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Abstract 

 
Alpsten, M. 2016. Athenaios Filosofernas middagsbjudning 
En studie över syfte och innehåll ur ett dryckesperspektiv 
 
Alpsten, M. 2016. Athenaeus The learned banqueters 
A study of the purpose and content from a beverage perspective 
 

 
The objective of this paper is to explore the purpose or purposes with which the Greek author 
Athenaeus wrote his extensive work, The Learned Banqueters. The basis for this study is a 
survey of the different beverages, i.e. wine, water, milk, blood, beer and gruel, Athenaeus 
writes about in his work. The objective of the thesis is also to lift up what Athenaeus writes 
about these drinks. The Athenaeus text has been closed read (close reading) and various 
questions were posed to the text, a number of structural concepts have been used, and these, 
together with the above questions, are a good way to reveal Athenaeus’ purpose. The results 
have shown that Athenaeus probably wanted to write an encyclopedia, for his books show a 
strong desire to inform the reader about various phenomena and things. But it was no ordinary 
reference book he wrote but a reference book about Greek customs and traditions. His 
purpose was that in the Roman time he lived in influencing people to return to a, for him, 
remote but magnificent ancient Greece. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Filosofernas middagsbjudning skrevs av den egyptiskfödde Athenaios i Rom i slutet av 100-
talet e.Kr. Texten är paradoxal, lång och med en rätt så förvirrande struktur och den består i 
huvudsak av fragment och citat från andra texter.

1
 Trots detta är den en guldgruva om man 

vill tränga djupare in i den grekisk-romerska världen, här finns citat från över 1000 antika 
författare.

2
 Filosofernas middagsbjudning är skriven som ett samtal runt ett middagsbord där 

gästerna sinsemellan diskuterar ämnen såsom filologi, historia, mat, vin, lyx, musik, sex och 
skvaller. Verket förmedlar omfattande kunskaper om olika länder, folk och folkslag, seder och 
bruk. Många av samtalen som förs runt bordet handlar om mat och dryck och filosoferna 
menade att maten bidrog till civilisationen.

3
 Följaktligen var kockar högt värderade och borde 

egentligen vara fria män och inte slavar och kockarna skulle enligt männen vid bordet kunna 
både geometri, medicin och astrologi!

4
 Filosofernas middagsbjudning är på sina ställen 

mycket underhållande, t.ex. berättelsen om poeten som var så smal att han tvingades ha kedjor 
runt fötterna för att han inte skulle flyga iväg.

5
 I Filosofernas middagsbjudning ges också det 

goda rådet att äta på natten före månskenet vilket, enligt Athenaios, gör att människan blir 
extra mottaglig för maten.

6
 Beskrivningar som dessa är guldkorn i den annars tunglästa texten.  

Historien berättar egentligen inte mycket om Athenaios mer än att han förmodligen var 
född i Egypten i Naukratis, belägen vid Nilens strand sju mil söder om Medelhavet.

7
 

Naukratis var en konst- och kulturstad och under kejsartid också ett viktigt centrum för 
sofistisk kultur och Athenaios var en god representant för denna intellektuella miljö.

8
 

Athenaios föddes någon gång på 100-talet e.Kr., exakt när är oklart, men han levde med stor 
säkerhet under kejsar Marcus Aurelius. Athenaios reste till Rom och blev bekant med en rik 
romare och riddare vid namn Laurentius. Laurentius hem stod öppet för grekiska intellektuella 
och Athenaios blev en av dessa. Laurentius var värd för de banketter och symposier Athenaios 
skriver om i Filosofernas middagsbjudning och deras förhållande återspeglar en viktig 
romersk social verklighet, patron- och klientsystemet. Det var ur sin patronus stora bibliotek 
Athenaios hämtade mycket av den information han använde när han skrev sina böcker.

9
 

Någon kontakt med den kejserliga familjen verkade Athenaios inte haft och det föreligger inte 
heller någon diskussion om var någonstans den troligtvis fiktiva banketten utspelade sig och 

                                                           
 

1
 Jacob 2013, vii. Athenaios finns inte översatt till svenska och det finns därför ingen given svensk titel på 

verket. På grekiska heter verket Deipnosophistai och på engelska The Learned Banqueters eller The 

Deipnosophists. Jag har valt att kalla verket för Filosofernas middagsbjudning. 
2
 Olson 2006, ix. Gulick som i början av 1900-talet utgav en Loeb-utgåva av Filosofernas middagsbjudning 

uppger att Athenaios citerar ca 800 författare och 2500 verk (Jacob 2013, 61). 
3
 Ath. 14.661c. 

4
 Ath. 7.291a, 14.66e. 

5
 Ath. 14.646a, 14.647a, 12.552b. 

6
 Ath.7.276b. 

7
 Olson 2006, vii. 

8
 Jacob 2013, 10. 

9
 Olson 2006, viii. 
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var Athenaios skrev sitt verk, i inledningen av Bok 1 skriver nämligen Athenaios att banketten 
hålls i Laurentius hus i Rom.

10
  

Athenaios har genom historien behandlats mer som referenslitteratur än som ett eget 
litterärt verk. På senare år har emellertid texten för dess egen skull fått större uppmärksamhet, 
det är i den anda jag vill skriva den här uppsatsen.

11
 Denna uppsats huvudsyfte är att 

undersöka varför Athenaios skrev sitt verk, hade han några specifika syften och vilka var i så 
fall dessa? Uppsatsens syfte är också att lyfta fram vad Athenaios skriver om olika drycker. 

Moderna forskare hävdar att Athenaios kan ha haft olika mål när han skrev sitt verk, de 
anser att hans intention inte enbart var att rapportera från ett samtal vid en måltid utan att 
målet var större.

12
 Man har föreslagit i huvudsak tre olika syften. Det första är att Athenaios 

ville skapa ett slags uppslagsverk och ett bibliotek i miniatyr.
13

 Det andra är att han ville 
återskapa de grekiska seder, normer och den etik som omgav det grekiska symposiet och lyfta 
fram ett gammalt avlägset Grekland.

14
 Det tredje är att han ville efterlikna Platons Gästabudet 

och andra antika verk skrivna i dialogform runt en måltid, en vanlig genre under antiken.
15

  
Uppsatsen kommer att testa den första och den andra av dessa föreslagna hypoteser. 

Varför den tredje hypotesen inte prövas är för att den är för uppenbar och redan etablerad.
16

 
Uppsatsen kommer också att försöka fastställa om det finns andra syften som ännu inte 
undersökts. Ett sådant syfte är om Athenaios ville lyfta fram sitt gamla hemland Egypten och 
på något sätt särskilja det framför andra länder och folk.

17
  

Studien kommer att undersöka vilket eller vilka syften som verkar mest sannolika och 
kanske är det också så att dessa föreslagna syften överlappar varandra och varierar i 
Athenaios text. För att göra detta kommer uppsatsen undersöka drycker från olika perspektiv. 
De olika drycker Athenaios skriver om får utgöra undersökningsmaterialet och bli det filter 
genom vilket Athenaios syften undersöks. Eftersom drycker förekommer frekvent i Athenaios 
text men samtidigt ger en hanterbar mängd information lämpar sig drycker bra för en sådan 
studie. Vin, den största dryckesgruppen i Athenaios, är också ett av de enskilt största ämnen 
Athenaios skriver om. Vin kan därför förväntas ge en differentierad och klargörande bild av 
Athenaios syfte. Frågor rörande dryckernas förekomst och frekvens, ursprung och produktion 
samt deras konsumtion och resultaten kommer att ställas till Athenaios text. Dessa frågor 
kommer att sortera upp texten och ge förutsättningar till att undersöka varför Athenaios skrev 
som han gjorde.  

                                                           
 

10
 Jacob 2013, 10; Ath. 1.1a. Enligt Oxford Classical Dictionary (2012, 194) är det epigrafiskt belagt att 

Laurentius var en då levande person. 
11

 Jacob 2013, vii–viii. Även om Athenaios har fått en renässans i våra dagar finns det fortfarande forskare som 

behandlar honom respektlöst och anser att hans verk enbart är en samling antika citat (Paulas 2012, 403 och 

404).  
12

 Wilkins 2000, 23. 
13

 Jacob 2013, 12; Athenaios omgavs av författare och bokälskare. Romare köpte, sålde och samlade på böcker, 

de besökte bibliotek och samlades för att diskutera böcker (Jacob 2000, 86). 
14

 Jacob 2013, 6. 
15

 Wilkins 2000, 23, 24. 
16

 Filosofernas middagsbjudning och Gästabudet skiljer sig åt på flera punkter, dels är Filosofernas 

middagsbjudning betydligt större än Gästabudet och medan Gästabudet i stort diskuterar kärlek genom de olika 

tal middagsgästerna ger behandlar Athenaios betydligt fler ämnen. Athenaios stora mängder antika citat skiljer 

sig också ifrån Platons verk som inte citerar författare på det sättet (Wilkins 2000, 24). 
17

 Forskare som Dorothy Thompson och Christian Jacob har skrivit om Athenaios i en egyptisk kontext men 

dessa har inte föreslagit, vad jag förstår, att det skulle vara ett av hans syften att lyfta fram sitt hemland Egypten 

(Thompson 2000, 77–84; Jacob 2013, 11). 
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1.2 Frågeställningar och metod  

1.2.1 Frågeställningar 

De drycker som analyseras i denna närläsning av Athenaios text är vin, vatten, mjölk, blod, öl 
och välling.

18
 Athenaios nämner även andra drycker, exempelvis juice samt nektar och 

ambrosia, men dessa tas inte upp i uppsatsen.
19

 De olika dryckerna presenteras i var sitt 
kapitel där nedanstående frågor ställs till den utvalda drycken. Frågorna är uppdelade i tre 
olika huvudgrupper och innehåller flera specifika frågor. 

1. Förekomst och frekvens 
Vilka olika drycker står omnämnda? Hur ofta förekommer dessa? Får de stor plats i texten 
eller nämns de bara i förbigående? 

2. Ursprung och produktion 
Vilket ursprung menade Athenaios att dryckerna hade och var menade han att de tillverkades 
och producerades? Hur producerades drycken? Skriver Athenaios om att det fanns olika 
sorters drycker och om det fanns bättre eller sämre kvalitet på dryckerna? 

3. Konsumtion och konsekvenser 
Hur konsumerades dryckerna? Användes de till annat än till att dricka? När och vid vilka 
tillfällen konsumerade man dryckerna? Vem konsumerade dryckerna? Vad blev resultatet, hur 
påverkades människor av dryckerna? 

1.2.2 Metod 

För att kunna svara på dessa frågor krävs det analytiska redskap som strukturerar och 
blottlägger textens uppbyggnad och syfte. Uppsatsen kommer därför att använda fyra 
strukturella begrepp för att på ett effektivt sätt kunna göra detta. De fyra strukturella 
begreppen är 1. Sammanhängande stycke; 2. Motsägelser i texten; 3. Olika tidsnivåer; samt 4. 
Vurm för det gamla Grekland. Det två första begreppen hjälper till att undersöka det första 
föreslagna syftet, om en intention hos Athenaios var att skriva ett uppslagsverk. De två andra 
begreppen hjälper till att analysera det andra föreslagna syftet, om Athenaios ville återskapa 
grekiska seder och traditioner. Det tredje föreslagna syftet, att Filosofernas middagsbjudning 
ville särskilja Egypten och lyfta fram detta land på ett speciellt sätt, hjälper det första 
begreppet till att analysera. De analytiska redskapen kan urskilja fler än det syfte det är avsett 
för men tyngdpunkten ligger vid det ovannämnda. 

1. Sammanhängande stycke. Med begreppet sammanhängande stycke menas att 
Athenaios, eller någon av de röster som presenteras nedan, behandlar samma ämne i ett längre 
textsammanhang, inte bara nämner exempelvis om vinets kvalitet i förbigående när det talas 
om något annat.

20
 Dessa stycken kan vara olika långa, från några rader till flera sidor, men 

gemensamt för dem är att de återger ett fenomen eller ämne på ett sätt som ger uppfattningen 
att Athenaios vill ge en förklaring på just detta ämne. Om något ämne beskrivs i ett 
sammanhängande stycke är det min uppfattning att ämnet anses av Athenaios vara extra 

                                                           
 

18
 Närläsning är en typ av textanalys där man undersöker vad som verkligen står i en text. Där varje ord och 

mening är viktig för hur man förstår, upplever och tolkar texten (Brummet 2010, 3; Lundqvist 1995, 16).   
19

 Varför inte juice och nektar och ambrosia analyseras är för att dessa drycker är svåra att klart definiera. Juicer i 

Athenaios är mer ett samlingsnamn för olika frukt- och grönsaksdrycker och nektar och ambrosia är inga riktiga 

drycker utan mytologiska sådana som dracks av gudar och gudinnor. Ex Ath. 2.64e silphiumjuice, Ath. 4.131e 

fikonjuice och Ath. 12.513e gudarna drack nektar. 
20

Athenaios använder ofta citat från olika röster när han skriver dessa sammanhängande stycken.   
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intressant samt uttrycker en vilja hos honom att informera läsaren om olika ting och 
företeelser. Dessa sammanhängande stycken kan hjälpa till att analysera om Athenaios ville 
skapa ett uppslagsverk. 

2. Motsägelser i texten. I Athenaios text finns det uppenbara motsägelser, citat som 
uttrycker motsägelsefulla åsikter eller ger inkonsekvent information. Dessa kan naturligtvis 
ses som ett olycksfall i arbetet, men kan också uttrycka Athenaios vilja att skapa ett 
uppslagsverk genom att ge läsaren mycket och olika information samt också olika åsikter. 

3. Olika tidsnivåer. De antika författares citat Athenaios återger i texten spänner över 
många hundra år, från Homeros till hans egen tid (slutet av 100–talet e.Kr.). I Filosofernas 
middagsbjudning diskuterade filosoferna inte när i historien exempelvis vin eller andra 
drycker dracks eller var på modet. Oenologin hos Athenaios har inte någon kronologisk 
utveckling. För oss som läser Athenaios ter sig hans värld, och de citat han ger, vara som ett 
enda evigt nu.

21
 För att kunna urskilja olika tidsnivåer, vilket är betydelsefullt för uppsatsens 

syfte, kommer studien lyfta fram fyra olika röster som representerar tre olika tidsnivåer i 
texten. De fyra rösterna är Athenaios, filosoferna vid middagsbordet, citat av Homeros och 
andra antika författare som citeras. Filosoferna och Athenaios företräder den yngsta tidsnivån, 
Homeros röst den äldsta tidsnivån och andra antika författares citat en tidsnivå emellan dessa. 
Den absoluta största mängden information kommer från grupp fyra, antika författare som 
citeras. 

Filosofernas middagsbjudning är som tidigare sagts en komplicerad text. Athenaios 
berättarteknik innebär att han låter olika personer tala i texten (någon gäst, en filosof vid 
middagsbordet eller han själv) och att han eller någon av filosoferna citerar antika författare. 
Det finns visserligen andra röster som också hörs i Athenaios verk, exempelvis kommer en 
kock in och håller ett tal, men den absolut största informationen ger dessa fyra röster, därför 
begränsas uppsatsen till dem. När i historien de olika författarna Athenaios citerar levde och 
var verksamma kan oftast tidsbestämmas. Detta kan sättas in i en historisk kontext vilket 
hjälper till att undersöka ett av denna uppsats mål, om Athenaios ville återskapa gamla 
grekiska traditioner och normer. Vilka författare, grekiska eller romerska, Athenaios väljer att 
citera kan också bidra till svaret på denna fråga.  

4. Vurm för det gamla Grekland. I Athenaios text förekommer frekvent begrepp som ’det 
gamla Grekland’, ’Homeros tid’, ’atenarna är bäst’, eller någon snarlik lydelse.

22
 Detta är för 

uppsatsen viktiga begrepp eftersom dessa kan stöda hypotesen att Athenaios ville återskapa 
gamla grekiska seder och bruk. Det är inte kristallklart vad Athenaios avser med dessa 
uttryck, men i sammanhangen förstår vi att han talar om en avlägsen förfluten grekisk 
storhetstid.

23
 Perioden då Filosofernas middagsbjudning skrevs, i slutet av 100–talet e.Kr, 

kallas och kallades också under senantiken, för Andra sofistiken.
24

 Den Andra sofistiken 
präglades av ett vurmande för gamla grekiska ideal.

25
 Under denna period framhöll man 

grekernas forna bedrifter, man ägnade sig åt att bevara och utveckla det grekiska språket, 
speciellt den attiska språkformen. Sofisterna, som speciellt var bärare av denna kultur, skulle 
förkroppsliga de grekiska dygderna och föra det ”grekiska” vidare.

26
 Dessa var också retoriker 

vars tal handlade om ett avlägset och förhärligat Grekland.
27

 Litteratur från denna tid talar 

                                                           
 

21
 Brock & Wirtjes 2000, 456. 

22
 Ex Ath. 15.691d. 

23
 Ex Ath. 2.40c där Athenaios citerar Seleukos som påstår att ”in the old days” både drack man och använde lyx 

på ett måttligt sätt. 
24

 Whitmarsh 2005, 4. 
25

 Blomqvist 2009, 15. 
26

 Jerker Blomqvist skriver i sin uppsats att det finns olika åsikter om när denna period inträffade, 0– 400 e.Kr., 

50–250 e.Kr. eller 0–300 e.Kr. (Blomqvist 2009, 3 och 19). 
27

 S.v. Second Sophistic, New Pauly Online (2016-08-23). 
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bland annat om den lyckliga tid då grekerna var fria män och inte ockuperad av något 
folkslag.

28
 Både grekiska och latinska författare skrev på liknande sätt.

29
  

Samtidigt som Athenaios information om drycker presenteras med hjälp av frågorna och 
de olika rösterna, analyseras vilka syften han kan ha haft när han skrev sin text. I slutet av 
varje dryckeskategori görs det en sammanfattning av undersökningen om den aktuella 
drycken. Sist i uppsatsen förs en diskussion om undersökningens resultat samt en 
sammanfattning.  

1.3 Tidigare forskning och källmaterial 

1.3.1 Tidigare forskning  

Filosofernas middagsbjudning har i stor utsträckning används som referenslitteratur och 
Athenaios egen syn på olika företeelser har inte hävdats i någon större grad.

30
 Eftersom 

Athenaios innehåller många citat och därför ger mycket information om antiken har många 
böcker och undersökningar som behandlar denna period ofta referenser till honom. 
Exempelvis använder forskare som Andrew Dalby, John Wilkins, Patrick Faas och Francois 
Lissarrague som alla skrivit böcker om mat och matkultur under antiken många hänvisningar 
till Athenaios.

31
  

År 1996 startades ett projekt lett av David Braund och John Wilkins, båda verksamma på 
universitetet Exeter i Storbritannien. Projektets syfte var att lyfta fram Athenaios ur den 
skuggvärld författarna ansåg att han placerats i, de menade att Athenaios i alltför stor 
utsträckning bara används som ett referensverk och att böckerna inte fått den uppmärksamhet 
de förtjänade.

32
  

Året därpå, 1997, anordnades en konferens där olika forskare deltog och där olika 
aspekter av Athenaios diskuterades. Detta resulterade i en antologi som utkom 2000, 
Athenaeus and his world Reading Greek culture in the Roman empire. Antologin tar upp 
ämnen såsom olika översättningar och utgåvor, den sätter in Athenaios i ett historiskt och 
kulturellt sammanhang, beskriver verkets struktur, behandlar två andra verk författade av 
Athenaios samt hur Athenaios relaterar till andra antika verk. I Athenaeus and his world 
undersöks också vad Athenaios skriver om ämnen som symposium, vin, mat, filosofi, skämt, 
musik, medicin och prostituerade.

33
 Detta projekt var unikt och forskningen om Athenaios har 

i och med detta gått in i en ny fas. De moderna forskare som nämns här under rubriken 
Tidigare forskning, Oswyn Murray undantaget, är alla delaktiga i denna antologi.  

En av deltagarna vid konferensen 1997, Christian Jacob, publicerade 2013 The web of 
Athenaeus som på liknande sätt vill lyfta fram Athenaios. Jacobs studie är inte lika omfattande 
som Braunds och Wilkins och det är bara Jacob själv som skriver. Boken behandlar ämnen 
som hur talade man vid middagsbordet, bibliotek, bibliografier och symposium. Jacob skriver 
i inledningen att hans mål är att förstå Athenaios, att skriva en introduktion till Filosofernas 

                                                           
 

28
 Blomqvist 2009, 16. 

29
 Braund 2000, 3. Exempelvis Pausanias och Harpokration som skrev på grekiska och Gellius och Fronto som 

skrev på latin. 
30

 För vem skrevs Filosofernas middagsbjudning och hur användes den? Det är frågor som forskarna inte fått 

svar på men de vet att verket kändes till av Macrobius, Stephanus Byzantinus, Constantinus Porphyrogenitus, 

Suda och Eusthatius (Jacob 2013, iv).  
31

 Andrew Dalby har bl a skrivit Food in the Ancient world 2003 och Siren feasts- A History of Food and 

Gastronoy in Greece 1996, John Wilkins har skrivit The boastful Chief- The discourse on food in ancient Greece 

Comedy 2000, Patrick Faas har skrivit Around the roman table, food and Festing in Ancient Rome 1994 och 

Francois Lissarrague har bl a skrivit the Aesthetics of the Greek Banquet 1987. 
32

 Braund & Wilkins 2000, 1.  
33

 Braund & Wilkins 2000, 1.  
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middagsbjudning och att under den heterogena ytan hitta Athenaios projekt, hans intentioner 
och hans vetenskapliga bas. 

Uppsatsens första hypotes, att Athenaios ville skapa ett uppslagsverk, har föreslagits av 
både Jacob och Oswyn Murray, antikvetare från Oxford. Murray skriver i en artikel, 
”Athenaeus the Encyclopedist”, att Athenaios sätt att strukturera all information på var att 
göra det i dialogform vid en middag runt ett middagsbord. Det var hans sätt att organisera en 
encyklopedi.

34
 Murray säger också att Athenaios själv kallar sin text en uppslagsbok 

(6.509e).
35

 Jacob tycker att han i Athenaios text ser många kopplingar mellan alexandrinsk 
vetenskap och historien om antika bibliotek och han anser att Athenaios syfte var att skapa ett 
uppslagsverk, ett bibliotek i miniatyr.

36
  

Den andra hypotesen, att Athenaios ville återskapa de grekiska seder, normer och den etik 
som omgav det grekiska symposiet, har Jacob också skrivit om. Jacob anser att 
bankett/symposium är både temat i Athenaios text och den strukturella princip runt vilken 
hela boken är skriven.

37
 Att också diskutera det kulturella fenomenet den andra sofistiken 

ligger nära till hands när denna andra hypotes om att återskapa grekiska seder och bruk lyfts 
fram. Glen Bowersock skriver i förordet till Athenaeus and his world att det är 
anmärkningsvärt att Filosofernas middagsbjudning inte uppmärksammats när andra sofistiken 
diskuterats under modern tid.

38
 Men Bowersock säger vidare att forskningen om andra 

sofistiken har tagit en ny vändning på senare år och då har även Athenaios 
uppmärksammats.

39
  

Keith Hopwood skriver ett kapitel i Athenaeus and his world som heter ”Sophist between 
Greece and Rome”.

40
 Här undersöker han hur olika sofisters verksamhet påverkade staden 

Smyrna och om hur blandningen mellan romerskt och grekiskt kunde se ut. Keith Hopwood 
börjar detta kapitel med att konstatera att sofister samlades i Laurentius hus där de visade upp 
sin kunskap om Greklands förflutna för sin värd. Keith Hopwood diskuterar inte om dessa 
män är sofister, för honom verkar det vara självklart. 

Athenaios medvetna försök att efterlikna Platons verk Gästabudet är den tredje hypotesen 
som forskare anser var ett av hans syften. En av de två redaktörerna till Athenaeus and his 
world, John Wilkins, hävdar att Filosofernas middagsbjudning medvetet strävar efter att likna 
Platons Gästabudet och andra antika verk skrivna i dialogform runt en måltid, en vanlig genre 
under antiken. Athenaios refererar många gånger i texten till Platon och i Bok 1 (1f) skriver 
författaren till The Epitome att Athenaios imiterar Platon.

