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Perserna vid Bosporen och 
Hellesponten enligt Herodotos 
ASHK DAHLÉN 
Docent i iranska språk, Uppsala universitet 

Antikens grekiska litteratur har haft ett omätligt inflytande på västerlandets 
idétraditioner. Inom dramatik och historieskrivning har särskilt den litteratur 
som skapades i stadsstaten Aten ansetts som betydelsefull och upphöjts till 
förebild inom sina genrer. Hit hör de två äldsta grekiska verken som beskriver 
det persiska akemeniderriket och den militära konflikten mellan perser och 
greker: dramatikern Aiskylos Perserna (472 f.Kr.) och historikern Herodotos 
Historia (ca 440 f.Kr.). Efter Kyros den stores erövring av Mindre Asien i mitten 
av 500-talet tog grekerna nära intryck av orientaliska folk inom en rad olika 
områden, vilket ledde till en blomstring för grekisk litteratur, konst och filosofi. 
Herodotos bröt ny mark inom historieskrivningen men han hade inget större 
begrepp om hantering av källor och förlitade sig mest på muntliga berättelser. 
Han kritiserades redan av sin samtid, däribland av Thukydides, för sin lättsamma 
berättarteknik och böjelse för det dramatiska och bisarra. Det är ibland svårt att 
urskilja vad som har historisk förankring i hans skildringar och vad som är sagor 
eller påhitt (mythoi). 

Herodotos var joner från Halikarnassos och född som medborgare i 
akemeniderriket. Han behärskade inte persiska språket men hade goda 
kunskaper om persernas styrelseskick, satrapiförvaltning och geografi. Det 
faktum att både Herodotos och Aiskylos inriktade sig på krig och kungar bidrog 
till att överdriva krigens betydelse och överskugga det mångsidiga kulturella och 
vetenskapliga utbyte som förekom mellan perser och greker. De fornpersiska 
källorna från den akemenidiska perioden består av skriftliga efterlämningar, 
såsom kilinskrifter på lertavlor och klipp- och palatsväggar, men också av arkeo-
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logiskt material. Av de akemenidiska rikskrönikor och litterära epos som om-
nämns i babyloniska, judiska och grekiska källor finns ingenting bevarat.1 De 
kungliga inskrifterna ger fragmentariska upplysningar om rikets västra satrapier 
Makedonien och Trakien, men nämner överhuvudtaget inte invasionen av 
Grekland. Den stora samlingen kilskriftstavlor från Persepolis ger ingående 
upplysningar om det dagliga livet i rikets kärnland men säger ingenting om 
politiska skeenden i rikets utkanter. De händelser som hos grekerna utgjorde en 
vändpunkt i deras egen historia och tillskrevs världshistorisk betydelse av senare 
generationer sågs bara som en serie oroligheter i rikets västra utposter. 
Kraftmätningen mellan perser och greker förefaller överhuvudtaget ha saknat 
betydelse för den officiella akemenidiska självbilden och historiesynen. 

Dareios korsar Bosporen 
 
De persiska fälttågen i Europa ägde rum under storkungarna Dareios och Xerxes, 
och sammanföll med rikets glansperiod. Tio år efter att Dareios kom till makten 
inledde han ett fälttåg mot Mindre Skytien. De europeiska skyterna var ett 
östiranskt nomadfolk som var organiserade i en lös federation och bebodde 
stäpplandet i södra Ryssland och Ukraina. Man vet inte med säkerhet varför 
Dareios invaderade Europa men han ville sannolikt säkra landrutten till 
Grekland och kontrollera de strategiskt viktiga angöringsplatserna för 
handelsfartyg på väg till Svarta havet. I enlighet med akemenidisk sed intogs 
Bysantion efter att storkungen hade låtit skicka diplomatiska sändebud som 
krävde ”jord och vatten”, symbolen för underkastelse. Perserna anlade en 
pontonbro norr om staden över det strategiskt viktiga sydliga inloppet till 
Bosporen. Enligt Herodotos var brons arkitekt Mandrokles från Samos men han 
nämner inte om konstruktionen var en unik skapelse eller en imitation av de 
broar som akemeniderna anlagt på andra platser. 513 anlände Dareios till sundet 
och förde sin här över bron i en folie de grandeur på det sätt som krävdes när 
storkungen erövrade en ny världsdel. Det skytiska fälttåget blev en framgång för 
Dareios. Trakien och Makedonien blev satrapier i riket och de skyter som störde 

