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Beskrivning
Författare: Eva-Carin Gerö.
Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i
antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men mycket som
också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den tidens sexuella
attityder och seder, får vi en dos provokation vad gäller den egna samtiden. Spännande
folkbildning när den är som bäst.

Annan Information
Jämför priser på Grekisk Eros: kärlek och sexualitet i det antika Grekland (Inbunden, 2017),
läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Grekisk Eros:
kärlek och sexualitet i det antika Grekland (Inbunden, 2017).
Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens
samhälle? Antikens Grekland var början på den västerländska litteraturhistorien. Hur levde
folket . Forskaren Dimitros Iordanoglou intervjuas på Saltsjöbadens friluftsbad där han
berättar om Eros, manlig dominans och homosexualitet.
Antikens Grekland. by Johanna Hübinette. Zeus är gudarnas konung och är himmelens gud,
hans attribut är en åskvigg som även kan kallas för en blixt. Zeus är pappa till .. antikens
gudar!! AFRODITE AFRODITE ÄR KÄRLEKENS GUDINNA, EN VA HENNES
MEDHJÄLPARE ÄR DEN SEXUELLA LUSTENS GUD, EROS.
HT 2016 Eleonora Gröning Handledare: Agneta Strömberg Den ofullbordade resan En
jämförelse mellan kvinnliga och manliga hjältar i grekisk mytologi Abstrakt . I de antika
grekiska myterna och dramatiken manifesterar sig därför både antika manliga maktstrukturer
(patriarkatet) och gällande dåtida normer för både män.
kring skillnaden mellan dessa har legat som grund för många människors syn på kärleken ur
en kristen aspekt. ... Inom många religioner – även kristendomen – har begrepp som sexualitet
och lust ofta varit fula och kopplade till kaos . grekiska eros-begreppet och den judiska lagens
syn på kärleken (nomos). Det är den.
Det är en kärlek som är varm och befogad. Två vanliga grekiska orden för kärlek används
aldrig i NT: storge med idén om familjen kärlek eller tillgivenhet, vilket bekräftas av de
negativa adjektiv astorgos används endast i Rom. 1:31 och II Tim. 03:03, och Eros, uttrycker
en possessiv kärlek och används främst av fysisk.
Abderas läge Ruiner av Abdera Abdera (grekiska Ἄβδηρα) var under antiken en grekisk
stadsstat i Thrakien, 17 km ost-nordost om floden Nestos mynning, .. son till Afrodite och
Ares, förkroppsligandet av besvarad kärlek, bokstavligen kärlek tillbaka, en hämnare över
obesvarad kärlek, yngre bror till Eros, kärlekens gud.
Grekisk Eros : kärlek och sexualitet i det antika Grekland / Eva-Carin Gerö. Omslagsbild. Av:
Gerö, Eva-Carin 1958-. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Kategori: Facklitteratur. ISBN: 97891-7353-900-5. Omfång: 241 sidor : illustrationer ; 22 cm. Omarkerad betygsstjärna. Logga in
för att reservera titeln. Lägg i minneslista.
20 apr 2015 . Transcript of Antiken & grekisk litteratur - lyrik - drama. Litteratur Lyrik Drama
Men Sumerna var först. Mesopotamien = världens första utvecklade samhälle. Nuvarande Irak
Städer - Kungar - Religion Uppfann: hjulet, tidsindelning & skriften 3000 fvt.
Gilgamesheposet - världens äldsta skönlitterära verk
Periferi och centrum · Eva-Carin Gerö Eva-Carin Gerö Hans-Roland Johnsson Hans-Roland
Johnsson E-bok. Nordic Academic Press, 2015-12-29. ISBN 9789187675386. Grekisk Eros :
Kärlek och sexualitet i det antika Grekland · Eva-Carin Gerö inbunden. Bokförlaget Atlantis,
2017-09. ISBN 9789173539005. Periferi och.
Denna A-kurs i idéhistoria kommer i stort sett att ta sin början med det antika Grekland.