41
 

                                                           
 

34
 Murray 2015, 30. 

35
 Murray 2015, 35. Athenaios omgavs av författare och bokälskare. Romare köpte, sålde och samlade på böcker, 

de besökte bibliotek och samlades för att diskutera böcker. Många romare hade egna bibliotek. Bruket att samla 

böcker ökade under senrepubliken och tidig kejsartid (Jacob 2000, 86 och 87). 
36

 Jacob 2013, viii, 6 och 12. 
37

 Jacob 2013, 6. 
38

 Bowersock 2000, xix.  
39

 Bowersock 2000, xix. 
40

 Hopwood 2000, 231–240. 
41

 Wilkins 2000, 23 och 24; Ath. 1.1f. Ath. 1.1 är förmodligen skriven av författaren till en översättning som 

kallas The Epitome, Athenaios text börjar inte förrän på 1.2 (Olson 2006, xvi). Det finns flera skillnader mellan 

Platons Gästabudet och Athenaios Filosofernas middagsbjudning. Platon låter sitt symposion fortsätta efter att 

maten är uppäten (detta var det normala) medan Athenaios låter gästerna tala medan maten serverades ofta med 

kommentarer om de olika rätterna. Platon har en tydlig disposition av texten, den är inte längre än 100 sidor, 

medan Athenaios verk är betydligt mer omfattande (Weber-Nielsen 1990, 8.) Andra exempel på denna genre är 

Plutarchos Symposiasterna, Lukianos Symposium och Lapisterna samt ett av de mer berömda och omskrivna 

verken, Petronius Satyricon. Denna litterära stil har sina rötter i den grekiska kulturen och var mycket omtyckt 

av romare. Måltid- dryckeslag var både en social ritual måltid och en litterär genre (Jacob 2013, 5 och 6). 
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Den fjärde tesen att Athenaios kan ha haft en vilja att lyfta upp sitt hemland Egypten 
nämner Jacob kort om i The web of Athenaeus.

42
 

1.3.2 Manuskript 

All forskning tyder på att det var Athenaios från Naukratis som skrev böckerna i slutet av 
100-talet e.Kr. Den sista referensen till sin samtid i Filosofernas middagsbjudning är från 
kejsar Commodus och forskarvärlden är enig om att man ska datera verket till kejsar 
Septimius Severus tidiga regeringsår.

43
  

Athenaios manuskript var i sin långa version nära att går förlorad. Förmodligen gjordes 
det få kopior av verket från dess tillblivelse i slutet av 100-talet tills dess att det för oss första 
kända manuskriptet kopierades mellan 895 och 917.

44
 Detta manuskript heter Codex Venetus 

Marcianus 447 även kallat Manuskript A.
45

 Manuskriptet skrevs av Johannes Kalligrafen i 
Konstantinopel och var en oavkortad version av Filosofernas middagsbjudning. Att delar av 
detta manuskript fortfarande finns kvar beror på en sicilianare vid namn Giovanni Aurispa. 
Han var en köpman som livnärde sig på att köpa och sälja manuskript. Ett av 238 manuskript 
han i december 1423 förde från Konstantinopel till Venedig, och förmodligen räddade till 
eftervärlden, var Codex Marcianus. Kardinal Bessarion köpte detta och idag finns det förvarat 
i Libreria Sansoviniana i Venedig. Manuskript A skadades förmodligen redan innan det kom i 
Aurispas ägo och all text innan 3.74a saknas, samt vissa andra blad.

46
 Codex Marcianus är 

den ursprungligaste källa vi har till Filosofernas middagsbjudning. Andra liknande avskrifter 
har gjorts av Athenaios böcker men alla har visat sig vara kopior på Codex Marcianus. 
Forskare hävdar att på Codex Marcianus text kan man utläsa att den är en avskrift av en kopia 
och inte en avskrift från ett originalmanuskript.  

Manuskript A innehåller de normala fel man kan räkna med finns i texter från denna 
period. Bland annat kan man i texten utläsa skrivarens egna reaktioner på vad han läser och 
skriver.

47
 Det finns inte någon heltäckande lista över vilka olika manuskript eller delar av 

sådana som finns bevarade till eftervärlden, men nedan följer en lista på de viktigaste 
kopiorna av Codex Marcianus. Det finns också kända manuskript som gått förlorade.

48
 

A= Codex Venetus Marcianus 447 
Ambr = Ambrosianus 504 
B = Laurentianus LX.1 
D = Parisinus gr. 3056 
Holkham = Holkham gr. 104 
M = Casaubon´s Huraldinus manuscript  
P = Palatinus Heidelbergensis gr. 47 
Q = Parisinus gr. 1833, 1 

På 900- eller 1000-talet gjordes en sammanfattning av Filosofernas middagsbjudning av en 
bysantinsk vetenskapsman. Detta manuskript heter Epitome och det är en sämre text än Codex 
Marcianus. Epitome är skriven rätt så slumpmässigt och på måfå, det innehåller parafraserade 
citat och utelämnar medvetet titlar från den ursprungliga texten. Epitome finns bevarad i fyra 
kompletta kopior: C= Parisinus suppl.gr 841, E= Laurentianus LX.2, Hoeschel= BM Bibl. 

                                                           
 

42
 Jacob 2013, 11. 

43
 Olson 2006, vii. 

44
 Arnott 2000, 42. 

45
 Weber-Nielsen 1990, 16. 

46
 Olson 2006, xvi. 

47
 Arnott 2000, 44. 

48
 Arnott 2000, 45 och 46. 
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Regia 16.D.X och R= Erbacensis 4.
49

 C.G Gobet, en nederländsk filolog som var verksam 
under den andra hälften av 1800-talet, menade att Epitome endast hade manuskript A som 
källa. Geoffrey Arnott (d 2010), en brittisk expert på grekiska komedier verksam vid 
Leedsuniversitet i Storbritannien och en av skribenterna i Athenaeus and his world, menade 
att Epitome också hade andra manuskript att tillgå när det skrevs i Konstantinopel.

50
 Epitome 

täcker ungefär 60 procent av hela Filosofernas middagsbjudning.
51

 
 George Kaibel, en framstående forskare på Athenaios, menade att Athenaios från början 

skrev 30 böcker som senare kortades ned till 15 stycken. Men Kaibel hade förmodligen fel, 
senare forskning har visat att merparten av böckerna har en början och ett slut och att den 
version av Filosofernas middagsbjudning vi har med Codex Marcianus och Epitome är den 
version Athenaios skrev.

52
 

1.3.3 Textutgåvor och översättningar 

År 1514 gjorde Marcus Musurus, en professor i grekiska i Venedig, en utgåva av Athenaios. 
Han använde sig av ett dåligt manuskript och moderna forskare frågar sig varför han 
egentligen inte använde sig av Codex Marcianus då detta manuskript fanns tillgängligt i 
samma stad. Tyvärr innehåller Musurus verk följaktligen en hel del felaktigheter.

53
 I ett försök 

att göra Athenaios känd i norra Europa publicerade Jacobus Bedrotus och Christianus 
Herlinus 1535 en utgåva av Filosofernas middagsbjudning i Basel. Detta manuskript är 
baserat på Musurus utgåva från 1514.

54
 År 1556 översatte Natale de Conti Athenaios från 

grekiska till latin. Översättningen hette Athenaei Deipnosophistarum sive Coenae sapientium 
Libri XV. I renässansens anda gjordes klassik grekisk litteratur tillgänglig på latin, tidens 
universella forskarspråk.

55
 Isaac Casaubon utgav i Heidelberg eller Geneve 1597–8 en utgåva 

av Athenaios som ansågs vara mycket bättre än de tidigare utgåvorna. Casaubon använde sig 
av flera manuskript: B, M och ett förlorat manuskript Codex Farnesianus samt Hoeschels 
översättning av Epitome.

56
 J. Schweighaeuser utgav 1801–1807 ett arbete på 4800 sidor i 14 

volymer. Vid översättningen använde han sig av Codex Marcianus och forskarna anser att 
detta verk är mycket bra. Han var den förste vetenskapsmannen som hävdade att alla andra 
kopior var översättningar av Codex Marcianus.

57
  

Ett verk baserat på manuskript A utgavs 1827 av Dindrorf och ett annat verk bearbetat av 
A. Meinekes utgavs 1858–59. Författaren till boken Mad og vin i oldtiden Carsten Weber-
Nielsen anser att en av de bästa texter som publicerats av Athenaios fastställdes av George 
Kaibel i Leipzig 1927–41. Texten gjordes med en ny undersökning av manuskript A, C och E 
som grund.

58
 Denna Teuberutgåva var det standardverk som användes innan S. Douglas 

Olson skrev sin översättning av Athenaios 2006. 1927–41 gavs en Loeb-utgåva av 
Filosofernas middagsbjudning ut av Charles Burton Gulick. Denna utgåva baserades först på 
Kaibels text, sedan på manuskript A.

59
 Epitomen utgavs av S.P. Peppink 1936–39 i Leyden 

och 1956 utkom A.M Desrousseaus med en franska översättning.
60

 På 1960-talet utgavs två 

                                                           
 

49
 Arnott 2000, 47. 

50
 Arnott 2000, 48. 

51
 S.v. Athenaeus, New Pauly Online (2015-03-26).  

52
 Arnott 2000, 43; Guillén 2000, 255.  

53
 Arnott 2000, 50. 

54
 Arnott 2000, 51.  
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 Bancroft-Marcus 2000, 53.  
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 Arnott 2000, 51. 
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textutgåvor av Athenaios, den ena gavs ut av G. Turturro och den andra av S. A. Alexiadou.
61

 
2001 publicerades i Rom en utgåva och kommentar skrivna av Maria Luisa Gambato och Leo 
Citelli, Ateneo, I Deipnosofisti, I Dotti a Banchetto.

62
 Sist men inte minst gav S. Douglas 

Olson ut en Loeb-utgåva av Athenaios 2006. Olsons utgåva baseras i huvudsak på Kaibels 
text av Athenaios men kompletteras också av hans egna studier av manuskripten. Olsons 
engelska översättning används i denna uppsats. Det har inte utgivits någon modern 
textkommentar till Filosofernas middagsbjudning. 

1.3.4 Textens uppbyggnad 

Måltiden Athenaios beskriver spänner över flera dagar och antika citat utgör den 
grundstomme runt vilken Filosofernas middagsbjudning är skriven. För att organisera texten 
och göra sitt syfte tillgänglig för läsaren har Athenaios använd flera olika strukturella 
grepp.

63
 Filosoferna ägnar lite tid till att äta och i stort sett hela verket utgör en diskussion 

och ett citerande av texter.
64

 
För det första har Athenaios delat in verket i femton olika böcker.

65
 För det andra 

använder han sig av två olika konversationsnivåer, filosoferna vid middagsbordets samtal 
med varandra och samtalet mellan Athenaios själv och Timokrates. Nästan alla böcker 
börjar och slutar med detta samtal mellan Athenaios och Timokrates där ofta Athenaios talar 
medan Timokrates är tyst, Timokrates deltar inte vid symposiet.

66
 Dialogen mellan 

filosoferna vid middagsbordet brukar kallas den inre dialogen och i denna dialog är Ulpianus 
och Cynolcus två ledande talare. Samtalet mellan Athenaios och Timokrates kallas den yttre 
dialogen, nyheter är ofta ett samtalsämne i denna.

67
 En tredje struktur är själva måltiden och 

symposiet, där olika rätter, samtalen och underhållningen är utgångpunkten för de antika 
citaten Athenaios använder.

68
 I slutet av Bok 5 börjar deipnon (huvudrätten) och i mitten av 

Bok 10 avslutas densamma och symposiet börjar.
69

 Detta sätt att bygga upp ett verk är som 
tidigare nämnts mycket likt Platons verk Gästabudet.

70
 En fjärde strukturell metod är de 

långa listor på mat som finns inbäddat lite var som helst i texten.
71

 
Filosofernas middagsbjudning är som sagt skriven i konversationsform där olika gäster 

på ett troligtvis fiktivt symposium samtalar med varandra genom att citera och referera till 
olika antika författare.

72
 Athenaios låter ett antal olika gäster tala, Olson nämner i förordet 

till sin översättning 22 olika gäster vid namn.
73

 Några talare har getts personliga teman som 
de företräder genom texten, exempelvis en läkare vid namn Dafus som citerar medicinska 

                                                           
 

61
 Ibid. 

62
 Jacob 2013, viii. 

63
 Geoffrey Arnott och John Wilkins båda medförfattare till Athenaeus and his world skriver om detta (Arnott 

2000, 42; Wilkins 2000, 23 och 31).  
64

 Wilkins 2008, 134. 
65

 Arnott 2000, 42. 
66

 Jacob 2013, 12. 
67

 Wilkins 2000, 31. 
68

 Wilkins 2000, 23. 
69

 Wilkins 2000, 23. 
70

 Minnet spelade stor roll för Platon, därav hans verk i dialogform. Athenaios kom däremot från den sofistiska 

skolan där retorik spelade större roll än dialog. 
71

 Boken innehåller på flera ställen långa listor på mat i olika former. Den längsta av listorna är på fisk och finns 

i bok sju. Sådana listor avbryts ofta av olika tal (Ath 7.288c). Wilkins framhåller att det finns ytterligare 

strukturer, men dessa är de viktigaste (Wilkins 2000, 28 och 30). Exempelvis berättar Athenaios om andra möten 

som man har haft tillsammans, summerar vad som tidigare talats om, låter icke namngivna talare tala (t.ex 

7.307f, en cyniker som just anlänt gör ett inlägg) och talar själv (Wilkins 2000, 23–24). 
72

 Den ibland rappa dialogen tjänar två syften, dels att pigga upp de långa citaten och dels att behålla den centrala 

växelverkan mellan mat och litteraturen om mat (Wilkins 2000, 28). 
73

 Olson 2006, xxiii. 
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texter.
74

 De mest betydelsefulla talarna är de redan omnämnda Ulpianus från Tyros och 
cynikern Cynolcus, också kallad Theodorus, och läkaren Galenos samt filosoferna 
Demokritos och Pontianos. Laurentius är festens värd men Ulpianus är ofta den som leder 
konversationen.

75
  

Ulpianus och Cynolcus, de två huvudkaraktärerna, har två ståndpunkter genom texten. 
Ulpianus vill ofta fortsätta att prata medan Cynolcus istället vill äta.

76
 Detta är karakteristiskt 

för texten, anser Johan Wilkins i sin artikel ”Dialogue and Comedy: The Structure of the 
Deipnosophistae”, förhållandet mellan mat, språk och filosofi.

77
 Han påpekar att Athenaios 

här för vidare ett traditionellt tema där grekerna problematiserade maten. Plutarchos tog 
exempelvis bort mat och dryck så långt bort det var möjligt i sina verk medan Lukianos 
uppmärksammade problemet genom att hävda att många filosofer istället var hycklare, de 
tyckte visst mycket om mat men de låtsades motsatsen.

78
 Grekerna menade att människan 

har en mun som man kan använda i huvudsak på två olika sätt, att äta med och att tala med. 
Dessa funktioner fungerar inte på samma gång och följaktligen värderades de inte lika i den 
grekiska kulturen. I framförallt den filosofiska traditionen står, inte oväntat, talet högre än 
ätandet och drickandet.

79
   

Athenaios citerar i sitt verk olika litterära genrer såsom komedier, historiska verk, 
tragedier och poetiska texter.

80
 Innehållet omfattar alltifrån moraliska historiker såsom 

Theopompos verk till komiska författare såsom Lynkeos från Samos. De flesta texter är från 
500 f.Kr. och framåt, Homeros undantaget.

81
  

Den grekiska komedin ges stort utrymme i Athenaios och mycket av det material som 
citeras kommer från olika komediförfattare. Athenaios citerar långa sådana texter och fraser 
och dessa hjälper till att hålla den lättsamma tonen levande.

82
 Ofta använder Athenaios en 

komisk text och sätter in en annan person i sammanhanget. Ett exempel på detta är 
berättelsen om Chaerephon, en frossare som reste över haven för att tillfredsställa sin aptit.

83
 

De grekiska komedier Athenaios citerar ger mycket information om grekernas och speciellt 
atenarnas mat- och dryckesvanor och om deras sociala och materiella liv. De historiska och 
filosofiska texterna innehåller mindre information om detta därför citerar Athenaios 
företrädelsevis komiska författare.

84
 Men det finns många citat av andra författare också, 

exempel på några historiska sådana är Herodotos, Polybios, Eubulos och Pylarchos. 
Tragediförfattarna Aiskylos, Sofokles och Euripides och filosoferna Platon och Sokrates är 
andra kända författare som Athenaios citerar i sin text.  

 
 

                                                           
 

74
 Ath. 2,51a, Ath. 3,79a‒e; Wilkins 2000, 24.  

75
 Wilkins 2000, 24. De olika karaktärerna vid bordet är med största sannolikhet påhittade men har oftast en 

historisk koppling till någon verklig person.  
76

 Ath. 6.270a-e. Ulpianus lämnar måltiden i bok femton och dör enligt texten en lycklig död några dagar senare 

och när symposiet slutar ber Cynolcus om en lampa och smiter iväg för han har blivit sömnig (15.686c, 

15.701b). 
77

 Wilkins 2000, 26.  
78

 Wilkins 2000, 26. 
79

 Wilkins 2000, 26. 
80

 Wilkins 2000, 33. 
81

 Wilkins 2000, 33.  
82

 Wilkins 2000, 32 och 33. Det finns många exempel på komediförfattare som Athenaios citerar i texten, 

Aristofanes 400 f.Kr., Eubulos 300 f.Kr., Antifanes 300 f.Kr., Lynkeus från Samos 200 f.Kr. osv. 
83

 Ath. 4.164e-f. 
84

 Wilkins 2000, 33. 
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2. Vin 

2.1 Inledning 

Denna undersökning börjar med den vanligaste och mest förekommande drycken i 
Filosofernas middagsbjudning - vin. Den följs sedan av den näst vanligaste drycken - vatten, 
därefter undersöks dryckerna i fortsatt storleksordning och avslutas med den minst omnämnda 
drycken, välling. De frågor och den metod som finns beskrivet under rubrikerna 1.1 Syfte och 
frågeställning och 1.2 Metod och teori kommer i tur och ordning appliceras på de olika 
dryckerna samtidigt som uppsatsens övergripande fråga kommer att undersökas, vilket eller 
vilka syften Athenaios kan ha haft då han skrev Filosofernas middagsbjudning.   

2.1.1 Modern forskning 

I den stora antologin Athenaeus and his world ger forskarna Brock och Wirtjes i sin artikel 
”Athenaeus on Greek wine” flera exempel på hur Athenaios kunde ha gått till väga när han 
skrev om vin. Ett sådant exempel är hur olika Athenaios och Pollux (6.15‒18) använder en 
källa. De båda använder sig i sina respektive verk av samma vinlista och båda studerade 
varifrån det sicilianska vinet som kallades pollianskt vin kom ifrån, eller rättare sagt gör de en 
undersökning varifrån själva ordet pollianskt härrör. Athenaios förklaring är att ordet kom 
från Pollis av Argos som var härskare i Syrakusa. Pollux ger ordet nästan samma förklaring 
men särskiljer pollianskt från Argos med pollianskt från Sicilien. Athenaios källa var enligt 
honom själv Hippos från Region medan Pollux källa var Aristoteles. Enligt Brock och 
Wirtjes, använde Athenaios och Pollux förmodligen samma text utgiven av en okänd 
författare. De använde däremot källan på olika sätt och/eller så lade de till ytterligare källor.

85
 

Forskarna anser ändå att Athenaios var mycket noggrann när han gjorde sina citat, ofta skrev 
han både vem som skrivit citatet och från vilket verk det kom.

86
  

Brock och Wirtjes tror att det eventuellt också fanns en nu bortglömd källa till vin, 
skriven av en komediförfattare, som Athenaios kan ha använt eftersom många sådana 
författare är citerade. Detta är naturligtvis bara en spekulation men tanken är inte orimlig.

87
 I 

samma artikel diskuterar vidare de båda forskarna hur Athenaios använder läkaren Galenos 
namn i texten om italienska viner.

88
 Den riktige Galenos var en känd läkare och filosof som 

levde i Rom och dog år 199 e.Kr. och han skrev med betydligt större exakthet och kritisk 
penna än den Galenos vi möter hos Athenaios.

89
 Det är emellertid inte otroligt att Galenos 

skulle kunnat delta vid bordssamtalen med filosoferna men dessa forskare tror inte att så var 

                                                           
 

85
 Brock & Wirtjes 2000, 455. 

86
 Arnott 2000, 41. 

87
 Brock & Wirtjes 2000, 460. 

88
 Ath. 1.26c‒27d. I Filosofernas middagsbjudning låter Athenaios Galenos tala om bland annat italienska viner 

och eftersom han borde varit en gammal och lärd man när böckerna skrevs borde han kunnat bidra både med 

olika viners kronologi och med dess popularitet genom de gångna åren, men inget av detta görs. Det historiska 

perspektivet är begränsat till det datum då vinet är som bäst att dricka (Brock & Wirtjes 2000, 456). 
89

 Brock & Wirtjes 2000, 456. 
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fallet.
90

 Istället lånade Athenaios Galenos tunga för att ge konversationen vid bordet större 
tyngd.

91
  

Ytterligare ett exempel Brock och Wirtjes ger på hur Athenaios hanterade sina källor är 
de fragment av information Athenaios hämtar från Theofrastos, en botaniker, naturforskare 
och lärjunge till Aristoteles som var verksam i Grekland på 300-talet. Theofrastos skrev om 
vinproduktion men Athenaios har inte hämtat citat som handlar om vinteknik eller vinodling, 
vilket vore naturligt då Theofrastos var naturvetare och skrev om sådant, utan dessa citat om 
vin Athenaios nämner är av mer kuriös art.

92
 Moderna forskare har inte skrivit mycket om 

vinets plats i Athenaios, denna artikel av Brock och Wirtjes är en av de få. 

2.2 Förekomst och frekvens 

Vin förekommer och beskrivs genom hela Athenaios verk mycket frekvent. Utspritt i texten 
finns regelbundet information att hämta eftersom Athenaios beskriver en middagsbjudning 
och ett symposion, där vin är en självklar medelpunkt. Det finns även hela listor som 
beskriver vin ur olika perspektiv, exempelvis listan på italienska viner (1.26‒27d) och listan 
på hur vin skall användas som medicin (1.32‒33c).  

2.3 Ursprung och produktion 

2.3.1 Ursprung 

Geografiskt ursprung och sort var under antiken ofta detsamma, därför besvaras dessa två 
frågor tillsammans under denna rubrik.

93
 Men det finns viner som inte är namngivna efter 

geografisk hemvist.
94

  
Athenaios verkar inte ha haft något större intresse av varifrån vinet kom.

95
 Han gör få 

beskrivningar av platsen där druvan växte på eller platsen där vinet producerades. När han 
nämner vinets namn är det i de flesta fall för att berätta någonting annat om vinet.  

I ett stycke där det står om olika viners ursprung hörs en av deltagarna vid middagsbordet 
tala, den ovan nämda läkaren Galenos, som berättar om olika italienska viner och ger en lång 
beskrivning av dessa i Bok 1.

96
 Det finns här inga referenser till några antika författare utan 

orden kommer direkt ur Galenos mun. Galenos nämner inget om de olika platserna, städerna 
eller regionerna varifrån de olika vinerna kommer.

97
 Han berättar istället om vinets verkningar 

på exempelvis matsmältningen, beskriver vinets smak samt dess lagringstid, namnet och 
platserna får läsaren i förbigående.

98
 Athenaios fokus är på vinets olika egenskaper. 

                                                           
 

90
 Brock & Wirtjes 2000, 460. 

91
 Brock & Wirtjes 2000, 460. 

92
 Brock & Wirtjes 2000, 455. Ett sådant exempel på hur Athenaios använde Theofrastos finns i Bok 6 kap 273c, 

i denna berättelse möter vi en man som var överförtjust i lyx, han ägde 1000 slavar och han såg varken solen gå 

upp eller ner eftersom han gick och lade sig tidigt på morgonen och gick upp sent på kvällen. Athenaios väljer 

till synes medvetet ut de texter som passar hans syften. 
93

 Det var det stora geografiska området exempelvis ön eller region som fick rykte om sig att producera bra vin. 

