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Introduktion.	

Detta föredrag utgår från tankar kring en kommande genusvetenskaplig studie, som jag arbetar med 

utifrån mitt engagemang i den kulturhistoriska bågskytteföreningen Sagittarii Holmiae (Stockholms 

långbågsfänika) samt den engelska historiska bågskytteföreningen Fraterinty of Saint George 

(grundad 1509 av Henrik VIII). Långbågen – uppfattad som den engelska långbågen – är central för 

konstruktionen av engelsk (till viss del anti-brittisk) nationell identitet, åtminstone sedan det tidiga 

1800-talet. Detta har enbart i begränsad grad uppmärksammats inom anglosaxisk forskning, då 

studier av långbågeskytte till stor del produceras av amatörhistoriker. Ännu mindre 

uppmärksammat är genuskonstruktionerna inom bågskytte, vilka är synnerligen intressanta. 

Traditionellt konnoteras krigsvapen (exempelvis svärdet) maskulint. Men pilbågen befinner sig 

mittemellan det maskulina och det feminina, vilket jag kommer att beskriva nedan. 

 

Pilbågen är mycket gammalt avståndsvapen. Det har använts i åtminstone 10 000 år och har funnits 

på alla världsdelar, utom Australien. Det har använts både inom jakt och strid. Vapnet tillhör 

därmed de tekniska uppfinningar som uppstått parallellt i flera mänskliga samhällen, som saknat 

kontakt med varandra. 

 

Som krigsvapen nådde pilbågen sin största ryktbarhet, dels inom beridet bågskytte bland asiatiska 

ryttarfolk (skyter, hunner, mongoler, turkar med flera), dels bland de medeltida engelska arméerna 

under det så kallade hundraårskriget 1337–1453 i striderna mot Frankrike. Detta föredrag fokuserar 

på pilbågens europeiska historia. 

 

Antikens	jaktgudinnor.	

Tillbedjan av antikens jaktgudinnor är minst 3000 år gammal. Jakt- och fruktbarhetsgudinnan 

Artemis dyrkades i staden Efesos cirka 1000 f.Kr. och kulten fick spridning inom den antika grekiska 

civilisationen, främre orienten och medelhavsområdet. Artemis var skyddsgudinna åt naturen i 



allmänhet och djuren i synnerhet (en staty av Artemis från Efesos visar henne stående mellan två 

vilddjur, som hon betvingar). För att hävda sin auktoritet gentemot människor var Artemis 

beväpnad med pilbåge, ett vapen med vilket hon kunde skjuta dödens pilar. 

 

Både som jaktgudinna och fruktbarhetsgudinna var Artemis feminint konnoterad, därav hennes 

kön. Hennes uppgift var omhändertagande gentemot naturen, tolkad som kvinnlig fruktbarhet 

(”moder natur”). Det gick hand i hand med hennes åliggande som skyddsgudinna åt födande 

kvinnor. Den kvinnliga naturen och den kvinnliga fruktbarheten fördes samman via den kvinnliga 

gudomligheten Artemis. 

 

Senare, under klassisk tid, avbildades Artemis regelmässigt som ung kvinna med pilbåge och 

stormandes fram i skogen åtföljd av vilda djur. Hennes beväpning – pilbågen – och skyddsuppdrag 

kan jämföras med identiteten hos den mytologiska jätten Orion, den manlige och maskuline jägaren. 

Orion var beväpnad med ett närstridsvapen – en enorm klubba – med vilken han i närkamp dödade 

djur, utan omsorg om naturen. Enligt legenden jagade han en gång tillsammans med Artemis, då han 

hotade att döda samtliga djur på jorden. Artemis moder ingrep och mördade Orion, varpå han 

hedrades genom att bli en stjärnbild. 

 

I den romerska imperiekulturen fördes Artemis-traditionen vidare via jaktgudinnan Diana. Även 

Diana skyddade naturen samt vid barnafödsel. Det existerar ett överflöd av antika romerska statyer 

och avbildningar av Diana, nästan alltid beväpnad med pilbåge och koger. 

 

I dessa konstruktioner av feminitet (Artemis och Diana) och maskulinitet (Orion) vill jag föreslå att 

respektive gestalts beväpning var av betydelse. Pilbågen var ett avståndsvapen, klubban ett 

närstridsvapen. Pilbågen framställs förvisso som ett fruktansvärt vapen, men själva 

användningen – att döda på avstånd, vilket innebär mindre risk för användaren – tolkades mindre 

maskulint än den farligare närkampen. Den relativa feminiteten hos pilbågen utgjorde därmed en 

paradox, eftersom krigföring och organiserat dödande tolkades fortsatt maskulint. Bågskytte 

etablerades under antiken som ett mellanting mellan feminitet och maskulinitet. 

 

 	



Amasoner.	