Genom historien har det varit vanligt att beskriva västerlandets födelse i och med den grekiska
antiken. Många har kanske hört lärare eller rektorer hålla tal och föreläsningar med de
inledande orden "Redan de gamla grekerna.
själva begreppet homosexuell var uppfunnet förut så har kärlek och sexuellt umgänge mellan
personer av det egna .. livet inte var fullt accepterat av den tidens grekiska samhällen, samt att
vara den mottagande parten i förhållanden . Liksom det antika Grekland så var homosexualitet

och bisexualitet vanligt även i det.
19 mar 2004 . En stor del av den grekiska kärleken mellan män var mycket ritualiserad och
mönsterbunden, ofta i samband med överklassens symposium. Denna . På Kreta initierades
unga män i vuxenlivet genom att de togs som kärlekspartner av de äldre, vilket man antar
innbär även sexuella handlingar. Eftersom.
25 okt 2015 . Han refererar till Eva Illouz sociologiska studier om kärlek som landar i att valet
av kärlekspartner kan härledas till historiska och sociologiska effekter. Det är . Eros funktion i
det nyliberala samhället har eroderats sedan när? Vilken epok är det han jämför med?
Sextiotalet? 1700-talet? Antikens Grekland?
De ensamma och kärleken . Antik grekisk sexualitet har använts som slagträ eller utgjort en
hägrande oas, den har idealiserats men också chockerat. Eva-Carin Gerö, professor i antik
grekiska, tar ett lätt problematiserande grepp om grekisk eros, och ger både kunskap om
antika attityder och en dos provokation vad gäller.
Att drivkraften bakom allt mänskligt beteende är sexualitet, libido, gjorde att Freud också
kallade grunddriften för Eros efter namnet på kärleksguden i de antika grekiska myterna. Viss
koppling till den grekiske Eros har dock Freuds teori om Eros som Sokrates uppfattar denna
gud i Platons dialog Symposion (Gästabudet),.
1 nov 2017 . I antikens Grekland var den vuxne mannen alltings mittpunkt – också erotikens.
Isobel Hadley-Kamptz recenserar "Grekisk eros" av Eva-Carin Gerö.
1 okt 2017 . Professor Eva-Carin Gerö berättar om boken Grekisk eros. Kärlek och sexualitet i
det antika Grekland, i intervju med Lotta Gröning. Medverkande. Eva-Carin Gerö · Lotta
Gröning. Programtyp. Monterprogram. Ämne. Bildning. Historia. Livsåskådning.
Populärvetenskap. Språk: Svenska. Arrangör: Axess.
13 aug 2016 . Eros var den grekiska guden av kärlek, romarna kallade honom Cupido eller
Amor. Han var son till den vackra . Ursprunget till den antika Eros är okänd. Vanligtvis
behandlas som en . Den "unga" Eros står för kärlek, lust, sexuell attraktion, passion och
vruchtbaarheid.Wanneer människor och gudar.
Text; Eros, · Prov, · Texter, · Grekiska, · Classical, · Betyget, · Grekisk, · Antika, · Sapfo, ·
Franska, · Lektionsplanering, · Institutionen, · Fraitaklass.su.se. Lektionsplanering Grekisk
Eros vt13 - Institutionen fÃ¶r franska .
23 okt 2015 . Så vi får en bredare beskrivning av kärlek, som inte är knuten till just enbart den
sexuella attraktionen. Ordagrant blir då . Det är en “sexualitet”, eller (om vi fortsätter vara
Grekiska) “eros”. (Inom parentes. . Men då kan man fråga sig varför vi använder antik
grekiska som inspiration för orden. För Agape har.
22 mar 2011 . När sexliberala präster vårdslöst slänger omkring sig att "Störst av allt är
kärleken" (felciterat ur Bibeln) och "Gud är kärlek" (även det ur sitt . Kristendomen gör
faktiskt en ganska stor åtskillnad mellan de olika grekiska begreppen eros och agape (som
saknar direkt motsvarighet i svenka språket). Agape.
Hämningslöst grekiskt antiksex. Följ med . En tid då det mesta var accepterat, utom att hångla
offentligt, berättar Eva-Carin Gerö, författare till aktuella Grekisk Eros. Följ med henne till
Medelhavsmuseets nakna marmorstatyer för att höra historier om det antika Greklands syn på
analsex, nekrofili och prostitution. Dessutom.