Den lokale producenten, vingården eller godset fick inte någon större uppmärksamhet (Lukacs 2012, 19).  
94

 Det fanns viner vilka det fanns ”recept” på och som producerades på annan ort än vad vinet hette, exempelvis 

vin från Kos, där saltvatten blandades i vinet (Dalby 1996, 87). 
95

 Med Romarrikets utbredning exporterades vinkulturen till stora delar av västra Europa, ända bort till 

Britannien. Det exporterade inte bara vin till kolonier utan även import från dessa blev vanlig (Millon 2013, 46). 
96

 Ath. 1.26b‒27d.  
97

 Det finns något undantag. Ex nämner han att alla viner från området Tarento är söta och bra för magen.  
98

 I Rom ansågs de bästa vinerna komma från södra Italien, från Kampanien nära Neapelbukten och från Latium 

som ligger strax ovan Kampanien, det mest populära vinet ansågs vara Falernervin (Lukacs 2012, 20). 
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Exempelvis skriver han att marsiskt vin är mycket torrt men bra för magen eller att vin från 
Velitern har en söt smak och också är bra för magen.

99
   

Lite längre fram i Bok 1 namnger Athenaios igen ett antal geografiska platser varifrån vin 
kommer.

100
 Athenaios nämner också i förbigående vin från flera grekiska platser såsom 

Chios, Lesbos, Mende och Thassos och han nämner viner från Fenicien.
101

  
De olika platser som nämns är till största delen grekiska, egyptiska viner är näst vanligast 

och den tredje vanligast förekommande vinsorterna i detta stycke är från Italien. Vi kan 
konstatera att Athenaios skriver mer om grekiska viner än om viner från Italien och Egypten 
och det är värt att lägga märke till att Athenaios gärna skriver om viner från sitt hemland 
Egypten.

102
 Att Athenaios nämner viner därifrån kan tyda på en vilja hos honom att framhålla 

Egypten. Däremot är det tveksamt att dra några slutsatser av att han nämner Grekland och de 
Egeiska öarna eftersom Grekland exporterade viner och dessa viner var populära under 
romersk tid. Att hävda att Athenaios här vill lyfta fram någon avlägsen grekisk storhetstid är 
därför svårt.

103
  

Återgivande ett stycke från Iliaden berättar Athenaios om pramniskt vin, som beskrivs 
som substantiellt och fylligt.

104
 Han nämner på ytterligare två ställen detta vin och ger två 

alternativa beskrivningar på varifrån det kom, platsbeskrivningar som dessa är ovanliga hos 
Athenaios

 105
 De två antika författare Athenaios citerar är Alkiphron, en grekisk sofist 

verksam på 100-talet f.Kr. och Eparchides.
106

 Alkiphron skriver att pramniskt vin produceras i 
en bergsby nära Efesos (1.31e) och Eparchides skriver att pramniskt vin producerades på ön 
Ikaria i Egeiska havet (1.30c‒e). 

2.3.2 Produktion 

Om Athenaios skriver förhållandevis lite om varifrån vinet kom, skriver han ännu mindre om 
hur vin producerades, trots att han ofta citerar ovannämnda Theofrastos.

107
 Informationen vi 

                                                           
 

99
 Ath. 1.26f, 1.27a. Marsiskt som benämning på vin syftar troligtvis till när vinet är tillverkat. Marsiskt vin 

härrör förmodligen till kriget som på engelska kallas The Social, Italic eller Marsic war, 90-89 f.Kr., på svenska 

heter kriget Bundsförvantskriget.  
100

 Ath 1.32c‒33f. 
101

 Vin från Fenicien Ath. 1.29b, 14.642e. Vin från Mende Ath. 1.29d-e, 1.31a, 4.129d. Chios Ath. 1.32f, 1.31a, 

1.3f. Lesbos Ath. 1.31a, 4.129d, 7.279d. Thassos Ath. 1,29e‒f, 1.31a, 4.129d, 11.478e, 14.641f. 
102

 Egypten producerade både vitt och rött vin men importerade också vin från Grekland och Fenicien. Dalby 

anser att den egyptiska vinodlingen begränsades av sitt klimat och därför inte riktigt levde upp till de bästa 

vinerna (Dalby 1996, 96). Under romersk tid var emellertid Egypten en stor vinexportör (Brock & Wirtjes 2000, 

463). 
103

 Dalby 1996, 147, 148. Dalby (Dalby 2003, 82, 195 och 325) skriver att vin blev under den romerska 

erövringen av Grekland en viktig och betydelsefull importprodukt. 
104

 Ath. 1.10b. Pramniskt vin var under antiken snarare en vinsort än ett namn på en region. Detta vin har en lång 

historia och omnämns både av Homeros och Plinius den äldre, ett tidsspann på närmare 700 år (Brock & Wirtjes 

2000, 460; Dalby 2003, 270, 271). 
105

 Athenaios skriver ostrukturerat om detta vin. Didymos (okänd författare) berättar Athenaios påstår att 

pramniskt vin kommer från ett vin som kallades pramnia, Athenaios skriver att andra säger att detta vin är en 

term för mörkt vin och ytterligare andra berättar enligt Athenaios att namnet är en term för vin som lagrats eller 

gör ens humör mildare (Ath. 1.30e). Papalas skriver i en artikel i tidskriften Platon att vin från ön Ikaria under en 

viss period kallades sitt vin för pramniskt vin. Men pramniskt vin förekom i källor innan vin från Ikaria blev 

populärt och återfinns i källor efter att man slutat producera vin på ön. Papalas skriver också att det finns olika 

tolkningar på vad pramniskt vin egentligen var såsom mörkt vin eller vällagrat vin, eller vin som hade 

medicinska och sövande effekter eller att det användes som motgift (Papalas 1982–1983, 49–52).  
106

 Eparchides, osäkert vilken denna man egentligen var, eventuellt var han en historiker från 100 eller 200 f.Kr. 
107

 Ath. 11.463c. 
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får är visserligen underhållande, men mest är den kuriosa.
108

 Däremot berättar Athenaios 
genom Galenos om olika viners lagringstid i ett sammanhängande stycke (1.26d‒1.27d), detta 
verkar Athenaios varit intresserad av. Exempelvis är vin från området Sabinum i Italien bra att 
dricka efter fem till femton år medan vin från staden Nomentum är bra att dricka efter fem år. 
Vinerna Galenos skriver om kommer alla från Italien och grekiska viner finns inte med i detta 
stycke.

109
  

Under denna frågeställning om produktion berättar Athenaios ingenting om Grekland. 
Han berättar däremot att adriatiska viner har en fin bouquet, lätt tas upp av kroppen och gör 
som regel ingen skada, samt att dessa viner måste produceras tidigt på säsongen och förvaras 
på öppna platser för att dess sirapliknande smak skall avdunsta.

110
 Athenaios citerar också 

atenaren Phaenias från Ersos som levde på 300-talet f.Kr., han skriver att blomdoftande vin 
producerades genom att en chous (ca 3,2 l) av sjövatten blandades med druvmust. Starkare 
vin av detta slag blev det om vinet var yngre.

111
 Timaios, en atenare och historieskrivare från 

300-talet f.Kr., berättar att vinrankorna i vingården blir mörkare om de växer tillsammans 
med kål.

112
 I samma kapitel (1.34e) nämner Theofrastos att vinrankorna försöker undvika 

lukten av kål. Arkesilaos, en grekisk filosof från 200-talet f.Kr., skriver (10.420d) att han bad 
en av sina studenter sila vinet som då borde blivit klarare än innan, men vinet blev istället 
grumligare.  

2.3.3 Kvalitet 

Nästa fråga att ta ställning till är om Athenaios var intresserad av olika kvaliteter på viner. På 
den frågan måste man svara ett ja. Hans intresse sträcker sig till mer än bara några citat i 
förbigående, i ett sammanhängande stycke berättar han om olika viners beskaffenhet.

113
 

Athenaios använder starka ord när han talar om vinets kvalitet: det kan vara hårt, sött eller 
billigt, rökigt, behagligt eller dåligt.

114
 Athenaios nämner vin från de grekiska öarna flest 

gånger under frågan om vinets kvalitet.  
I Bok 1 (kap 28‒33) finns det ett längre stycke där Athenaios låter ett antal antika 

författare göra bedömningar på olika viners kvaliteter. I passage där han nämner vilka viner 
som är ”bäst”, skriver Athenaios flest gånger om vin från Lesbos och vin från Chios (ca fem 
gånger). Vin från Thassos berättar han om fyra gånger, medan biblinskt vin nämns två gånger 

                                                           
 

108
 I Italien fanns det en redan etablerad etruskiska vintillverkning innan de grekiska kolonisterna kom dit. 

Romarna tog över etruskernas och grekernas kunskaper och på 100-talet f.Kr. fanns där en viktig vinindustri som 
försåg både Rom och dess kolonier med vin. Alla drack vin, från den stora massan till eliten. Skillnaden mellan 

de rika och de fattigas vinkonsumtion var vinkvaliteten och priset (Millon 2013, 43). 
109

 Det finns också andra ställen i Filosofernas middagsbjudning som man kan läsa om olika ålder på viner (ex 

13.584c 16 år, 13.585e 10 år).  
110

 Ath. 1.33a‒b. 
111

 Ath. 1.32a. 
112

 Ath. 1.34d. 
113

 Ex Ath. 1.28-33. 
114

 Athenaios citerar Polichos (2.60c), okänd författare, som skriver om ett vin som var lite tveksamt att dricka, 

vilket förmodligen betydde det inte var ett bra vin. Anaxandridas, en atensk komediförfattare från 300-talet f.Kr., 

gör i en lång lista (4.131f) en intressant beskrivning på ett tyvärr okänt vin. Vinet ifråga beskrivs som vitt, sött, 

lokalt, behagligt och rökigt. Lykofron, en grekisk författare och naturforskare från 300-talet f.Kr., skriver på ett 

ställe om en slav som för runt ett vin som var mycket billigt och som redan hade blivit lite dåligt (10.420b). 

Sosikrates, en grekisk historiker från 200-talet f.Kr., citeras av Athenaios och han säger att dåligt vin kallades för 
amphias (1.31e). Athenaios fortsätter och skriver att de bästa vinerna måste produceras tidigt på säsongen och 
förvaras på öppna platser (1.33b). Väggmålningar och inskriptioner från utgrävningarna från Pompeji och 

Herkulaneum berättar att det på de olika utskänkningsställena erbjöds både bättre och sämre viner (Kleberg 

1942, 64).  
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och vin från Chalybonia, Fenicien, ön Ikaria, Sciathria, Thrakien och från städerna Akanthos 
och Naxos (Sicilien) någon enstaka gång, någon enstaka gång nämns också pramniskt vin.   

Athenaios själv prisar vin från Chios (1.32f). Han citerar också på andra ställen antika 
författare som prisar vin från Grekland. Epilykos, en komediförfattare från Grekland som 
levde på 400-talet f.Kr., anser att vin från Chios och Thassos var bäst.

115
 Hermippos, en 

filosof från Smyrna som levde på 200-talet f.Kr., beskriver vin från Chios och Thassos som 
gott men säger att hans fiender gott kan ha vin från ön Skopelos.

116
  

Mnesiptolemos, en författare från Mindre Asien från slutet av 200 f.Kr., skriver om lagrat 
vin från Thassos och attisk honung i en bägare (10.432c). Olson anser att både vin från 
Thassos och attisk honung var något mycket fint under antiken.

117
 Klearchos, en odefinierbar 

författare, skriver att det inte finns något bättre att dricka än lesbiskt vin.
118

 Men allt vin från 
Grekland var inte bra. Vin från Korint var enligt Alexis, en grekisk komediförfattare från 300-
talet f.Kr., ”hårt” och ”rena tortyren”.

119
 

 Athenaios citerar flera antika författare som berättar om andra viner än de grekiska. 
Enligt Agatharchides, en grekisk historiker och naturforskare som levde på 200-talet f.Kr., 
produceras vad ”alla” bedömde vara det bästa vinet på ön Vis i Adriatiska havet.

120
 

Archestratos, en grekisk poet bördig från Sicilien och som levde på 300 f.Kr., prisar biblinskt 
vin.

121
 Han skriver också att om någon,”tomihuvudethjärnlösskitpratandeartist”, påstår att vin 

från Fenicien är bäst struntar han i honom.
122

 Historieskrivaren Polybios säger att fantastiskt 
vin producerades i den italiensk staden Capua, det fanns ingen jämförelse till detta vin.

123
 

Athenaios säger vidare i nästa kapitel (1.33a) att de italienska vinerna albaner och falerner är 
bäst, speciellt om de hade lagrats under en längre tid. Många druvor, berättar Athenaios, 
kommer från Egypten och deras viner smakar utsökt. Det bästa vinet som producerades längs 
Nilen kom från Antylla, som inte låg långt ifrån Alexandria.

124
  

Athenaios stycke om italienska viner och informationen om dessas egenskaper indikerar 
på att Athenaios försökte förmedla kunskap till den tid han levde i. Men också det faktum att 
Athenaios motsäger sig när han exempelvis talar om pramniskt vin antyder att han har en 
intention att berätta om olika alternativ. Athenaios nämner olika lagringstid i ett 
sammanhängande stycke och han försöker ge läsaren olika slags information. Allt detta 
sammantaget stärker hypotesen att ett av Athenaios syften var att försöka skapa ett 
uppslagsverk. 

Att Athenaios tar upp pramniskt vin, som var en mycket gammalt vinsort, kan tyda på en 
vilja att återknyta till den gamla grekiska tiden.

125
 Även om Athenaios nämner viner från 

Grekland ofta under frågeställningen om vinets kvalitet är det svårt att hävda att Athenaios 
här prisar det gamla Grekland eftersom grekiska viner var populära att dricka under romersk 
tid. Den egyptiske Athenaios prisar också vin som producerats längs med Nilen. Kanske kan 
detta styrka hypoteser att Athenaios ville lyfta upp sitt hemlands förtjänster.  

                                                           
 

115
 Ath. 1.28e. 

116
 Ath. 1.29e‒f. 

117
 Olson 2009 Bok 5, 64 och 65, n. 83. 

118
 Ath. 1.28e. 

119
 Ath. 1.30f. 

120
 Ath. 1.28d. 

121
 Biblinskt vin verkar vara av okänt ursprung. 

122
 Ath. 1.29b‒c. 

123
 Ath. 1.31d. 

124
 Ath. 1.33d‒e. 

125
 Dalby 2003, 270. 
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2.4 Konsumtion och konsekvens 

Från att ha undersökt vinets förekomst och frekvens, dess ursprung och produktion går vi nu 
över till att undersöka dess konsumtion och konsekvens. Vi går från vinets hårdvara till dess 
mjukvara för att uttrycka det på ett annat sätt. Denna avdelning är uppsatsens största och 
innehåller fyra stora underrubriker: Smaksättningar, Hur konsumerades vin, Användes vin till 
annat än att dricka och Hur påverkades människor av vin. 

2.4.1 Smaksättningar 

Athenaios skriver mycket om olika smaksättningar utspritt i böckerna men han nämner 
ingenstans varför man smaksatte vin.

126
 Han har heller inte skrivit om ämnet i ett 

sammanhängande stycke utom i ämnet Vin blandat med vatten, vilket var ett stort ämne under 
antiken som diskuterades flitigt bland greker.

127
  

Att sila vinet var vanligt bland framförallt romare och när detta gjordes tillsattes det ofta 
kryddor såsom anis eller mandel.

128
 Men även grekerna silade sitt vin, detta måste därför varit 

en sedvänja som funnits i många hundra år, eftersom Athenaios citerar Ferekrates, en grekisk 
komediförfattare från 400-talet f.Kr., som skriver (11.480b) att det sattes en sil över en bägare 
och vinet silades.  

2.4.1.1 Sött vin  
De olika söta viner Athenaios nämner i sin text har alla en anknytning till Grekland, i flera 
antika citat berättar han om viner kryddade med söta ingredienser. Dessa viner är, förutom vin 
från Naxos, inte namngivna.

129
  

 Eparchides, en okänd författare, menade enligt Athenaios, att pramniskt vin varken var 
sött eller smakade sirap, utan var torrt, hårt och mycket kraftigt. Atenarna tyckte inte om 
denna typ av vin utan föredrog istället ett moget vin som doftade av blommor och honung.

130
 

Alkman, den grekiske körlyrikern från Sparta som levde på 600-talet f.Kr., skriver att vin som 
doftade blommor producerades fem stadier från Sparta.

131
 Aristos från Chios, en grekisk 

filosof från 200-talet f.Kr., säger att den behagligaste drycken kombinerar sötma med fin 
bouquet. Han anser också att det är därför människor runt berget Olympia i Lydien blandade 
vin, bikakor och sötdoftande blommor.

132
 Theofrastos skriver att vin producerat på Thassos 

                                                           
 

126
 För dagens vindrickare skulle inte antikens vin smaka särskilt gott. Det var inte bara att man smaksatte det 

färdiga vinet med olika tillsatser, när vinet skulle lagras smorde man ofta kärlet med kåda för att hållbarhetstiden 

skulle öka. Detta borde gjort vinet både tjockt och klibbigt. Kåda från olika träd gav olika smak. Om detta 

skriver bland annat Plinius den äldre i Naturalis Historia vol 4 (Lukacs 2012, 6, 7). 
127

 Dalby 2003, 353 och 354. 
128

 Dalby 2003, 351. 
129

 Archilochos, den grekiske skalden från 600-talet f.Kr., jämför vin från Naxos med nektar (1.30f). Phineas från 

Eresos, en grekisk filosof från 300-talet f.Kr., säger att vin som var som blomdoft producerades genom att man 

tog en viss del sjövatten med en viss del druvjuice (1.32a‒b). På samma ställe står det att man kan läsa om 

parfymerat vin hos Posidippos, en grekisk poet från 200-talet f.Kr., och att dyrt parfymerat vin är konstigt och 

törstigt (1.32a‒b). Polemon, en grekisk filosof från 100-talet f.Kr., skriver att från ett tempel utanför murarna i 

Syrakusa tog människor med sig en bägare när de seglade iväg ut på havet. Denna bägare fyllde de med 

blommor, bikakor, bitar av rökelse och andra kryddor. När de inte längre såg Atenas templet släppte de ned 

bägaren i havet. Xenofanes, den grekiske filosofen som levde på 400-talet f.Kr., skriver några rader längre ner 

om en sorts vin sött som honung och doftande av blommor (11.462b‒d). Lysias, en grekisk författare och 

advokat som levde på 400-talet f.Kr., säger (2.67f) att billigt vin eller vinäger sötades med honung eller rosor. 

Xenofanes skriver om sött vin (2.54f). 
130

 Ath. 1.30c. 
131

 Ath. 1.31c. 
132

 Ath. 2.38f. 
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var mycket delikat eftersom det ofta kryddades genom att invånarna knådade en deg av vete 
och honung och lade detta i bägaren.

133
 

2.4.1.2 Andra kryddningar 
Under denna rubrik om andra kryddningar finner vi tre olika citat från Homeros diktning. 
Machaon fick i Iliaden vin blandat med korn och ost och på ett annat ställe i samma bok 
berättas det om en kvinna som river getost över vinet och toppar det med korngryn.

134
 På 

ytterligare ett ställe berättar Athenaios att hjältarna i Iliaden åt grönsaker till middag och 
garnerade sitt vin med lök.

135
  

Poseidonios, en grekisk filosof som dog 51 f.Kr., skriver (4.152a) att kelterna smaksatte 
sitt vin med spiskummin. Athenaios berättar att en del människor föredrog att dricka ur 
keramikkärl, exempelvis sådana som köpts från Koptos i Egypten. Leran i dessa kärl 
blandades med olika kryddor innan de brändes. På samma ställe citerar Athenaios Aristoteles 
som berättar om ett slags kärl som användes till att koka vatten med olika kryddor i, 
exempelvis anis, saffran, salvia, kardemumma och kanel.

136
 Denna blandning hälldes sedan i 

vinet och detta hindrade vederbörande att bli full samt paralyserade sexuella begär genom att 
ändra krafterna som inspirerade till detta.

137
  

Komediförfattaren Platon från Aten som var verksam i slutet av 400- och början av 300-
talet f.Kr., berättar om ett rökigt vin som bäst producerades i Benevento i Italien (1.31e).

138
 

Athenaios nämner också ett tunt och lättabsorberat vin som producerades runt Thebe i 
Egypten, speciellt bra var vinet som producerades i Koptos. Detta vin kunde individer med 
feber lätt dricka utan att lida någon skada.

139
  

2.4.1.3 Vin blandat med vatten 
Athenaios skriver om hur man blandade vatten i vin i flera sammanhängande stycken och 
utspritt i texten nämner han det på ytterligare ett 20-tal ställen. Detta visar att Athenaios var 
intresserad av detta ämne och det blir ännu tydligare när han låter Ulpianus och Cynolcus 
diskuterar vatten och berätta att förfäderna (grekerna) använde mycket kallt vatten när de 
utbringade skålar (3.123a).

140
 Att blanda vatten i vin var mycket vanligt under antiken och det 

var mer regel än undantag att greker och romare gjorde detta.
141

 Från sekundärlitteraturen vet 
vi att antikens människor inte bara spädde ut vinet med vatten för att göra detta svagare, de 
använde också vin för att göra vattnet de drack nyttigare. Eftersom vatten under antiken 

                                                           
 

133
 Ath. 1.32a. 

134
 Ath. 1.10d, Il. 11.639‒40, Ath. 11.492f, Il. 11.624, 628‒32, 638‒41. 

135
 Ath. 1.24f, Il. 11.630. 

136
 Dessa kärl kallades kärl från Rhodos. 

137
 Ath. 11.464c‒d. 

138
 Vi känner till trettio titlar och 300 citat från komediförfattaren Platon, citaten indikerar att många av hans 

pjäser var starkt politiska.  
139

 Ath. 1.33f. Apollodoros, en grekisk komediförfattare från 300-talet f.Kr., skriver om surt vin (3.76b). Ett 

annat ett annat ställe där det står det om sött vin är Ath. 3.125f. Eubulos skriver att kurtisanerna gillade gammalt 

vin och unga män (Ath. 1.25f). 
140

 Kallistratos (3.125c), en grammatiker från Alexandria från 100-talet f.Kr., berättar om en slav som blandar 

snö i vin och av sammanhanget förstår vi att vädret var mycket varmt. Machon skriver att snö diskret hälldes i 

vinet (13.580a). Hipparchos, en grekisk astronom och matematiker från 100-talet f.Kr., skriver om ett 

vinkylarkärl som hette kumbion (11.478a). Ett annat sätt att preparera vinet Athenaios nämner är att koka det. 

Kokt vin kallades gluxis (1.31e). Athenaios citerar här Aristoteles som skriver att vinet värmdes (11.464c‒d). 

Han refererar också till Alkman som berättar att vin som inte kokades kallades eldlöst vin (1.31d). Aristodemos, 

en okänd författare, berättar att vinnaren i en spring tävling fick en bägare innehållande vin, honung, ost, 

korngryn och lite olja (11.496a). Rhianos, en grekisk skald och grammatiker från 200-talet f.Kr., berättar 

(11.499d) att kåda och vin blandades. 
141

 Dalby 2003, 351. 
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framförallt i städerna ofta bar på olika smittor gjorde alkoholen i vinet vattnet mindre 
ohälsosamt.

142
 

Athenaios vilja att informera och skapa ett uppslagsverk kan man urskilja i följande 
redogörelser och citat. Både varmvatten, regnvatten och havsvatten blandades i vin enligt 
Athenaios (1.33b) och Theofrastos berättar (11.782a‒b) att det var praxis att först hälla vatten 
i bägaren och sedan hälla i vin. Eriphos, en grekisk komediförfattare som levde på 300-talet 
f.Kr., skriver att det skålades till gudarna efter måltiden i oblandat vin.

143
 Enligt Klearchos, en 

grekisk filosof från 300-talet f.Kr., blandade atenarna vin med saltvatten när de offrade till 
gudarna.