Iliaden beskriver det mytiska kvinnliga krigarfolket amasonerna, ”de manliga krigarnas like”. 

Amasonerna hävdades leva i en kvinnostat utan män (för fortplantning besöktes en grannstam två 

gånger om året). Mansfientligheten manifesterades i att krigarna inte blev vuxna (de övergick från 

att vara jungfrur till att bli kvinnor) förrän de dödat minst tre män i strid. 

 

Krigarfolket amasonerna placerade sig fysiskt mitt emellan könen, då de sades – enligt en teori under 

antiken – skar av sig brösten. Det vill säga; amasonerna stympade sin egen kvinnlighet och 

anledningen var krig, närmare bestämt bågskytte. Amasonerna var ett beridet bågskyttefolk, med 

starka religiösa band till gudinnan Artemis. Genom att skära av sig brösten underlättades deras 

bågskytte. Det vill säga; den antika myten om amasonerna förtäljer en konkret, biopolitisk och 

manifest koppling mellan militärt bågskytte och människokroppen, placerad mellan kvinnligt och 

manligt; den bröstlösa kvinnan. Halvkvinnan. 

 

En nordisk mytologisk motsvarighet till antikens jaktgudinnor och amasoner var jättinnan och 

krigaren Skade (dotter till jätten Tjatse). Liksom Medelhavsvärldens gestalter är Skade beväpnad 

med pilbåge.  

 

Medeltidens	ridderlighet,	maskulina	krigardygder	och	bågskytte.	

Under högmedeltiden etablerades i Europa en manifest maskulin krigarkult angående 

riddarväsendet (engelska chivalry, franska chevalerie), vars centralgestalt var den tungt bepansrade 

kavalleristen riddaren. Denne mansgestalt dominerade militärt de europeiska slagfälten under flera 

hundra år. Riddarväsendet graviterade kring konstruktioner av maskulinitet utifrån begrepp som 

ära, manlig dygd, tapperhet, fysiskt mod och höviskhet. Riddarväsendets vapen par excellence var 

svärdet (riddarståndet benämndes svärdståndet) liksom ridderskapets strid till häst förknippades 

med lansen och andra närstridsvapen.  

 

Det existerar ett överflöd av internationell genusforskning kring kopplingarna mellan medeltida 

ridderskap och maskulinitet. Denna forskning överför den medeltida maskulinitetskulten kring 

ridderskap till idéhistoria angående krigiska dygder under både tidigmodern tid och modernitet. 



Exempelvis nutidens amerikanska US Marines anger ”honor” som sin viktigaste moralkod, i en text 

tydligt inspirerad av medeltidens maskulina ridderliga dygder: 

 

Honor. This is the bedrock of our character. It is the quality that empowers Marines 

to exemplify the ultimate in ethical and moral behavior: to never lie, cheat, or steal; to 

abide by an uncompromising code of integrity.1 

 

Däremot nog har forskningsintresset varit mindre för konstruktioner av feminitet inom krigföring 

under medeltiden. Studier av medeltida militärt bågskytte har alltså något att tillföra forskningen. 

 

Av demografiska skäl hade den engelska statsbildningen under hundraårskriget mot Frankrike 

1337–1453 svårt att producera tillräcklig mängd tungt adelsrytteri, vilket krävdes för att kunna 

konkurrera med Frankrike på slagfältet. Frankrike hade helt enkelt mycket större befolkning. Den 

engelska lösningen på problemet bröt mot samtidens normer, angående krig och ridderskapets 

maskulina ideal. England satsade på långbågar. 

 

Den ”engelska långbågen” var som sådan ingen teknisk nyhet på 1300-talet. Typiskt gjord av idegran 

(yew) har långbågar återfunnits i betydligt äldre arkeologiska fynd än de från medeltiden. Den 

engelska militära bågskytte-innovationen på 1300-talet var snarare taktisk. Den engelska armén 

massmobiliserade tusentals bågskyttar på slagfältet, istället för att – som brukligt varit 

tidigare – använda några få bågskyttar vid sidan om huvudstriden. Alternativt hade tidigare 

närstridsbeväpnat infanteri även haft pilbågar, som de avfyrat några pilar med innan 

närstriden – den riktiga striden – påbörjades. 

 

De engelska arméerna samlade istället under hundraårskriget uppemot 10 000 specialiserade och 

semi-professionaliserade bågskyttar på slagfälten, beväpnade med extremt tunga långbågar 

(dragvikter på 150 pund var inte ovanliga, motsvarande knappa hälften i kilogram). Dessa bågar sköt 

10–15 pilar i minuten på avstånd uppemot 300 meter. Det innebär uppemot 1,5 miljoner 

projektiler på tio minuter! Effekten mot det franska adelsrytteriet var fruktansvärd och påminner 

                                                             
1 US Marines, ”What are the marine corps values?”, http://www.hqmc.marines.mil/hrom/New-Employees/About-the-
Marine-Corps/Values/ (hämtat 180116). 



om slakten på västfronten under första världskriget 1914–1918, då framryckande infanteriförband 

var oförberedda på effekten av kulspruteeld. Långbågen har därav kallats ”medeltidens kulspruta”. 

