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Amasonmyten har diskuterats från antiken 
fram till våra dagar. Samma frågor har ofta 
ställts: varför uppstod myten och vilka var 
de verkliga amasonerna? Ett samlat svar är 
i nuläget omöjligt att finna. Amasonmyten 
var liksom de flesta grekiska myter varia-
tionsrik och det dröjde århundraden innan 
en kanonisk myt växte fram.

De första amasonerna

Det är svårt att spåra myten bortom de 
homeriska skrifterna. Kopplingar till my-
kensk eller minoisk bronsålder samt tydligt 
släktskap med myter från århundradena 
efter bronsålderskulturernas fall saknas. 
Långt senare beskrivningar av amasonerna 
innefattar manshat, barnamord, våldtäkt 
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Amasonerna
En laddad myt

och kannibalism – de tidiga källornas por-
trätt av dem är dock annorlunda.

De tidigaste amasonerna var endimen-
sionella karaktärer, av allt att döma ett 
berättartekniskt grepp inom den episka cy-
keln. De nämns för första gången i Iliaden 
av kung Priamos av Troja (som stridit mot 
dem tidigare) samt i samband med en dis-
kussion om den mytiske hjälten Bellerofon. 

Bruket av epitet är frekvent förekom-
mande hos Homeros och fungerade som 
ett sätt att identifiera drag hos gudomar, 
folkslag och heroer samtidigt som de var en 
del av texternas rytmiska struktur. Det tidi-
gaste amasonepitetet förekommer i Iliaden 
och är antianeirai (amazones antianeirai), 
vilket kan översättas till ”likvärdiga med 

och framtiden. Hon var romarnas fysiska 
moder.

Efter romarrikets fall kom varginnan att 
få än fler roller och betydelser. Skulpturens 
ständiga uppmärksamhet och återanvänd-
ning i modern tid är ett tydligt exempel på 
detta. Varginnan fortsätter att leva sitt eget 
liv utanför sin mytiska roll, eftersom hon 
hela tiden omformas och omtolkas av nya 
generationer som skapar sina egna förhål-
landen till henne utifrån sin egen tid. På så 
sätt hålls minnet av henne ständigt närva-
rande. I dagens Italien har skulpturen fått 
en stark betydelse samt en central roll som 
materiell representation för staden Rom. 
Den kapi-tolinska skulpturen visar oss att 
varginnan från ursprungsmyten lever kvar 

i det kulturella och kollektiva minnet och 
att hon behåller sin mångsidiga personlig-
het genom tiderna.
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är keramiken den bästa källan före klas-
sisk tid. Dryckeskärl med mytiska motiv 
var vanliga vid symposier och tjänade som 
underlag för att diskutera myterna. I det 
tidiga materialet är amasonerna klädda i 
rustningar och bär, oftast, höga hjälmar – 
det enda som konsekvent skiljer dem från 
männen är den vita hyn, en kvinnlig kon-
vention inom vasmåleriet. I flera fall fö-
rekommer även utpräglad ornamentik på 
rustningar samt amasoner bärande djurhu-
dar. Framställningarna är sällan stilistiskt 
konsekventa. Akilles själv bär t.ex. få ut-

märkande attribut men är ibland iförd en 
spektakulär hjälm. 

Scener föreställandes Akilles och Pen-
thesilea är dock ovanliga inom vasmåle-
riet, från slutet av 7:e århundradet fram 
till det klassiska Athen finns enbart en 
handfull exemplar bevarade. De motiv 
som finns bär ofta inskriptioner och är lik-
artade i sin framställning.  Det har disku-
terats om tidiga felrestaureringar av motiv 
förvandlat sådana duellscener till en kamp 
mellan två manliga krigare, men detta går 
i nuläget enbart att spekulera kring (tidiga 

män”. Detta är den första belagda beskriv-
ningen av amasoner och har antagligen 
föregåtts av en muntlig tradition, något 
som speglar de tidiga myternas generella 
utvecklingskurva. Det finns få texter att 
jämföra med, men det faktum att de tidiga 
amasonerna saknar utpräglad historia och 
dessutom beskrivs med endast ett epitet ty-
der på att den muntliga formeringsprocess 
som föregått nedtecknandet inte kan ha 
varit gammal.