144
 Ulpianus inleder en diskussion om att blanda olika mängder vatten i vin (10.426b 

och några kapitel fram) och citerar olika antika författare. Några exempel på blandningar som 
nämns är tre delar vatten och en del vin, fyra delar vatten och två delar vin, fem delar vatten 
och två delar vin, tre delar vatten och en del vin, två delar vin och en del vatten, två delar 
vatten och tre delar vin, tre delar vatten och fyra delar vin. 

Athenaios berättar att i ett område utanför Alexandria, runt en stad som hette Mareia, 
gjordes ett bra vin. Vinet som producerades här hade en gul-grönaktig färg vilket innebar att 
vinet innehöll lite olja. Oljan togs bort ur vinet genom att man gradvis blandade det med 
vatten.

145
 

Enligt Staphylos, en okänd författare, var Melampus den förste att blanda vatten med 
vin.

146
 Här motsäger Athenaios sig själv för på ett annat ställe (11.465a) berättas att det var 

atenarna som första gången blandade vin med vatten under en festival till Dionysos ära. 
Läkaren Philonides nämner (15.675a‒b) att atenarna efter att de introducerades till vinet av 
Dionysos ofta drack okontrollerat men vid ett tillfälle kom det regnskurar från gudarna och 
blandade vinet, vilket gav ett mildare vin.

147
 I detta stycke ser vi att Athenaios vill ge läsaren 

olika information.  
I Sparta blandades vinet med vatten gemensamt av tjänare innan det serverades i den 

gemensamma mässen, skriver Demetrios, en grekisk grammatiker från 100-talet f.Kr..
148

 
Athenaios berättar (11.476b) att man drack blandat vin och att man blandade vinet med vatten 
i ett annat kärl än i den bägare man drack ur.

149
 Den grekiske historiker Hegesander från 100-

talet f.Kr., berättar att det såldes utspätt vin till armén.
150

  
Historikern Herodotos berättar att spartanernas kung Kleomenes tillbringade en tid hos 

skyterna där han lärde sig att dricka oblandat vin. Denna vana han där förvärvade drev honom 
till vansinne. Att dricka oblandat vin kallades för att dricka på skytiskt vis enligt Herodotos.

151
 

Posidonios, en grekisk filosof från århundradet innan Kristus, skriver att rika kelter drack 
oblandat vin importerat från Italien eller Marseille, ibland blandade de i lite vatten i vinet 
(4.152c). Som vi kan läsa talar Athenaios negativ om både skyter och kelter. 
Sekundärlitteraturen berättar att dricka moderat var något både romare och greker tyckte var 

                                                           
 

142
 Dalby 2003, 350 och 351. Ett annat vanligt förekommande problem, som inte Athenaios nämner, var att 

utskänkningsställen ibland spädde vinet innan gästen fick det serverat, om sedan gästerna blandade vinet igen 

blev detta alldeles för svagt (Kleberg 1942, 68).  
143

 Ath. 15.693e. 
144

 Ath. 10.457c. 
145

 Ath. 1.33e‒f. 
146

 Ath. 2.45d. 
147

 Osäkert vem denne läkare är. 
148

 Ath. 4.174a. 
149

 Grekerna blandade vin i ett gemensamt kärl och sedan delades det ut till var och en, men att romarna spädde 

var och en sitt eget vin i sitt eget kärl. Därför var vinspädning i Grekland föremål för mycket diskussion, medan 

denna diskussion saknades i Rom (Dalby 2003, 354). 
150

 Ath. 10.431e. Ytterligare två citat ger en bild av Athenaios syn på vatten i vin; Kratinos, en grekisk 

komediförfattare från 400-talet f.Kr., säger (11.782e) ..Att det skulle döda henne att dricka vin med vatten i… 

och Athenaios berättar om parasiten Chaerophon som inte tyckte om att vinet var spätt med vatten (6.245f).  
151

 Ath. 10.427b. 
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viktigt och därför späddes vinet.
152

 Att dricka oblandat vin var att uppmuntra fylla och dåligt 
uppförande.

153
 Lissarrague framhåller att dricka oblandat vin ansågs vara en barbarisk sed i 

hela Grekland.
154

 Athenaios citerar även Archilochos som skriver om det oblandade vinets 
negativa konsekvenser (1.8b).  

I denna avdelning om olika smaksättningar på vin hör vi Ulpianus och Cynolcus lyfta 
fram de gamla förfäderna, grekerna. Att de två filosoferna beskriver greker som de gamla 
fäderna tyder på att Athenaios ville återskapa och återknyta till det gamla Grekland och dess 
seder och bruk. Homeros citeras flera gånger och i avdelningen om Sött vin finns det bara 
grekiska referenser. Athenaios talar också om Egypten, Gallien och Italien. Egypten talar han 
om två gånger i positiva ordalag vilket också kan styrka uppsatsens hypotes att Athenaios vill 
lyfta fram sitt eget hemland förtjänster. 

Athenaios ger oss motstridiga uppgifter i denna avdelning om Olika smaksättningar på 
vin, detta kan tolkas som en vilja att bara ge läsaren olika typer information som i sin tur 
stärker uppfattningen att ett av Athenaios syften var att skriva ett uppslagsverk. Men också 
den stora mängd varierande information Athenaios ger styrker detta påstående. Texten hyllar 
spartanerna som dricker med måtta i kontrast till skyterna och kelter som inte gör det. 
Intrycket är att Athenaios nedvärderar skyter och kelter men uppvärderar exempelvis 
spartaner.  

2.4.2 Hur konsumerades vin 

Vin var inte bara en dryck som släckte törsten, den omgärdades med mycket mystik, ritualer 
och riter. Hur vin konsumerade var uppenbart ett ämne som intresserade Athenaios eftersom 
han skriver en hel del om det. För att underlätta läsningen delas denna rubrik upp i sex mindre 
avdelningar. 

2.4.2.1 Att skåla  
När Athenaios skriver om att skåla i vin nämner han olika sätt på vilket detta görs, från 
vänster till höger eller till gudarnas ära.

155
 Ett exempel på detta är de två filosofernas samtal 

vid bordet, Demokritos och Theodoros (Cynolcus riktiga namn var Theodoros), som pratar 
om kransar och i denna dialog reciterar Demokritos ett stycke skrivet av Kallimachos, 
överbibliotekarie i Alexandria tillika diktare från 200-talet f.Kr., där en skål utbringas från 
vänster till höger.

156
 Det verkar som att det under antiken förekom diskussion om hur skålen 

skulle utbringas, för Athenaios berättar att poeten Persaios, en grekisk filosof från 200-talet 
f.Kr., skriver att han försökte hindra gästerna från att somna genom att fråga på vilka olika 
sätt man skall skåla.

157
  

Athenaios citerar Klearchos som skriver (10.457d) att atenarna drack oblandat vin vilket 
de gillade bättre än att skåla för Hygieia (hälsan). Han citerar också Kritias som menade att 
det inte var sed bland spartaner att utbringa skålar eller dricka vänskapsskålar till varandras 
ära.

158
 (Om det inte var sed för spartanerna att utbringa skålar borde det rimligen vara det för 

andra greker.)  
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 Dalby 2003, 351. 

153
 Däremot kunde oblandat vin ordinerat av läkare, druckit i rätt mängd, vara välgörande (Dalby 2003, 351). 

154
 Lissarrague 1990, 7. 

155
 Kritias, grekisk författare från 400-talet f.Kr., skriver att en asienfödd lydienbo införde seden att utbringa skål 

från vänster till höger och samtidigt nämna den personens namn man skålade för (10.432e-f). På ett annat ställe 

citeras Kritias som också berättar att man skålade från vänster till höger (13.600e). Guden Bromius tillägnas en 

skål i ett långt poem skrivet av Matro (4.137b). 
156

 Olson 2006, xxiii; Ath. 15.669e. 
157

 Ath. 4.162c. 
158

 Ath. 10.432d-e. 
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Athenaios berättar att i Iliaden skålar man med fulla bägare.
159

 Filosoferna i Laurentius 
hus skålar också till olika gudars ära efter att de avslutat en diskussion de haft om parfymer.

160
 

Mellan dessa två olika tidpunkter, när männen skålar i Iliaden och filosoferna skålar i 
Laurentius hus, sträcker sig en lång tidsperiod på runt tusen år. Athenaios visar, anser jag, 
med dessa citat, skålandes långa historia och placerar filosoferna vid middagsbordet i en lång 
historisk tradition som sträcker sig ända tillbaka till Homeros. 

Att det var mycket vanligt i den grekisk/romerska världen att skåla framgår från följande 
citat. Athenaios pratar med sin vän Timokrates och beskriver en familjefest där alla skålar.

161
 

Athenaios citerar den grekiske poeten Panyasis från 400-talet f.Kr., som utbringar skålar; “the 
first round of drinks to the Graces, the Seasons, and Dionysus; the second to Aphrodite and 
Dionysus again; but the third to Outrage and Foll”.

162
 Han skriver också (1.31a) att en grekisk 

general vid namn Achaios från 200-talet f.Kr., prisar vin från Bibline och utbringar en skål 
och Phylarkhos, en grekisk historiker från 200-talet f.Kr., berättar att kung Demetrios 
ignorerade människor som försökte smickra honom genom att skåla till hans ära.

163
  

De olika sätten Athenaios beskriver att skålen görs på visar hans vilja att upplysa och 
informera läsaren. Däremot är det inte tydligt att Athenaios i detta stycke lyfter upp ”det 
gamla Grekland”, visserligen nämner han atenarna men då i negativa ord när han säger att 
dessa skålade i oblandat vin. 

2.4.2.2 Dryckeskärl  
Athenaios skriver i Filosofernas middagsbjudning mycket om olika dryckeskärl. Dryckeskärl 
faller egentligen utanför denna uppsats undersökningsområde, men samtidigt som han skriver 
om olika dryckeskärl gör han olika intressanta beskrivningar av konsumtion av vin och dess 
konsekvens som är relevanta för denna undersökning.

 164
  

Athenaios säger att en sak som behöver diskuteras är grekernas påstådda vana att tidigare 
dricka ur små kärl med en stor del vatten i, medan barbarer drack ur stora dryckeskärl.

165
 

Dicaearchos från Messene, en elev till Aristoteles, skrev också att det inte var en gammal 
grekisk sed att dricka ur stora kärl.

166
 Seden kom från barbarerna, påstår Chamaeleon en 

grekisk filosof som var verksam på 300-talet f.Kr., och då dessa inte var så välutbildade som 
grekerna drack och åt de mycket. Att dricka ur stora bägare smögs på grekerna av barbarerna, 
som drack mycket för att de var dåligt utbildade.

167
 Chamaeleon berättar att man ingenstans 

bland grekerna på några målningar kan hitta stora kärl avbildade utom på målningar där 
hjältehistorier återges.

168
 Athenaios påstår att barbarers låga kulturella nivå hade till följd att 

de drack ur stora bägare, vilket kontrasteras mot grekernas (underförstått) högre utbildning, 
vilket hade till följd att dessa drack ur små kärl med mycket vatten i. 
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 Ath. 5.193a, Il. 9.224. 

160
 Ath. 15.692f. 

161
 Ath. 2.71e. 

162
 Ath. 2.36d. 

163
 Ath. 6.261b. 

164
 Det finns fler ställen i Filosofernas middagsbjudning där vinets konsumtion och konsekvens finns nämnt i 

samband med olika dryckeskärl. Xenofon skriver att dryckeshorn fulla av vin bars omkring och att alla tog av 

dessa (4.151b). Och Poseidonios, en grekisk filosof mm som levde mellan 135 och 51 f.Kr., berättar om en kung 

som blev avsatt av romarna. När denne ville få inflytande bland vanligt folk fyllde han stora kar med vin och 
lagade mycket mat så att alla kunde komma och äta och dricka (4.152e). I Bok 8 (349a) skriver Machon om en 

viss Stratonikos som krossade sin bägare och bad om en större. Antigonos från Krystos, en grekisk författare och 

konstnär från 200-talet f.Kr., berättar (10.420a) om en dryckesfest där det skickades runt en bägare med bara en 

slev vin i. 
165

 Ath. 6.461a‒b. 
166

 Ath. 6.461a. 
167

 Ath. 6.461b. 
168

 Ath. 6.461a-b. 
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Athenaios citerar Homeros som skriver att Agamemnons bägare alltid var fylld, att vinet 
delades lika och att de skålade med fulla bägare.

169
 Chamaeleon skriver något liknande när 

han säger att hjältarna (Homeros hjältar) ofta fulla var och därför behöver de stora bägare.
170

 
Här förs ett resonemang av Athenaios om hjältarnas stora bägare som var, konstaterar 
Athenaios, ett krigsbyte. I detta stycke där Athenaios berättar om att Homeros hjältar drack 
mycket motsäger Athenaios sig själv och så att säga skriver mot sin egen, enligt min åsikt, 
övertygelse. Men kanske ser vi här att Athenaios intention att skapa ett uppslagsverk står över 
hans vilja att vilja sjunga måttlighetens lov, som vi återkommer till i ett annat kapitel. 

Ferekrates, en grekisk komediförfattare från senare delen av 400-talet, berättar om 
kvinnor som drack ur bägare djupa som vintransportskepp. Dessa kärl var mycket stora, hade 
tunna väggar och svällde ut i mitten. Männen fick däremot dricka ur flata bägare utan sidor, 
dessa kunde inte ens hålla en klunk vin.

171
 Detta är en mycket intressant beskrivning. Av 

texten förstår vi att stora bägare inte var något positivt för Athenaios och här ger han en 
beskrivning av kvinnor som dricker ur väldigt stora bägare djupa som vintransportskepp, 
medan männens bägare inte innehöll mycket vin. Det är svårt att dra någon bestämd slutsats 
utifrån detta, men det är värt att lyfta fram och kanske finns det en värdering här från 
Athenaios sida, då vi vet att kvinnor under antiken inte var lika högt värderade som män. 

2.4.2.3 Dricka till gudarnas ära 
Athenaios skriver inte mycket om att dricka till gudarnas ära. Detta lilla stycke ligger nära 
stycket Offer, som återfinns under rubriken 2.4.3 Användning av vin till annat än att dricka.  

De flesta citat under denna rubrik berör det gamla Grekland. Seleukos, Alexander den 
stores befälhavare, påstår att förr i tiden drack man som regel bara till gudarnas ära.

172
 Det är 

svårt att veta vad Seleukos avser när han hävdar detta men min tolkning är att han menar att 
det var de gamla grekerna som drack på detta sätt. Uttrycket ger en känslan av kontinuitet, att 
det inte gäller ett annat folk eller ett annat land utan Seleukos egna förfäder och egna land. 
Det val Athenaios gör när han väljer att citerar denna källa är förmodligen inte slumpartat 
utan detta är något Athenaios också ställer sig bakom. Philochoros, en grekisk historiker från 
200-talet f.Kr., berättar att atenarna uttalade namnet Zeus Soter (frälsaren), över det blandade 
vinet och när de drack på detta sätt var deras säkerhet garanterad.

173
 Samme författare säger 

(14.628b) att grekerna sjöng till Dionysos ära när de drack vin. Athenaios citerar vidare 
Iliaden där det står att gudarna skålade med varandra i guldbägare.

174
  

I det sista kapitlet i Filosofernas middagsbjudning (15.701f‒15.702a) ger Athenaios en 
beskrivning av hur denna fest slutar. Precis när gästerna skall gå kommer en slav in med 
rökelse och annat. Gästerna ber till gudarna och gudinnorna och häller ut ett dryckesoffer och 
följer sedan den lokala seden att ge resten av det oblandade vinet till slaven som serverat och 
slutligen sjunger de en sång till Hygieias ära. Filosoferna vid middagsbordet gör det vi kan 
läsa att grekerna också gjorde, drack till gudarnas ära. Samma sed som fanns på det grekiska 
symposiet fanns också på den romerska middagsbjudningen, det finns en tydlig linje mellan 
dessa båda kulturer. 

Vi vet att vin spelade en viktig roll när antikens människor utövade sin religion. Ingen 
annan dryck än vin, exempelvis öl eller mjöd, ansågs vara gudomlig. Berusningen var, 
menade man, inte ett fysisk kroppsligt tillstånd utan ett andligt sådant där man fick kontakt 
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 Ath. 5.193a. Också på ett annat ställe (1.12b‒e) där Athenaios citerar Odyssén och Iliaden berättas det att 

maten delades lika, här står det också att man delade lika på vin (Od. 8.98).   
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 Ath. 6.461c. 
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 Ath. 11.481b‒c. 
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 Ath. 2.40c. 
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med gudarna.
175

 Vin ansågs vara en välsignelse, en gudomlig gåva från gudarna av mycket 
stor betydelse, den likställdes med gudinnan Demeters gåva till mänskligheten, säden.

176
 I 

Athenaios text återfinns vinguden Dionysos på många ställen.
177

  

2.4.2.4 Hur drack man 
De citat Athenaios återger över hur man drack vin är spektakulära.

178
 Athenaios betonar att 

man gärna drack tillsammans och att man drack på olika sätt och han ger också exempel på 
olika folkslags sätt att dricka vin.

179
  

Athenaios gör (8.363e‒364a) en jämförelse mellan de gamla grekerna i Iliaden, och hur 
människor idag uppför sig. De gamla grekerna drack sig inte fulla och låg heller inte ner vid 
fester, detta av respekt för gudarna. Det är en tydlig värdering Athenaios gör när han påstår att 
det gamla (i Homeros diktning) var bättre än samtiden. Athenaios skriver också på ett annat 
ställe att nu för tiden har människor ingen respekt för gudarna och ligger ner vid måltiden.

180
 

Han skriver vidare att de gamla (ancient) grekerna använde verbet sunagein för att beskriva 
när några drack tillsammans medan ordet sunagogion betydde att man drack tillsamman på ett 
party.

181
 När Athenaios använder uttryck som de gamla (ancient) får man uppfattningen att 

han vill placera sig som arvtagare till dessa och sätta in sig själv i en grekisk historielinje. 
Detta stöder tesen att Athenaios vill återskapa grekiska seder och traditioner. 

Herodotos skriver att perser tyckte mycket om vin men de fick inte spy eller urinera när 
andra såg på. Han skriver också att perser diskuterade allvarliga saker när de var fulla och 
dagen efter då de var nyktra gick de på nytt igenom besluten.

182
 Herakleides, en grekisk 

filosof från 300-talet f.Kr., berättar att när den persiske kungen hade dryckesparty, vilket ofta 
hände, gjorde ett dussin personer honom sällskap. En eunuck samlade ihop de män som fått 
äran att dricka tillsammans med honom men kungen och männen drack inte samma vin och 
männen satt på golvet medan kungen satt på en soffa med guldben.

183
 I texten kan vi se att 

Athenaios inte tycker om det persiska folkslag han skriver om, vilket kan ses som en hyllning 

                                                           
 

175
 Lukacs 2012, 10, 11, 15,17. 

176
 Lissarrague 1991, 4. 

177
 Det finns många myter och legender om hur vinet och vinplantan kom till Grekland och guden Dionysos är 

ofta kopplad till någon av dessa. En berättelse där Dionysos inte är med berättar följande; Hjälten Orestes hade 

en hund som hette Sirius. Denna hund födde en vinranka, denna ranka planterar Orestes och den växer upp och 

blir upphovet till vinodlingen i Grekland. I denna legend skall vinet ha kommit från thrakerna-ett folkslag 

boende på sydöstra Balkan (McGovern 2003, 243). Att den grekiske guden Dionysos ofta nämns i texten och 

inte den romerske vinguden Bacchus är troligtvis inte ett tecken på Athenaios vilja att återskapa det grekiska 

symposiets myter och traditioner. Athenaios var grek som skrev på grekiska därför var det naturligt för honom 

att använde det grekiska namnet på vinguden.  
178

 Plutarchos, en av filosoferna vid middagsbordet, citerar Eratosthenes även kallad Filologos som främst var 

vetenskapsman men också verkade som poet och levde på 200-talet f.Kr. i Grekland, Eratosthenes beskriver en 

festival där männen sov ute och drack ur medhavda pluntor. Filosoferna diskuterar i detta sammanhang olika 

festivaler (7.276b). 
179

 Eupolis, en grekisk författare från 400-talet f.Kr, som berättar i en dialog att de drack tidigt på morgonen och 

Theopompos skriver att de drack liggande på tre kuddar (1.17e och 1.23e). Platon berättar (2.38b) att de drack 

med ett glatt hjärta och Zenophanes, en grekisk filosof från 500-talet f.Kr., skriver (2.54e); ..You should say 

something like this in the winter season, when you´re lying beside a fire on a soft couch, with your belly full of 

food, drinking sweet wine and nibbling on chickpeas. Phylarchos påstår (4.142e) att vinet var något bättre om 

man drack det tillsammans med andra. I detta sammanhang står en slav över männen och håller vinet som redan 

var blandat. Grekerna drack tillsammans, som en gemensam akt skriver Lissarague (1991, 19). 
180

 Ath. 1.18b. 
181

 Ath. 8.365c. 
182

 Ath. 4.144a. 
183

 Ath. 4.145c. 
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till det gamla Grekland eftersom perserna var grekernas fiender, men kan också vara ett 
uttryck för ogillande av hedniska folkslag i allmänhet.

184
 

En intressant information Kritias ger är att hur man dricker varierar mellan olika städer. 
Här läser vi att atenarna bara dricker ur små bägare och skålar från vänster till höger medan 
människor från Chios och Thassos dricker från vänster till höger ur stora bägare. Människorna 
från Thessalien höjer stora bägare till vem de ville medan spartanerna dricker från 
individuella bägare som slavar hela tiden fyller på. Pyrgion, en okänd författare, skriver 
(4.143d) att alla (kretensare) fick en kopp blandat vin vid sin sida, medan pojkarna 
tillsammans fick dela på en skål blandat vin. Att Athenaios nämner att atenarna drack ur små 
bägare kan vara en värderingsfråga, eftersom att dricka mindre ansågs vara bättre. Av de 
passager som samlats under denna rubrik, som kallats Hur man drack kan man se att 
Athenaios vill ge läsaren mycket och olika information och det pekar på att ett av Athenaios 
syften var att skapa någon typ av uppslagsverk. 

2.4.2.5 Hur mycket drack man 
Athenaios skriver förhållandevis mycket om Hur mycket man drack, han är som tidigare 
konstaterats en vän av måttligheten och han förespråkar begränsad konsumtion av vin.

185
 

Några av citaten nedan handlar om att någon/några begränsar vinkonsumtionen för andra, 
vilket är intressant, ett kontrollsystem där man alltså inte ”fick” dricka hur mycket man 
ville.

186
 I stycket ovan har vi just läst att atenarna använde små bägare när de drack vin. 

Atenare och spartaner framstår som föredömliga när det gäller begränsat vinintag.
187

 Samma 
åsikter för Athenaios fram även i denna avdelning. 

Vad som kännetecknade en fri man (det är osäkert vad Athenaios anser vara en fri man), 
enligt Athenaios, var att dessa drack försiktigt och inga stora mängder, i motsats till vad män 
från Thrakien gjorde. En fri man blandade in konversation i sitt drickande och detta var som 
en medicin för hälsan.

188
 Här märker vi en tydlig värdering från Athenaios sida då han pekar 

ut män från Thrakien och säger att de drack mycket. Det är intressant att lägga märke till att 
Athenaios gärna talar illa om andra folk än greker och egyptier. Är det så att Athenaios med 
fri man syftar på greker och romare, vilket inte är otroligt, eller är det ett tecken på hans 
vurmande för det gamla Grekland som ett ideal. 

 Athenaios citerar två olika författare som berättar om spartaners begränsade 
vinkonsumtion och återigen märks Athenaios höga tankar om det grekiska Sparta. 
Dikaiarchos, en grekisk filosof, kartograf, geolog och författare från 300-talet f.Kr., skriver att 
varje spartansk man bidrog med ca 35 liter vin till den gemensamma mässen.