 

Den engelska långbågen innebar en social chock för maskulinitetskonstruktionen inom 

riddarväsendet, efter slaget vid Crécy 1346, då de engelska bonde-bågskyttar massakrerade den 

franska adelns ridderskap (en klasskonflikt). Reaktionen blev att Frankrikes riddarstånd, utifrån 

rytteriets maskulinitetsideal, tolkade bågskytte som föraktligt feminint. Strid via dessa 

avståndsvapen blev enligt den franska krigspropagandan anti-ridderligt, ärelöst och framför allt fegt. 

Det vill säga, bågskytte var en manifestation av feminitet jämfört med maskuliniteten att slåss i 

närstrid med svärd, lans, etc. 

 

Propagandan tog sig bland annat uttryck i franska målningar, föreställande kvinnor som skjuter 

pilbåge (exempelvis franska adelsdamer vilka leker Artemis eller Diana). Långbågens socio-kulturella 

chockverkan liksom dess militära effekter ledde till en kris för riddaren, vilken innebar det tunga 

kavalleriets succesiva försvinnande från slagfälten. 

 

Moderniteten	och	de	kvinnliga	bågskyttarna.	

Tidigmoderniteten är en period då pilbågen försvinner som stridsvapen (språkligt är dock långbågen 

kvar i krigföringen som artilleri – från franskans arc-tirer, ”dra bågen”) för att under 1700-talet 

återkomma som nöjesvapen inom den brittiska aristokratin. Framför allt skedde detta inom den 

engelska delen av det brittiska förenade kungariket (United Kingdom). Utvecklingen förstärktes 

under 1800-talet, då den fiktive Robin Hood blev centralgestalt för produktionen av engelsk 

nationalism. 

 

Under 1700-talets förvandlades Robin Hood-gestalten i de engelska sagorna, från att ha varit fri 

bonde (yeoman) till att bli adelsman. Syftet var att motverka 1800-talets klassmotsättningar genom 

att visa hur den engelska långbågen förenade hög som låg i det äkta medeltida England. Både den låge 

mjölnaren Much och adelsmannen Robin delade samma vapen – långbågen – i försvaret av nationen. 

Upphöjelsen av Robin Hood till riddarståndet var framgångsrik och idag återges han regelmässigt 

som friherren Robin of Locksley. Utvecklingen under 1700-talet gick hand i hand med att långbågen 

blev en allt populärare sysselsättning för den engelska adeln. Detta fritidsnöje hade dock en sällsynt 

och intressant aspekt i att det var en aktivitet – mitt i det könsuppdelade tidigmoderna 



samhället – som sysselsatte män och kvinnor gemensamt. Såväl adelsdamer som adelsherrar sköt 

tillsammans i godsens parker. För männen påminde aktiviteten om forna engelska krig, 

manifesterade exempelvis i Shakespeares pjäs Henrik V, där den engelska långbågesegern vid 

Agincourt 1415 glorifieras. För damerna var bågskytte en fysisk sysselsättning som kunde utföras 

trots komplicerad klädsel. 

 

Under 1800-talet spred sig bågskyttet ner i den allt mer välbärgade engelska borgarklassen. Inget 

annat populärkulturellt verk hade sådant inflytande på Robin Hood-legenden som sir Walter Scotts 

roman Ivanhoe från 1820. Där konstruerades den moderne Robin Hood. Via Ivanhoe kopplades 

Robin Hood samman med engelsk nationalism.2 Denna nationalism var landbaserad, agrar och 

sluten – till skillnad från den brittiska nationella identiteten som var maritim, transnationell och 

öppen mot omvärlden (Britannia rules the waves).3 Den brittiska identitetens sagogestalt var kung 

Arthur, som färdas världen kring i sökandet efter den heliga graalen. Den engelska identitetens 

sagogestalt var Robin Hood, som isolerar sig inuti i en skog (Sherwoodskogen) avskuren från den 

hotande och kosmopolitiska kusten. Vidare är riddaridealets kung Arthur bister, sammanbiten och 

maskulin medan Robin Hood och hans ”merry men” är skojfriska, busiga och relativt feminina. De är 

inte ens främmande för att klä ut sig till kvinnor, då de lurar de normandiska fienderna under 

upptågsliknande former. Framför allt, ur denna studies perspektiv, är fienden – de anti-engelska och 

icke-arisk-germanska normandiska fienderna – beväpnade med närstridsvapen (riddare med svärd) 

alternativt armborst (nationslösa legoknektar). Robin Hood och hans muntra engelska (sachsiska 

och arisk-germanska) män däremot har engelska långbågar. 

