
287

Menader i tillbedjan?
Tolkning och omtolkning av bilderna på ”Lenaia-vaserna”

Viveca Olsson, doktorand i antikens kultur och 
samhällsliv

Mycket av informationsutbytet i vårt samhälle förmedlas genom bilder. 
Idag upptar olika typer av bildmedier, till exempel tidningar, TV och 
Internet, en stor del av vår vardag. Vi är så vana vid många av dessa bilder 
att vi oftast inte ens medvetet behöver refl ektera över deras betydelse, och 
ju tydligare bildspråket är, desto mottagligare blir vi för den information 
de förmedlar. Men hur mycket av denna information blir tillgänglig för 
någon som inte kommer från samma kulturella kontext? Denna fråga blir 
i högsta grad aktuell vid en tolkning av det antika Greklands bilder.

Vinkärl som ett samhälleligt bildmedium 
Många av de bilder som fi nns bevarade från det antika grekiska samhället 
återfi nns på vinkärl i keramik. En av de vanligast förekommande bilderna 
på dessa vinkärl är vinguden Dionysos. Han avbildas i regel tillsammans 
med sina ständiga följeslagare, menader och satyrer, som dansar runt 
omkring honom (se bild 1). Satyren är en mytisk fi gur med hästöron och 
svans, en slags manlig hybrid av djur och människa. Menaden är satyrens 
kvinnliga motsvarighet, men saknar djuriska drag, och är i princip avbil-
dad som en vanlig kvinna med specifi ka kläder och attribut. Hon bär 
oftast ett djurskinn över axlarna och håller en thyrsos i handen. Thyrsos är 
en stav med murgröna virad kring toppen. 

På vinkärl med Dionysos och hans följe illustreras ofta olika mytiska 
episoder, vilka även återfi nns i litterära verk bevarade från antiken. Att 
dessa myter fi nns bevarade i de litterära källorna underlättar givetvis tolk-
ningen av bilderna, men det fi nns även bilder där forskarna inte lyckats 
hitta någon myt som passar in. Även om frånvaron av litterära referenser 
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Bild 1. Undersidan av ett grekiskt vinkärl i keramik. Här avbildas guden Dionysos 
sittande, omgiven av två dansande menader och en fl öjtspelande satyr. (A. Schöne, 
Der Thiasos. Eine ikonographische Untersuchung über das Gefolge des Diony-
sos in der attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jhs. v. Chr, Göteborg 1987, 
tafel 27.)
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till bilderna försvårar tolkningen, fi nns det ändå möjlighet att få ut intres-
sant information ur dessa motiv. Många forskare anser sig idag känna till 
så mycket om det bildspråk som återges på de grekiska vaserna, att det inte 
bara är möjligt att förstå huvudmeningen i bilden, utan även därigenom 
få en djupare förståelse för det antika grekiska samhället. Man menar 
att grekerna själva var så införstådda med dåtidens bildspråk att de, unge-
fär som vi relaterar till bildmedier i dagens samhälle, oftast inte ens med-
vetet behövde refl ektera över betydelsen. För att dagens forskare skall 
kunna använda vasbilderna som informationskälla, måste de därför för-
söka dechiffrera grekernas bildspråk. 

”Lenaia-vaserna” – en historisk källa?
Att se vaskärlens bilder som ett tolkningsbart språk, och därmed en infor-
mationskälla till det grekiska samhället, är en forskningstradition som är 
relativt ny. Den uppkom under 70-talet i Frankrike, och har sedan dess 
haft stor genomslagskraft inom antikforskningen. Men grogrunden till 
detta synsätt startade långt tidigare. En specifi k typ av vasbilder, de gre-
kiska s.k. Lenaia-vaserna från 500-talet f.Kr., har haft ett stort infl ytande 
på diskussionen om vasbilder som informationskälla. En av de första som 
hävdade att vasbilder kunde ses som en historisk källa var en forskare vid 
namn Frickenhaus. Han publicerade ett antal vaser under namnet Lenäen-
vasen 1912. I sin analys av dessa vasbilder menade han att motiven kunde 
ses som en historisk informationskälla till en grekisk religiös fest som hette 
Lenaia. Tidigare hade forskningen främst koncentrerat sig på tolkningen 
av det litterära materialet för att få fram historiska fakta. Studiet av vas-
bilder hade istället varit fokuserat på stilanalyser, attribuering och datering. 
Även om det tidigare föreslagits att bilderna på vaserna möjligtvis kunde 
illustrera en ritual, var Frickenhaus den första som samlade ihop dem, 
namngav dem och utförde en analys av bildernas innehåll, ett modernt 
grepp för sin tid.

