréníð (“insulto
de madeira”) era um rito que consistia em entalhar duas figuras em madeira com feições
humanas onde um homem está submetendo o outro ao papel passivo. O tréníð era usado
para insultar e envergonhar o inimigo. Da palavra níð surgiram várias outras tais como:
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níðingr (“covarde ou proscrito”), griðníðingr (“quebrador de trégua”), tunguníð
(“insulto verbal”), níðvisur (“versos de insulto”) e níðskáld (“poeta da injúria”). Ainda
havia outra palavra com conotação de passivo homossexual masculino: ergi ou regi e
argr ou ragr (“efeminado ou covarde”); ergjask (“tornar-se covarde ou efeminado”);
rassragr (“sodomita” ou “ânus fodido”); stroðinn e sorðinn (“usado sexualmente por
um homem”), e sannsorðinn (“comprovadamente usado sexualmente por outro
homem”). Segundo as fontes o homem que praticava seiðr era chamado de seiðmaðr e
quem era argr (“efeminado”) era chamado de seiðskratti (“feiticeiro”).
A Fóstbræðra Saga compilada no século 13 conta a história de dois famosos guerreiros
chamados Þorgeir e Þormóðr. Þorgeir “pouco se importava com as mulheres” segundo a
saga. Þormóðr buscava a companhia delas e até escreveu um poema para Þorbjörg
Kolbrún, mas a saga parece indicar que ele não era capaz de se envolver com mulheres.
Þorgeir e Þormóðr haviam feito o juramento de irmandade (jarðarmen), o que os
tornava irmãos e juraram vingar um ao outro em caso de morte. James Neill sugeriu que
a amizade deles era uma relação homossexual entre guerreiros em pé de igualdade,
consentida de ambas as partes porque os dois se viam como iguais e isso não afetava a
reputação deles como guerreiros nem mesmo os inferiorizava perante os outros
guerreiros. Mas a amizade deles acabou quando Þorgeir perguntou qual dos dois era
superior em combate (isso os desigualou e colocaria um deles como argr, ou seja, o
guerreiro inferior seria visto como aquele que servia para ser usado como mulher).
Þorgeir e Þormóðr causavam intimidação através de seu caminho: eles deixavam um
rastro de destruição, morte e mutilação. Essa saga não demonstra que eles eram
difamados, provavelmente porque eles eram grandes guerreiros que podiam se defender.
Um fragmento atribuído a esse Þormóðr, do século 11, que foi preservado em
manuscritos tardios, descreve o afogamento de Falgeir da Groelândia, que durante um
combate teve o cinto cortado e suas calças caíram em águas abertas imobilizando-o. A
onda batia nas nádegas dele enquanto ele se esforçava para nadar e Þormóðr comparou
maliciosamente a cena de seu inimigo com a posição de um homem oferecendo-se para
ter o ânus penetrado. A insinuação maliciosa de Þormóðr parece indicar que os
guerreiros estupravam inimigos derrotados (mas isso são apenas suposições, pois
poderia ser apenas um modo de insulta-lo). Depois de certo tempo da separação desses
dois guerreiros, Þorgeir foi morto e Þormóðr o vingou cumprindo seu juramento.
É provável que não houvesse problema em ser homossexual na Escandinávia pagã,
mais isso simbolizava falha em tomar decisões, e de não conseguir travar suas batalhas.