Några av de första amasonmotiven inom 
vasmåleriet föreställer Akilles i strid med 
amasondrottningen Penthesilea, en krigare 
som av respekt för den trojanska dynastin 
möter akajerna (Homeros 
namn på grekerna) i strid. 
Episoden beskrevs i epo-
set Aithiopis, ett verk med 
omdiskuterat ursprung som 
antagligen nedtecknats en 
tid efter de homeriska epo-
sen som en del i den episka 
cykeln. Detaljkännedomen 
kring mötet är liten, och 
den enda litterära källa som 
återstår är en sammanfatt-
ning av Aithiopis, skriven 
av en viss Proklos under 
århundradena e.Kr. Allu-
sioner till Akilles möte med 
Penthesilea saknas i Iliaden. 
Amasonerna i Iliaden är till 
skillnad från Penthesilea 
placerade utanför händel-
seförloppet, men Priamos 
berättelse om ett tidigare 
möte med amasonerna 
knyter an till anledningen 
till Penthesileas medverkan 
i Aithiopis. Utöver infor-
mationen ur Iliaden och 

Aithiopis är det osäkert i vilken utsträck-
ning amasonerna förekom i tidig myt. De 
homeriska skrifterna anses vara de först 
nedtecknade berättelserna i övergångspe-
rioden från den muntliga traditionen.

akiLLes och penthesiLea

De första vasmålningarna med amason-
motiv härrör från 7:e århundradet f.Kr., 
cirka ett århundrade efter den period då 
man tror att de homeriska eposen skrivits 
ner. Dessa vasmålningar kan delas upp i 
två kategorier: amazonomachier (en strid 
mellan greker och amasoner) och Akilles 
i strid med Penthesilea. Kvantitativt sett 

Inom skulpturkonsten avbildas 
amasonerna ofta med ett eller 
två blottade bröst. Romersk 
kopia av grekiskt original 
ursprungligen från slutet av 5:e 
århundradet f.Kr. Från http:/
www.metmuseum.org.
Vänster: Akilles och Penthesi-
lea. Svartfigurig vas tillskriven 
Exekias daterad till 6:e  år-
hundradet f.Kr. (575-525 f.Kr.) 
av Sir John Beazly. © Trustees 
of the British Museum.
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man jämför tidiga framställ-
ningar av amasoner med bå-
gar med deras senare motsva-
righeter är likheten med den 
utomgrekiska bågskytten mer 
konsekvent under 5:e århund-
radet än tidigare.

Runt mitten av 6:e århund-
radet dyker Theseus upp i ma-
terialet. Motivet ökar succes-
sivt i vanlighet under en längre 
period för att sedan explodera 
under attiskt inflytande runt 
mitten av 5:e århundradet f.Kr.

Det blev nu vanligare att 
understryka amasonernas un-
derlägsenhet. I det tidiga ma-
terialet avbildas Theseus i färd 
med att röva bort amasonen 
Antiope, men en tid efter den 
persiska invasionen av Athen 
börjar en ideologiskt präglad 
myt ta form.   

Få vasmotiv före klassisk tid 
avbildar Theseus i någon an-
nan situation än med Antiope 
– också hon syster till Hippoly-
te. Bortrövandet av en amason, 
besegrandet av hennes systrar 
samt det faktum att Theseus 
gör henne gravid är sympto-
matiskt för mytens sentida laddning. Sy-
nen på kvinnans roll i det attiska området 
var sträng, amasonerna kom därmed att, i 
sin roll som både kvinnor och utlänningar, 
likställas med ett hot mot samhället. Ama-
sonerna var förlagda till den episka cykeln, 
dvs. placerade i dåtid. Det innebar att ama-
sonerna, liksom jättar och kentaurer, kom 
att representera de barbariska krafter gre-
kerna besegrat före upprättandet av den rå-
dande samhällsstrukturen. I homerisk tra-

dition var amasonerna värdiga motståndare 
och kunde liksom andra fiender uppvisa 
aristeia (hjältemod). Heroerna skulle inte 
vanära sig genom att strida mot ovärdiga 
fiender. Den attiska traditionen var i detta 
avseende annorlunda: amasonerna jäm-
ställdes med utländska män, inte grekiska.