De forntida grekerna använde olika former av fyra grundläggande ord för kärlek: storgẹ̄ , ẹros,
filịa och agạpē. Agạpē är det ord som används . eller har jag även sann kärlek? Ungdomar som
håller sig till Bibelns principer förblir moraliskt rena under ”ungdomsblomstringen”, när de
sexuella känslorna ofta är väldigt starka.
16 jan 2004 . För grekerna var skillnaden mellan dem och de som av grekerna kallades
”barbarer”, vilka praktiskt taget var alla andra människor, en fråga om . hade varit så pass

stark att barn utom äktenskapet ansågs vara kärleksbarn. Sex och religion 1941 kom Walter
Schubert ut med sin bok ”Religion und Eros” där.
Han betraktar kärlekens fenomen genom filosofiska glasögon, färgade framför allt av antikens
tanke och tolkning. Grekerna hade olika ord för kärleken: eros, philia, storgè (tillgivenhet,
ömhet särkilt inom familjen), philanthropia (kärleken till mänskligheten; en utvidgad philia),
agape. Comte-Sponville väljer ut tre som han.
11 apr 2014 . Numera är det antika Greklands författare knappast förknippade med goda råd
om kvinnor och äktenskap, utan snarare med pedofili och misogyni. . Plutarchos är förvisso
en av de grekiska författare som först ger röst åt heteroerotisk kärlek och kvinnans förmåga att
känna åtrå, men hans idéer ingår i en.
Sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta har egna upplevelser att
knyta an till. Men det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett .
26 okt 2017 . Eva-Carin Gerö – ”Grekisk Eros. Kärlek och sexualitet i det antika Grekland”.
Ove Bring – ”Kvinnor och kungar: Om krig och fred”. Gaza surf club Bio Rio, Hornstulls
strand 3, t Hornstull, kl 20. Exklusiv visning i Stockholm av dokumentären om surfing! DJ,
mingel och filmvisning. GRATIS Jokkmokksdagarna kl.
på grekiska Apollon, är ljusets, klarhetens och sångens gud och tvillingbror till Artemis
(Diana), halvbror till Hermes (Mercurius) och son till Zeus (Jupiter). Apollon är . är inte en
antik eller fornnordisk skapelse utan ett namn på kärleksguden påhittat av författaren
Stiernhielm. . Motsvarar antikens Eros, Cupido, eller Amor.
Vår kärlek till allt som är vackert gör oss inte veka, Vi anser att rikedom är något som ska
användas på rätt sätt snarare än att skryta om det.” Jag tycker det är underbart att de . Den
klassiska grekiska tidsåldern frambringade några av världshistoriens största och mest
originella personligheter. Filosoferna Sokrates, Platon.
4 okt 2017 . Bokpresentation: "Grekisk Eros - kärlek och sexualitet i antikens Grekland" EvaCarin Gerö, författare och professor i antik grekiska är på plats på Medelhavsmuseet och
diskuterar kärlek, sexualitet och erotik utifrån de antika grekerna. Eva-Carins bok ger oss både
en inblick i antikens sexuella attityder och.
vackra dotter till Zeus fruktansvärda, yr och majestätiska gudar och dödliga - gudinna skönhet
och kärlek, som i dag legender i antikens Grekland.Äktenskap med Hefaistos arbetare
hindrade inte de unga jungfrur njuter amorösa äventyr.Fatal samband med Ares, död hennes
älskare Adonis, en nitisk önskan om erkännande.
Kittlande fakta om sex under Antiken. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla
grekerna, men hur såg de egentligen på kärlek och erotik? Eva-Carin Gerö är professor i antik
grekiska och här delar hon med sig av sin kunskap om den tidens sexuella attityder och seder,
och vi får samtidigt en dos provokation vad.
20 dec 2012 . Eros, med ursprung i grekiskans ”erasthai”, syftar på en kärlek som är baserad
på passion och sexuell lust. Hos de gamla grekiska filosoferna, Platon och Sokrates, var denna
typ av kärlek inte särskilt beundransvärd. I Platons filosofi är all typ av kärlek en reaktion på
skönhet. När vi upplever något vackert.
Bokpresentation: "Grekisk Eros - kärlek och sexualitet i antikens Grekland" Eva-Carin Gerö,
författare och professor i antik grekiska är på plats på Medelhavsmuseet och diskuterar kärlek,
sexualitet och erotik utifrån de antika grekerna. Eva-Carins bok ger oss både en inblick i
antikens sexuella attityder och samtidigt en dos.