                                                
1 Om akemenidernas rikskrönikor förvarades i bibliotek i Susa eller Persepolis som det beskrivs i 
Gamla Testamentet kan de ha gått förlorade vid Alexanders härjningar i staden. 
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handeln längs Svarta havskusten trängdes tillbaka på andra sidan Donau som 
också korsades med hjälp av en pontonbro.2 
 År 499 gjorde jonerna i Mindre Asien uppror mot perserna. Man vet inte 
varför eller på vilket sätt upproret bröt ut men enligt Herodotos hade det utlösts 
av en lokal grekisk maktkamp på hög nivå. De joniska städerna hade ett 
långtgående självstyre och ingenting tyder på ett utbrett missnöje med den 
persiska överhögheten.3 Stödd av trupper från Aten och dess grannstat Eretria 
plundrade en jonisk här staden Sardes och brände ned Kybeles tempel. Sardes 
var akemenidernas administrativa centrum i regionen och en viktig anhalt på 
den persiska Kungsvägen från Susa till Miletos. Satrapen Artafernes, bror till 
storkungen Dareios, kuvade upproret och återerövrade joniska kusten med hjälp 
av iranska stödtrupper och skicklig diplomati. Dareios ersatte det gamla systemet 
med tyranner i de joniska städerna med demokratier för att ge styret en högre 
grad av offentlighet. Han utkrävde även hämnd för Atens inblandning och på så 

                                                
2 Herodotos anger att Dareios här gjorde intrång långt in i nuvarande Ukraina men beskriver fälttåget 
som ett misslyckande eftersom perserna inte lyckades behålla området norr om Donau. Modern 
historiker anser att Dareios inte avsåg att införliva Mindre Skytien i riket utan bara att hålla fientliga 
nomadstammar på avstånd i likhet med Caesars fälttåg över floden Rhen 55 f.Kr. Se, Cawkwell, 
2006, 47. 
3 Austin, 1990, 289–306. 

Perserriket under Dareios den store. Karta: författaren 
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sätt blev upproret upptakt till en militär konflikt mellan Persien och Grekland. 
För akemeniderna hade Grekland länge haft underordnad betydelse men 490 
sände Dareios iväg en här under befäl av svärsonen Mardonios som kuvade 
Eretria och Tessalien. Den attiska expeditionen slutade dock med ett nederlag 
på Marathonslätten där perserna saknade kavalleriunderstöd. 

Xerxes låter piska Hellesponten 
Vid Dareios död utnämndes sonen Xerxes till ny storkung i riket. Enligt 
Herodotos skedde trontillträdet genom en palatskupp där drottningmodern 
Atossa hade intrigerat till sonens fördel. Den spartanske ex-kungen Demaratos, 
som var landsflykting och rådgivare vid det persiska hovet, hade också gett sitt 
stöd åt Xerxes. Herodotos skildring skiljer sig markant från den akemenidiska 
versionen enligt vilken Xerxes kom till makten under stillsamma omständigheter 
som rättmätig efterträdare till sin far.4 Xerxes ärvde inte bara tronen från sin far 
utan även det oavslutade fälttåget mot Grekland. Herodotos framhåller att den 
nye storkungen var skeptisk till krigsföretaget men övertygades om dess 
nödvändighet av Mardonios som utövade stort inflytande i egenskap av 
arméchef. I krigsrådet argumenterade Mardonios för att atenarna borde straffas 
för sin inblandning i det joniska upproret och på denna punkt motsades han 
enbart av hovministern Artabanos.5 Herodotos framställning är sannolikt 
uppdiktad eftersom han omöjligt kan ha haft kännedom om de samtal som 
fördes i storkungens innersta rådslag. Men han är korrekt i att krigsbeslutet togs 
efter noggranna förberedelser och motiverades av Xerxes vilja att fullborda sin 