Porque ser usado por outro homem era sinônimo de covardia, pois representava
agressão sexual contra inimigos derrotados. A Guðmundar Saga Dýra e a Sturlunga
Saga contam que Guðmundr tomou cativo um casal (homem e mulher) e planejou
estupra-los para humilha-los. A Sturlunga Saga conta que inimigos derrotados eram
castrados. O Grágás menciona que “o golpe da vergonha” (Klámhögg) entre as nádegas
(estupro ou sexo anal forçado?), e a castração estavam entre as dores mais terríveis
junto com ferimentos que penetravam no cérebro, abdômen e medula. É dito que os
vikings acreditavam que a velhice fazia com que o homem se tornasse argr (“svá ergisk
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hverr sem eldisk”, “todo mundo fica argr com a velhice”). Talvez indicando que o sexo
entre dois homens era permitido por causa da falta de fertilidade (impotência) ou por
estarem velhos e não poderiam mais gerar filhos ou mesmo por estarem cansados de
guerra. A Stúfs Þáttr Hinn Meiri citou dois termos que eram relacionados ao
homossexualismo e insulto: “gato macho” (Köttr inn hvati) e “gata fêmea” (Köttr inn
blauði). Essas palavras indicavam quem era o “gato macho” e quem era a “gata fêmea”
numa relação homossexual. Deve ser lembrado que o gato era o animal de Freyja. A
Stúfs Þáttr Hinn Meiri ainda conta que a “gata fêmea” não poderia ser pai
(provavelmente porque era sempre passivo nessas relações e desse modo não geraria
filhos). Ainda há a evidência de prostituição homossexual masculina na Escandinávia
segundo a Ölkofra Saga (do século 14) e o termo usado era argaskattr, ou seja,
“pagamento feito para um homem argr por sua performance sexual”. É provável que
homens argir vendessem sexo para outros homens em troca de dinheiro por serem de
baixa classe. Sobre lesbianismo praticamente não há nada nas fontes escritas, contudo o
Staðarhólsbók (uma das versões do Grágás do séc. 13) proibia a mulher de se vestir
como homem (usar vestes masculinas), cortar o cabelo como um homem, carregar
armas ou se comportar como um homem. Porém, não fala nada sobre a mulher se
comportar sexualmente no papel masculino.
Os insultos alegando homossexualidade (argr) nem sempre significava o ato sexual,
mas provavelmente eram pra insultar o oponente ou mesmo provocando-o para um
duelo. Uma runestone de Saleby (VG 67), que se encontra em Västra Götaland na
Suécia, o escultor do monumento amaldiçoa aquele que quebra-lo de se tornar um
feiticeiro (rati) e uma mulher maléfica (argri konu). As runestones de Glavendrup (DR
209 encontrada na ilha de Funen na Dinamarca e datada do início do séc. 10) e a de
Tryggvælde (DR 230 encontrada no Museu Nacional da Dinamarca e datada de 900
d.C.) também mencionam que aquele que quebra-las se tornara um feiticeiro (rati). A
runestone DR 83 de Sønder Vinge no North de Jutland amaldiçoa aquele que quebra-la
ser sodomizado e se transformar num feiticeiro. É provável que essas runestones
queiram dizer que o homem que danificasse esses monumentos seria visto como um
feiticeiro ou uma feiticeira; e isso não os faria comuns e sim temidos porque os
praticantes de magia não eram compreendidos pelo povo comum já que eles faziam
coisas que eram tabus (homossexualismo). Hilda R. E. Davidson mencionou que o rei
Ólafr tinha dado ordem de cegar o feiticeiro/vidente chamado Þórleifr que era tão
temido que nenhum homem ousara chegar perto dele, exceto Hallfreðr que conseguiu
faze-lo porque estava disfarçado e o deixou cego de um dos olhos. Esse exemplo nos faz
pensar que os feiticeiros não eram insultados só por serem homossexuais e sim porque
um homem comum ou guerreiro não podia bater de frente com eles por causa de seu
poder ou conhecimento sobrenatural; então os chamavam de argr, que também significa
“covarde” (porque atacava de um modo que o guerreiro ou homem comum não tem
como se defender). Assim um feiticeiro fazia parte de dois mundos, o físico e o
espiritual, enquanto o homem comum fazia parte apenas do mundo físico. Se as
mulheres gozavam de status de igualdade social com os homens então porque os
homens que eram chamados de argr se sentiam insultados por serem comparados com
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as mulheres? Tácito contou que os povos germânicos enxergavam as mulheres quase
que como divinas e possuidores de poderes proféticos.
Os códigos de leis escandinavas mencionam tipos de insultos que eram ilegais e
permitia o ofendido matar o ofensor ou mesmo penaliza-lo com o banimento. O
Gulaþingslög da Noruega (do fim do séc. 13) menciona três palavras desse tipo: chamar
um homem de gerador de crianças (como se fosse mulher), ou chama-lo de sannsorðinn
(usado sexualmente por outro homem) e/ou compara-lo a uma égua ou chama-lo de
“puta” ou mesmo um animal fêmea. O Grágás (séc. 13) também cita três termos de
abuso que poderiam banir um ofensor ou mesmo leva-lo ao combate: chamar um
homem de ragr (“afeminado”), stroðinn (“sexualmente usado por um homem”) e
sorðinn (“usado sexualmente por um homem”). A Frostaþingslög conta que chamar um
homem de cão ou chama-lo de sannsorðinn (“comprovadamente usado sexualmente por
outro homem”) poderia gerar compensação.