Grekisk eros (2017). Omslagsbild för Grekisk eros. kärlek och sexualitet i det antika Grekland.
Av: Gerö, Eva-Carin. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Grekisk eros. Bok (1 st)
Bok (1 st), Grekisk eros. Markera:.
Gerö, Eva-Carin, 1958- (författare); Grekisk Eros : kärlek och sexualitet i det antika Grekland /

Eva-Carin Gerö; 2017; Bok. 16 bibliotek. 4. Omslag. Gerö, Eva-Carin, 1958- (författare);
Negatives and noun phrases in classical Greek : an investigation based on the Corpus
Platonicum / Eva-Carin Gerö; 1997; BokAvhandling.
var resultatet av en sexuell förbindelse mellan en gud och en människa. . Grekerna hade två
gudar som var upptagna av kärlek, Afrodite och Eros. .. Ett sätt att uttrycka den antika
inställningen kanske kan vara: Man hade sex. Punkt. Idag har vi sex med någon. Ett annat sätt
att uttrycka ytterligare en skillnad, som kanske är.
3 aug 2017 . På eros av antika grekiska filosofer spekuleradepå ett speciellt sätt. Detta
bestämdes av kvinnornas specifika ställning i samhället. En kvinnlig fru, som var ansvarig för
familjens fortsättning och hushållning, var inte föremål för tillbedjan och kärleken för sin
man. "Endast två gånger gläder din fru dig: På.
2017. Bokförlaget Atlantis. Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande
grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de
gamla grekerna men mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger
oss kunskap om den tidens sex…
Kursen behandlar det antika Greklands syn på kärlek, erotik, samlevnad, . Texter: Eva-Carin
Gerö Grekiska – språket, kulturen, myterna, ss. . Eros i litteraturen. Kompendium: Peter
Green: ”Sex and Classical Literature”. 7. 20/3 (HRJ). Sapfo. Kompendium: (1) Dikter av Sapfo
[blad 1-8, med några kommentarer], (2).
som barn och tonåring, kvinnan Afrodite, kärlek och sexualitet, yrke och makt, man och barn,
utseende och skönhet. . 1.1. Inledning. I min B-uppsats skrev jag om ”Afrodite, Pan och Eros
– Arketyper i grekisk mytologi”. Syftet .. getts av de grekiska gudinnorna och som levt kvar i
människors fantasi under mer än tre tusen år.
I antika målningar är han närvarande bland vuxna när det förekommer sexuell attraktion
mellan människor. Psyche var . I antika mosaiker avbildas hon som en gudinna med
fjärilsvingar (psyche betyder också ”fjäril” på grekiska). EROS/AMOR myten på 30 sekunder
Eros var enligt grekerna kärlekens och lidelsens gud.
The latest Tweets from Bokförlaget Atlantis (@AtlantisBok). Utger fackböcker i humanistiska
ämnen, skönlitteratur och klassiker. https://t.co/Ce8Vzy2dls https://t.co/SwxRn9WUkL.
Stockholm.
Grekisk Eros - Kärlek Och Sexualitet I Det Antika. Grekisk Eros - Kärlek Och Sexualitet I Det
Antika Grekland (Bok) - Nossebro -. Mer om denna annons: Grekisk Eros - Kärlek Och
Sexualitet I Det Antika Grekland (Bok) - NossebroVid sedan klockan 06:53 Sunday d. 10.
September 2017I denna Kategori: Böcker & Tidningar.
19 timmar sedan - Bokbörsen.se. FBöcker och Litteratur. Antikens värld : en historisk odyssé
genom Grekland och Rom 225:- 19 timmar sedan - Bokbörsen.se. FBöcker och Litteratur.
Grekisk Eros : kärlek och sexualitet i det antika Grekland 308:- 19 timmar sedan Bokbörsen.se. FBöcker och Litteratur. Stora boken om antikt
Är sexualitet en opersonlig stark kraft (eros) som bara biter tag i oss, nästan som ett
sjukdomstillstånd? Som en slägga . “Den himmelska Afrodites kärlek har inte någon del i det
kvinnliga utan är den manliga kärleken: kärleken till pojkar. . Är den kvinnliga sexualiteten
omättlig, som de antika grekiska männen ansåg?