                                                
4 Belägg från Persepolis befästningstavlor antyder att Dareios och Xerxes samregerade i tolv år. Se, 
Llewellyn-Jones, 2013, 18. Även om Herodotos beskrivning är påhittad bör Atossa ha utövat ett 
stort inflytande vid hovet eftersom hon gjorde starkt intryck på grekiska författare. Hans skildring 
av de persiska kvinnornas framstående ställning gav uppslag till en rik fiktiv litteratur om det 
akemenidiska hovet som kretsar kring lyx, våld och sexuella intriger. En delvis annan bild av samma 
miljö förmedlas i Gamla Testamentet där Xerxes porträtteras som en upplyst härskare som ingriper 
till det judiska folkets beskydd och har ett kärleksförhållande med den judiska flickan Ester. 
5 Herodotos, 2000, 413–420. Mardonios åberopade även att Europa är ”ett härligt land, som bär 
allehanda fruktträd och har utmärkt jord” vilket inskärper att det grekiska fälttåget hade ekonomiska 
och religiösa motiv. Enligt zoroastriskt synsätt uppfattades den akemenidiske härskaren som 
”trädgårdsmästare-kung”. Xerxes förvarnades emellertid av Demaratos om att fattigdomen var så 
utbredd i Grekland att den ”bofast sig hos folket”. Herodotos, 2000, 413–420 och 444.  
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fars expedition i Grekland. Denna bild överensstämmer med den skildring som 
förmedlas på palatsreliefer i Persepolis där han framställs som värdig arvtagare 
till tre framgångsrika persiska härförare: Kyros, Kambyses och Dareios. 

Våren 480 firade Xerxes det persiska nyåret i Sardes tillsammans med sin 
familj. Han hade låtit göra grundliga förberedelser inför fälttåget: förråd lades ut 
längs marschvägen, en kanal grävdes genom halvön Athos (grundfåran återstår 
än i dag) och en två km lång pontonbro anlades över Hellesponten. Bro-
konstruktionen kombinerade pontonernas lyftkraft med stadgan hos en häng-
bros pelare och fästen. Den första bron förstördes enligt Herodotos av en svår 
storm och när storkungen nåddes av nyheten befallde han att halshugga 
broarkitekten, ge Hellesponten tre hundra piskrapp och sänka fjättrar på dess 
botten. Äktheten i denna berättelse är omtvistad och flera nutida historiker anser 
att Herodotos uppdiktade episoden i syfte att underhålla sina åhörare/läsare.6 
Det är inte otänkbart eftersom grekiska författare i regel använde sig av 
anekdoter för att beskriva händelser som de saknade historiska kunskaper om.7 
Den negativa bilden av Xerxes som ond despot och hänsynslös erövrare för-
ordades av atenska statsmän och härförare som ansåg att han hade överträtt 
fysiska och moraliska gränslinjer och vanvördat grekernas gudar. Piskningen av 
Hellesponten beskrevs av atenarna som ett gissel av Poseidon. För Herodotos 
som verkade i Aten och tillhörde kretsen kring Perikles låg det nära till hands att 
omstöpa Xerxes till urtyp för irrationellt och omoraliskt handlande. 

Om piskningen verkligen ägde rum kan den ha haft ett annat motiv än det 
som skildras av grekiska författare. Religionshistorikern Mary Boyce menar att 
förklaringen till Xerxes agerande står att finna i iransk livsåskådning eftersom 
mager, lärda medlemmar ur prästklassen, åtföljde storkungen till Hellesponten. 
Romerska författare omnämner att magerna hyste motvilja till att färdas till havs 
vilket hade sin grund i zoroastrismens kosmiska dualism. Med hänsyn till de 
salta underströmmar som strömmar från Medelhavet genom Hellesponten 
syftade piskningen rituellt sett till att tämja saltvattnets nedbrytande krafter som 
visade sig då den första bron förolyckades.8 Det är inte helt orimligt eftersom 
havet vid denna tidpunkt var en okänd värld för perserna som övergett sin 

                                                
6 Cawkwell, 2006, 9. Se även, Briant 2002, 139. 
7 Sancisi-Weerdenburg, 1983, 27. 
8 Boyce, 1982, 166. Intressant nog finns ett förbud för brahminer att färdas till havs inom 
hinduismen som har samma indoiranska bakgrund som zoroastrismen.  
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halvnomadiska tillvaro på den iranska högplatån för ett bofast liv som stadsbor 
eller åkerbrukare. De föraktade saltvattnet som den destruktiva andens (angra 
mainyu) skapelse men vördade det friska och livgivande sötvattnet och dess 
gudinna Anāhitā. Detta synsätt avspeglas i att de hyste motvilja mot krigföring 
till havs och att storkungen enbart drack vatten från floden Koaspes i sydvästra 
Iran som kokades, hälldes i silverkärl och fördes med honom var han än 
färdades.9 

