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Antiken 
DWe 

[Fritt efter Sture Linnérs Homeros, 1985] 
 
 
 
 
 
Kronologiska hållpunkter 
2000 f.kr.  Grekisktalande folk från norr och nordost uppträder för första gången på det 
grekiska fastlandet 
 
1600-1400 Bronsålderskulturen på Kreta blomstrar 
1400-1200 den mykenska kulturens stora tid i Grekland 
1184 Trojas fall (enligt antik tradition) 
1150 Mykene förstörs. Bronsåldern slutar. 
 
1100-800 Greklands mörka tid. Mindre Asiens västkust koloniseras av stammar från grekiska  
fastlandet. 
 
800-700 glanstid, Alfabetet införs i Grekland. Iliaden skapas vid seklets mitt. Odysséen mot 
dess slut. 
 
500-talet Atens härskare Peisistratos söker stabilisera Homerostexten; rapsodernas ingrepp 
begränsas 
 
Den grekiska idévärlden 

Grekernas världsbild var en helt annan än vår moderna. De saknade allt vad tekniska 
hjälpmedel hette, men de hade också en del föreställningar om världen i stort som skiljer dem 
från oss. En sådan föreställning var ödestron. 
 
Varje människa har fått en viss andel, portion, en livslott (moira). Denna markeras klart av 
gränser som inte får överskridas. Det finns sådant som är oundvikligt i livet – i stort hade 
människan fri vilja – men vissa saker går inte att undvika. 
 
En människa bör inrikta sig på att fördra och tåla sitt öde, att finna sig i sin lott. Om han av 
dårskap, eller högmod (hybris) förblindas att överskrida sin lott, straffas han obönhörligen. 
Att visa ödmjukhet för sitt öde var viktigt för grekerna, och återkommande talar karaktärerna 
om att de accepterar sitt öde (som Priamos då han förlorat sin son Hektor).  
 
Var människa ska alltså finna sig i sin lott, men det ryms också inom den grekiska etiken att 
man inom sin lott ska försöka nå så mycket ära som möjligt. Ära var oerhört viktigt för 
grekerna – en värdering som vi kanske kan ha svårt att förstå. Men i många krigarkulturer 
värderar man äran oerhört högt (jfr riddare och samurajer exempelvis). 
 
Ära vinner man förstås oftast i krig. Här kan hjälten visa sitt mod och sin stolthet. Äran är 
man självklart beredd att dö för. Äran och döden är till och med intimt förenade: en av 
Iliadens hjältar Sarpedon uttrycker saken så här: 
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Hör, kamrat – om vi kunde leva utan att åldras 
och i evighet, sedan vi oskadda sluppit ur kriget, 
skulle jag inte kämpa själv bland de främsta, och inte 
heller skicka dig [Glaukos] ut i den ärorika bataljen. 

 
 
Den homeriska frågan  

Vem var Homeros? Har det funnits en skald med det namnet? När levde han i så fall? Skrev 
han Iliaden och Odysséen eller endera eller ingendera? Skrev han överhuvudtaget något? 
 
Konkreta fakta kring Homeros saknas helt. Hjalmar Gullberg hade rätt när han i Den förste 

skalden skrev: 
 

Var föddes han, som flyr oss? 
Hur levde han med sitt viv? 
När lästes en rad på papyrus, 
som rör hans personliga liv? 
Vem hittar hans grav bland gräsen,  
omsusad av sjö och vind? 
Om hans gestalt och väsen 
du vet bara ett: han var blind 

 
 Ja, vi vet inte ens detta, utan Homeros’ förmenta blindhet är också del i den traditionella 
bilden av Homeros, som helt saknar historiska belägg.   
 