16 nov 2017 . Ett möte med det antika Grekland är både ett möte med det tidlöst mänskliga och
ett annorlunda sätt att vara och tänka. Den grekiska synen på kärlek och erotik har sin grund i
tron på Eros som en stark, omvälvande kraft, som till och med ibland besegrar
självbevarelsedriften. Eva-Carin Gerö, professor i.
Psykets topografi. Strukturmodellen. Driftteorin. Psykosexuell utveckling. Sigmund Freud
(1856 - 1939) räknas allmänt som psykoanalysens skapare. Hans tankar om människans psyke

har på ett genomgripande sätt förändrat synen på människan som handlande subjekt och hans
inflytande på litteraturen under 1900-talet.
4 okt 2017 . Bokpresentation Grekisk Eros kärlek och sexualitet i antikens Grekland Eva Carin
Gerö författare och professor i antik gr.
21 aug 2014 . Litteraturrecensioner Plutarchos är både äktenskapsrådgivare, samlivsterapeut,
etikettexpert och – kanske allra bäst – en moralfilosof. I sin dialog om kärleken tar han ett
stort språng och förändrar den antika könsdebatten, skriver Mikael van Reis.
[Missing text /login/login for sv]. Namn. Lösenord. Automatisk påloggning mot den här
webbplatsen.
Antiken – en epok mellan ca. 700 f. Kr (f . Vt) – ca. 300 ca e. Kr (f.vt) . Det första exemplet på
demokrati som styrelseform uppstod i de grekiska stadsstaterna ca 500 f.Kr. Akilleshäl - En
persons svaga . Sexualitet och kärlek sågs som ett sjukdomstillstånd där man var besatt av
Eros. Homosexualitet under antiken var en.
Grekisk eros kärlek och sexualitet i det antika . av Eva-Carin Gerö (Bok) 2017, Svenska, För
vuxna. Författaren presenterar på ett problematiserande vis kärlek och erotik i antikens
Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men mycket som också är
oklart, kanske det mesta. Samtidigt som.
När vi läser antikens poesi har vi redan förlorat greppet om den, den faller ur våra händer, och
vi samlar spillror och fotspår. Den grekiska poeten Sapfo, som levde på ön Lesbos sex
århundraden före vår tideräkning, är kanske den författare som främst kommit att förknippas
med fragment. Som en av den antika lyrikens.
Det som återkommer i den grekiska mytologin och som är vad det hela handlar om, är att varje
karaktärsdrag och allt som vi finner runtom oss, har en gud som styr över denne. Det som ..
Erotik – Kommer av kärleksguden Eros, Eros betecknar den sexuella kärleken, till skillnad
från Agape, den kristliga kärleken. Att resa.
26 okt 2017 . Liv och verk Görel Cavalli-Björkman Sprickor i järnridån. Svensk
underrättelsetjänst 1944-1992 Wilhelm Agrell Vi som var så lyckliga. Liv och död i en
kommunistisk diktatur Peter Kadhammar Sverige ser inte ut som du tror Helena Jonsson
Grekisk Eros. Kärlek och sexualitet i det antika Grekland Eva-Carin.
Detta är den bäst kända bilden av honom, och det anses ofta att det var Eros som stod modell
för de kristna keruberna. Afrodite var hans mor och skillnaden mellan de två är enligt
traditionen att Eros symboliserade den överväldigande, ofta blinda, kärleken medan Afrodite
mer handlade om djup kärlek och sexuell lust.
2 sep 2016 . I KJV används "charity" 29 gånger för att översätta "agape" och på övriga ställen
används "love" för samma grekiska ord. När ordet "agape" används i . Phileo: Ordet används
för den icke-sexuella ömhet av dem som har ett starkt band, exempelvis syskonkärlek. - Eros:
Ordet används för romantiska känslor,.
Historiens kulturer är fyllda av bisarra matråd för att stärka mannens sexuella kraft. Allt från .
”sexuell mat”. Dess status som ett afrodisiakum uppstod i de grekiska myterna då Afrodite,
kärleksgudinnan, födde Eros på ett ostronskal. Det sägs att . I det antika Rom dedikerade man
selleri till sexguden Pluto. Egypterna ansåg.