De senare amasonerna

Början av 5:e århundradet f.Kr. innebar 
en stor förändring inom vasmåleriet. Her-

amasoner liknar ofta hopliter, dvs. grekis-
ka krigare).

Det nionDe storDåDet

Herakles koppling till amasonerna var, vil-
ket stöds av motivets popularitet inom vas-
måleriet, mycket stark – allt tyder dock på 
att Herakles infogning i myten till en bör-
jan berodde på de homeriska amasonernas 
popularitet. Herakles inbegripen i ama-
sonomachier blev ett oerhört vanligt mo-
tiv. Standardformen för Herakles stordåd 
innefattar en episod där Herakles ombads 
stjäla amasondrottningen Hippolytes gör-
del. Vad som kan vara motiv föreställandes 
Herakles möte med Hippolyte dyker upp 
inom vasmåleriet runt 550–500 f.Kr., men 
saknar inskriptioner.  Skriftligt belägg för 
mötet med Hippolyte existerar först runt 
det 5:e århundradet f.Kr.

Peisandros av Rhodos ska ha behandlat 
de tolv stordåden i det försvunna eposet 

Heracleia som skrevs under 6:e århundra-
det f.Kr.; om Hippolyte redan då ingick är 
dock osäkert, det är först senare som scener 
där hon överlämnar gördeln förekommer 
på keramik. 

Varför saknas då inskriptioner med Hip-
polyte? Hette drottningen något annat i 
tidiga versioner av stordåden? Andra amaso-
ner som exempelvis Andromake (en amason 
som inte figurerar i några texter) förekom-
mer i inskriptioner runt 6:e århundradets 
början. Troligtvis har det nionde stordådet 
vuxit fram ur en diffus myt rörande Her-
akles och en amasondrottning. En senare 
tradition menar att Hippolyte och Pen-
thesilea var systrar, detta fogar indirekt Her-
aklesmyten till händelserna i Iliaden.

attiska amasoner

Mot slutet av 6:e århundradet f.Kr. skedde 
ett koncentrerande av amasonmyten mot 
det attiska området. Inom källmaterialet 

syns detta bland annat genom att 
amasonrelaterade keramikfynd från 
Peloponnesos är ovanligare än i det 
rika materialet från Athen. Inom 
skulptur- och reliefkonst blev det 
vanligare att avbilda amasoner som 
avklädda. Inom vasmåleriet behöll 
de sina rustningar, dessa kom dock 
att i större utsträckning efterlikna 
utomgrekiska förebilder. 

Kombinationen av vit hy, bågar, 
utomgrekisk klädedräkt samt djur-
hudar var fortsatt viktiga attribut 
för att förmedla en känsla av exo-
tism, onaturlighet och barbari. Om 

Att framställa amasoner till häst blev 
med tiden mycket vanligt. Rödfigurig vas 
tillskriven Epimedesmålaren från slutet av 
5:e  århundradet f.Kr. © Trustees of the 
British Museum.

Akilles och Penthesilea. Oljemålning från 1823 av Johann Heinrich 
Wilhelm Tischbein. Attribut med rötter i såväl vasmåleri som 
skulptur syns i bild: amasondrottningens blottade bröst, lättklädd-
het, djurhuden, pilen och gördeln. Från Das Homer-Zimmer für den 
Herzog von Oldenburg. Ein klassizistisches Bildprogramm des ”Goethe-
Tischbein”  (Austellung, Landesmuseum Oldenburg, 25. September 
bis 27.November 1994), Oldenburg Landesmuseum 1994, s. 72.
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aklesmotivet förlorade sin dominerande 
position, och ökningen som ”knuffar ner” 
Heraklesmotivet är motiv med ensamma 
amasoner. Före 570-talet f.Kr. hade en-
samma amasoner varit ovanliga, i led med 
mytens utveckling kom dock motiv före-
ställande amasoner utanför strid att öka. 
Här syns bl.a. amasoner som förbereder sig 
för strid, är i färd med att bege sig hemåt 
efter ett slag samt amasoner på hästrygg – 
ett mycket vanligt motiv under senare tid. 
I ljuset av den tillgängliga informationen 
kan ett par slutsatser dras: amasonerna hål-
ler på att erhålla en identitet genom att 
följa mönstret där information kontinu-
erligt fogas till myten. Herakles är dock 
fortfarande det ensamt vanligaste motivet 
samtidigt som andelen amasonomachier 
minskar. 