Iliaden 

Stämningen i Iliaden slås fast redan i första raden ”Sjung o gudinna om vreden som brann hos 
peliden Akilles”. Det handlar om vrede och om ett krig, det trojanska kriget. Grekerna, 
Agammenon, Odysseus, Akilles och många andra hjältar och krigare har begett sig till Troja 
och belägrar staden. Vad är skälet bakom kriget? Märkligt nog har kriget sin upprinnelse i 
något så komiskt som fåfänga. Olympens gudar hade ”glömt” att bjuda in ovänskapens 
gudinna Eris till en stor bröllopsfest. Eris blir arg och kommer dit ändå. In bland gästerna 
kastar hon ett äpple med inskriften ”Till den skönaste”. Zeus beslutar att Prins Paris av Troja 
ska vara skiljedomare mellan de tre gudinnor som tävlade om vem som var vackrast. Alla 
gudinnorna ville ha äpplet. Hera, himladrottningen, erbjöd Paris makt om hon fick priset. 
Athena erbjöd krigslycka och Afrodite världens skönaste kvinna. Paris gav priset till Afrodite. 
Hon hjälpte då honom att enlevera (läs: stjäla) den sköna Helena till Troja. Hon var dock gift 
med kung Menelaos av Sparta.  
 
Iliaden är alltså en romantisk rövarhistoria. Det förefaller dock en smula humoristiskt att 
grekerna låter antyda att ett krig kan starta på grund av tävlan om en vacker kvinna. 
 
• Av vilka skäl börjar krig? Vad kan Homeros’ haft för syfte med att ge kriget denna orsak?  
 
Achilles 

Den store krigarhjälten i eposet Iliaden är Achilles. Han är högättad (Zeus’ son) och reslig 
och tapper. Han är den främste bland kämpar. Iliaden öppnar som sagt med Achilles och hans 
vrede. Vad är han då arg över? Jo, han upplever att han fått sin ära fläckad av kung 
Agammenon, den grekiska härens ledare, då denne tagit en av hans slavinnor. Äran är förstås 
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en ytterst allvarlig sak och i sin vrede ber han t o m Zeus att låta trojanerna besegra 
achajerna (grekerna). Hans personliga ära väger tyngre än vännernas liv! Han själv drar sig 
envetet tillbaka från striden, och genast börjat grekerna tappa mark och krigslyckan vänder till 
trojanernas fördel. Det är först då hans gode vän Patroklos omkommer i en envig mot en 
trojansk prins, Hektor, som han återvänder till striden. 
 
Trojanernas kung Priamos beger sig på natten till Achilles och ber denne återlämna liket efter 
Priamos’ döde son Hektor. Han faller på knä inför Achilles och kysser de händer som dödat 
hans son och ber honom att ta emot den lösen han erbjuder honom och påminner honom om 
Achilles’ egen far som också är gammal och hjälplös. 
 

Orden väckte hos Peleus’ son en längtan att gråta  
över sin fader. Han tog den gamle Priamos’ hand och 
sköt den varligt ifrån sig. Båda mindes – den ene 
grät vid Achilles fötter över den dödade Hektor, 
medan Achilles sörjde ömsom över sin fader 
ömsom över Patroklos, och tältet fylldes av klagan 

 
Rörd tar Achilles åldringen vid handen och ber honom sätta sig på en stol, med orden: 
 

 hur sorgsna vi båda 
än må vara – låt kvalen gå till vila i själen! 
Denna isande klagan leder ju inte till något 
Så har gudarna spunnit de dödligas öde: att leva 
olycksaliga. Själva är de ju utan bekymmer 

 
Achilles’ egen far älskades av gudarna men är nu gammal och ensam, med blott: 
 

en enda som, som tidigt skall dö, och som aldrig 
blir hans ålderdoms tröst, ty fjärran från fädernejorden 
sitter jag här i Troja, till sorg för dig och de dina. 
Vi har hört att även du en gång har varit lycklig… 
Ge dig till tåls! Varför pina din själ med evinnerlig klagan? 

 
Så sätter de sig, på Achilles enträgna förslag, till bords. Det ligger någonting djupt mänskligt i 
detta: trots den omätliga sorgen som tynger de båda männen känner de sig nu hungriga. Ingen 
annan skald förutom kanske Shakespeare skulle ha vågat föra fram en så trivial sanning i ett 
sådant ögonblick av tragisk storhet. I Iliaden är det sanningen om livet, hur hårt eller ironiskt 
eller banalt det än må vara, som dominerar över det känslosamma. 
 