19 apr 2017 . Den grekiska poeten Sapfo, som levde på ön Lesbos sex århundraden före vår
tideräkning, är kanske den författare som främst kommit att förknippas med fragment. Som en
av den antika lyrikens absoluta förgrundsfigurer kallades hon den tionde musan och den
kvinnliga Homeros. Hennes samlade verk.
4 okt 2017 . Bokpresentation "Grekisk Eros" med Eva-Carin Gerö, Medelhavsmuseet,
Fredsgatan 2, Stockholm, Sweden. Wed Oct 04 2017 at 06:00 pm, Bokpresentation: Grekisk
Eros - kärlek och sexualitet i antikens Grekland Eva-Carin Gerö, författare och professor i

antik grekiska är på plats på Mede.
24 feb 2007 . Kampen om Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten. Akademisk avhandling
som med tillstånd av Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet .. vilka diskurser
kring kön, kärlek och sexualitet som var i rörelse på tret- .. Nietzsche ur den grekiska
gudavärlden och mot Dionysos och det diony-.
Bokpresentation: "Grekisk Eros - kärlek och sexualitet i antikens Grekland" Eva-Carin Gerö,
författare och professor i antik grekiska är på plats på Medelhavsmuseet och diskuterar kärlek,
sexualitet och erotik utifrån de antika grekerna. Eva-Carins bok ger oss både en inblick i
antikens sexuella attityder och samtidigt en dos.
Ordet agape (αγÎ¬πη) är grekiskt och förekommer i Nya Testamentet. Agape betyder kärleki
innebörden att älska människor omotiverat eller kärlek till, eller från, Gud. I grekiskan finns
också andra ord för kärlek, i olika valörer och nyanser. Till skillnad från det grekiska ordet
eros, saknar agape sexuell underton. En del fria.
10 nov 2009 . Här är några av de mest kända grekiska gudarna. Deras romerska namn står
inom parentes (romarna hade samma gudar som grekerna, men använde andra namn). Zeus
(Jupiter). Gudarnas konung och himmelens härskare. Gift med Hera, men har ofta sexuella
äventyr med mänskliga män och kvinnor.
27 okt 2017 . Kl. 18 Författarkväll med Tiina Rosenberg – Mästerregissören - När Ludvig
Josephson tog Europa till Sverige, Eva-Carin Gerö – Grekisk Eros. Kärlek och sexualitet i det
antika Grekland och Ove Bring – Kvinnor och kungar: Om krig och fred. Välkommen! I
samarbete med Franska Caféet och Café Entrée.
Även begreppen Sapfism (om lesbiska) och Grekisk kärlek (om män) har används, influerat
av det antika Grekland. 6. Först på 1860-talet skapades ordet homosexualitet utav en ungersk
författare, vilket blivit vanligt sen dess. Robert Aldrich skriver i Gay – En världshistoria;
”Enligt Michel Foucault bidrog själva namngivandet.
27 okt 2017 . Antikens greker var Medelhavsregionens mest hämningslösa drinkare, och de
dränkte sina sorger i vin och roade sig med spel, slagsmål och prostituerade.
14 jan 2009 . Ursprung till grekiska ord Språk. . Erotik = från guden Eros, kärleksguden i den
grekiska mytologin. Nu tog jag detta från huvudet, men jag tror att Wikipedia och Google utan
. För den, som söker svar på liknande frågor rekommenderar jag Antikens historier av Alf
Henrikson. Den är också mycket nöjsam.
Mannen uppfattar (om än snarare omedvetet) kvinnans beredskap till att njuta av sex med
honom som det största kärleksbeviset. Kärlekens tre grader. De gamla grekiska filosoferna
talade om tre kärleksgrader: Eros – kärleken i en parrelation, till vilken också sexualiteten hör,
men inte bara den. Filía – vänskaplig kärlek till.
22 sep 2017 . Eva-Carin Gerö talar om Grekisk Eros. Kärlek och sexualitet i det antika
Grekland. Läs mer i kalendariet. Bokcirkel 25 oktober. Under hösten tar cirkeln sig an - "Sex –
en politisk historia". Läs mer i kalendariet. Tips från Kulturgruppen: a) En livlig porrdebatt om
individens frihet, gråtande 6-åringar, beroende.