A Bjarnar Saga Hítdælakappa menciona um caso curioso do homem chamado Þórðr
que foi insultado por Björn que havia feito dois homens de madeira fazendo sexo e um
deles usava chapéu azul (o ativo) que é atributo de Óðinn assim como a cor. Essa saga
conta que os dois haviam se confrontado e Björn tirou todas as roupas de Þórðr e
ameaçou fazer “tudo que era mais vergonhoso”. Esse caso pode indicar duas coisas: que
Þórðr foi insultado ou mesmo ter sido estuprado por Björn.
A Homossexualidade entre os Deuses, os Sacerdotes e os Heróis.
Embora nenhuma fonte antiga diga que os Deuses se relacionavam homossexualmente
entre si, Loki é uma exceção (isso é confuso, porque ele é chamado de Jötunn, Áss e até
Vættr). Loki é chamado de argr por Þórr no Lokasenna, provavelmente porque essa
divindade se envolvia com outros seres do sexo masculino. Loki havia gerado Sleipnir,
o corcel de Óðinn, com o cavalo Svaðilfari. No Lokasenna Óðinn ainda contou que
Loki havia gerado crianças e os alimentado com leite tal como uma vaca e uma mulher,
e que isso era natureza argr. Njörðr confirma as acusações de Óðinn e ainda diz que
Loki era argr. Loki por sua vez acusou Óðinn de se parecer com uma Völva tocando
tambor, de ter aprendido magia seiðr e viajado entre os homens e isso era de natureza
argr. Então Frigg diz que é melhor não falar de coisas passadas. A Ynglinga Saga
contou que Óðinn aprendeu magia seiðr com o qual podia gerar vários efeitos, mas essa
prática era vergonhosa para os homens pratica-la e isso era ensinado pelas sacerdotisas.
Embora não sabemos ao certo como esse tipo de prática era realizado sabemos que as
Völur (“Profetisas”) usavam cajados e a Völsa Þáttr menciona a adoração a um pênis de
cavalo mumificado. O Lokasenna menciona tambores como foi dito acima. É possível
que houvesse penetração anal nesses sacerdotes argir (“efeminados”) durante essas
solenidades com objetos em forma de pênis (ser penetrado simbolizava ser possuído
pelo poder profético de Freyr cujo um dos símbolos era o pênis). Saxo Grammaticus
ainda mencionou que os sacerdotes de Freyr faziam gestos efeminados, batiam palmas
das mímicas das cenas e batiam sinos. As representações de Freyr o representam com
um enorme falo ou com o órgão ereto. Curiosamente Óðinn é chamado de Jálkr ou Jálgr
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e ambos os nomes significa “Castrado”. Esse nome de Óðinn pode ser uma alusão ao
fato do Deus ter aprendido seiðr com Freyja e se submetido ao poder feminino
aceitando assim uma castração não física e sim social (esse poder pertence à esfera
feminina). Deve ser dito que o fato de Óðinn ter aprendido seiðr não é algo vergonhoso,
era apenas para simbolizar que todos os aspectos sociais, sexuais e da vida provem dele
também. Ele é o senhor de tudo, o Alföðr, o criador do homem, ele é Deus dos
guerreiros e dos magos (duas práticas opostas, mas que são facetas do mesmo Deus,
sendo que alguns magos poderiam ser argr), além de muitos outros atributos. Outra
coisa que deve ser mencionada é a conciliação entre Loki e Skaði. Loki amarrou seus
testículos numa corda que ia dar na outra extremidade num bode (símbolo da luxúria) e
ambos começaram a fazer cabo de guerra e os dois berravam. Isso fez Skaði rir. Isso
sugere que Loki se submeteu ao poder feminino de Skaði rejeitando sua própria
natureza lasciva representada pelo bode. Dumézil sugeriu que os sacerdotes de Freyr e
Njörðr poderiam se travestir e traçar os cabelos como as mulheres. Freyr também é um
Deus cujo poder abrange toda forma de prazer sexual (isso inclui os homossexuais já
que todas as formas de sexo estão na esfera de poder de Freyr) e isso é confirmado por
Adam de Bremen que diz que Freyr dava prazer aos mortais. A Deusa Lofn podia unir
pessoas cuja união era proibida ou negada e isso pode indicar que ela podia unir pessoas
do mesmo sexo (isso nos faz lembrar-se das representações de casais do mesmo sexo
vistas nos guldgubbar). Lofn tem a permissão de Frigg e Óðinn para fazer isso.