189
 Och under 

                                                           
 

184
 Athenaios berättar inte heller i positiva ordalag om när Kleopatra mötte Antonius i Kilikien. Kan det vara så 

att han såg Kleopatra och Antonius som upprorsmakare till det romerska riket? Sokrates från Rhodos skriver att 

Kleopatra förberedde ett kungligt dryckesparty med kärl i guld och pärlor (4.147e‒f). Sokrates berättar vidare i 

samma stycke att Antonius kallades sig själv för Dionysos och när han kom till Aten gjorde han sig en speciell 

hydda, inredd med olika attribut för Dionysos, där han drack med sina vänner redan i gryningen medan musiker 

från Italien underhöll honom och hela den grekiska världen kom för att titta på honom (4.148c).  
185

 Exempelvis Ath. 10.443‒444 där filosoferna vid bordet diskuterar vinets dåliga inverkan på folkslag och 

människor. 
186

 Alla stadsstater hade lagar som reglerade vinkonsumtionen, Sparta hade inte så många. Denna kontroll var 

nödvändig eftersom vin ansågs i grekernas ögon vara en tvetydig dryck, både nyttig och farlig. Den var 

egentligen giftig men Dionysos som gav den till människor gav dessa också regler hur man skulle använda den 

(Lissarrague 1991, 5, 6). 
187

 På en middag, skriver Hermias, en grekisk filosof från 300-talet f.Kr., under en festival till guden Dionysios 

ära på gudinnan Hestias födelsedag fick männen två bägare vin medan prästerna till Phytia Apollo och Dionysos 

fick dubbelt så mycket vin (4.149e). Sicon (ett slavnamn), kom hem, skriver Eubulos, genomvåt och drucken 

(1.23b). 
188

 Ath. 11.781d‒e (Bok 5 s 241). 
189

 Ath. 4.141c. Olson tror att det kan röra sig om ett månatligt bidrag. 
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den spartanske kung Kleomenes III regering fick ingen vin utan att han bad om det och det 
var först när kungen nickade till männen som dessa bad om att få vin, berättar Phylarchos.

190
  

Antifanes berättar (1.12c) att Homeros portionerade ut både kött och vin lika och 
Athenaios säger att man i Homeros satte ut en bägare till varje gäst på banketten (1.13d).

191
 

Detta ansågs förmodligen av Athenaios vara föredömligt.  

2.4.2.6 Underhållning och omgivning 
 Athenaios beskriver i Filosofernas middagsbjudning fester där man dansar, lyssnar på musik, 
duellerar och underhålls av gladiatorer. Han beskriver hur man parfymerar sig när man går dit 
och hur männen försöker reducera vinets kraft genom att hälla olja över huvudet.

192
  

Athenaios återger (3.97a‒c) en ordväxling mellan de två filosoferna vid middagsbordet, 
Ulpianus och cynikern Cynolcus, där Ulpianus anklagar cyniker i allmänhet för att vara 
outbildade. Han säger att Platon skriver i en av sina böcker att brist på utbildning medför att 
man på dryckesfester istället för att föra trevliga och intressanta diskussioner och njuta av de 
andra gästernas närvaro måste ha underhållning av olika slag exempelvis flöjtblåsare, dansare 
och harpospelare. Männen vill inte höra sina egna röster utan föredrar, påstår Platon, att låta 
någon annan prata istället. Sådant gör bara män med låg utbildning och med dålig bakgrund. 
Cynolcus blir arg och utbrister till Ulpianus: ”Frossare, du tillber din egen mage, det är allt du 
kan, inte ha en ordentlig diskussion”…

193
  

Som tidigare sagts är Filosofernas middagsbjudning ibland en text med paradoxer, men 
betänker man att det kan varit ett av Athenaios syften att skriva ett uppslagsverk är inte detta 
konstigt, då blir den till synes motsägelsefulla information texten ger naturlig. Detta blir 
tydligt när Athenaios citerar (1.14a) Homeros (Odyssén) som berättar om dryckesfester där 
man anställde både musiker och sångare.

194
 Älskvärda fester, prakt och ett glatt hjärta hör till 

vinets omgivning, skriver Panyasis, en grekisk skald som levde på 400-talet f.Kr., (2.37a). 
Vidare säger en okänd talare (1.32c) att vin inte bara behöver vatten utan också ett gott skämt 
och Simonides, en grekisk poet från 500-talet f.Kr., påstår att musik och vin har samma 
ursprung.

195
 Alexis berättar (4.134a‒c) att atenarna dansade på bordet på sina symposier, till 

och med när de bara kände doften av vin började de att dansa. Även gamla män kände sig 
tvingade att dansa även om de inte ville. Författaren Philochoros beskriver atenarnas 
Dionysosfestival på följande sätt. Innan föreställningen började, som man såg på med kransar 
i håret, åt man lunch och drack vin. Under hela föreställningen hälldes det upp vin och tilltugg 
serverades. När körerna gick in blev åhörarna erbjudna bägare med vin och när 
föreställningen var slut och gästerna var på väg ut blev de erbjudna vin igen.

196
  

Det är inte bara grekers festande Athenaios beskriver i någorlunda positiva ordalag. Han 
berättar också att Antiochos VIII samlade dryckesbröder från varje stad i Egypten och att 
dessa män kallades Jesters (6.246d). Athenaios citerar vidare Amphis, en grekisk 
komediförfattare från 300-talet f.Kr. (8.336c) som säger: ”Drink! Have fun! Life´s mortal, and 
our time on earth´s limited”. Nikolaos från Damaskus, en grekisk historiker från århundradet 
innan Kristi födelse, skriver att en del män från Kampanien duellerade på sina dryckespartyn 

                                                           
 

190
 Ath. 4.142d. 

191
 Od. 8.69‒70. Antiphanes och Athenaios skriver som om det är Homeros själv som gör detta, vilket det 

naturligtvis inte kunde vara då Homeros är författaren och inte någon rollfigur i något av verken.  
192

 När lyrspelaren Stratonikos skulle sova ville han ha vin inte för att han var törstig utan ifall han blev törstig, 

skriver Klearchos (8.350a). Harmodios, okänd författare, säger (11.479d) att varje gäst fick lite vin att dricka och 

han som serverade sa; smaklig måltid! Epikuros, en grekisk filosof från 300-talet f.Kr., (12 .513b) skriver att en 

tjänare hällde upp vin. 
193

 Det är intressant att Cynolcus anklagar Ulpianus att tillbe sin egen mage då detta borde vara en anklagelse 

riktad mot honom själv, cyniker som han är.  
194

 Od. 4.17‒19. 
195

 Ath. 2.40a. 
196

 Ath. 11.464f. 
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och romarna brukade ha gladiatorer som duellerade inte bara på teatrar och festivaler utan 
också på sina fester efter att de fått tillräckligt att äta och dricka, en sed de tog över efter 
etruskerna.

197
 Poseidonios skriver att också kelter ibland duellerade på sina middagar.

198
 

Athenaios skriver inget om att greker duellerade eller använde gladiatorer som underhållning 
på sina fester, vilket inte är konstigt då detta var en romersk sed, men det verkar inte som att 
Athenaios nedvärderar dessa aktiviteter även om det inte var grekiska seder.

199
  

Om, när och hur man skall använda parfymer berättar Athenaios om i ett 
sammanhängande stycke.

200
 Denna passage hos Athenaios är mycket intressant eftersom 

Athenaios här uttryckligen säger att ”allt atenarna introducerar är bäst på alla mänskliga 
områden”. I detta sammanhang där pratar han om parfymer vidgar han helt plötsligt 
perspektivet och flikar in att det atenarna introducerar är minsann bäst.

201
 Athenaios citerar i 

detta stycke Hikesios, en grekisk läkare från det första århundradet innan Kristi födelse, som 
ger råd om vilka parfymer som är lämpliga att använda på dryckesfester och på ytterligare ett 
ställe berättar Philonides (15.692a) om seden att hälla olja över varandras huvuden på sådana 
fester. Seden kom sig av att människors huvuden var torra och det de konsumerade drogs 
uppåt. På dryckesfester förväntas därför vinet stiga till huvudet, denna kraft reducerades om 
man hällde olja på huvudet.  

Det är mycket information Athenaios ger inom ämnet hur man konsumerade vin, detta 
gör att hypotesen att Athenaios ville skriva ett uppslagsverk stärks. Han skriver också mycket 
om det gamla Grekland. Värt att lägga märke till är att Athenaios två gånger i ovanstående 
text nämner Egypten. Han hyllar inte Egypten men han säger heller inget negativt om det, 
vilket han ofta gör om andra länder som inte är grekiska eller romerska. 

2.4.3 Användning av vin till annat än att dricka 

 Som vi tidigare konstaterat var vin inte bara en dryck som släckte törsten utan användes till 
så mycket mer och mängder av riter och myter är kopplade till vin. I denna avdelning 
undersöks hur Athenaios skriver om hur vin användes som offer, i mat, att tävla med och som 
medicin.  

2.4.3.1 Offer 
På flera ställen skriver Athenaios om att det hälldes ut dryckesoffer till gudarnas ära. Det var 
inte bara vin som användes till detta utan Athenaios skriver också om libationer bestående av 
mjölk, vatten, nektar, honung och vinäger.

202
 Dryckesoffer som inte gjordes på vin finns 

beskrivna under respektive kategori. De olika libationer Athenaios beskriver är lika till sin 
utformning trots att det nästa är tusen år mellan det första citatet från Homeros och den sista 
beskrivningen Athenaios ger som är när filosoferna vid middagsbordet häller ut ett 
dryckesoffer till gudarnas ära (se vidare 2.4.2.3 Dricka till gudarnas ära).

203
 Kanske vill 

Athenaios här placera sig i en lång tradition som sträcker sig ända tillbaka till Homeros 

                                                           
 

197
 Ath. 4.153f. 

198
 Ath. 4.153f. 

199
 Det var mycket viktigt med vem man åt, både i den grekiska och den romerska kulturen. Viktigast var det i 

den romerska världen, detta markerade hierarki, status och kontroll (Donahue 2015, 251).  
200

 Ath. 15.689. 
201

 Ath. 15.691.d. De parfymer han nämner är parfymer gjorda på rosor, myrten, kvitten, timjan och en parfym 

gjord på en vanlig blomma från Egypten. Hikesios, grekisk läkare från det första århundradet f.Kr., berättar 

också att parfymer kunde hällas på eller skrubbas in på kroppen. 
202

 Offer gjordes inte bara av mat utan kunde vara vapen, kläder, föremål och målningar eller blodsoffer från djur 

eller hela tempel som när det byggdes offrades till gudarnas ära. Offer var ett sätt att blidka guden och stärka 

relationen mellan offraren och mottagaren. Offrandet skulle göras med glädje, inte av tvång, attityden var viktig 

(Dowden 2004, 3, 4).  
203

 Ath. 15.701f-15.702a. 
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diktning via Platon till Athenaios tid, eller så härmar han medvetet Homeros. De citat 
Athenaios återger är båda från Iliaden, där Homeros berättar att skinande vin från en gyllene 
bägare hälldes över ett brännoffer (5.189f) och på det andra ställe som Athenaios citerar sägs 
det att det hälldes upp offervin i allas bägare och sedan hälldes detta ut som ett offer 
(5.179c).

204
 Athenaios berättar på tre ställen om hur Platon offrade på symposier, efter 

middagen hälldes det ut ett offer och sjöngs till gudarnas ära (5.179d), det dracks från en 
offerbägare (5.192b) och (10.423b) det uppmanas att vi skall göra som Platon, be till gudarna 
och blanda lite vin. Athenaios låter även andra antika författare berätta att man gjorde olika 
offer. Theofrastos berättar om Euripides, den grekiske tragediförfattaren från 400-talet f.Kr., 
att han tillsammans med andra pojkar från den atenska överklassen hällde ut dryckesoffer 
(10.424f). Hieronymos från Rhodos, en grekisk filosof från 200-talet f.Kr., berättar att 
detsamma gjorde Sapfos bror (10.425a), och Pyrgion skriver att när kretensare sitter 
tillsammans i den gemensamma mässen häller de ut ett dryckesoffer i tysthet till gudarnas 
ära.

205
 Vidare berättar Philonides, en romersk läkare från 200-talet e.Kr., att atenarna först 

hällde ut ett offer av blandat vin sedan åkallade de Zeus.
206

 

2.4.3.2 Vin i mat 
Även om Athenaios på flera olika ställen nämner att vin användes i bakning, matlagning och 
konservering nämns det inte i ett sammanhängande stycke utan bara i förbigående. Athenaios 
ger trots detta en liten bild av hur antikens människor använde vin till olika typer av 
matlagning.

207
 De två gånger Athenaios förankrar något i tiden i detta stycke är när han 

berättar om morgonmålets olika namn och när han berättar att föregångarna konserverade 
druvor i vin (14.653e). De övriga citaten ger ingen tidshänvisning eller geografisk 
information. När Athenaios använder ordet föregångare hänvisar han till de gamla grekerna. 
Han säger nämligen att våra ”föregångare också visste om konserverade druvor i vin” och tar 
Eubulos text som exempel, den grekiske komediförfattare som var verksam i Aten på 300-
talet. 

Det morgonmål Athenaios beskriver kommer från ett citat av Homeros (1.11c) som 
berättar att hjältarnas morgonmål kallades för ariston.

208
 Bordsgästerna vid Athenaios 

middagsbord jämför i detta sammanhang olika ord för morgonmål.
209

 Athenaios refererar här 
tillbaka till det gamla Grekland och jämför deras ord med ord från sin egen tid. Filosoferna 
diskuterar också bröd (3.108f och framåt) samtidigt som bröd och mat ställs fram till dem där 
de sitter. I texten som följer finns många recept på bröd.

210
 Efter att filosoferna vid 

middagsbordet hållit denna långa diskussion om bröd bestäms det att de äntligen skall börja 

                                                           
 

204
 Il. 11.774‒775; Il. 9.175‒177. 

205
 Ath. 4.143e. 

206
 Ath. 15.675c. Athenaios berättar på flera ställen om guden Hermes. Poeterna Sapfo och Alkaios, som levde i 

skiftet mellan 500 och 600-talet f.Kr., skriver båda att Hermes ger gudarna ett dryckesoffer.
206

 På ett annat ställe 

skriver Athenaios, och citerar Homeros, att man gav Hermes ett dryckesoffer, inte Zeus, eftersom Hermes var 

sömnens gud och männen just var på väg att lämna festen, förmodligen för att gå hem och sova. Männen hällde 

också ett dryckesoffer på offerdjurets tungor eftersom Hermes, enligt Athenaios text, också var uttydningens gud 

(Ath. 1.16; Od. 341.  
207

 I Apicius kokbok nämns inte vin direkt som någon ingrediens i matlagning, däremot omnämns vinäger hela 

183 gånger i boken (Alpsten 2012, 18).  
208

 Od. 16.1‒2. 
209

 Ath. 1.11b‒e. Lite oklart men det verkar som att grekernas morgonmål kallades för akristimon, för att de 

doppar maten i outspätt vin och äter det. 
210

 I ett av dessa (3.113d) återfinner vi ett recept på bröd där ingredienserna är lite vin, peppar, mjölk och olja, 

mjöl var förmodligen en självklar ingrediens. Detta bröd kallades brödvåfflor. Längre fram berättar Athenaios 

(3.114f) om kornkakor, vilket Olson inte tror bakades i ugn utan knådades ihop. Här återfinns en sorts kornkakor 

som kallades vinkakor.   
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äta middag och det förs in saltfisk.
211

 Nu börjar en ny diskussion om fisk. I detta samtal, som 
berättas av Alexis, återfinnes ett recept på fisk där vitt vin hälls över fisken.

212
  

2.4.3.3 Kottabos 
Kottabos var en tävling och lek som var vanlig på grekiska symposier. Den hade förmodligen 
sitt ursprung på Sicilien och var populär bland både kvinnor och män.

213
 Leken finns avbildad 

på vaser från slutet av 500 f.Kr. och gick till så att en person kastade bottensatsen av vin från 
sin vinbägare på ett föremål. Priset kunde vara exempelvis en hetär eller en pojke, ägg eller 
kakor. Spelet förekom inte i någon större omfattning under romersk tid utan var populärt 
under den klassiska tiden i Grekland.

214
  

Kottabos verkar vara ett ämne som intresserade Athenaios eftersom han behandlar det i 
ett sammanhängande avsnitt (15.666b‒669a). Detta tyder på att Athenaios vill ge ordentlig 
information i ämnet och berätta för läsare och eftervärld hur detta spel gick till. Detta ger en 
antydan på Athenaios vilja att skapa ett uppslagsverk, men kottabos kan också vara ett 
exempel på att Athenaios ville återskapa gamla grekiska ideal och seder i den romerska värld 
han levde.  

I stycket finns inga citat från Homeros, vilket inte är konstigt eftersom spelet inte spelades 
vid den tiden och det verkar inte som att filosoferna vid middagsbordet spelade kottabos utan 
det vara bara föremål för diskussion. 

I avsnittet om kottabos diskuterar filosoferna vid middagsbordet olika varianter på detta 
spel. Ulpianus berättar för de andra gästerna att spelet uppfanns på Sicilien och att sicilianarna 
var så förtjusta i spelet att de hade speciella rum avsedda för detta.

215
 Athenaios citerar 

Euripides (15.666c) som skriver att en form av spelet bestod i att skjuta på en gammal mans 
huvud. Ytterligare en variant av spelet var skriver Nikochares, en grekisk komediförfattare 
från 400-talet f.Kr., att skjuta på tomma vinägerflaskor som låg och flöt i ett kar och den 
deltagare som sänkte en av dessa vann.

216
 Priset kunde enligt Antifanes vara ägg, bakverk 

eller snacks. Platon berättar (15.666d) att kottabos var ett spel som spelades av fulla och att de 
förlorade sina kläder om de kastade dåligt.

217
  

2.4.3.4 Vin som medicin  
Athenaios skriver mycket om vin som hälsofrämjare både till kropp och själ.

218
 Athenaios 

menade att vin var nyttigt om man använde det disciplinerat. I Athenaios val av citat finns 
många myter kopplade till vinets hälsoeffekter.

219
 Han använder ett helt sammanhängande 

                                                           
 

211
 Ath. 3.116a. 

212
 Ath. 3.117d. Ytterligare några ställen där Athenaios skriver om hur vin användes i mat; En okänd författare 

skriver (4.170d) att man använde vinmust för att ge färg på mat, förmodligen var det en sås som tillreddes med 

vin och Athenaios berättar (14.661b) att det droppades vinmust över stuvat killingkött. Mycket vin användes 

också enligt Philyllios, grekisk komediförfattare 300 f.Kr., (eller någon annan skriver Athenaios) när man 

slaktade och tillredde svin (Ath. 9.381b). Kyniker Aristoxenos var så förtjust i lyx, berättar Athenaios, att han till 

och med vattnade sin sallad med honungsvin (Ath. 1.7c). 
213

 S.v. kottabos, New Pauly Online (2015-06-24).  
214

 S.v. kottabos, New Pauly Online (2015-06-24); Dalby 2003, 189. 
215

 Ath. 15.668e. 
216

 Ath. 15.667e. 
217

 Athenaios nämner också om en annan tävling där Antifanes berättar att de som inte kunde svara på en gåta 

fick straffet att dricka vin med saltvatten i och att tömma denna bägare utan att andas (Ath. 10.459a‒b).  
218

 Ex Ath. 1.26a‒b. 
219

 Alexis skriver att gammalt vin inte bara smakar bättre utan också är bättre för hälsan eftersom det främjar 

matsmältningen genom att bryta ner maten bättre. Den absorberas lättare av kroppen och ger den mer energi, 

blodet blir rödare och mer absorberande. Vinet ger också ostörd sömn (1.26a). Theopompos påstår att rött vin 

stannar i systemet längre, vitt vin är vekt och tunt och gult vin är bättre för matsmältningen (1.25b‒c). 

Hippokrates skriver att sött vin inte producerar förvirring och stiger inte till huvudet lika snabbt. Det ger mindre 

anfall och passerar snabbare genom systemet (2.45e). I Bok 1 kap 10c‒d säger Athenaios att vin passerar snabbt 
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avsnitt till att beskriva hur olika viner påverkar kroppens olika organ. Athenaios anser att man 
inte skall vara orolig för att man faller bakåt efter att ha druckit vin, det gör man bara om man 
druckit öl.

220
 Olika berusningsmedel, påstår Aristoteles, gör att olika anatomiska delar bryts 

samman i din kropp, och du faller till vänster eller till höger, framåt eller på ansiktet.
221

 
Förutom detta sammanhängande stycke finns det andra citat om vin som medicin utspridda i 
texten.

222
 Sekundärlitteraturen berättar att sjukdom ansågs under antiken vara en obalans eller 

en förändring av kroppsvätskorna och vin ansågs vara mycket viktigt medicin i detta 
sammanhang.

223
 

En koppling till det gamla Grekland ger den grekiske läkaren Mnesitheos som levde på 
300-talet f.Kr., han berättar att gudarna introducerade vin till de dödliga och att vinet är till 
största nöje för dem som brukar detta på ett bra sätt men har motsatt verkan för den som 
saknar disciplin. Vin tar väl hand om dem som använder det bra och styrker deras själar och 
kroppar. Gudarna gjorde också vin användbart som medicin så att det kan blandas med andra 
flytande mediciner. Jag anser att här finns en koppling till gamla Grekland för att när denne 
grekiske läkare talar om gudarna är andemeningen i texten att det också är Athenaios gudar. 
Athenaios skriver också att Dionysos brukar kallas läkaren och på samma ställe säger 
Athenaios att oraklet i Delphi bad vissa människor att kalla Dionysos givaren av hälsa.

224
 

Athenaios berättar i ett långt avsnitt om hur vinet påverkar hälsan positivt (1.32c‒1.33f) där 
han citerar flera antika författare (alla från tidskategorin övriga citat).

225
 Athenaios skriver 

också om ett stort dryckeskärl (11.483f‒484a) som är bra att använda om man vill dricka 
väldigt mycket.

226
 På detta ställe där Mnesitheos citeras står det att en del människor lider av 

att dricka mycket men hans åsikt är att det ibland är bra att dricka stora mängder för det renar 
kroppen och gör själen avspänd. Han ger tre råd till dem som skall dricka mycket. Drick inte 
dåligt eller oblandat vin, ät inget och sov inte förrän du i varje fall har spytt lite. När du så har 
spytt ta ett bad och vila lite. Om du inte lyckats spy ordentligt ta ett längre bad i mycket varmt 

                                                                                                                                                                                     
 

genom kroppen om ingen mat tillförs. Människor med hjärtproblem skall exempelvis äta något samtidigt för att 

uppnå önskad effekt. Theofrastos skriver (11.463c) att vin erbjuder tröst på ålderdomen och Teleclides, en 

grekisk komediförfattare som levde på 400-talet f.Kr., berättar (11.486a) att det är bra att dricka honungssött vin 

för det får dig att sova gott.  
220

 Svårt att avgöra vem som pratar, Athenaios eller ett antikt citat. 
221

 Ath. 10.447b. 
222

 Ex Ath. 11.486a. 
223

 Boulay 2015, 273, 274. 
224

 Ath. 2.36a‒c. 
225

 Athenaios berättar i detta stycke att en sorts vin är vitt, ett annat gult och ett tredje mörkt. Det vita är det 

lättaste och det är urindrivande, det hettar upp huvudet för vin i allmänhet åker upp och ned i kroppen. Söta viner 

och gula viner är enligt Athenaios extremt nyttiga. Söta viner smörjer upp området det passerar, gör de flesta 

ställen i kroppen tjockare och ger därför mindre skada på huvudet. Han skriver vidare att mörka viner är bra när 

man växer (svårt att veta vad Athenaios menar med detta) medan vita viner gynnar urinering. De lätta och gula 

vinerna är torra och gynnar matsmältningen. Vin med sjövatten tillsatt ger ingen baksmälla, det mjukar upp 

tarmarna, producerar gas och stöder matsmältningen. Vin från Knidos gynnar blodcirkulationen, är hälsosam, 

verkar avslappnande på tarmarna men dricker man för mycket gör det magen orolig. Vin från Chios är, enligt 

Athenaios, bäst speciellt en viss sort som heter arousiskt. Det finns tre varianter på detta vin, ett är torrt, det 

andra är sött och det tredje kallas autokratos och är ett vin blandat med sig själv, vilket innebär att det inte 

behöver blandas med något annat. Det torra vinet är bra för magen, urindrivande och nyttigt, det söta vinet är 

nyttigt och fylligt och autokratos är något mitt emellan. Vin som inte är blandat med något sjövatten är 

sammandragande, och viner som produceras i ett område utanför Alexandria är utsökta och tas lätt upp av 

kroppen, går inte till huvudet och är urindrivande. Vin som produceras runt Thebe i Egypten är tunt och 

lättsmält, främjar matsmältningen så snabbt att till och med människor med feber kan dricka detta vin utan att ta 

skada. Athenaios talar här om städer i Egypten på ett positivt sätt vilket stöder en av uppsatsens hypoteser, att 

Athenaios ville lyfta upp sitt eget hemland. 
226

 På detta ställe är det svårt att säga om det är Athenaios som talar eller om det är ett citat av en antik författare. 
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vatten.
227

 Samma tanke återfinns på ett annat ställe (15.665d), där en läkare vid 
middagsbordet berättar om människor som badat och sedan druckit stora mängder vin och 
spytt upp det som ett sätt att rena magen. Denna läkare påstår att detta inte var en gammal 
tradition. Texten motsäger sig själv med dessa två citat, det ena från Mnesitheos och det andra 
från en gäst vid middagsbordet. Läkaren vid middagsbordet påstår att detta inte var en 
gammal tradition att spy för att rena magen men Mnesitheos ger rådet att göra så. I läsarens 
ögon blir läkarens påstående fel eftersom Athenaios citerar ett gammalt citat som påstår 
motsatsen, här är Athenaios inkonsekvent. Det intressanta är ändå att även om Athenaios 
motsäger sig själv i texten, så diskuterar filosoferna vid middagsbordet huruvida det var en 
gammal tradition att göra detta eller inte. Det gamla diskuterade man och funderade över. 
Motsägelserna är också ett tecken på Athenaios vilja att skapa en uppslagsbok, men kan också 
visa att Athenaios helt enkelt är slarvig när han skriver. Listan på vin som medicin är ett 
tecken på Athenaios vilja att skapa ett uppslagsverk samt den stora mängd information han 
placerat ut i på olika ställen i texten.  