Efter denna scen följer några rader som är mycket avslöjande för den grekiska mentaliteten 
och kulturen: 
 

Dardanosättlingen Priamos såg med beundran Achilles 
hur han var reslig och skön, ty han liknade gudarna själva 
Även Achilles beundrade högt den dardaniske kungen 
när han hörde hans ord och såg hans ståtliga yttre. 

 
Priamos och Achilles är förenade. De ser varandra och känner igen någonting. De ser hos 
varandra en människa som fallit offer för ett bittert ödes stygn och pilar. Det verkligt centrala 
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är emellertid det faktum att Homeros inte målar trojaner och greker i svart och vitt. Han står 
ovanför stridsvimlet , opartisk; han hyser medlidande för människornas gemensamma öde, 
sympati för båda parter.  
 
Homeros’ generösa attityd mot grekernas fiender är epokgörande. Den har ingen motsvarighet 
i Mellersta Österns gamla historieskrivning. Egyptiska och assyriska krönikörer hade – liksom 
Gamla Testamentet – ingenting som helst till övers för de mänskliga kvaliteterna hos 
nationens fiender. Deras syfte är att rättfärdiggöra och förhärliga det egna folket. Med Iliaden 
kommer en gång för alla ett objektivt element… element in i skaldens vision. Utan detta 
tjänar poesin enbart olika sociala syften – propaganda, underhållning, uppbyggelse, 
undervisning.  
 
Homeros hör till de verkligt stora, till dem som förstår att skiljelinjen mellan barbari och 
civilisation aldrig är en geografisk gräns mellan två folk utan en moralisk skiljelinje inom 
varje folk, inom varje människa. 
 
Achilles själ kommer inte undan sitt bittra öde och omkommer under bataljen. Även han hade 
en achilleshäl… Om Achilles’ grav berättas det senare i Odysséen. Den grekiska hären 
stannar och hyllar Achilles och Patroklos med en ståtlig gravhög: 
 

väldig och skön den står på en udde invid Hellesponten 
så att lång ute på hav den kan synas för seglande ögon, 
vilka ha vägen förbi, både nu och i kommande dagar. 

 
Traditionen vet att berätta att det var vid denna gravhög som Alexander den store grät, 
prisande Achilles lycklig att han hade en vän som Patroklos och en sångare som Homeros. 
 
• Vad är akilleshäl? 
 
Skölden 

Patroklos får låna Achilles’ rustning innan han ger sig ut i striden. Så efter Patroklos’ död står 
Achilles utan rustning. Hans mor beger sig då till smidesguden Hefaistos och ber denne 
tillverka en ny sköld och rustning. Skölden blir ett praktfullt konstverk som beskrivs i 130 
rader i Iliaden. Scenen då den beskrivs är en av de mest kända och omdiskuterade i Iliaden. 
 
Vi kan tänka oss Hefaistos’ mästerverk som en rund sköld med motiven symmetriskt 
placerade i ringar som ständigt vidgar sig (se bilden nedan). I mitten ett kosmiskt perspektiv: 
himmel, jord och hav. Runt den yttersta randen böljar den väldiga Okeanosfloden. 
 
[bild, se s. 8] 
 
I den näst innersta cirkeln ligger två folkrika, härliga städer. I den ena  firas bröllopsfester 
med fackeltåg, sång musik och dans; kvinnor tittar ut från husen och beundrar det glada 
skådespelet. Två män tvistar framför en domstol – det får symbolisera lagfäst rätt i ett 
civiliserat samhälle. Den andra staden ligger i krig. Här ser vi belägring, utfall, bakhåll, strider 
och död. Så följer i den tredje cirkeln en rad bilder ur lantlivet. Man plöjer: 
 

jorden blev svart, där plogen gick fram, och verkade nygrävd, 
fastän den var guld – ett oförlikneligt konstverk. 
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På ett kungagods stå säden hög, men 
 

tätt för de mejandes hugg föll säden i rader till marken, 
där ta bindarna upp dem och knyta ihop dem till kärvar… 
  Men den kunglige ägarn bland folket 
tigande stod med sin stav invid fåran och gladdes i hjärtat 

 
På skölden skildras både arbete och vila, fest och vardag. Varje gång plöjarna kört en vända 
 

kom det emot dem en man, som räckte dem bägarn i handen, 
bräddad med ljuvaste vin 

 
Under en ek, ett stycke bort från skördefolket, har tjänarna slaktat en oxe, och kvinnorna lagar 
en måltid.  
 