Bilderna illustrerar kvinnor som utför en ritual framför en kultbild 
av Dionysos (se bild 2), något som är lite underligt eftersom guden i 
vanliga fall avbildas i mänsklig skepnad. Kvinnorna är oftast iförda den 
typiska utstyrseln för menader, med thyrsos-stav och djurskinn. De fyller 
sina bägare med vin från vinkärl som är placerade på ett bord framför 
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kultbilden. Frickenhaus menade att den ritual som utspelades på bilderna, 
hade en realistisk bakgrund och utfördes under Lenaia-festen. Han gav 
därför vaserna namnet ”Lenaia-vaserna”. Den litterära informationen om 
denna fest är mycket fragmentarisk. Man vet emellertid att det var en årlig 
fest till Dionysos ära som fi rades i januari samt att teaterdramer uppför-
des i samband med fi randet. Lenaia antas hänga ihop med det grekiska 
ordet lenai vilket är ett annat ord för menader. Frickenhaus såg kvinnorna 
på bilderna som verkliga kvinnor, utklädda till menader. Han hävdade att 
eftersom motiven på vaserna avbildade menader som agerade i en diony-
sisk ritual, och Lenaia-festen involverade menader, var det rimligt att vas-
bilderna skildrade denna fest. 

Menader i tillbedjan?

Bild 2. En av ”Lenaia-vaserna”. Menader fyller bägare med vin framför en kultbild 
av Dionysos. (F. Frontisi-Ducroux, Le dieu-masque, une fi gure du Dionysos 
d’Athénes, Paris 1991, s. 66.)
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Lenaia eller Anthesteria?
Frickenhaus mötte en del kritik för sina slutsatser, men kanske inte av 
den sorten man kunde förvänta sig. Hans utgångspunkt med bilderna som 
historiska informationsbärare debatterades inte, men däremot ifrågasattes 
hans val av fest av bland annat M. P. Nilsson, som var en av dåtidens stora 
namn inom antik religionshistoria. Nilsson ansåg att det inte alls var en 
ceremoni från Lenaia-festen som illustrerades, utan en ritual från första 
dagen av Anthesteria, en annan Dionysos-fest. Han baserade detta påstå-
ende på sin tolkning av en litterär källa från ca 405 f.Kr. Här beskrivs hur 
athenarna öppnade det nya vinet vid ett Dionysos-tempel på första dagen 
av Anthesteria. En annan forskare vid namn Deubner tog då genast Frick-
enhaus parti och hävdade att Nilsson hade fel. Den diskussion som här 
tog fart utmynnade snart i en dispyt om Nilssons tolkning av den gre-
kiska texten, vilket gjorde att bilderna kom lite i skymundan. Trots diskus-
sionens fokusering på grekiska texter, hade varken Deubner eller Nilsson 
någon litterär referens som beskrev den specifi ka ritual som återfanns på 
bilderna. För att kunna vidhålla hypoteserna om motivens förmodade 
anknytning till de två religiösa festerna, blev både Nilsson och Deubner 
tvungna att negligera vissa element i bilderna. Det fanns ingenting som 
styrkte att en libationsritual med vin skulle ha haft så stor betydelse under 
Lenaia-festen. Det fanns å andra sidan inga tecken på att kvinnor med 
menadutstyrsel skulle ha utfört ritualer under Anthesteria. Följaktligen 
blev Deubner tvungen att tona ner betydelsen av vinet i bilderna, medan 
Nilsson hävdade att kvinnorna på bilderna inte nödvändigtvis var mena-
der, trots att de bar menadiska attribut. 