Alla citat under rubriken om offer har hänvisningar till det gamla Grekland på något 
sätt.

228
 Athenaios nämner både citat av Homeros och Platon och han berättar om kretensare 

och atenare. Jag menar att här visar Athenaios sitt goda öga till det gamla Grekland. Man ser 
också att Athenaios vill ge läsaren olika typer av information från olika tider i den grekiska 
historien, allt ifrån Homeros till senare grekiska författare som Hieronymos från Rhodos. 
Under rubriken vin i mat kan man också märka att Athenaios vill informera läsaren och 
hypotesen att han ville skriva ett uppslagsverk märks i denna diskussion.  

2.4.4 Hur påverkades människor av vin  

Vi går nu över och tittar på ett ämne som förefaller ha intresserat Athenaios mycket, nämligen 
hur vin påverkar människor. Jag vill påstå att det är här som tyngdpunkten finns när han 
skriver om vin. Athenaios skriver om vinets effekter på både på kropp och själ och han skriver 
om det i hela sammanhängande stycken vilket visar att ämnet har ett egenvärde för honom. 
Athenaios skriver om vinets både positiva och negativa följder. Vinet gör att en människa 
tänker klarare, håller problemen borta och skapar lycka, några exempel på positiva 
egenskaper Athenaios nämner.  

I avsnittet som tar upp vad Athenaios skriver om fylla kan man läsa att gudarna inte gillar 
dåligt uppförande. Athenaios drar sig inte för att ge förmaningar och sätta in folkslag och 
människor i olika moraliska fack, han skriver på flera ställen att spartaner är nyktra, dessa 
greker står högt i kurs hos Athenaios, medan andra folkgrupper såsom lydier, perser, kelter, 
iberer och folk från Thrakien gärna dricker mycket. Han berättar också att Alexander den 
store konsumerade stora mängder vin.

229
 

2.4.4.1 Påverkan 
Vinets påverkan hänger nära samman med vad Athenaios säger om vin som medicin och är ett 
av de största ämnen Athenaios tar upp i sin text. Ett genomgående tema hos Athenaios är att 
lagom med vindrickande är nyttigt men att överkonsumtion inte är bra, vare sig för moralen 
eller kroppen. Athenaios menade att förr drack man sig inte full eller uppförde sig dåligt. Ett 

                                                           
 

227
 Ath. 11.484a‒b. 

228
 Följande citat har inte hänvisningar till det gamla Grekland. Machon skriver att de behöll en helig tystnad och 

hällde ut ett dryckesoffer (8.349c). Parthenios, en grekisk grammatiker som levde på 100-talet innan Kristi 

födelse, berättar att närhelst en viss kung närmade sig staden, gick någon ut och mötte honom med en bägare vin 

som han tog och hällde ut som ett dryckesoffer (11.467d). Eratosthenes, en grekisk vetenskapsman från 200-talet 

f.Kr., säger enligt Athenaios, att när de fyllde kärlet av någon anledning hällde de också ut ett offer till gudarnas 

ära (11.482b). 
229

 Ath. 10.432a, Ath. 10.433b, Ath. 10.435b‒c. 
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exempel på detta ger Philonides som skriver i en av sina böcker, som Athenaios citerar, att 
Dionysos introducerade vinet i Grekland och att människor då konsumerade obegränsade 
mängder av drycken vilket fick till följd att de fick delirium och uppförde sig tokigt. En gång 
drack en grupp människor vin på stranden då plötsligt en våldsam regnstorm bröt fram och 
avbröt festen. Vatten fyllde vinskålarna som fortfarande innehöll lite vin och när regnet lagt 
sig återvände människorna och smakade det nu med vatten blandade vinet och fann att det 
lugnande och gav smärtlindring. Grekerna prisar nu gudarna när de dricker det blandade 
vinet.

230
 Ett annat exempel Athenaios ger på samma tema är när han citerar Timaios, en 

grekisk historiker som levde i slutet av 300-talet och i början av 200-talet, som berättar 
(2.37c) om en händelse som ägde rum i Akragas. Några unga män blev fulla i ett hus och i 
fyllan och villan blev de feberaktigt tokiga. De trodde sig vara ombord på ett sjunkande skepp 
och började slänga ut möbler genom fönstren i tron att de kastade ut barlast. Stadens 
styrelsemän kom och skulle ställa saker till rätta, och eftersom de unga männen var ångerfulla 
och rädda blev de förlåtna.  

Athenaios citerar både Eubulos och Euripides som båda understryker att måttligt med 
vindrickande är bra men för mycket är dåligt. Eubulos ger (2.36c‒d) en rolig beskrivning av 
vinets påverkan glas för glas. Det första, andra och tredje glaset ger positiva resultat, men med 
det fjärde glaset börjar dekadensen, då blir vinet destruktivt. Samma tankegång fortsätter 
Euripides med (2.40b‒c) och skriver att den som konstant fyller sig själv med vin blir 
vårdslös men den som bara dricker lite blir eftertänksam. 

231
 Men Athenaios är inte 

konsekvent för i sin text refererar han också till Homeros diktning som på ett ställe visserligen 
säger att vin gör att en mans styrka försvinner och gör honom oduglig, men på ett annat ställe 
skriver att närhelst en man är full av vin och mat kan han strida hela dagen och förtfarande 
hålla humöret uppe.

 232
 

Athenaios ger utspritt i texten olika information om vinets skilda effekter.
233

 Han hävdar 
att vin gör humöret mildare, (1.30e) man skrattar, får visdom, kvickhet och sunt förnuft.

234
 

Man blir pratsam och man blir befriad från smärta.
235

 Athenaios berättar också att Zenon från 
Kition, en grekisk filosof från 300-talet f.Kr., (2.55f) var en mycket hård och otrevlig man 
men när han fick lite vin blev han vänlig och mild. Zenon sade om sig själv att han var precis 
som en lupin innan den fått vatten, otäck och hård, men vattnad (med vin) söt och mild.

236
  

                                                           
 

230
 Ath. 15.675b‒c. 

231
 Vinet tar väl hand om dem som använder det väl och styrker deras kroppar och själar, men dricker du vin utan 

vatten paralyserar du din kropp. Vin hör också, enligt Athenaios, ihop med sång, spel och sensuell kärlek. 

Negativa effekter vinet ger är att styrkan försvinner, man blir våldsbenägen, högfärdig och grälsjuk. Athenaios 

skriver (7.325d) att om en man dricker en blandning av vin och en viss sorts fisk kan han inte få erektion och om 

en kvinna dricker samma dryck kan hon inte bli gravid (Svårt att avgöra vem som pratar, Athenaios eller ett 

antikt citat). Aristofanes, den grekiske komediförfattaren, varnar också för att dricka vissa viner då männen får 

erektion av dessa (Ath. 1.29a).  
232

 Ath. 1.10b. Osäkert var någonstans i Homeros diktning detta står att styrkan försvinner då Athenaios i texten 

skriver att Homeros säger detta någonstans. Detta är intressant att Athenaios lägger ord i Homeros mun utan 

referenser. Är det något Athenaios vill att Homeros skall säga? Att en man kan strida hela dagen står i Ath. 2.40a 

och Il. 19.167‒169. 
233

 Athenaios refererar till Aristoteles som säger att äldre människor blir fulla fortare eftersom de har mindre 

naturlig hetta inom sig och denna hetta är svagare än yngre människors hetta, de väldigt unga blir också fulla fort 

för de har en stor mäng hetta inom sig och de blir lätt överväldigade av den stora mängden hetta sig. Grisar blir 

fulla på pressrester från druvor, hundar och korpar blir fulla när de äter en viss sorts planta och apor och elefanter 

blir fulla när de dricker vin (Ath. 10.429d). 
234

 Ath. 2.35e. Ett citat av den grekiske poeten Chairemon som levde på 300-talet f.Kr.. 
235

 Ath. 2.39 b‒c. I samma stycke finns också ett epigram citerat; Wine is a mighty steed for a witty bard. 

Sofokles skriver att man blir befriad från smärtan (2.40a). 
236

 Förmodligen citat av Antigonos. 
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Athenaios ger i följande citat ytterligare exempel på hur olika viner påverkar människor. 
Alla geografiska platser Athenaios här nämner är grekiska, vilket stärker bilden av hans vilja 
att lyfta fram det gamla Grekland och dess kultur. Theofrastos skriver att vin producerat i 
Heraia i Arkadien gör män som dricker det galna och kvinnor fertila. Han skriver också att det 
finns flera viner från Cerynia i Achaea som ger kvinnor som dricker det missfall och att bara 
äta druvorna vinet var gjort av orsakar missfall. Theofrastos påstår också att en sorts vin från 
Thassos gör att man faller i sömn och ett annat vin härifrån gör att man håller sig vaken.

237
  

Athenaios ger på ett ställe (2.37a‒2.40c) med hjälp av citat från antika författare en 
sammanhängande beskrivning av vinets påverkan på människor. Denna sammanhängande 
beskrivning tyder på att Athenaios vill informera och upplysa läsaren om detta ämne.

238
 

Athenaios talar till Timokrates i början av Bok 5 och berättar att filosoferna innan hade 
haft en lång diskussion om symposium och att han nu skall återge vad som sagt om detta till 
honom. Här skriver Athenaios att vin verkar dra människor närmare varandra genom att det 
verkar avslappnande och värmande på själarna.

239
 Något liknande berättar Athenaios på ett 

annat ställe (11.782d) och säger att spendera tid med att dricka expanderar, vårdar och vidgar 
själen genom att den uppfriskar och uppväcker en individs sinne och gör så att han tänker 
klart. Apollophanes, en grekisk filosof från 200-talet f.Kr., påstår att en bägare vin gör en 
människa lycklig hela dagen (11.485f). Hippokrates skriver att sött vin går mindre till huvudet 
än annat vin med en vinigare karaktär och gör mindre anfall på de rationella faciliteterna.

240
 

En del av de citat Athenaios ger i diskussionen om vinets påverkan är motsägelsefulla, en 
del citat prisar vin medan andra varnar för detsamma. När man läser om vad Athenaios 
skriver om vins påverkan framträder också ytterligare ett syfte, nämligen hans vurm för ett 
balanserat vinintag. All den stora mängd information han ger i texten om ett begränsat 
vindrickande är förmodligen inte där av en slump, han måste ha haft en avsikt med detta. Det 
är också intressant att Athenaios i denna avdelning citerar förhållandevis sena citat av 
exempelvis läkaren Philonides som skrev på 200 e.Kr. 

2.4.4.2 Fylla 
Eftersom Athenaios skriver mycket om fylla har detta stycke delats in i mindre rubriker för att 
underlätta läsningen: Dricka med måtta, Bota fylla, Hylla fylla och varna för fylla och 
Påverkan av fylla. Men Theopompos påstår lite oväntat att man inte bara blir full av att dricka 
vin, det fanns en flod som rann genom Pelagonien vars vatten gjorde att den som drack av det 
blev full!

241
  

                                                           
 

237
 Ath. 1.31f. 

238
 Athenaios fortsätter och säger att vatten gör människor uppfinningsrika medan vin kastar en skugga över 

tänkandet (2.43f, citat av Eubulos). I en passage där filosoferna diskuterar kransar gör Ulpianus följande 

uttalande som lämnar Cynolcus, enligt texten, svarslös; …”for individuals who are intrested in gluttony, ugly 

behavior, and drinking, and are not careful, are like monkeys or similar creatures”. (15.679b). 

Vin gör också att man blir högfärdig enligt Pindaros (11.782d) och Herakleides säger att du skall äta lagom med 

mat innan symposiet börjar, det reducerar vinets effekter (3.120c). Han skriver bland annat att vin gagnar 

människan på jorden lika mycket som elden gör, det håller problemen borta och är vid ens sida vid varje sorg. 

Sång, spel och sensuell kärlek passar bra tillsammans med vin. Vin och sanning hör enligt denna passage också 

ihop och Philochoros säger att vindrickare inte bara blottar vilka de själva är utan också andras hemligheter. Det 

står vidare att två saker kan man inte dölja, att man druckit vin och att man är kär. Athenaios citerar också 

Aristoteles som skriver att individer som blir fulla på vin faller framåt på ansiktet medan de som dricker öl 

endast blir bedövade (Ath, 1.34b). Ion från Chios, en grekisk författare och filosof från 400-talet f.Kr., som 

citeras av Athenaios på samma ställe menade att vin var mänsklighetens herre (2.35e). 
239

 Ath. 5.185c (Bok 5, s. 373). 
240

 Ath. 2.45f. 
241

 Ath. 2.43d. Athenaios nämner Dionysos på många olika ställen. Några citat som visar på detta är följande. 

Ulpianus och Cynolcus grälar med varandra och då citeras Dionysos som skriver att med vindrickande kommer 
grälsjuka (15.669c). Ion från Chios, grekisk poet från 400-talet f.Kr., jämför (2.38e) Dionysos med en tjur på 
grund av det tillstånd de som dricker vin kommer i och med en leopard då vindrickarna också blir våldsbenägna.  
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Dricka med måtta: Ett genomgående tema hos Athenaios är att drickandet av oblandat vin 
ofta hör samman med fylla.

242
 Pythagoras, berättar Athenaios, drack inte mycket och levde 

mycket enkelt.
243

 Athenaios citerar (10.419d‒e) antika filosofer som alla rekommenderar att 
dricka moderat. Ariston, en grekisk filosof från 200-talet f.Kr., berättar att Polemon från 
Akademin gav folket det rådet, att när de var på väg till en fest tänka på att de skulle må bra 
även nästa dag.

244
 Hegesander berättar att Timotos, son till Conon, som var van vid dyra 

middagar tillsammans med generaler blev inbjuden av Platon till en fest på Akademin. Denna 
fest var enkel men sofistikerad. Timotos sade senare att de som var på fest tillsammans med 
Platon mådde bra dagen efter.

245
  

Athenaios refererar (8.363f)) till ett ställe i Odyssén och säger att människorna förr trodde 
att gudarna var med när de firade festivaler därför arrangerade de sina fester på ett 
ordningsamt sätt.

246
 Därför satt de upp, låg inte ner när de festade och de blev inte fulla. 

Athenaios berättar (10.420e) att nuförtiden och speciellt i Alexandria är det vanligt med fester 
som spårar ur i skrik, bråk och att människor där slår sina slavar, han menar att gudarna 
vänder bort sitt ansikte från sådant dåligt uppförande. Det är intressant att den till Egypten 
ofta så positivt inställde Athenaios nämner Alexandria i så negativa ord. Får argumentationen 
om grekernas senare dekadens stå över viljan att lyfta fram Egypten i positiva ordalag? 
Athenaios skriver vidare att på den gamla goda tiden blev människor inte fulla och Pittakos, 
en grekisk statsman som levde på 500-talet f.Kr., varnar Periander av Korint, envåldshärskare 
som levde på 500-talet f.Kr., för vilda fester eftersom sådana kan avslöja vem man verkligen 
är.

247
 Athenaios påstår att det fortfarande är sed bland en del greker att dricka måttligt, men 

när det lyxiga livet tog överhanden rullade grekerna ner från stolar till soffor och blev fulla på 
ett ansvarslöst sätt.

248
 Komediförfattaren Alexis skriver att grekerna brukade göra sina bägare 

mindre, inte för stora och filosofen Platon säger att man inte skulle dricka sig berusad annat 
än på festivaler och gärna inte heller på bröllop.

249
 Athenaios citerar Aiskylos och säger att 

Aiskylos försöker projicera sin tids lyx på tiden då Homeros skaldade. Aiskylos menade, 
vilket då inte var sant, att grekerna då var så fulla att de kastade pisspottor på varandra.

250
  

Athenaios menade att grekerna på den gamla goda tiden var återhållsamma med sin 
vinkonsumtion, men att de inte alltid är det nu. Citaten i ovanstående text ger Homeros verk 
stort utrymme. Homeros karaktärer är återhållsamma i sin vinkonsumtion och bilden 
Athenaios ger är att dessa attityder är stilbildande för grekerna.

251
 

Lydier, perser, kartager, kelter, iberer och thraker dricker mycket men spartaner undviker 
att dricka.

252
 Athenaios citerar Platon och skriver att hela städer var fulla under Dionysos 

festivaler, dock inte Sparta, där fick de som drev omkring i staden fulla hårda straff.
253

 
Athenaios har höga tankar om Sparta och återkommer på flera ställen till deras återhållsamhet 
i vindrickande, vilket dessa två citat visar.

254
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251
 Just bruket att dricka vin på symposium var ett sätt att ritualisera vindrickande för att göra det säkrare och 

förhindra okontrollerat drickande (Corner 2015, 234). 
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Athenaios ger ytterligare några målande bilder när han sjunger måttlighetens lov. Han 
berättar att Panyasis säger att man skall sluta dricka i tid. Efter andra bägaren bör en man gå 
hem till sin fru, när han dricker den tredje bägaren kommer skymf och hån ut från hans 
bröst.

255
 Han skriver också att Sokrates menade att människor inte borde dricka vare sig för 

mycket eller för lite vin. Genom att vattna själen med vin förs dina omsorger till ro. Sokrates 
säger att människor är som plantor, om de får för mycket vatten (vin) kan de inte stå upp men 
får de lagom med vatten växer de upp och blommar.

256
 En av gästerna vid middagsbordet, 

okänt vilken, citerar Amphis (10.421a‒b) som säger att ett icke lyxigt middagsbord motverkar 
dåligt uppförande när man dricker vin och Alexis, grekisk komediförfattare 300 f.Kr., säger 
på samma ställe att partyn varje dag medför bråk. Enligt Theofrastos fick kvinnor förr bara 
dricka vatten och så är det fortfarande i Miletos och Athenaios berättar att i Rom brukade 
ingen slav, kvinna eller man under 30 år dricka vin.

257
  

Bota fylla: Athenaios berättar om olika sätt att försöka bota eller motverka fylla. Mnesitheos 
skriver att sjövatten i vin hjälper, Nicochares att ekollonstuvning lindrar och Athenaios att kål 
motverkar baksmälla.

258
 Athenaios citerar Lynkeus, en grekisk komediförfattare från 200-talet 

f.Kr. (3.109e), som berättar om ett fantastiskt bröd som doppas i vin och ibland händer det 
otroliga att när någon äter detta bröd blir personen nykter mot sin vilja. Aristoteles berättar att 
andra sätt att förhindra onykterhet var att i det vatten som blandades med vinet tillsätta olika 
kryddor såsom myrra, anis, saffran, kardemumma eller kanel.

259
  

Enligt Aristoteles och Ariston band förfäderna vad de kunde finna runt huvudet för de 
menade att trycket motverkade huvudvärk orsakat av vin.

260
 De knöt också kransar av 

murgröna, de var vackra och skyddade pannan samt motverkade spänning när de bands hårt. 
Myrtenkransar gav en sammandragande effekt och drev bort vinångorna. Rosenkransar 
lugnade huvudvärk och kransar av lagerblad var också bra. Men kransar av nejlikor gjorde att 
huvudet snurrade och andra kransar av exempelvis mejram gjorde en människa dum och 
huvudet tungt.

261
  

Hylla fylla och varna för fylla: Under denna rubrik märker vi hos Athenaios viljan att ge 
läsaren olika typer av information. Han ger också i denna text en sammanhängande 
beskrivning av hur olika kungar levde i fylla och han låter filosoferna vid middagsbordet 
diskutera ämnet vilket indikerar på att det var ett viktigt ämne för Athenaios.  

I en målande beskrivning av rusets glädje (1.39f‒40a) berättar Bakchylides, en grekisk 
poet som levde på 400-talet f.Kr., att vinet värmer hjärtat och gör drinkaren till både hjälte 
och kung och Sofokles säger på samma ställe att vin befriar från smärta. Baton, en okänd 
komediförfattare, skriver i ett poem en intressant kommentar (4.163c), han säger att om du är 

                                                                                                                                                                                     
 

skriver att när en demokratisk styrd stad har dåliga vinupphällare blir de mer fulla än de borde bli och Ephippos, 

en grekisk historiker från 300-talet f.Kr., berättar om en man som var vid god hälsa trots att han drack hela sitt 

liv (10.434a). Athenaios skriver att Homeros föraktade fylla och ger exempel på hur en full cyklop blev besegrad 

av en smal person (1.10e). Athenaios berättar att Homeros lär att de alltid hällde ut ett offer till gudarnas ära, 

detta tog också Platon efter och gjorde likadant.
254

 Några rader längre fram skriver Athenaios (5.179f) att 

Homeros förstår skillnaden mellan att dricka med kvalitet och inte bara dricka stora kvantiteter. Athenaios 

skriver som om Homeros själv säger något. Han pratar om Homeros som en nu levande person med åsikter osv. 

Xenofanes skriver (11.496d) att tidigare trodde greker att om de inte drack så mycket led de inte mycket fysiskt 

och psykiskt. Det tror de fortfarande men de dricker ändå så mycket att de måste bäras ut, då de inte kan stå upp.  
255
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nykter och dricker vatten är du till ingen nytta för stadens köpmän och traktens bönder 
eftersom de inte får någon inkomst från dig då. Theopompos skriver (4.166f) att staden 
Tarentums invånare var konstant sysselsatta med fester och drickande. De menade att andra 
folk arbetar hårt och tillbringar tid med affärer och förbereder livet, medan de redan levde 
livet. Poseidonios berättar (4.176c) att vissa flöjter passar att spela på när man vandrar 
omkring full.

262
 

Ephippos gör en sammanhängande beskrivning av olika kungar som levde ett liv i fylla 
(10.438b‒440d). Denna beskrivning slutar med att Athenaios citerar Platon som berättar att 
Platon vill införa lagar som förbjuder drickande innan 18 års ålder. Efter 40 får man dricka, 
säger han, eftersom Dionysos gav vinet som drog för att hjälpa mot bitterheten i livet.   

Filosoferna vid middagsbordet diskuterar om vinets dåliga inverkan på folkslag och 
människor (10.443‒10.444). Demokritus är en av talarna och Pontianus en annan, och de 
säger bland annat att vin är en fundamental källa till all skräck. Ulpianus tillrättavisar 
Cynolcus (3.97c) och säger, att när du dricker för mycket hindrar du trevliga konversationer 
precis som flöjtblåsare och dansflickor gör. Eubulos skriver i en vers om fylla, att trots 
upprepade försök kunde han inte knyta sina skor.