I nästa cirkel ser vi ytterligare några scener från lantlivet. Hornboskap av guld och tenn 
skyndar råmande ut till bete. Det är dock inte enbart en idyll som Homeros skildrat. Bakom 
det stilla växandet hotar farorna: översvämning, torka, brand och rovdjur. Det finns en balans 
i beskrivningen. Den blir aldrig ensidig eller förenklande. Sköldens scener bildar istället en 
balanserad helhet, en bild av den grekiska världen. 
 
Odysseus 

Om den store hjälten hos Homeros är Achilles, så är Odysseus den listige ledaren och och den 
påhittige som alltid har en smart lösning på ett problem. Achilles är hjälteålderns idealgestalt. 
Främst i börd – son till Zeus och en havsgudinna. Han är den tappraste och vackraste av 
hjältarna. Odysseus är inte lika idealisk. Han är mer allmänmänsklig. Redan hans utseende 
vittnar om att han är lite mer som människor är mest. Han är bredaxlad men kortbent. Detta 
lite oaristokratiska drag markerar en lite lägre status. Achilles är den glänsande hjälten, 
Odysseus är däremot en skälm och lite av skurk. 
 
Odysseus kommer lite närmare läsaren genom att vara lite skamfilad, men i eposet så drar han 
på sig förakt för sin slughet. Vi märker att intelligens och påhittighet ofta ses ihop med 
falskhet och beräkning hos grekerna.  
 
Achilles anklagar Odysseus för att vara falsk i följande scen i Iliaden: 
 

 du mångförslagne Odysseus! 
Jag är väl tvungen då att ge öppet tillkänna min mening, 
vad jag tänker därom, och vad som kommer att hända, 
för att den ene och andre av er ej må sitta och truga. 
Vederstygglig mig är såsom Hades’ portar den man som 
bär det ena i själen fördolt och det andra på tungan. 

 
Detta är ett populärt tema även i modern film och litteratur – men även i tidigare litteratur och 
i folkdiktningen (i ett rim heter det ju ”arbetsam som en bonde, lärd som den onde”). I 
hollywoodfilmens värld är ”the bad guy” ofta intelligent och vältalig (!), medan hjälten är tyst 
och vinner på sunt förnuft, tuffhet och styrka.  
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Odysséen 

 
Det tyngsta av Homeros’ verk är Odysséen. Det är den antika text som haft starkast 
genomslag i litteraturen. I detta epos skildras, som bekant, Odysseus’ hemresa till Ithaka, en 
hemresa som är väl så krokig. Odysseus’ tragiska öde och utelämnade situation som 
vinddriven sjöman, har blivit sinnebilden för Människan. På många sätt så ger Odysseus’ öde 
uttryck för en allmänmänsklig erfarenhet. Alla människor är i någon mening rov för ödets 
nyckfulla infall. Vi människor kan inte kontrollera krig, hungersnöd, naturkatastrofer och 
annan olycka som vi ofta faller offer för. Vi är alla små odysseusar på våg mot våra mål, men 
vi får alla märka, åtminstone någon gång, att slumpen eller ödet kan spela oss ett eller annat 
obehagligt spratt. 
 
Odysséen är vid sidan av Bibeln litteraturens urtext och en grundsten i den västerländska 
kulturskatten. Detta epos har varit stilbildande för allt skriftligt berättande. (Ur eposet 
utvecklas också den moderna romanen). Odysséen har alltså haft ett genomgripande 
inflytande på all annan litteratur. Men tidvis har den fallit i glömska eller varit mindre ”rätt” 
man föredrog under en tid romarnas och Vergilius’ kopia Aeneiden.  
 