Debatten mellan Nilsson och Deubner fortsatte ända in på 50-talet, då 
Nilsson hittade ett nytt bevis för sin tes. Han refererade nu till motivet på 
den s.k. Vlasto-vasen (se bild 3), som med stor sannolikhet kunde anknyta 
till motiven på ”Lenaia-vaserna”. Denna bild illustrerade också kvinnor i 
ett dionysiskt rituellt sammanhang. Här återfanns kvinnorna framför ett 
bord med en korg på, och i korgen låg en Dionysosmask med grenar och 
ett tygskynke. Trots att scenen saknade kultbild, var den ändå intressant 
eftersom den hade många gemensamma element med motiven på ”Lenaia-
vaserna”. Kultbilden på ”Lenaia-vaserna” är tillverkad av en Dionysosmask 
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upphängd på en påle eller kolonn, som sedan har klätts med ett tygskynke 
och grenar. Eftersom kultbilden verkar vara en tillfällig konstruktion, är 
det troligt att det var ett moment i ritualen att bygga upp kultbilden. 
Nilssons teori var, att det som avbildades på Vlasto-vasen var förberedel-
ser för att konstruera den kultbild som syntes på ”Lenaia-vaserna”. Hans 
huvudargument var baserat på Vlasto-vasens form, kallad chous, vilket 
betyder ”kanna” på grekiska. I Anthesteria-festen som pågick under tre 
dagar, ingick en speciell dryckestävling kallad just Choes(pluralformen av 
chous) där deltagarna drack vin direkt ur kannan. Vastypen chous med 
dess motiv ansågs därför vara förknippade med Anthesteria-festen och 
man menade att vissa av dessa vaser hade använts under dryckestävlingen. 

Vlasto-vasen publicerades i boken Choes and Anthesteria (1951) av van 
Hoorn. Boken innehåller en sammanställning av alla chous-vaser samt en 
analys av deras påstådda anknytning till Anthesteria. Det var Frickenhaus 
som tog initiativet till att samla alla chous-vaserna och sammankoppla 
deras motiv med Anthesteria festen, men då han dog innan han hann 
fullfölja arbetet, inbjöds van Hoorn att ta över. Bokens metodiska tillvä-
gagångssätt påminner därför en hel del om Frickenhaus bok Lenäenvasen 
från 1912, och även här ses motiven som en potentiell källa till historisk 
information. Frickenhaus skulle kanske inte ha uppskattat att hans arbete 
med choes användes för att underminera hans tidigare teorier om att 
det var en ritual från Lenaia-festen som avbildades på ”Lenaia-vaserna”. 
Det var van Hoorn som först föreslog att denna Vlasko-chous kunde ha 
anknytning till ”Lenaia-vaserna”, och Nilsson var inte sen att använda det 
som argument för att ”Lenaia-vaserna” egentligen skildrade en ritual från 
Anthesteria.

Ingen ritual alls? 
Det blev aldrig någon enighet i debatten om ”Lenaia-vaserna”. Debatten 
blev så omfattande, att det var i det närmaste otänkbart för andra forskare 
att nämna vaserna utan att välja antingen Nilssons eller Deubners sida. 
På senare år har man däremot börjat ifrågasätta om bilderna verkligen är 
förknippade med någon av de religiösa festerna. 
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Vissa senare forskare har även hävdat att ”Lenaia-bilderna” är ett hopkok 
av olika dionysiska element, komponerade av vasmålarens egen fantasi. 
Driver man detta argument till sin spets ifrågasätts ”Lenaia-vasernas” 
och kanske även andra vasbilders värde som historisk informationskälla. 
Forskare med denna utgångspunkt brukar även hävda att kvinnorna på 
bilderna är mytiska väsen, och inte verkliga kvinnor som agerar i en kult-
handling. Defi nitionen av den fi gur som vi här har benämnt som menad, 
är nämligen inte helt okomplicerad. Det har föreslagits att dessa fi gurer 
föreställer verkliga kvinnor som agerar i en ritual, men också att de är 
mytiska kvinnor eller t.o.m. att de är mytiska halvgudar, i likhet med 
satyrerna. Diskussionerna om kvinnorna har en mänsklig, mytisk eller 
gudomlig status, har i sin tur lett till dispyter om vad de bör kallas. Vissa 
forskare ser dem som nymfer, vilka är övernaturliga väsen, medan andra 
menar att de bör kallas menader, som ofta tolkas som mytiska kvinnor; 
ett tredje namnförslag är backanter, vilka är mänskliga. Anledningen till 