263
 Bato, grekisk komediförfattare från 200-

talet f.Kr., berättar (3.103c) att en far skällde ut sin slav för att denne förde sonen på fel väg 
när han lär honom att dricka vin på morgonen. Amphis påstår (4.168c) att människor som 
dricker skakar sin hjärna med oblandat vin och har tre huvuden likt en miniatyrstaty av 
Artemis. Athenaios citerar en parasit som berättar (6.236b) om sin bedrövelse, bland annat 
sov han utan sitt täcke så länge vinet påverkade honom. 

I Filosofernas middagsbjudning är det som jag tidigare påpekat ett genomgående tema att 
det är inte är bra att bli full, man skall dricka lagom.

264
 Athenaios nämner flera välkända 

namn i texten som handlar om att dricka med måtta, Pythagoras, Theofrastos, Platon och 
Sokrates, de är alla greker och var verksamma under 400- och 300-talen f.Kr. Jag anser att 
orsaken till att Athenaios väljer att citera dessa personer som var verksamma under den 
grekiska storhetstiden är för att ge tyngd åt sitt syfte att försöka återskapa grekiska seder och 
traditioner. Under denna rubrik finns också flera andra antika citat där Athenaios visar sitt 
vurm för de gamla grekerna. Vidare under rubriken Bota fylla finns ett citat där Athenaios 
kallar grekerna för förfäderna. Min uppfattning är att han vill placerar sig i deras tradition och 
ser sig som en efterträdare till dessa. Under rubriken Hylla fylla och Varna för fylla hyllar 
Athenaios inte i de citat han ger direkt det gamla Grekland, men han nämner exempelvis den 
grekiska komedin och tragedin och han citerar flera författare som hävdar att atenarna borde 
dricka mer, Grekland är indirekt närvarande. 

                                                           
 

262 Den sicilianske tyrannen Dionysios, skriver Theopompos, ärade människor som spenderade sina pengar på att 

bli fulla, spela tärning och liknande vilt uppförande, för han ville att alla skulle bli korrupta och simpla (6.261a. 

Apollodoros undrar varför inte människor kan vara lyckliga och roa sig, bli fulla och lyssna på flöjtmusik, han 

menade att alla atenare under 30 år borde tillbringa sin tid med att dricka (7.280f‒281a). Hedylos, en grekisk 

poet från 200-talet f.Kr., antyder något liknande när han uppmanar alla att dricka. Han hatar, säger han, att vara 

nykter och leva för ingenting. Så länge du har gåvan, säger han, var full och skriv (11.433a‒b). Simonides, en 

grekisk poet från 400-talet f.Kr., skriver (2.40b) att vin och musik hade samma ursprung och att fylla födde fram 

de två teatergenrerna komedi och tragedi på deme Ikaria på Attika. Och Alexis skriver (2.47d) om en man som 

tillbringar dagen däst på thasiskt och lesbiskt vin. Duris, en grekisk historiker som levde på 300-talet f.Kr., som 

skriver (12.546c) att förr i tiden ville människor med makt bli fulla. Kanske visar Athenaios sig också tendensiös 

när han låter Ephippos, historiker från 300-talet f.Kr., berätta att Alexander den store var en stor vindrickare. 

Han drack så mycket att han sov i två dagar och två nätter. Hans myckna vindrickande blev hans fall när han 

kollapsade efter en dryckesfest och dog lite senare (10.434a‒b). Theopompos skriver att Alexanders far Filip 

också var en stor drinkare (10.435b‒c). Ephippos berättar att makedonierna inte visste hur man drack på ett 

ordentligt sätt, de drack många skålar innan måltiden och blev fulla innan den första rätten serverades (3.120e).  
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 Ath. 3.100a. 
264

 Ex Ath. 2.25f. 
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Sammanfattningsvis i detta kapitel om Hur påverkades människor av vin märks det att 
Athenaios vill ge läsaren olika sorters information från olika infallsvinklar och syftet att han 
vill skapa ett uppslagsverk i miniatyr är synlig. Också tendensen att vurma för gamla grekiska 
ideal finns här, däremot lyfter han inte fram Egypten på något ställe under denna rubrik. 

2.5 Sammanfattning  

Det är omfattande information om vin Athenaios ger sina läsare i Filosofernas 
middagsbjudning. Det har därför inte varit svårt att med hjälp av informationen undersöka 
vilka syften Athenaios hade när han skrev Filosofernas middagsbjudning.  

Den första frågan som ställdes till Athenaios text var om hans intention var att skriva ett 
uppslagsverk. På den frågan svarar undersökningen om vin ett tydligt ja, genom hela studiet 
av vin märks detta. Athenaios ger i sin text en stor mängd information om vin, men det är 
emellertid inte vilken information som helst, han håller sig till vissa av honom givna teman. 
Exempelvis talar han inte mycket om hur vin produceras, raffineras, handlas med eller 
transporteras. Han talar däremot mycket om hur vin konsumeras och dess påverkan på de som 
konsumerar det.  

Den motsägande information han ger i vissa ämnen eller händelser kan vara en vilja att 
informera läsaren, inte enbart påverka honom i en viss riktning. Han diskuterar emellertid 
ingenstans i sin text att han är motsägelsefull, utan upplysningarna han ger läsaren kommer 
bara till dem utan att han problematiserar informationen alls. Även de olika listorna på vin 
och om vinets påverkan kan också uttrycka hans intention att vilja organisera och skapa ett 
uppslagsverk. De längre sammanhängande stycken som beskriver vin och vinets olika 
egenskaper styrker också testen att Athenaios ville skapa ett uppslagsverk eftersom dessa ger 
läsaren en djupare information än de annars skulle få om upplysningarna låg utspridda i 
texten. 

Den andra frågan som ställdes till Athenaios text om vin var om ett av hans syften var att 
återskapa grekiska myter och traditioner. Jag anser att detta syfte är tydligt, genom alla böcker 
är Grekland och grekiska seder ett återkommande tema. Ta bort all information om Grekland 
från Filosofernas middagsbjudning och du får inte mycket kvar. Vi vet att Homeros av 
grekerna framstod närmast som en urfader och hans verk lästes och citerades ofta. Denna 
tendens är också väl synlig i Athenaios text och kan ses som ett tecken på att Athenaios vill 
skriva in sig i denna grekiska tradition. Att Homeros intar en särställning i Filosofernas 
middagsbjudning visar de många citat Athenaios citerar från hans verk.  

Den tredje frågan som ställdes till Athenaios var om ett av hans syften var att lyfta fram 
Egypten, hans eget hemland. Detta syfte är inte så tydlig som de två andra men den finns där. 
När han för ovanlighetens skull gör en beskrivning av olika viner gör han det om vissa viner 
från Egypten (1.33c‒f). Landet var en stor vinexportör under kejsartiden och exporterade 
bland annat till Rom.

265
 Det är säkert en av anledningarna till att han skriver om det, men i 

texten använder han formuleringar som ”många druvor kommer från Egypten och deras 
druvor smakar utsökt” … ”Många föredrar att dricka ur keramikkärl från Egypten” … ”Tunt 
och lättabsorberat vin från Thebe i Egypten. Speciellt bra vin från Koptos” …

266
 

Formuleringar som dessa är inte värdeneutrala. Därför ser jag en tendens, om än inte så stort, 
hos Athenaios att lyfta fram Egypten. 

Man kan urskilja andra tendenser i Athenaios text om vin. Jag har valt att kalla dessa för 
tendenser inte syften eftersom jag definierar syftet till att vara det huvudsakliga meningen till 
varför han skrev. En tendens är Athenaios ovilja mot andra folkslag exempelvis lydier, kelter, 
iberer, skyter, perser, makedonier och germaner. Greker och framförallt atenare och spartaner 
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nämner han med respekt, men inte dessa andra. Jag tror inte att Athenaios skrev Filosofernas 
middagsbjudning för att lyfta fram Egypten eller att tala nedvärderande om andra folkslag, 
men det är en tendens hos honom att göra detta och den är värd att lägga märke till. 

En annan tendens hos Athenaios är att han är mer intresserad av vissa aspekter av vin än 
andra. Han skriver inte mycket om varifrån vinet kom eller hur det producerades. Vinets 
egenskaper eller vinet som sådant nämns heller inte mycket. Istället skriver han om vinets 
verkan på uppförandet och på karaktären. Vinets effekter är det viktigaste, vilket kan 
exemplifieras av hur stor del av uppsatsens om fylla är i förhållande till andra avdelningar. 
Det finns dock ett exempel på motsatsen och det är beskrivningen av vissa viner från Egypten.  

Ytterligare en tendens hos Athenaios är hans intresse för medicinska aspekter på vin, samt 
för etymologi och etiologi.

267
 Athenaios tenderar också att nämna de exklusiva och fina 

vinerna, inte de som dracks varje dag. Redan under den klassiska tiden använde man olika 
viner som medicin och under kejsartid verkar det som att detta bruk ökade, kanske var det en 
anledning till att Athenaios tog med läkaren Galenos i en av sina roller.

268
  

En mycket tydlig tendens hos Athenaios är hans vurm för måttlighet och ett återhållsamt 
vinintag. Det finns visserligen texter som motsäger detta men den övervägande majoriteten av 
citat står i måttlighetens tjänst. Konsumtion av oblandat vin hör samman med fylla och 
Athenaios skriver mycket om just fylla. 

De olika frågor som ställdes i metoddelen, vilka hade till uppgift att sortera texten, har 
visat sig fördela svaret på vilket syfte Athenaios hade på olika sätt. Viljan Athenaios hade att 
skapa ett uppslagsverk i miniatyr är tydlig genom hela undersökningen om vin. Däremot är 
det inte tydligt genom hela undersökningen att Athenaios ville återskapa grekiska myter och 
traditioner. Det är i de senare frågeställningarna ursprung och produktion och konsumtion och 
konsekvens som detta blir klarare, i den första frågeställningen märks detta mindre tydligt. De 
antika citaten, Homeros undantaget, är mestadels från 400–100 f.Kr., citat från e.Kr. är få. 
Slutsatsen jag drar av detta är att Athenaios inte försökte skriva en tidsaktuell uppslagsbok, 
utan en historisk sådan. 
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 Läran om bakomliggande orsaker. 

268
 En av de fiktiva filosoferna hemma hos Laurentius hette Galenos och var, som redan skrivits, läkare. Den 

riktige Galenos har i egna undersökningar av olika viner lyft fram fem kriterier han själv använde när han 

bedömde vin. De är som följer; färg, smak, konsistens, lukt och styrka. Dessa kriterier används även idag vid 

bedömning av vin. I stycket där Galenos talar hos Athenaios finns konstigt nog inte något av denna beskrivning 

av vinets egenskaper med (Brock & Wirtjes 2000, 456, 457). Inte heller skriver Athenaios om vin på det sättet 

som exempelvis Plinius den äldre skriver om vin. Plinius gav ordentliga beskrivningar om vinets oenologi men 

detta verkar som sagt inte Athenaios vara intresserad av (Brock & Wirtjes 2000, 456). 



 

41 
 

3. Vatten  

3.1 Inledning 

Nästa dryck som undersöks i uppsatsen är vatten. I förhållande till vin får vatten lite utrymme 
i Athenaios text men jämför man vatten med andra drycker i undersökningen får vatten större 
plats än dessa tillsammans. Det är omöjligt att i undersökningen ta med varje gång Athenaios 
nämner något om vatten och det skulle heller inte vara av värde. I Bok 2 från kapitel 41 till 
kapitel 46 skriver Athenaios ett sammanhängande stycke om vatten, dessa kapitel innehåller 
information om vatten i olika former, men information om vatten finns i de flesta andra 
böckerna också.  

Athenaios skriver om vattens olika egenskaper och karaktär. Han menade att det fanns 
bättre och sämre vatten, rent, utsökt, smutsigt, svart, salt, bräckt och lätt vatten. Det fanns 
stillastående vatten och vatten med olika färg, vatten med olja i och vatten som smakade vin. 
Athenaios skriver om vatten på ett för oss annorlunda sätt. Kanske kan vi hålla med Pindaros, 
den grekiska körlyrikens mästare från tidigt 400-tal f.Kr., när detta kapitel är slut, att vatten är 
det bästa som finns.

269
 

Under antiken var det mycket vanligt att vin späddes med vatten, detta är ett stort och 
intressant ämne som jag har valt att lägga under rubriken 2.4.1.3 Vin blandat med vatten.  

3.2 Förekomst och frekvens 

I Filosofernas middagsbjudning står det som sagt mycket om vatten. En tanke skulle kunna 
vara att vatten är så vanligt förekommande och allmänt att Athenaios inte nämner något om 
det, så är det inte. Athenaios skriver mycket om det. Vatten släcker inte bara törsten det 
används till exempel till att tvätta kläder och andra ting med, tvätta sig i och att offra till 
gudarna med. 

3.3 Ursprung och produktion 

Eftersom vatten finns överallt blir frågan om vattnets ursprung och produktion svår att 
besvara. Istället kommer ett urval av de olika geografiska platser Athenaios nämner när han 
talar om vatten lyftas fram under den första rubriken i denna frågeställning, under den andra 
rubriken kommer olika sorters vatten diskuteras och under den tredje rubriken kommer olika 
namn på vatten tas upp. 

3.3.1 Olika geografiska platser kopplade till vatten 

De olika geografisk platser som nämns i samband med vatten kan delas in i skilda teman. Det 
första temat beskriver bra vatten. Parmeniskos, en grekisk lingvist från 100-talet f.Kr., skriver 
att några män från Aten diskuterade, medan de väntade på maten, vilket korintinskt vatten 
som var bäst, vatten från källan Lerna eller vatten från källan Peirene.

270
 Hippokrates menade 
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att det bästa vattnet rann från upphöjningar och torra hyllkrön. Detta vatten var klart och 
fräscht och det behövdes bara lite vin för att det skulle smaka bra, det var varmt på sommaren 
och kallt på vintern. Hippokrates rekommenderar speciellt källor som strömmar mot öster och 
speciellt då mot nordost.

271
 Theofrastos berättar att det finns källor som innehåller olja och att 

vattnet är olika i olika regioner. Det finns källor som är goda att dricka ur och där vattnet 
smakade vin, ett exempel på en sådan är en källa i Paflagonien, medan andra källor på Sicilien 
exempelvis är salta och sura.

272
 Poeten Antifanes menade att Aten är överlägset på många 

sätt, bland annat fanns där det bästa vattnet. En källa i Miletos hade fräscht vatten men på ytan 
saltvatten.

273
 

I det andra temat hittar vi citat som berättar om vattens skiftande karaktär. Theofrastos 
skrev i sin bok On plants att saltvatten varierade i karaktär och det gjorde även bräckt vatten 
liksom hela floder. Han skriver vidare att olika vatten har olika densitet, exempelvis vatten 
från Troizen som ..”immediately fills your mouth when you taste it”.

274
 Samma författare 

säger att vattnet vid gruvorna runt berget Pangaion vägde dubbelt så mycket på vintern som 
på sommaren. Detta berodde på att kylan tryckte ihop vattnet och ökade dess densitet, därför 
räknade vattenklockorna inte ordentligt på vinter, eftersom vattnet då var tjockare. I 
Krannonas var vattnet lite varmt och håller vinet som blandas i det varmt två till tre dagar. 
Sediment påverkade färgen på vattnet, exempelvis var vattnet från en sjö i Babylon rött 
medan vatten från en annan flod ibland var lila.

275
 Erasistratos, en grekisk läkare från 200-

talet f.Kr., menade att folk i allmänhet borde undersöka vatten och inte bara bedöma den 
utifrån dess vikt, exempelvis vägde vatten från källorna Amfiaraos och Eretria lika mycket, 
men det ena vattnet var gott medan det andra vattnet var dåligt.

276
   

3.3.2 Olika sorters vatten, olika kvaliteter på vatten och olika namn på vatten 

Athenaios ger också en skiftande och intressant redovisning om olika sorters vatten. 
Theofrastos påstår (2.42) att rinnande vatten är bättre än stillastående vatten och att snövatten 
är bra eftersom det har fått kontakt med luften. Vatten med smuts i är varmare när man hettar 
upp det och kallare vid nedkylning och bergsvatten är bättre än vatten från platåer eftersom 
det innehåller mindre sediment. Sedimentet påverkar också färgen på vattnet, Babylons vatten 
var rött av sådant. Theofrastos skriver vidare att när Nilens vatten torkade ut blev vattnet i den 
giftigt och orsakade många människors död. Han menade också att saltvatten hade skiftande 
karaktär, det samma gällde bräckt vatten. Ett exempel på ett sådant bräckt vatten var en flod i 
Karien där ett tempel byggt till Zeus och Poseidons ära stod. Anledningen till att vattnet här 
var av skiftande karaktär var att det skedde många blixtnedslag på platsen. På samma ställe 
står det att bräckt vatten jämfört med sjövatten var trögare och kallare och att bräckt vatten 
från källan Arethusa i Syrakusa inte alls gick att koka på grund av dess tröghet.

277
 Pythian, 

oraklet i Delfi, berättar om män som drack vatten från den älskliga källan Arethusa (2.46b). 
Theofrastos skriver att tungt, hårt och kallt vatten liknar bräckt vatten och att detta är svårt att 
koka. Hippokrates skriver att vatten som kokats upp och kylts ned snabbt är lättare och att 
vatten som kokat ärtor och bönor mjuka var dåligt (2.46b). Hippokrates nämner också att 
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stillastående vatten, sjövatten och kärrvatten var problematiskt, jag tolkar denna formulering 
som att detta vatten inte var riktigt bra.  

Ett intressant stycke hos Athenaios är passagen där Agathokles, en grekisk historiker, 
citeras från sin bok On Cyzicus. Han berättar att perserna hade något de refererade till som 
guldvatten, det var 70 vattenkällor som ingen annan än kungen och hans äldste son fick dricka 
ur, drack någon annan ur dessa var straffet döden.

278
  

Ulpianus ställer frågan till sina middagsvänner (3.123a) om grekerna drack varmt eller 
kallt vatten på sina fester, sedan fortsätter filosoferna samtala om vatten.

279
 Det är intressant 

att filosoferna vid middagsbordet diskuterar vilken typ av vatten grekerna drack på fester, 
vilket visar att Athenaios är intresserad av det gamla Grekland, men kan också tyda på hans 
intention att skapa ett uppslagsverk. I detta samtal tar också Athenaios upp Platon som i sin 
bok Republiken diskuterar själslig törst.

280
  

I Athenaios stycken om vilka olika namn vatten kan ha visar han, med stor tydlighet, sin 
vilja att skapa ett uppslagsverk. Sofokles kallar vatten från floden Taurus nära Troizen (Minde 
Asien) för Taureian water.

281
 Hippokrates kallar i sitt verk On waters bra vatten för potimen. 

Decocta benämns vatten som kokats ned och snabbt kylts av.
282

 Athenaios berättar att vatten 
som används för att tvätta händer och fötter i kallas för aponiptron och atenarna kallade varmt 
vatten för metakeras, säger Eratosthenes.

283
 På ett annat ställe står det att grekerna använde 

ordet akratos (oblandat) för att beskriva oblandat vatten i en bägare enligt Athenaios.
284

 
Under rubriken geografiska platser och olika kvaliteter på vatten är det tydligt att 

Athenaios vill ge läsaren olika slags information om vatten. Han berättar om vattens densitet 
och han berättar om dess olika karaktär, salt, bräckt och flodvatten. Athenaios talar om olika 
vikt på vatten och ger olika rekommendationer. Han berättar också om bra och användbart 
vatten. Athenaios nämner vidare grekiska platser som berget Pangaion, Komolos, Aten 
(nämns två ggr, varav den ena gången som att ha det överlägset bästa vattnet), Lerna, källan 
Peirene i Korint, Troizen, Krannonas och Eretria vidare Paflagonien och Miletos i Mindre 
Asien. Den plats Athenaios nämner som inte är grekisk är Babylonien, vi kan se att Athenaios 
gärna placerar sig i en grekisk kontext.  

Athenaios hämtar, som han brukar, den största mängden information från grekiska 
författare. Det kan tolkas på flera sätt, att det inte finns någon annan information att tillgå, att 
han föredrar att citera sådana författare eller så är det en slump (mindre troligt).  

3.4 Konsumtion och konsekvens 

Under denna rubrik om konsumtion och konsekvens, finns det fyra underrubriker. Hur 
konsumerades vatten, Vatten till annat än att dricka, Vem konsumerar vatten och Vatten 
påverkar. Konsumtion och konsekvens är det största delkapitlet i kategorin vatten, precis som 
det är i kategorin vin.  
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3.4.1 Hur konsumerades vatten 

När Athenaios nämner vatten nämner han det ofta i samband med konsumtionen av vin, detta 
har, som tidigare nämnts, skrivits om under rubrik 2.4.1.3 Vin blandat med vatten. Följande 
citat av Athenaios styrker hypotesen att ett av hans syfte var att lyfta fram det gamla 
Grekland, men typen av information han ger tyder också på hans vilja att skapa ett 
uppslagsverk. Kritias berättar att spartanerna använde speciella bägare när de låg i fält 
(11.483c). Bägarna var mycket praktiska, lätta att bära och lätta att packa ned i packningen. 
De var så tillverkade att smutsen i vattnet stannade kvar när männen drack ur den och 
samtidigt såg männen inte vattnet när de drack. Soldater i fält var ofta tvungna att dricka 
smutsigt vatten därför var denna bägare mycket bra, påpekar Athenaios.

285
  

3.4.2 Vatten till annat än att dricka 

I Filosofernas middagsbjudning ger Athenaios flera exempel på vad vatten kunde användas 
till förutom att dricka. Han skriver om vikten av att tvätta sina händer och att diska efter 
måltiden och han skriver om tvål och lotioner. Han berättar om hur grekerna använde vatten i 
religiösa ceremonier och att det var viktigt att tvätta kläder i rätt vatten. Sist får vi också ett 
exempel på att man kan använda vatten i ett bestraffande syfte. 

 Komediförfattaren Aristofanes raljerar över människor som inte vet skillnaden mellan att 
hälla vatten över sina händer och att diska efter måltiden.

286
 Det är två olika grekiska ord som 

här diskuteras: att hälla vatten över sina händer (kata cherón) och att tvätta upp 
(aponipsasthai). Det står också i denna passage att det bars in vatten till gästerna på 
middagsbjudningen i Laurentius hus och att detta hälldes över gästernas händer. Att tvätta sig 
genom att hälla vatten över sina händer innan lunch och middag diskuteras här med hjälp av 
andra antika författare, exempelvis Eupolis och Epicharmos.

287
  

Filosoferna vid middagsbord diskuterar med varandra och konversationen lyder som 
följer (3.121e). Cynolcus ber att få lite vatten för han behöver tvätta bort salta ord med söta 
strömmar, Ulpianus blir irriterad på honom och slår till hans kudde med sin näve. Sedan 
börjar en diskussion om ord som mynnar ut i en fråga där Ulpianus ber om en förklaring på 
vattnet som kommer från floden Taurus. 

Athenaios berättar vidare på samma ställe att Antifanes i ett av sina verk skriver att man 
använde tvål och vatten och en annan författare skriver att tvålen doftade iris. Det står också 
att greker använde lotion med en välbehaglig doft och att det fanns sådan lotion som doftade 
ambrosia och violer. Xenofon skriver att om man rört vid viss sorts mat skall man omedelbart 
torka sig på en näsduk, ”as if were quite upset because you had picked up an infection from 
them”.

288
 I Athenaios sista bok finns en beskrivning på hur en liten slavpojke från en välfylld 

karaff häller vatten över gästernas händer.
289

 Philoxenos, en grekisk poet från 400-talet f.Kr., 
berättar också om en slav som häller upp vatten. Athenaios citerar vidare flera ställen i 
Homeros diktning som berättar om olika vatten som är bra att tvätta kläder i, underförstått 
finns det bättre och sämre vatten till detta ändamål.

290
   

 Kleidemos, en grekisk historiker från ca 400 f.Kr., gör en beskrivning av hur atenarna 
offrar till de döda genom att gräva en grop väster om graven. De står sedan vid gropen, ser till 
väster, häller ned vatten och säger något.