Grekerna förefaller ha varit obekanta med ritualens religiösa innebörder. 
Både Aiskylos och Herodotos framställning av Xerxes uppträdande vid 
Hellesponten använder ett bildspråk som anknyter till underkuvande och 
bestraffning. Enligt Aiskylos var storkungens syfte med bron inte att kontrollera 
naturkrafterna i sundet utan att förslava den grekiska världen. Bron beskrivs i 
bildliga termer som en kedja som länk vid länk fjättrar grekernas frihet och 
Hellespontens vatten slås i bojor och piskas som en träl. Detta bildspråk kom för 
första gången till uttryck i hans tragedi som förmedlar en fiktiv bild av den 
persiska invasionen: 

 
Redan har vår konungs härsmakt, 
som de stora städer stormar, 
satt sin fot på andra stranden. 
På en skeppsbro 
gick den redan 
över sundet som benämnes 
efter Athamasdottern Helle, 
på en tusentimrad spång, 
lagd som ok på havets nacke.10 
 

Ordet ”ok” uppträder här som en metafor i betydelsen att havet är en levande 
organism. Havet tyglas på samma sätt som Xerxes utsätter Grekland för träl-
domens tvång. Hos Herodotos framförs idén om ett förslavande av Hellesponten 
tydligast i Temistokles tal till atenarna efter sjöslaget vid Salamis som kan sägas 
sammanfatta den atenska synen på Xerxes grekiska fälttåg: 

 

                                                
9 Herodotos, 2000, 95.  
10 Linnér, 1992, 127–128. Se även Linnér, 1992, 159. 
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”Vi har ju genom att ha slagit tillbaka en sådan skara människor räddat oss 
själva och Hellas som genom ett underverk; låt oss därför inte jaga efter 
flyktingar. Ty det är inte vi, som utfört detta, utan gudar och halvgudar, 
som misstyckte, att en enda man skulle råda över både Asien och Europa, 
och det en gudlös och fräck man, som inte gjorde någon skillnad på gudars 
och människors boningar, som brände och förstörde gudarnas bilder, som 
gisslade havet och sänkte fjättrar däri.”11 

 
Talet utmålar Xerxes som en ogudaktig despot som uppträder högmodigt och 
arrogant. Men samtidigt är det en ironi att just Temistokles framför denna bittra 
anklagelse eftersom han skildras som en slug och samvetslös statsman av 
Herodotos. Före kriget hade Temistokles gjort upp en flyktplan i händelse av 
persisk seger i avsikt att söka skydd hos storkungen. Vid krigsslutet förespråkade 
han hårda bestraffningar av de grekiska stadsstater som samarbetat med perserna. 
Men redan innan de persiska trupperna hade lämnat det grekiska fastlandet 
utbröt en bitter strid mellan makthavarna i Aten och Temistokles föll i onåd. 
Han flydde till den persiska huvudstaden Susa där han togs emot av Xerxes under 
hedersbetygelser. 

Xerxes korsar Hellesponten 
 
När Xerxes anlände till Hellesponten från Sardes tändes rökelse på bron och 
vägen beströddes med myrten. Han bad en bön om framgång och lät frambära 
offergåvor som placerades i sundet. I både iransk och grekisk religion gav man 
offergåvor som hyllning till gudarna men enligt Herodotos var denna handling 
kanske ett sätt för Xerxes att gottgöra för att han låtit piska vattnet.12 Det faktum 
att Herodotos antyder att storkungen var förmögen att se och gottgöra sina 
misstag är centralt för historieskrivarens uppfattning. Det återkommer även 
längre fram efter persernas plundring av Aten då han låter greker i sitt följe offra 