Bild 3. Vlasto-vasen. En Dionysosmask har placerats i en korg på bordet. Teckning 
av F. Frontisi-Ducroux (F. Frontisi-Ducroux, Le dieu-masque, une fi gure du 
Dionysos d’Athénes, Paris 1991, fi g. 97.)
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denna förvirring ligger till stor del i bildernas tolkningssvårigheter och 
problemet att ge rätt benämning på det vi ser. Hur avgör man om en vas-
bild avbildar en ritual, en myt eller bara rena fantasier? 

”Lenaia-vaserna”– en akademisk fråga
”Lenaia-vasernas” debattfyllda forskningsbakgrund beror till stor del på att 
dess motiv genererar så många viktiga frågor angående bildtolkning och 
bilders betydelse som informationsbärare. ”Lenaia-motiven” avbildar en 
potentiell reell religiös företeelse som vi inte känner igen från några lit-
terära texter, och belyser även hur lite vi egentligen vet om vissa aspekter av 
det grekiska samhället. Både det litterära och det arkeologiska materialet 
är begränsat av ett slumpmässigt urval, och detta urval kan ibland ge en 
missvisande bild. Hur bör man då förhålla sig till dessa bilder, och är det 
fel att som Frickenhaus behandla dem som historiska informationskällor? 
Kanske har vi helt enkelt ställt fel frågor till bilderna. Kanske är det inte så 
relevant att veta vilken religiös fest detta var. 

Att bilderna har en religiös anknytning är tämligen säkert, eftersom de 
demonstrerar en tillbedjan av den grekiska guden Dionysos (se bild 4). 
Det handlar om den religiösa sfären i en kulturell kontext som skiljer sig 
från vår egen, och som har helt annorlunda referensramar än vi. För gre-
kerna handlade det kanske inte om vad som var myt eller verklighet i deras 
bilder, eftersom guden Dionysos var, per defi nition, verklig. Kanske mer 
korrekta frågor att ställa till bilderna är: Vilken typ av religiös företeelse 
är det bilderna behandlar? Varför återges guden här i form av en kultbild, 
när han vanligen avbildas i mänsklig skepnad? Vad innebär denna marke-
rade skillnad mellan guden och kvinnorna på bilden? Var kommer denna 
vision ifrån och vilket budskap är det bilderna ska förmedla? Problemet 
med dessa bilder är inte att de verkar avbilda vilda fantasier, utan snarare 
att de verkar ovanligt realistiska och detaljerade. 

Myt eller verklighet?
Vi vet med säkerhet att grekerna offrade vin till sina gudar, och att de 
utförde ritualer framför kultbilder. Men den tillfälliga konstruktion av 
kultbild som ”Lenaia-vasernas” motiv demonstrerar (se bild 1 och bild 4), 
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Bild 4. En av ”Lenaia-vaserna”. Menader fyller sina vinkärl och dansar framför 
kultbilden. (A History of Greek Vase Painting, P. E. Arias, M. Hirmer och B. B, 
Shefton, London 1962, pl. 206.)
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återfi nns inte i några andra källor, varken litterära eller arkeologiska. Bil-
dernas kombination av kvinnor och vin har också ställt till mycket bryderi 
för forskarna. Enligt det vi känner till om den grekiska kulturen vid denna 
tid, var kvinnor inte tillåtna att dricka vin. Det har därför föreslagits att 
kvinnorna på bilden inte ämnar dricka vinet själva, utan att de kommer 
servera det till män som inte är med på bilden. Föreställningen om att 
kvinnor inte får dricka vin, har också använts som argument för att det är 
gudomliga nymfer, och inte verkliga kvinnor, som utför ritualen. Det är ett 
faktum att grekiska gudar ofta själva utför ritualer på bilderna, så hypote-
sen om gudomliga nymfer som agerar i en ritual låter därför inte alls främ-
mande. Ur detta perspektiv är det fullt möjligt att de kvinnliga fi gurerna 
på ”Lenaia-vaserna” hänvisar till nymfer och inte till verkliga kvinnor. Det 
bör här påpekas att de ritualer gudarna brukar utföra på bilderna i sitt 
agerande inte verkar skilja sig från de ritualer som ”vanliga människor” 
utförde. Så även om kvinnorna på bilderna verkligen bör uppfattas som 
nymfer, är det högst troligt att den rituella handlingen har verklighetsan-
knytning. Om den rituella handling som illustreras på bilden är möjlig att 
utföra, hur kan vi då med säkerhet säga att den aldrig har utförts? Rituella 
element förekommer även på andra bilder där kvinnor har samma mena-
diska attribut som på ”Lenaia-vaserna”. Att religiösa bilder fylls med ritu-
ella element är kanske inte så underligt, men det vore mycket underligt om 
dessa element helt saknade verklighetsanknytning. En avbildad ritual utan 
verklighetsbakgrund är omöjlig för sina åskådare att relatera till och fyller 
därför ingen funktion. 