Odysséen inspirerade inte bara Vergilius utan har senare kommit att inspirera många författare 
genom tiderna. Först hyllade man Homeros’ gestaltning av den kunnige och tappre Odysseus 
och eposet sågs som ett föredöme och en inspirationskälla. Senare och då särskilt det senaste 
århundradet har Homeros’ Odysséen blivit en berättelse att ta spjärn emot. James Joyce, en 
irländsk författare skriver en modern symbolisk roman Odysseus som skildrar hur en modern 
Odysseus irrar omkring på gatorna en dag i Dublin. Det fantastiska sceneriet i Odysséen med 
gudar, jättar och magiska väsen byts mot den moderna människans bryderier: istället för 
storslagna gästabud – en enkel frukost (stekt njure), istället för den trogna, flitiga och fagra 
Penelope – den otrogna, slöa Molly som förtrycker toffeln Harold (Odysseus). 
 
I den svenska litteraturen har många inspirerats av Homeros, bl a nobelpristagaren Eivynd 
Johnson, men också mindre kända modernister som Willy Kyrklund. 

Den homeriska stilen 

Hexameter 

Det grekiska berättandet från den här tiden är inte rimmat utan hålls samman av en rytmisk 
meter. Varje rad består av sex versfötter. Den sista består alltid av två stavelser,  antingen en 
spondé eller en troké. Av de fem första kan någon eller alla vara en daktyl eller en spondé.  
 
Stående epitet 
Ett för Homeros typiskt stildrag är det stående eller smyckande epitetet: den mångförslagne 
Odysseus, den strålögda Athena m.fl. Det stående epitetet tjänar både som en beskrivning och 
en fördjupning av detaljerna i berättandet, men det är framförallt ett minnesknep. Eftersom 
rapsoderna reciterade berättelserna ur minnet var de tvungna att lära sig olika knep för att 
hjälpa minnet ettt sådant är det stående epitet. Att det stående epitetet är ett minnesknep märks 
när ”de snabbseglande skeppen” är uppdragna på land, eller när de vänder sig mot ”den 
stjärnbeströdda himlen” trots att det är dag. 
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Liknelser 

Homeros mest dramatiska och levandegörande stildrag är liknelsen. Det är med liknelsen som 
berättelsen får ett alldeles eget liv. Liknelserna är ofta rika på innebörder och ger berättelsen 
ett extra djup, som när en son till kung Priamos faller i kampen: 
 

Han lät huvudet sänka sig ner, som i hagen en vallmo 
lutar med huvudet, tyngd av sin frukt och av vårliga regnet 
så att han åt sidan med huvudet sjönk under tyngden av  
hjälmen. 

 
Likheten mellan de båda skeendena – krigarens huvud sjunker mot marken, så även vallmons 
– är redan i sig effektfull, men ännu starkare intryck gör olikheten, den vackra, frörika 
vallmon, i sig en bild av fruktbarhet, symboliserar liv och mognad där den blomstrar på en 
fridfull äng. Ädlingen fälls till marken i själva sin ungdoms vår. Blommans friska, prunkande 
röda färg är en brutal kontrast mot ynglingens blod som sipprar ned i det brunsveda slagfältets 
damm. 
 
Ytterligare en kort liknelse. Denna gång från Odysséen. När Odysseus drog ut i trojanska 
kriget har under yllemanteln en glänsande livrock 
 

såsom det yttersta skalet är fint på en lök som är vissnad, 
så varden glatt och fin och hade glans som av solen… 

 
Nu en längre liknelse ur Iliaden där den framryckande hären med sina glänsande vapen liknas 
vid en skogsbrand som sprider sig uppe på berget: 
 

Som när av härjande eld de oändliga skogarna brinna 
uppe på bergets ås och i fjärran det lyser av branden, 
så, när de tågade fram, de otaliga vapnen av koppar  
spredo en lysande glans genom rymden ända till himlen. 

 
Ofta blir liknelsen så lång och utförlig att den blir en liten berättelse i sig, en lite utvikning 
bredvid själva berättandet. Det är ett omdiskuterat inslag i det grekiska berättandet. Vissa 
hävdar att de långa liknelserna är ett sätt att dra ut på en dramatisk scen, att skapa en cliff-

hanger innan scenen når sin upplösning; andra har hävdat att liknelserna är till för att variera 
berättelsen. 
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Akilles' sköld 
 

 