Heimdallr dormiu no meio de três casais humanos gerando assim Þræll, Karl e Jarl
quando ele desceu a terra como Rígr. Isso não indica homossexualidade por parte de
Heimdallr, mas mostra que numa relação sexual podia haver dois homens e uma mulher
e que os escandinavos não abominavam tal comportamento. Também foi Heimdallr
quem sugeriu à Þórr se vestir como Freyja para recuperar o martelo roubado. Assim é
possível que os sacerdotes de Heimdallr também se travestissem tal como os sacerdotes
de Freyr e dos Alcis, mas isso é mera suposição. Heimdallr é o pai das classes socais e
isso também inclui os homossexuais por que sempre houve sacerdotes e em alguns
casos os sacerdotes eram tidos como uma classe. Esse talvez seja o motivo do qual
Heimdallr teve a ideia de disfarçar Þórr. A cor branca que ás vezes é associado com
feminidade (porque era associada com as mulheres) e covardia (porque era associada
com cristo) era a cor de Heimdallr e Baldr. Porém, isso contradiz o que é dito sobre os
dois: Heimdallr é um grande guerreiro e era guardião de Ásgarðr e Baldr é apresentado
como um guerreiro por Frigg no Lokasenna e por Saxo Grammaticus.
Deve se dizer que se os sacerdotes dos Deuses se travestiam ou tinham relações
homossexuais é porque devia haver então algum tipo de significado ou simbologia
ligado a isso. Esses homens poderiam ser vistos como “noivas” das Divindades no
sentido simbólico. No Flateyjarbók é dito que na Suécia Freyr era servido por uma
sacerdotisa e ela era vista como sua noiva. Também deve ser dito que essa ideia de
Heimdallr de travestir Þórr surgiu pela necessidade de recuperar o Mjöllnir. Þórr que é o
mais másculo dos Deuses inicialmente se recusou a si travestir para recuperar o seu
martelo roubado dizendo que os outros o veriam como ergi. Contudo uma runestone da
Suécia embora muito confusa pareça nos dar outra luz sobre isso, pois possui duas
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traduções possíveis e uma delas é: “Þórr realiza seiðr”; e a outra, porém, a mais
provável: “Possa Þórr proteger”. Mas essas interpretações são muito contestadas. A
Ynglinga Saga contou que Freyja ensinou seiðr para os Æsir. A viagem de Þórr até
Geirröðr também lembra uma iniciação xamânica: o herói desprovido de sua arma vai
até uma Völva (Gríðr) que lhe empresta objetos e um cajado (símbolo fálico e mágico),
então ele atravessa a correnteza do rio sobrenatural (Vimur) misturado com a urina da
giganta (Gjálp, simbolizando um batismo de sangue). Por fim Þórr pega uma pedra
(símbolo da barreira entre mundos) e a arremessa na giganta (simbolizando a quebra do
seu obstáculo). Chegando a casa (mundo sobrenatural) de Geirröðr, Þórr é levantado de
sua cadeira (plataforma usada por seiðkonur) até o teto por duas gigantas (simbolizando
a ameaça da perda do caminho de volta), mas ele detém o curso com sua força e cajado
(aqui representando o ponto de retorno). Então as duas gigantas morrem e Þórr mata
Geirröðr com sua própria barra de ferro (simbolizando que no mundo sobrenatural todo
objeto pode ser usado como arma por aquele que se preparou para essa viagem).
A Helgakviða Hundingsbana Fyrri descreve as Valkyrjur usando elmos, cotas de malha
e lanças; Saxo também menciona mulheres guerreiras que eram corajosas como os
homens, se vestiam como eles e lutavam nas batalhas tais como: Hed, Visna, Veborg e a
incrível Lathgertha. A mulher sendo guerreira era uma imagem pagã, e a igreja criou
leis feitas após a era viking (Staðarhólsbók) proibindo a mulher de usar armas. O
cristianismo influenciou a cultura nórdica tentando apagar costumes pagãos que a igreja
não aceitava. As mulheres que eram livres na era pagã foram submetidas aos rigores da
igreja e perderam suas liberdades. É notável que na sociedade pagã houvesse troca de
gênero onde mulheres podiam ser guerreiras (masculinas) e homens podiam ser como as
profetisas (femininos). Esses costumes eram inaceitáveis para igreja que criaram leis
proibindo essas práticas.