Enligt min mening har den ritual som avbildas på ”Lenaia-vaserna” en 
genuin verklighetsanknytning. Möjligen tog ritualen inte exakt den form 
som vi möter när vi ser bilderna. Å andra sidan är det inte alls säkert att vi 
uppfattar och förstår bilderna på samma sätt som grekerna, men vi kan ju 
alltid försöka. Vad är det då som skiljer min tolkning från den som Frick-
enhaus gjorde? Den mellanliggande forskningen har gjort oss uppmärk-
samma på att bilderna sällan är rena reportagebilder, men det betyder för 
den skull inte att de är fria fantasier. Något (och kanske inte så litet) av 
föreställningsvärlden fi nns alltid med – precis som i vår egen världs bilder.
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Att tolka etruskiska inskrifter

Charlotte Wikander, universitetslektor i antikens kultur 
och samhällsliv

Etruskiska, det språk som talades av en stor del av befolkningen i Mellani-
talien under de sju sista århundradena f.Kr., har ofta kallats för ett ”myste-
rium”. Så hur löser man ett mysterium? Inte sällan på ett ytterst fantasifullt 
och ovetenskapligt sätt, och detta har i hög grad drabbat etruskiskan.

Men grundförutsättningen, att etruskiskan skulle vara så mystisk, är fak-
tiskt alldeles felaktig: studiet av det etruskiska språket är problematiskt på 
många plan, men det mesta vi har bevarat av det går alldeles utmärkt att 
läsa och förstå. Till att börja med använde etruskerna ett grekiskt alfabet 
med några få egna tillägg, så problem att läsa inskrifterna fi nns inte, utom 
i de alltför vanliga fall då stenen där texten står inhuggen blivit skadad.

Problemen med tolkningen av etruskiska ligger på ett helt annat plan, 
och två svårigheter är nära förbundna med varandra, dels en språklig, dels 
en rent kvantitativ. Ur lingvistisk synpunkt är etruskiskan ett språkisolat, 
ett språk som inte liknar något annat, speciellt inte grannspråken på den 
apenninska halvön. Sådana isolat är inte helt ovanliga, men det är ändå 
överraskande att hitta ettt dylikt bland de annars nära besläktade italiska 
språken – latinet och dess kusiner oskiska, umbriska, osv. Fenomenet har i 
sin tur givit upphov till ett antal mer eller mindre vilda teorier om en etrus-
kisk invandring till Italien, t.ex. från Centraleuropa eller Mindre Asien. 
Etruskiskans ställning som isolat har naturligtvis dessutom försvårat stu-
diet av dess grammatik och ordförråd.

Ändå är den större svårigheten den rent kvantitativa: vi har nära nog 
ingen etruskisk litteratur bevarad. Vi vet att en sådan har funnits, speciellt 
på det religiösa området, men sedan Etrurien utsatts för en hårdhänt lati-
nisering under de sista århundradena f.Kr. var etruskiskan i praktiken helt 