                                                
11 Herodotos, 2000, 528. Enligt Aiskylos hemföll Xerxes åt hybris eftersom han utmanade gudarnas 
rådande ordning men Herodotos tillskriver honom inte denna egenskap utan framställer honom 
som vilseledd. 
12 Herodotos, 2000, 433. För en diskussion om den religiösa innebörden i Xerxes offrande vid 
Hellesponten, se Widengren 1961, 149–150. 
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på Akropolis i enlighet med atenska seder. Vid Hellesponten steg Xerxes därefter 
upp på Abydos höjd för att beskåda sina militära styrkor tillsammans med sina 
ministrar. Vid åsynen av hären och flottan som enligt Herodotos täckte land och 
hav så långt ögat kunde se prisade han sig lycklig men strax därpå började han 
gråta. Artabanos slogs med häpnad och frågade Xerxes varför hans humör hade 
svängt varpå denne svarade: ”Ja, sorgen överväldigade mig, när jag besinnade, 
hur kort dock människornas liv är, då av alla dessa många inte en enda skall 
finnas kvar efter hundra år.”13 
 Denna scen är ämnad för att förmedla perserrikets överväldigande militära 
styrka men belyser också vilket mångfasetterat porträtt som Herodotos ger av 
Xerxes. Storkungen är en fruktad härförare som leder samtidens mäktigaste 
krigsmakt, men han är samtidigt en mångbottnad och mänsklig gestalt. Xerxes 
fälttåg i Europa ger Herodotos möjlighet att begrunda livets korthet och att 
utforska människans maktbegär och maktens flyktighet. Den etiska principen är 
att oavsett hur mäktig en människa är så består inte dennes auktoritet för evigt. 
Xerxes humanitet framgår även längre fram då han belönar krigets två kanske 
största kritiker, Artabanos och Drottning Artemisia av Karien.14 Mot denna 
bakgrund är det lite förvånande att Herodotos ibland förvränger fakta om 
persernas politiska agerande och militära förmåga. Han framstår i detta avseende 
liksom Aiskylos som en dramaturg där litteraturens syfte är att underhålla. 
Denna retoriska aspekt framgår av den patriotiska stämning som genomsyrar 
hans verk och att han överdriver den persiska härens storlek för att de egna 
segrarna ska framstå som mer glansfulla.15 Det faktum att han är mer objektiv 
och verklighetstrogen i sin syn på perserna än Aiskylos och gör allmänmänskliga 
betraktelser utifrån deras handlingar är en fråga om genre men kan även förklaras 
med att han hade personlig erfarenhet av akemenidernas kultur och god inblick 
i deras bildning och umgängesformer. 
 

                                                
13 Herodotos, 2000, 430.  
14 Artemisia utsågs till persisk satrap i Karien efter sin makes död och slogs så tappert i slaget vid 
Salamis att Xerxes ska ha yttrat: ”Männen har blivit kvinnor, och kvinnorna har blivit män.” 
Herodotos, 2000, 520. 
15 Aiskylos skriver att ”All Asiens styrka har dragit i strid” och Herodotos uppger att den persiska 
lanthären uppgick till 1 700 000 man. Moderna historiker uppskattar det totala antalet stridande på 
persiska sidan till mellan 50 000 och 100 000. Se, Linnér, 1992, 125, och Herodotos 2000, 435. 
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Grekland och Mindre Asien vid tiden för den andra persiska invasionen. Karta: Olof Heilo 

Xerxes i Attika 
 
Den persiska hären ryckte fram i norra Grekland till land och till sjöss utan något 
egentligt motstånd. Hösten 480 skedde den första större sammanstötningen vid 
Termopyle där Xerxes styrkor besegrade en spartansk-grekisk armé under befäl 
av kung Leonidas som förskansat sig i ett tio meter smalt bergspass.16 När den 
persiska flottan samtidigt segrade vid Artemision låg hela Attika öppet för Xerxes 
och invånarna i Aten tog sin tillflykt till ön Salamis i Saroniska bukten där man 
samlade en ansenlig sjöstyrka. Staden härjades av de persiska trupperna och hos 