O herói Helgi Hundingsbani havia se travestido de mulher para se esconder e escapar
de seus inimigos. Esse mesmo Helgi se uniu a Valkyrja Sigrún. Helgi era filho de
Sigmundr e Borghildr e teve o nascimento assistido pelas Nornir.
O poema Grettisfærsla (séc. 14) contou que o herói Grettir é dito ter si relacionado
sexualmente com donzelas e viúvas, com a esposa de qualquer homem, com filhos
(rapazes) de fazendeiros, com decanos e cortesãos, com abades e abadessas, com vacas
e bezerros, e com muitas criaturas vivas.
Heróis como Sinfjötli e Guðmundr se insultaram antes da batalha. Sinfjötli insulta
Guðmundr comparando-o com uma Völva, uma giganta e uma Valkyrja dizendo que ele
gerou lobos (filhos) dele como se fosse uma mulher. E que os Einherjar iriam brigar
entre si para ficar com ele (como esposa), e Sinfjötli ainda o comparou com uma égua.
Guðmundr por sua vez insulta Sinfjötli dizendo que ele foi castrado pelas donzelas
Þursar. As palavras usadas para esses insultos eram conotadas com magia feminina e
poder sobrenatural: Völva, giganta, Valkyrja, lobos e égua (metamorfose, trocar de
forma). Þórr e Hárbarðr (Óðinn) também se insultaram, mas foi mais um duelo para ver
quem era mais macho. Þórr se gabou de ser um grande guerreiro, matador de Gigantes e
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Gigantas, e de proteger os homens (representando a classe guerreira). Óðinn por sua vez
se gabou de ser ardiloso, de ser sedutor de donzelas e causador de muitas guerras
(representando a soberania).
A Þorvalds Þáttr Víðförla menciona que a spákona (“profetisa”) Þórdís pegava rapazes
para se tornarem seus pupilos. Noutro caso encontrado na Vatnsdæla Saga Ljót ensinou
mágica para seu filho Hrolleifr. A Eyrbyggja Saga menciona que Gunnlaugr possuía um
aprendiz chamado Geirríðr, que morreu pela inveja de outra feiticeira conhecida como
Katla. Esses exemplos podem indicar que esses homens eram ensinados nas artes
mágicas femininas. A Haraldar Saga Hárfagra conta que Rögnvaldr Réttilbeina morreu
queimado numa casa junto com oitenta seiðmanna (“feiticeiros”) porque seu pai e seu
irmão (Haraldr Hárfagri e Eiríkr Blóðöx) odiavam feitiçaria. Rögnvaldr Réttilbeina
governava Haðaland e era um seiðmaðr (“feiticeiro”) que havia aprendido feitiçaria
(fjölkynngi). É interessante notar que Eiríkr Blóðöx pode ter morrido cristão e algumas
sagas sugerem isso (Historia Norwegiæ e Fagrskinna), e talvez esse seja o motivo da
perseguição ao seu irmão Rögnvaldr que praticava feitiçaria pagã e ainda feminina ao
julgar pelo fato dele ser conhecido como seiðmaðr. A perseguição de Eiríkr Blóðöx à
Rögnvaldr também estava relacionada com o poder já que Eiríkr seria o sucessor ao
trono com aval de seu pai e provavelmente ele temia a oposição pagã e resolveu
elimina-lo.
A Völuspá inni Skamma menciona três tipos de praticantes de feitiçaria que pode
representar três gêneros de magia: as Völur (“Profetisas”, as mulheres), os Vitkar
(“Magos”, os homens) e os Seiðberendr (“Feiticeiros”, os homens e mulheres). A
palavra berendr significa “órgão genital feminino” (aquilo que gera pelo nascimento)
então podemos entender que um seiðmaðr (“feiticeiro”) era um “homem-mulher”, que
praticava magia feminina. Saxo conta que os Gigantes, os Deuses e os seres que
nasceram da união deles eram mágicos e feiticeiros. Essas citações confirmam que esses
três tipos de magia provem dos Deuses.