Det blev vanligare att koppla utländska 
gruppers härkomst till amasoner. Ett tidigt 
exempel syns i bok fyra av Herodotos (cirka 
484–425 f.Kr.) Historia. Där beskrivs hur 
det österländska ryttarfolk som kallades 
sarmater härstammar från amasoner och 
skyter. I ett stycke förklarar amasonerna att 
”vi skjuter med båge, kastar med spjut och 
rider men har inte lärt oss kvinnliga värv”. 
Den konsekventa sammankopplingen mel-
lan amasonerna och utomgrekiska folkslag 
i både bild och text kan vägas mot försök 
att såväl idag som under antiken förklara 
mytens uppkomst som en reaktion på mö-
ten med andra folkslag som frygerna, ka-
rerna, skyterna och perserna. 

Förklaringsmodeller kring amasonerna 
blev som synes vanligare från tidigklassisk 
tid. Aischylos (cirka 525–456 f.Kr.), den 

äldste av de klassiska tragöderna, skriver 
i verket De skyddssökande att amasoner 
bär bågar, praktiserar kannibalism och är 
ogifta; i Den fjättrade Prometheus beskri-
ver han dem som manshatare. I Pindaros 
(cirka 522–443 f.Kr.) tredje nemeiska ode 
kopplas amasonerna återigen samman med 
bågen. Den ökade kopplingen till bågen i 
såväl litteratur som bild tyder på att detaljer 
kring deras utseende blev alltmer befästa.

Återkommande i senare tradition är in-
formation om hur amasonerna gör sig av 
med det högra bröstet genom olika for-
mer av självstympning. Höger var i gre-
kisk kultur kopplat till det manliga. Det 
berättas om hur amasonerna förökade sig 
med utomstående män eller passiviserade 
sin egna genom stympning. Bröstanalogin 
och detta beteende hör ihop. Amasonernas 
samhällsstruktur beskrevs i högre grad som 
en omkastning av vad som ansågs natur-
ligt: en part måste agera passivt kontra den 
andres aktivitet, amasonerna erhöll manlig 
laddning via självstympning samtidigt som 
männen passiviserades för att inordnas i en 
kvinnoroll. Då kropp och beteende var in-
timt sammankopplade inom grekernas syn 
på vad som var naturligt fyllde bröststymp-

ningen med all säkerhet samma funktion 
som rustningarna och det manliga beteen-
det gjort. Amasonernas samhällsstruktur 
var inte bara onaturlig, den krävde dess-
utom fysisk påverkan för att vidmakthållas. 

Även amasonernas geografiska position 
diskuterades, denna skiftade från nuva-
rande Turkiet till Nordafrika och Svarta 
havet. Alexander den store sades ha stött på 
dem under sin kampanj (närmare bestämt 
en amasondrottning, Thalestris, som ville 
bli gravid). Sanningshalten kan diskuteras, 
men traditionen att utifrån olika politiska 
och kulturella premisser koppla samman 
stora hjältar med amasonerna fortlevde un-
der lång tid.
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Amasonmotiven har analyserats utifrån ett 
flertal perspektiv och trots generell konsen-
sus skiftar slutsatserna från studie till stu-
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Women?’ i Women in Antiquity från 1996. 
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sistent Myth från 1995 (Leiden; New York; 
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Den episka cykeln tros utöver Iliaden 
och Odysséen ha utgjorts av en hand-
full texter som återfinns enbart i frag-
mentarisk form. Dessa ska ha behandlat 
det trojanska krigets hela händelseför-
lopp. Cykeln ska, utöver Homeros båda 
epos, ha utgjorts av Kypria, Athiopis, 
den ”Lilla Iliaden”, Iliupersis, Nos-
toi och Telegonia. Dateringen av den 
episka cykelns uppkomst är dock om-
debatterad, liksom de övriga texternas 
släktskap med de klassiska, homeriska 
eposen.

Theseus strid mot amasonerna, ett motiv från antiken, här i Peter Paul Rubens (1577-1640) 
verions från 1617/18. Alte Pinakothek, München. Från: www.art-wallpaper.com