                                                
16 Eftersom Leonidas trupper var underlägsna till antalet och höll stånd i två dagar fick deras försvar 
av det grekiska fastlandet ett mytiskt eftermäle i den atenska traditionen. Slaget vid Termopyle är ett 
omskrivet tema i västerländsk litteratur där det beskrivits som ett försvar av Europas frihet. 
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grekiska författare betraktas nedbrännandet av Akropolis som det yttersta beviset 
på Xerxes ondska. Kulturell och religiös vidsynthet var en integrerad komponent 
i akemenidernas satrapistyrelse men man slog alltid ned uppror med kraft. 
Nedbrännandet av Akropolis var politiskt motiverat och unikt för hela den 
akemenidiska perioden men händelsen levde kvar i grekernas kollektiva 
medvetande.17 Vanhelgandet av dess tempel är förklaringen till att Xerxes, och 
inte Dareios, utpekas som ondskans urtyp i den grekiska litteraturen. Till 
skillnad från sin far deltog Xerxes i strider på grekisk mark och förde själv befäl 
vid erövringen av Aten.18  
 Efter Termopyle var Xerxes mån om att tvinga fram ett avgörande eftersom 
krigssäsongen snart var slut. Han styrde den persiska flottan till Salamis där en 
överlägsen grekisk sjöstyrka på 400 skepp väntade. Temistokles lurade in 
perserna i det smala sundet mellan Attika och Salamis där snabba och 
lättmanövrerade grekiska treroddare utmanövrerade de tyngre feniciska fartygen. 
Efter slaget återvände Xerxes och större delen av flottan till Hellesponten medan 
Mardonios stannade kvar i Attika.19 Vi vet inte varför storkungen återvände till 
Asien men Herodotos påstående om att han flydde av fruktan för sitt liv är 
ogrundad eftersom den persiska fälthären var obesegrad och kontrollerade det 
grekiska fastlandet. Sannolikt ansåg Xerxes att han hade slutfört sin fars uppdrag 
i och med att han hämnats på Aten, vilket antyds av romerska författare.20 Han 
lämnade bakom sig Mardonios som enligt Herodotos hade förespråkat krig i 
hopp om att belönas som satrap i Grekland. Mardonios drömmar upphörde 
dock när han stupade i slaget vid Plataiai som markerade slutet på fälttåget. 
Moderna historiker pekar på att persernas förluster i krigets slutskede inte 
berodde militär underlägsenhet utan på överilade planer och brist på 
förnödenheter.21 Man hade inte planerat för ett utdraget krig eftersom mot-

                                                
17 Georges, 1994, 56–58. 
18 Akropolis nya tempel stod färdiga 332 och uppfördes som en hyllning till Athena för hennes skydd 
av staden under perserkrigen. Intressant nog finns det tydliga persiska influenser i Parthenons 
tempelarkitektur, inte minst i kolonnerna och frisrelieferna som påminner om Dareios audienshall i 
Persepolis. Root, 1985, 103–120. 
19 Enligt Herodotos var bron över Hellesponten ännu intakt när de sista persiska trupperna lämnade 
Attika 479 men den revs senare av en svår storm. 
20 Enligt Dio Chrysostom betraktade akemeniderna det grekiska fälttåget som en framgång. Se, 
Kuhrt, 2007, 287. 
21 Detta är enligt Cawkwell förklaringen till att Xerxes inte tågade mot Sparta eller använde Kythera 
som flottbas, vilket hade gett honom strategiskt överläge. Cawkwell, 2006, 92–116. 
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gångar var sällsynta för den rutinerade persiska hären som gått segrande fram 
mellan Libyen och Indien. Nederlaget i Grekland kom utan tvivel som en 
obehaglig överraskning för Xerxes och hela den persiska aristokratin. 

Avslutning 
 
Xerxes pontonbro över Hellesponten blev en bestående symbol för fysisk och 
moralisk gränsöverträdelse i den atenska litteraturen. Perserkungens ondska 
bestod inte enbart i angreppet på Grekland utan även i hans kosmopolitiska 
strävan att förena de asiatiska och europeiska kulturerna. Inom bara några 
generationer hade de ledande motiven – från piskningen av Hellesponten till 
korsandet av sundet – blivit litterära klichéer (topoi) hos grekiska författare som 
skulle påminna om Atens storslagna förflutna. Moralfilosofen Isokrates tog upp 
temat i sin anti-iranska retorik i syfte att rättfärdiga ett panhellenistiskt fälttåg 
mot Persien. Alexander påbörjade sitt angrepp på det akemenidiska riket med 
förevändning att hämnas på Xerxes invasion av Grekland. I likhet med Xerxes 
inledde han sin expedition med att offra vid Hellesponten och denna gång 
betraktades korsandet av sundet som en berättigad handling av grekiska för-
fattare. Alexander skövlade och brände ned Persepolis som vedergällning för 
Xerxes härjningar i Aten men det är betydelsefullt att han skonade Dareios 
vinterpalats från ödeläggelse. 
 Herodotos är benägen att bygga upp sin historia som om den vore ett drama 
med förutbestämd utgång. Han framstår som en moralist som ser ett syfte med 
historien enligt vilket Xerxes motgångar i Grekland var förutbestämda av hans 
förakt för Atens gudar. Moderna historiker pekar på att de persiska förlusterna 
vid Salamis och Plataiai vare sig berodde på storkungens moraliska brister eller 
ett grekiskt strategiskt övertag. Samtidigt hävdar inte Herodotos någon moralisk 
dikotomi mellan ett ”frihetsälskande” Grekland och ett ”despotiskt” Persien.22 
Han levde helt enkelt för nära krigen – där många grekiska stadsstater hade tagit 
parti för perserna – för att försvara en sådan dikotomi. Trots att hans sympatier 
låg på den atenska sidan uppfattade han inte despoti som något typiskt persiskt 
utan som ett allmänmänskligt beteende och handlande. Den hellenocentriska 