Estela de Smiss, Götland, Suécia, e Runestone de Äspo, Södermanland, Suécia. A primeira imagem tem a
representação de uma provável Völva e a segunda a imagem tem a representação de um provável
seiðmaðr, ao julgar pela forma fálica amarrada entre as pernas (simbolizando castração?). Nas duas
imagens aparecem representações de serpentes.

A Homossexualidade na Escandinávia e Tribos Germânicas por Marcio Alessandro Moreira

No poema Skírnismál a runa Þurs (D) é associado com a palavra ergi indicando que
essa runa era usada na magia no sentido fálico (penetrar agressivamente). Seiðr nas
runas se escreve de duas formas: no antigo Fuþark seiTr e no jovem Fuþark saeDr. No
antigo Fuþark significa simbolicamente “Iluminação Inspirada pelo Movimento do
Pênis do Cavalo”. No jovem Fuþark significa simbolicamente “Iluminação e Plenitude
Inspirada pelo Pênis em Movimento”. O pênis e o cavalo eram símbolos de Freyr.
Transcender o gênero representa ultrapassar os limites humanos, para entender o todo e
também o masculino e o feminino, podendo assim viajar pelo mundo espiritual.
Também representa rejeitar o físico para poder ver o invisível como se estivesse
simbolicamente morto, trilhando assim o mundo dos mortos onde podiam receber
visões e profecias. É possível que nos tempos pagãos o homossexualismo fosse mais
bem aceito entre as populações germânicas, então com os primeiros contatos com o
cristianismo apenas o papel ativo era aceitável, até que veio a conversão e essa prática
foi enxergada como pecado e algo inaceitável.
Conclusão:
Ao que tudo indica as praticas homossexuais no período pagão eram aceitas e toleradas
(é claro que não por todos isso ia de tribo pra tribo), mas com o contato com o
cristianismo tal comportamento passou a ser mau visto e foi essa a visão que ficou
registrado nas sagas. Tal influência pode ter ocorrido ao redor do século 10. As fontes
escritas foram compiladas após a era pagã por cristãos. Os guldgubbar da era pagã
ainda reforça essa ideia da influência negativa cristã sobre o tema. Também devemos
entender que os homossexuais existem por desejo da Mãe-Terra Jörð talvez para
controlar a superpopulação das espécies. A própria Jörð foi feita da carne de Ymir o
gigante primordial (por Óðinn) cujo nome pode ser interpretado como “Duplo” ou
“Gêmeo” indicando energia masculina e feminina num único ser. Também devemos
lembrar que Norna-Gest quando nasceu recebeu duas dádivas das duas Nornir Urðr e
Verðandi e uma maldição de Skuld. Assim quando nascemos recebemos qualidades
boas e ruins e ambas são dádivas dos Deuses, contudo devemos entendê-las em vez de
critica-las. Hænir ou Vili deu o entendimento e a inspiração ao homem durante sua
criação e o entendimento e a inspiração é um dom divino (se um homem entende que se
sente atraído ou inspirado por outro homem quem somos nós para julgar?). O trio Óðinn
(“Inspiração”), Vili (“Desejo”) e Vé (“Sagrado”) significam simbolicamente “inspiração
e o desejo são sagrados”. Para terminar deixo essas passagens para reflexão:
Hávamál:
093-“Repreender o amor
um homem não deve
nunca a outro;
frequentemente captura o sábio,
enquanto que o tolo não captura,
a radiosa aparência.”
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094-“Repreender não
deve nunca um homem a outro,
do que acontece a muitos homens;
tolo do sábio
faz os filhos dos homens,
esse é o poder do desejo.”
095-“Apenas a mente conhece
o que reside perto do coração,
quando ele está só com seus sentimentos;
não há doença pior
para o homem sábio
do que ele mesmo não ser feliz.”
Gylfaginning 35:
“Lofn é a oitava, ela é tão gentil e boa de invocar que ela tem a permissão do Alföðr e
Frigg para reunir homens e mulheres para quem o casamento era proibido ou negado. E
de seu nome vem a palavra lof (“permissão”), e ela é muito invocada pelos homens.”
Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum livro 4:
“O terceiro, Frikko, é quem dá a paz e o prazer aos mortais.”
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