Världens första medborgare : Om statens uppkomst i det antika Grekland av: Lappalainen
Tomas. 269.00 Kr Inbunden . Grekisk Eros : Kärlek och sexualitet i det antika Grekland av:
Gerö Eva-Carin. 299.00 Kr .. Churchills elitsoldater : de sex mest vågade
kommandooperationerna 1940-45 av: Kemp Ross. 99.00 Kr.
20 sep 2017 . av Eva-Carin Gerö. Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt
problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror
oss veta om de gamla grekerna men mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt
som Gerö ger oss kunskap om den tidens sexuella.
Afrodite (grekiska: Αφροδίτη) är den antika grekiska mytologin kärlekens gudinna och

skönhet. Romersk mytologi kallas . Men hon älskar Ares, och Ares, guden av kärlek, gav Eros
födelse, och ett tvillingpar, respektive, gud terror och fruktan för Gud Phobos Holmes och
flera andra barn. Myt På Olympus att undervisa, hon.
11 mar 2016 . Detta är den första av 10 delar som jag kallar antik erotik, jag tänkte nu ta er
med på en resa från dom gamla grekerna fram till dagens cyber erotik. eros2. Bild ovan
förställande Eros. Ordet Erotik härstammar ju enligt legenden från just kärleksguden Eros som
enligt legenden var son till aphrodite, Den mest.
Eva-Carin Gerö är professor i antik grekiska vid Stockholms universitet. Hon skriver gärna
om det som är marginaliserat, annorlunda och som ger nya perspektiv på såväl antiken som
vår egen samtid. Hon har bland annat skrivit Grekiska – Språket, kulturen, myterna och
Grekisk Eros – Kärlek och sexualitet i det antika.
26 okt 2017 . LÄSA. Grekisk Eros : kärlek och sexualitet i det antika Grekland PDF ladda ner.
Beskrivning. Författare: Eva-Carin Gerö. Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt
problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror
oss veta om de gamla grekerna men mycket som.
Läs mer om och beställ Grekisk eros – Kärlek och sexualitet i det antika Grekland av EvaCarin Gerö på Atlantis hemsida.
25 okt 2017 . Slutligen har även professor Eva-Carin Gerö (Stockholms universitet) utkommit
med en ny bok, Grekisk Eros — Kärlek och sexualitet i antikens Grekland. Det rör sig om ett
populärvetenskapligt arbete, i likhet med Gerös förra bok, Grekerna — språket, kulturen,
myterna från 2008. Enligt blurben tar.
Men när Eros såg Psyche ligga och sova blev han så tagen av hennes skönhet att han
snubblade och stack sig . De stora grekiska myterna - Psyche - skönheten och odjuret. De
stora grekiska myterna .. ”Hur olika livsfrågor, fill exempel meningen med livet, relafioner,
kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen”, och.
ar val beskrivet i den antika Erosmyten). Som namnts uppstar erotiken, estetiken och tragedin
parallellt i det klassiska Grekland. Estetik innebar att begaren kultiveras i den alskades
permanenta franvaro; den sexuella atran tar plats i ett vackert och utanforstaende objekt och
inte i den an dres kropp. Den erotiska karleken.
De gamla grekerna var ibland oanständiga på ett sätt som vår samtid ser på med fasa och
bemöter med fördömande och beivran. Det gäller den sexuella preferens som flera grekiska
diktare uttrycker för vad de kallar paides, ”barn”. Det är kanske mindre känt att denna
preferens inte bara gällde pojkar, utan även flickor.
Välkommen till Atlantis! Historia, konst och skönlitteratur sedan 1977.
Grekisk eros : kärlek och sexualitet i det antika Grekland / Eva-Carin Gerö. Omslagsbild. Av:
Gerö, Eva-Carin. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Löpnummer Atlantis.
ISBN: 91-7353-900-7 978-91-7353-900-5. Omfång: 241 s. : ill. Innehållsbeskrivning.
Författaren presenterar på ett problematiserande vis.
hur dejtar man på nätet ica Eva-Carin Gerö: Grekisk Eros. dejtingsajt för yngre män Kärlek
och sexualitet i antikens Grekland. dejta i flera månader. gratis dejtingsajt norge jobb EvaCarin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i
antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta.