                                                
22 Flower, 2006, 274–289. 
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narrativen har i stället sina rötter hos Aiskylos och omstöptes till politisk retorik 
hos författare som Lysias, Isokrates och Alexanders läromästare Aristoteles. Hos 
Herodotos kan man till och med skönja en moralisk kritik riktad mot Atens nya 
roll som uppseglande stormakt i den grekiska övärlden: grekernas politiska 
oberoende hotades inte längre av Xerxes utan av atenarnas hegemonisträvan.23 
 Många forskare har försökt besvara frågan om vad som skett med den 
grekiska kulturen om Grekland hade blivit en satrapi i det akemenidiska riket. 
Vi vet inte om Dareios och Xerxes avsåg att införliva Grekland i sitt territorium 
på lång sikt eller bara insätta underlydande vasaller. Däremot finns många 
vittnesbörd om att de eftersträvade att tillvarata rikets kulturella och religiösa 
mångfald, vilket inte minst är tydligt i fråga om de äldre kulturerna i 
Mesopotamien och Egypten. Många greker föredrog att leva under akemenidiskt 
styre och betraktade Persien som ”möjligheternas land”. De gjorde karriär vid 
storkungens hovstater där de tog anställning som bland annat legosoldater, 
arkitekter och artister. I synnerhet Jonien berikades av akemenidernas kosmo-
politiska attityd som gynnade intellektuellt utbyte, vetenskaplig nyfikenhet och 
konstnärlig idérikedom.24 Miletos blomstrade som handels- och kulturstad med 
berömda tänkare som Hekataios, Anaximander och Anaximenes. Under Atens 
storhetstid flyttade många joniska lärde till det grekiska fastlandet där de gav nya 
impulser till grekisk vetenskap och filosofi. En av de tidigaste var filosofen 
Anaxagoras som åtföljde Xerxes till Aten där han blev lärare i kosmologi. I mitten 
av 400-talet kastades Aten, Sparta och deras allierade in i nya konflikter som 
försvagade stadsstaterna till den grad att de en efter en vädjade om hjälp hos 
Persien som fortsatte att utöva inflytande över den grekiska världen. 
 I akemenidernas konst och bevarade inskrifter framställs Xerxes som en 
spegelbild av sin far Dareios. På tronreliefen i Persepolis står han vid sin fars sida 
och flera palatsinskrifter omnämner de bedrifter, däribland byggnadsverk, som 
han fullbordade i nivå med sin föregångare. Även Herodotos beskriver Xerxes 
som en avbild av sin far och antyder att de enastående brobyggena mellan Asien 
och Europa var en viktig länk mellan far och son. Dareios och Xerxes var de enda 
som lyckades med bedriften att överbrygga det fysiska avståndet mellan de två 
kontinenterna före modern tid. Alexanders här korsade visserligen Hellesponten 

                                                
23 Moles, 2002, 259–284. 
24 Dahlén, 2016, 72–101. 
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men inte över en bro utan i hundrasextio treroddare och ett stort antal last-
fartyg.25 Dareios förening av Asien och Europa vid Bosporen upprepades först 
1973 då den turkiska Bosporenbron invigdes på samma plats. Men Xerxes 
konststycke vid Hellesponten – som är nästan dubbelt så bred som Bosporen – 
väntar ännu på att bräckas. Čanakkalebron som anläggs av en japansk byggfirma 
på samma plats är planerad att invigas 2023 i samband med den turkiska 
republikens 100-årsjubileum – två och ett halvt årtusende efter att Xerxes bro 
togs i bruk. 
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