 

Det var därmed i en könsgemensam manifestation av engelsk nationell identitet som det engelska 

högre borgerskapets kvinnor och män samlades under 1800-talet, för att gemensamt skjuta The 

English Longbow, i enorma tillställningar. Målningar visar stora evenemang där soldater och civila, 

kvinnor och män, praktiserar bågskyttets ädla konst sida vid sida. Användandet av vapnet hade 

därmed behållit sin unika genusidentitet, mitt emellan det maskulina och det feminina. 

 

 	

                                                             
2 Intressant, eftersom Walter Scott var skotte. 
3 Brittiska forskare påpekar att utlandet frekvent blandar ihop engelskt med brittiskt, utom när det gäller det brittiska 
imperiet, som inte ens ignoranta utlänningar benämner ”det engelska imperiet”. 



1900-talets	och	2000-talets	bågskytte-amasoner.	

År 1950 utkom första delen i C.S. Lewis framgångsrika barnböcker om sagolandet Narnia, dit de 

fyra engelska syskonen Peter, Susan, Edmund och Lucy Pevensie reser via en magisk garderob. Väl 

framme erhåller de sin beväpning av jultomten, återgiven som maskulin patriark. Pojkarna får svärd 

och sköld (maskulinitet) medan flickan Lucy får en medicinflaska (feminitet). Kvinnan Susan 

däremot får en pilbåge och ett koger med pilar. I striderna hamnar hon mitt emellan den maskulina 

närstriden (svärd) och det feminina omhändertagandet (sjukvård). Susans pilbåge är dödlig. Men 

när fienden kommer för nära henne hänvisas den semi-maskulina bågskytten Susan till de ännu mer 

maskulina männens närstridskapacitet. 

 

Böckerna om Narnia utkom ungefär samtidigt som böckerna i Sagan om ringen-trilogin, skriven av 

C.S. Lewis nära vän J.R.R. Tolkien. Tolkiens bågskytt, alven Legolas, är inte kvinna. Dock är han 

den mest feminine i ringens brödraskap. Legolas saknar skäggväxt, dricker inte alkohol och har 

feminint förfinade manér till skillnad från de grova närstrids-krigarna Aragorn, Gimli och Boromir. 

Legolas anknyter därmed till den manliga feminiteten hos Robin Hood, vilken 1993 parodierades på 

vita duken i Mel Brooks-filmkomedin Men in tights (på svenska Robin Hood – karlar i trikåer). 

Därmed gjordes slutligen konnotationen mellan bågskytte och homosexualitet manifest inom 

populärkulturen, en koppling som tidigare hade funnits implicit i de homoerotiska relationerna 

bland Robin Hood-legendens merry men sedan 1800-talet. Under 1800-talet började även 

bågskyttets katolska skyddshelgon sankt Sebastian framställas homoerotiskt. Den hemligt 

homosexuelle författaren Oscar Wilde beskrev honom som en ”lovely brown boy with crisp, clustering 

hair and red lips”. Under AIDS-epidemin på 1980-talet tillbads bågskyttarnas skyddshelgon av 

homosexuella katolska män i USA. De gjorde sankt Sebastian till sitt eget, trots motstånd från 

påvemakten.  

 

Dagens populärkultur svämmar över av kvinnliga bågskytte-amasoner modellerade på Artemis, 

Diana och Susan Penvensie. Prinsessan Merida är bågskjutande huvudroll i Disneyfilmen Modig 

(2012) och superkrigaren Katniss Everdeen blev idol för miljoner unga via böckerna och filmerna 

om Hunger Games (och orsakade därmed enorm kvinnlig medlemstillströmning till svenska 

bågskytteföreningar). Generellt återges kvinnliga krigare som bågskyttar inom populärkulturen, 

exempelvis i succéfilmen Gladiator (2000). 

 



”Bågskytten”	mellan	feminitet	och	maskulinitet.	

År 2001 presenterades studien ”Perceived characteristics of sports categorized as gender-neutral, 

feminine and masculine”4 som redovisade hur allmänheten könsmässigt uppfattar olika sporter. Är 

de manliga eller kvinnliga? Studien visade att just bågskytte anses vara en icke-könsgiven idrott. 

Personen ”bågskytten” kan likaledes vara en man som en kvinna. Det bekräftar tanken i detta 

föredrag, utifrån historisk och nutida evidens. Även den krigiska bågskytten förblir mitt emellan 

könen. Liksom dess genus förblir mitt emellan maskulinitet och feminitet. Ingenting tyder på att 

detta håller på att förändras, efter 3000 år. 

 

  

                                                             
4 Nathalie Koivula, Department of Psychology, Stockholm University. 
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