Vad är den erotiska erotiken - från den grekiska "passion", "kärlek" - den riktning i konst som
är associerad med begreppet sexuell sensualitet. . När allt kommer omkring erotik härstammar
som en genre tillbaka i det antika Grekland. Sedan . Och själva namnet "erotik" kom från
namnet på den antika grekiska guden Eros.
23 okt 2009 . Ett försök till kategorisering är Anders Nygrens dikotomi mellan eros och agape.
Enligt Nygren är eros den begärsfyllda, själviska kärleken, medan agape är den utgivande,

osjälviska kärleken. Agape är då det kristna kärleksidealet, till skillnad från det antika grekiska
idealet som kännetecknas av eros.
Agape är kärlek till sin nästa, kärlek som inte kräver något i retur, som är till för den andra och
som befriar oss båda ett tag från jagets fängelse. Eros är den erotiska, lustfyllda kärleken som
kan bryta sig igenom alla gränser för att nå fram till den andra. I sin bok Grekiska: Språket,
kulturen, myterna förklarar Eva-Carin Gerö att.
Ganymedes ofta framställs som gud homosexuell kärlek och som sådana visas som en
lekkamrat av kärleks gudar Eros (förälskelse) och Hymenaios (Hymeneus) (Civil kärlek).
Ganymedes visades i grekiska vas målning som en vacker yngling. I scener i hans bortförande
håller han en tupp (en älskare gåva), tunnband (en.
I sanningens namn bör man dock poängtera att Sapfo inte, om man ska tro de grekiska
källorna, var homosexuell utan bisexuell eftersom hon hade både en man . Allt som hade med
sexualitet att göra betraktades som smutsigt och fult (eros) medan den osjälviska kärleken till
Gud och medmänniskorna sågs som den rätta.
Start studying Termer från den grekiska Antiken. Learn vocabulary, terms, and more with
flashcards, games, and other study tools.
26 apr 2013 . Nu finns en tendens att agape är den andliga kärleken medan eros står för den
fysiska attraktionen, men så var det inte från början. Det var vanligt i antiken att man plockade
upp vanliga ord för att beskriva något större. Ett konkret ställe i Nya testamentet där de
grekiska orden agapao och fileo varvas är när.
26 apr 2016 . Fyra typer av kärlek: eros, philia och stroge agapesis, oftast återfinns i skriftliga
källor, bevarade. kärlek i livet av de gamla grekerna spelade en viktig roll.Hon genomsyras av
myter, konst och filosofiska avhandlingar i antikens Grekland.Inte undra på att grekerna skilja
alla dess nyanser och nyanser.
22 maj 2015 . Den oförbehållsamma kärleken, till själen, en idé eller Gud kallas på grekiska
Agape. Eros är den romantiska och passionerade kärleken. Philia kallas kärleken till våra
vänner och vår familj medan Storge är bandet mellan föräldrar och barn. Xenia är gästfriheten
och generositeten, viktigt i det antika.
Å andra sidan erkänner det grekiska språket, där Nya testamentet ursprungligen skrevs, att för
att verkligen förstå vad kärlek handlar om, måste vi göra skillnader mellan olika slags kärlek. .
Han säger att, i motsats till enbart fysisk lust, längtar efter den emotionella kopplingen med
den andra personen, eros . "Dr. Ed Wheat.
Ares är krigets gud, men är inte alls lika framträdande i det antika Grekland som hans
motsvarighet Mars blir i det antika Rom. Grekerna var . förbindelse med Afrodite fick han
själv fyra barn, vilka på olika sätt symboliserar föräldrarnas sidor: Fobos (Rädsla), Deimos
(Skräck), Harmonia (Harmoni) och Eros (Sexuell kärlek).
Att homosexualitet började beskrivas under grekiska antiken beror på en förändring i de
skrivna texterna då handlingarna blev mer personliga. I senare . Kärlek mellan män ansågs
som något högt skattat; huruvida dess grundsten var en sinnlig kärlek eller köttslig kärlek (så
kallad eros) är omtvistat. Beskrivningar av.
10 sep 2017 . Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek
och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men
mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den
tidens sexuella attityder och seder, får vi.
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