291
 Athenaios skriver (9.409b) att vid ett offer togs 

det ett vedträ från altaret, vedträet doppades i vatten och vatten stänktes sedan på de 
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närvarande människorna för att rena dem. Antimachos, en grekisk poet som levde på 400-talet 
f.Kr., berättar att det hälldes vatten och jungfrulig honung i en silverskål, detta gavs till 
kungar från Akaja som sedan hällde ut det som ett dryckesoffer.

292
  

Alexis skriver att det serverades päron som flöt omkring i vatten.
293

 Det står också att 
Homeros visste att man skulle tvätta sår med varmt vatten och om man ville stoppa en 
blödning skulle man använda kallt vatten eftersom det drar ihop köttet (2.41b‒c).

294
 

Philetaeros, en okänd författare, skriver att om en människa som inte rätt förstår att uppskatta 
musik kommer straffet i Hades bli en bägare vatten med hål i, här används avsaknaden av 
vatten som ett straff (14.633f). 

3.4.3 Vem konsumerar vatten? 

Med stor säkerhet drack alla människor mer eller mindre vatten under antiken, Athenaios ger 
oss skiftande information i ämnet, av den kan vi förstå att han har olika åsikter men också att 
han vill ge läsaren olika fakta. Under denna rubrik lyfts de texter fram där olika personer 
ersätter vin med vatten. Min uppfattning är att Athenaios tyckte detta var anmärkningsvärt 
men beundransvärt eftersom drickande av vatten hörde samman med återhållsamhet och 
nyttighet. Det verkar funnits en konflikt mellan vattendrickare och vindrickare under antiken, 
exempelvis skriver komediförfattaren Amphis enligt Athenaios ”någonstans” att ..”some 
water-drinkers are asses”.

295
 Och Kratinos skrev i ett epigram ”Wine is a mighty steed för a 

witty bard: but if drink water, you could never produce anything good” och poängen är inte 
svår att förstå.

296
  

Alexis påstår att om någon är van att dricka vatten från ungdomen gillar denne inte senare 
i livet vin och Herodotos adresserar i sitt verk Historia en kung och frågar om han är redo att 
möta ett folk som bär läderkläder, som inte äter så mycket de vill utan så mycket de har, bor i 
ett kargt land och dessutom inte dricker vin utan vatten.

297
  

Enligt Posidonios är invånarna i Italien så snåla att de även i ”vår tid” (100-talet f.Kr.), 
låter sina söner dricka vatten och äta lite päron och nötter innan läggdags, vilket sönerna var 
nöjda med. ”Nuförtiden”, säger Theopompos, finns det ingen rik som inte ordnar en dyr 
måltid med egen kock och många tjänare.

298
 Underförstått i texten var det bättre med en mer 

sparsam kost. Athenaios markerar att han tyckte om sparsamma måltider där det dricks vatten 
istället för vin och han jämför förr mot nu. 

Phylarchos hävdade att Theodorus från Larissa som alltid hade agg mot kung Antigonos 
aldrig drack något annat än vatten. Han menade också att iberer, trots att de var de rikaste 
människorna på jorden, endast drack vatten. De åt också ensamma och inte tillsammans med 
andra, vilket berodde på att de var mycket återhållsamma, däremot hade de extremt dyra 
kläder. Vidare på samma ställe kan man läsa att Anchimolos och Moschos, två sofister som 
var lärare i Elis, livet igenom bara drack vatten och åt fikon. Dessa var vid bättre hälsa än 
andra människor men deras svett luktade så illa att alla undvek dem i badhuset, enligt 
Hegesander.

299
 Det är intressant att Athenaios skriver om två sofister, ”bröder” till männen 

runt middagsbordet, och att han skriver både positivt och negativ om dem. Pytheas, en grekisk 
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upptäcktsresande från 300-talet f.Kr., gör en jämförelse mellan två politiker. Den ene dricker 
bara vatten och är vaken hela nätterna och studerar, den andre är en berusad hallick med en 
stor mage som sticker ut och denne man håller varje dag föredrag i församlingen.

300
  

Under rubriken Vatten till annat än att dricka ger Athenaios text oss mycket information 
om exempelvis olika ords betydelse och om olika offer. Homeros nämns två gånger i under 
denna rubrik, den ena gånger berättar han vilka olika vatten det är bra att tvätta kläder och den 
andra gången om hur man stoppar en blödning med antingen kallt eller varmt vatten. Här 
beskrivs också hur atenarna offrar till gudarna och hur olika kungar från Akaja också offrar 
till dessa. Att Athenaios hämtar ”viktig” information från Homeros diktning är intressant, det 
visar återigen att han värderar Homeros högt.  

3.4.4 Vatten påverkar 

Vatten påverkar och är hälsosamt påstår Athenaios och ger olika exempel på detta. Bland 
annat skriver Diokles, en grekisk matematiker från 200-talet f.Kr., att vatten är bra för 
matsmältningen, förhindrar gaser, är bra för ögonen, motverkar förvirring och gör kroppen 
och själen full av energi. Praxagoras, en grekisk läkare från 300-talet f.Kr., säger samma sak 
men rekommenderar då regnvatten. Den grekiske läkaren Evenor som levde på 300-talet 
f.Kr., rekommenderar däremot vatten från cisterner, han påstår att det är helt klart att vatten är 
nyttigt eftersom några varelser enbart lever på detta.

301
 Athenaios berättar att om någon 

dricker utan att äta blir hans mage orolig. Om man vill vara hälsosam skall man träna en viss 
mängd så att man svettas mycket och bada så att kroppen blir ren och mjuk. Sedan skall man 
dricka det bästa vatten man kan få tag på, det skall vara så varmt som möjligt på vintern och 
så kallt som möjligt på sommaren, detta för att förhindra att magen slappnar av för fort.

302
 I 

staden Aedepsus, berättar Phylarchos, uppstod en liten källa oberoende av andra vatten och 
källor. Källan låg inte långt från havet och innehöll kallt vatten. När sjuka drack från källan 
blev de omedelbart hjälpta, även de som kom långväga ifrån, men när kung Antigonos general 
ville tjäna pengar på källan och gav order att alla som kom och drack skulle betala en avgift 
torkade källan ut.

303
  

Herakleides diskuterar i sitt Symposium (3.79e‒f) om huruvida man skull dricka varmt 
eller kallt vatten efter man ätit fikon. Han menade att eftersom varmvatten snabbt tvättar bort 
smuts från händer sker samma sak med fikonen i magen, de bryts snabbt ner av varmt vatten. 
Hälls varmvatten på fikon utanför kroppen bryts fikonets struktur ned och blir till mindre 
bitar, men kallt vatten däremot gör fikon fastare. Theofrastos berättar att Nilens vatten gynnar 
fruktsamhet och är mycket sött, därför verkar detta vatten avslappnande på tarmarna om man 
blandar det med aska. Här berättas också att visst vatten ökar risken för sterilitet, bland annat 
vattnet från Pheta.

304
 

Athenaios ger också exempel på hur olika kungligheter drack och använde vattenkällor. 
Herodotos skriver att den persiske kungen bara drack vatten som förts till honom från floden 
Kercha, denna flod flöt genom Susa. Detta var det enda vatten kungen drack och många 
åsnevagnar på fyra hjul användes för att transportera vattnet som också kokades innan det 
hälldes i kärl och kördes till kungen. Detta vatten var enligt Ktesias, en grekisk läkare och 
historiker från 400-talet f.Kr., mycket ljust och välbehagligt. I samma stycke berättar Polybios 
om Ptolemaios II vars dotter Berenice gifte sig med Antiochos, kung över Syrien. Fadern 
Ptolemaios var noga med att skicka dottern vatten från Nilen eftersom han menade att hon 
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inte kunde drick något annat vatten än detta.
305

 Heliodoros, okänd författare, och Theopompos 
berättar att kungar som blandade vin i vattenkällor för att fienden skulle bli berusad. 
Pleistonikos, en grekisk läkare från 200-talet f.Kr., hävdar att vatten är bättre för 
matsmältningen än vin.

306
  

Men allt vatten var inte bra, för Athenaios berättar (8.352a) att när Stratonios var i Pella 
gick han upp till en brunn och frågade människorna där om vattnet var drickbart: Vi dricker 
det, svarade de. Jag tror inte att det är drickbart, svarade Stratonios, för han tyckte folket där 
såg lite gröna ut. Aristofanes skriver att det fanns en källa i Boiotien vars vatten var så kallt att 
gamle Teresias dog av det (1.41e‒f).

307
  

Athenaios text är mycket informativ och ger läsaren olika fakta och det stärker bilden av 
att ett av hans syfte var att skapa ett uppslagsverk i miniatyr. Han nämner Nilen i positiva ord 
och säger att vattnet där är fruktsamt och sött och avslappnande på tarmarna om man blandar 
detta med aska. 

3.5 Sammanfattning  

De beskrivningar Athenaios ger av vatten är mycket målande och informativa. Jämför man 
vad Athenaios skriver om vatten med vad han skriver om vin, anser jag att texten om vatten 
har en vetenskapligare ton. Athenaios, som jag uppfattar det, vill ge ordentliga fakta och med 
tidens mått mätt gällde nog dessa för att vara vetenskapliga. Beskrivningar om exempelvis 
vattnets densitet ser jag svårt att förklara på något annat sätt. Frågan om Athenaios ville skapa 
ett uppslagsverk i miniatyr är tydlig i denna kategori, dels beroende på den nämnda 
”vetenskapligheten” och dels beroende det på den olika mängd och typ av information om 
vatten Athenaios ger läsaren. 

Man urskiljer inte grekiska seder och traditioner lika starkt i kategorin vatten som i 
kategorin vin. En anledning till detta kan vara att Athenaios gärna skriver om vinets påverkan 
och om fylla och detta finns ingen motsvarighet till i kategorin vatten. Men det finns tecken 
på Athenaios vilja att göra detta. Förutom att den största och nästan uteslutande mängden citat 
kommer från tidigare grekiska författare märks detta när han exempelvis namnger olika 
platser, de flesta grekiska, och när han citerar Homeros.  

Tendensen att lyfta upp Egypten är inte helt tydlig i detta kapitel, men Athenaios skriver 
dels om Nilens vatten som fruktsamt och sött och blandat med aska avslappnande på 
tarmarna, och dels beskriver han det som när Nilen torkar ut är vattnet giftigt och dödande. 
Kanske får vi tolka detta som att Nilens vatten kan vara både och beroende på om det är ebb 
eller flod. I vilket fall som helt så tar han sig tid att skriva speciellt om Egypten. 
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 Ath. 2.45b‒c. 

306
 Ath. 2.45c‒d. 

307
 Eubulos anser att all vår styrka kommer från vatten och att det fanns en källa i Tenos vars vatten inte går att 

blanda med vin (2.43c). Theopompos citeras i samma stycke och han påstår att vattnet nära Erigonus floden är 
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eller silverkärls är bra. Hippokrates berättar också om vatten som innehåller aska och salt (2.46b). 
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4. Mjölk 

4.1 Inledning 

Den tredje kategorin att undersöka är mjölk. Under antiken var färsk mjölk i staden en lyxvara 
förbehållen rika människor som hade råd att betala för den snabba transporten som krävdes då 
mjölk snabbt blev dålig och oanvändbar men mjölk konsumerades självklart främst av herdar 
och bönder som levde nära dess produktion och produkter som ost och mjölk var mat nära 
förknippad med just herdar.

308
 Greker och romare använde olika typer av mjölk, exempelvis 

mjölk från får, ston, åsnor och kameler.
309

 Den största delen av den totala mjölkproduktionen 
under antiken gick till ost. Eftersom ost var betydligt lättare att förvara och handskas med än 
färsk mjölk var ost mycket populärt.

310
 Grekerna gjorde även en slags yoghurt som de gärna 

blandade med honung och/eller olja. Plutarchos och Polyainos, en författare från 100-talet 
f.Kr., antyder i sina texter att också perser åt yoghurt.

311
 Smör var något sällsynt, det var svårt 

att förvara och det speciella smör som gjordes offrades ofta till gudarna.
312

 Under klassisk 
romersk tid förekom gatuförsäljning av mjölk i Rom. På grekiska heter mjölk gala och på 
latin lac.

313
 

Eftersom mjölk är en liten kategori kommer inte alla frågor som ställs i uppsatsen att 
kunna diskuteras, trots detta kan man ändå hitta information och undersöka vilka syften 
Athenaios hade när han skrev sina böcker. 

4.2 Förekomst och frekvens 

I Filosofernas middagsbjudning omnämns mjölk drygt ett trettiotal gånger. Det gör mjölk till 
den tredje vanligast förekommande drycken hos Athenaios.  

4.3 Ursprung och produktion 

Pindaros berättar (1.28a) att skyter var överlägsna när det gällde produktion av getmjölk.
314

 
Detta är det enda ställe där Athenaios nämner något om mjölkproduktion. Eftersom mjölk, 
som tidigare sagts, var en färskvara förekom det förmodligen ingen större handel med denna 
dryck och Athenaios nämner heller inget om detta.  

4.3.1 Olika sorters mjölk 

Athenaios skriver i Filosofernas middagsbjudning ofta bara ordet mjölk men han specificerar 
också olika sorters mjölk. De sorter han nämner är: filmjölk, fågelmjölk getmjölk, harmjölk, 
hästmjölk, komjölk, och lejonmjölk. Fågelmjölk, som Athenaios skriver förhållandevis 
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mycket om, var ingen riktig mjölk, utan en benämning på något som ansågs vara mycket 
sällsynt och utsökt.

315
Anaxagoras, en grekisk filosof från 400-talet f.Kr., skriver att äggvita 

brukade benämnas som fågelmjölk och Nicander, en grekisk poet från 100-talet f.Kr., berättar 
(9.371d) att en blandning av olika växter kallades fågelmjölk. Mnesimachos, en grekisk 
komediförfattare som levde på 300-talet f.Kr., talar också om fågelmjölk, han beskriver denna 
som den mest sällsynta mat som finns. Av sammanhanget att döma är det svårt att veta om det 
är mjölk från fåglar Mnesimachos avser eller om det var någon dryck som var mycket 
exklusiv.

316
  

Alkman (11.499a) berättar att det gjordes ost av lejonmjölk och att denna ost offrades till 
guden Hermes och i nedanstående citat av Alexis nämns harmjölk. ”.that I wasted that much 
money all by myself? Not even if I`d had hare´s milk, by Earthand ate peacocks!”

317 

4.4 Konsumtion och konsekvens 

Mjölk var en vanlig ingrediens i både bakning och i matlagningen under antiken. I exempelvis 
Apicius kokbok förekommer mjölk i 23 olika recept.

318
 Apicius kokbok innehåller framför allt 

recept på maträtter men hos Athenaios förekommer mjölk till största del som ingrediens i 
bröd och kakor.  

Både Teleclides, en grekisk komediförfattare från 400-talet f.Kr., och Amphictyonies, en 
för oss okänd författare, berättar att trastar och mjölkkakor flög ner i människors stupar.

319
 

Förmodligen var detta något mycket delikat och lättsmält eftersom denna målande bild 
användes. Arrianos, en av filosoferna vid middagsbordet, berättar att grekerna bakade en sorts 
mjukt bröd de kallade kappadokia eftersom receptet ursprungligen kom från Kappadokien. 
Brödet innehöll lite mjölk, olja och mycket salt vilket gjorde degen mjuk och porös (texten 
nämner inte mjöl, det tas förmodligen för givet). På samma ställe berättar Arrianos om ett 
bröd som kallades för tvinnat bröd. Detta bröd innehöll lite mjölk, lite peppar och lite olja 
eller ister (här nämns inte heller mjöl). Ett annat bröd som också omnämns här kallades 
artolaganon (bröd-våffla) innehöll en viss mängd vin, peppar, mjölk och olja.

320
 I denna 

diskussion förs det till filosoferna i Laurentius hus in plattkakor gjorda på mjölk, våffelbröd 
och honung. Athenaios skriver att romarna kallade dessa för libon.

321
 

Hesiodos (3.115a) påstår att när kornkakor äts tillsammans med getmjölk från hongetter 
vars mjölk håller på att sina, är detta något mycket bra och äts av herdar. Athenaios citerar 
Erasistratos som ger ett recept på sås, huposphagma, där en av ingredienserna är mjölk.

322
 

Philoxenos, en grekisk poet från Leukas (slutet av 400- till början av 300-talet f.Kr.), skriver 
(14.643c) om ostkakor knådade av honung och mjölk och Magnes, en atensk komediförfattare 
som levde på 400-talet f.Kr., nämner mat gjord på honung och mjölk.

323
 Krysippos, en grekisk 

författare från det första århundradet e.Kr., säger att (14.647f) mjölk och honung användes 
som ingrediens i ett recept som hette hupoturides och bokstavligt översatt till engelska blir 
detta ord under-cheesecakes.  

Men att mjölk också förekom till annat ger de två följande citaten exempel på. 
Theofrastos skriver i sitt verk Causes of plants att gurkor växer bättre om deras frön doppas i 
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mjölk och honung innan de planteras i jorden.
324

 Och Hekataios, den tidige grekiske 
historieskrivaren från 500-talet f.Kr., skriver att folket från Paionien smetade in sig i en olja 
gjord på smör.

325
 

Athenaios beskriver också hur både människor och gudar dricker mjölk och av citaten att 
döma är mjölk nyttigt. Aristoteles eller Theofrastos, Athenaios vet inte vilken av dessa, 
menade att en viss Philinus aldrig drack eller åt någonting annat än mjölk i hela sitt liv.

326
 

Denna beskrivning finns i ett textsammanhang där olika dryckesvanor beskrivs och Homeros 
påstår i Odyssén att cykloperna vanligen drack mjölk.

327
 Kratinos skrev i en av sina komedier 

… ”Your sat there all day long, foddered on white milk” ...
328

 Athenaios redogör (2.46d) i en 
passage som talar om hur nyttigt vatten är följande: 

Many other liquids are also nutritious, such as milk, barley-gruel, and wine: nursing 

infants, for example, survive on milk, and many ethnic groups stay alive by drinking it. 

Athenaios beskriver också andra folkslags dryckesvanor. Poseidonios påstår (4.153e‒f) att 
germanerna åt en hel rostad stek och drack mjölk och oblandat vin till denna och Antifanes 
ondgör sig över skyterna som han jämför med de värsta människorna som levt, nämligen 
fiskhandlarna. Han och säger följande ironiskt får vi anta: 

So aren´t the Scythians remarkably clever, for giving their children horse-milk and cow-

milk to drink the moment they´re born?
329

 

Följande vackra beskrivningar av bland annat olika kärl men också hur man offrade mjölk till 
gudarna ger intrycket att Athenaios vill ge läsaren mycket information. Filetas, en grekisk 
skald från 300-talet f.Kr., ger en beskrivning (11.783d) av olika typer av bägare. Han säger att 
bönder använde ett visst slags kärl gjorda av trä till att mjölka i och sedan drack de från dessa. 
Euripides berättar (11.477a) om ett herdefolk som kommer hem efter ett hårt arbetspass, en 
man i sällskapet tar fram en träbägare full av mjölk och mjölken ger herdarna vederkvickelse. 
Enligt Homeros användes ett visst kärl till mjölkning och förvaring av densamma.

330
 

Philoxenos beskriver en middag och dess förberedelse. Han skriver att det på bordet kom in 
en blandning av ljus honung och filmjölk.

331
 

Pindaros berättar (11.476c) att när vinet kommer in på bordet tar man snabbt bort den vita 
mjölken. Underförstått i sammanhanget var vin mer attraktivt än mjölk. Athenaios skriver 
(5.198f) att det fanns en staty i Nysa vars mekaniska anordning fick en staty att resa på sig 
utan mänsklig hjälp och att hälla ut ett dryckesoffer med mjölk från en guldskål, när detta var 
gjort satte sig statyn igen. 

4.5 Sammanfattning mjölk 

I kapitlet om mjölk finns målande beskrivningar av hur antikens människor använde denna 
dryck. Att det inte var någon dryck som dracks i största allmänhet kan utläsas av de få ställen 
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som berättar något om den, de som dricker mjölk i Athenaios text är herdar. Mjölk som 
ingrediens i bakning finns det flera exempel på och det finns även ett recept då mjölk används 
i sås.  

Att ett av Athenaios syften var att skapa ett uppslagsverk är tydligt i kategorin mjölk. Han 
ger olika beskrivningar på mjölkkärl, hur man använde mjölk till bakning och att mjölk 
användes till offer. Han nämner också ovanliga ”mjölksorter” som fågelmjölk och 
lejonmjölk.

332
 Det är däremot inte tydligt i hans val av citat att han vill lyfta upp det gamla 

Grekland i denna kategori, han nämner exempelvis ingenstans att greker drack mjölk. Men 
Athenaios nämner att germaner dricker mjölk och att skyter ger sina små barn hästmjölk. I 
detta kan finnas en värdering att hedniska folk dricker mjölk men inte greker och romare 
(herdar och bönder undantaget). 

                                                           
 

332
 Jag tror att man kan säga att mjölk ansågs unikt och speciellt därför fick dryck som inte var mjölk detta namn. 
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5. Blod, öl och välling 

5.1 Blod 

De tre sista kategorierna blod, öl och välling är alla så små att ingen uppdelning i frågor eller 
kapitel kommer att göras. Men även om dessa kategorier är små ger Athenaios här intressant 
information och bara det faktum att de är små säger också något, exempelvis att öl inte var en 
populär dryck under romersk kejsartid eller att välling inte var något populärt ämne att 
diskutera vid Filosofernas middagsbord eftersom det bara nämns en gång.  

Det skrivs om blod minst fyra gånger i Athenaios. Blod dracks inte i allmänhet utan de 
gånger blod står omnämnt förekommer det i speciella sammanhang eller som ingrediens i 
mat. Posidonios nämner (2.45f‒46a) om en folkgrupp som hette Karmanier. Han skriver att 
man inte borde skåla som dessa gör för när de känner sig på gott humör skär de upp en 
blodåder i pannan. De låter sedan blodet rinna ner i ansiktet och vidare ner i den bägare de 
håller i. Att dricka varandras blod på detta sätt var ett uttryck för vänskap. När detta var gjort 
gnuggade de sina huvuden i parfym, gärna rosenparfym.  

I en konversation mellan Ulpianus och Cynulcus angående språkbruk citerar en av dem 
följande, ”to bull’s blood because Themistocles death is preferable drink”.

333
 Themistokles 

var en general och politiker i Aten i slutet av femhundratalet och i början på fyrahundratalet 
som begick självmord genom att dricka tjurblod.

334
  

Sophilos, en grekisk komediförfattare från 300-talet f.Kr., berättar i en pjäs att det 
serverades blodkorv (3.122a) och Erasistratos nämner en sås kallad huposphagma (7.324a). 
När denna sås serverades till rostat kött innehåll den följande ingredienser: blod, honung, ost, 
salt, kummin och silfium. När den åts till stuvat kött innehöll den förutom dessa ingredienser 
också vinäger. Ett annat recept på samma sås innehöll, enligt Glaukos från Loris, grekisk 
kokboksförfattare, stuvat blod, silfium, nedkokt druvmust av honung, vinäger, mjölk, ost och 
malda väldoftande kryddor.

335
 Archestratos nämner (4.399d‒e) ett recept på hare som droppar 

av blod. I Olsons översättning som används i denna studie av Athenaios står det att harens 
juice droppar ur köttet. I andra översättningar av Athenaios står det att offerblod (ichor) 
droppar ur köttet.

336
  

Teorin att Athenaios ville skapa ett uppslagsverk, ett bibliotek i miniatyr, finns också i 
denna kategori om blod. Informationen om vänskapsskålen i blod och de detaljerade recepten 
på olika maträtter stöder denna tanke. Det är däremot inte tydligt, annat än att Athenaios till 
största delen använder grekiska författare när han citerar, att ett av hans syften var att upphöja 
det gamla Grekland. 

5.2 Öl 

Athenaios nämner öl cirka fem gånger, jämför man detta med hur ofta vin förekommer i hans 
text är det praktiskt taget ojämförbart då vin förekommer mycket ofta. Vi vet att öl var en 
förhållandevis okänt dryck i Grekland och Rom och att den betraktades med en viss skepsis, 
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trots att den romerska armén drack öl.
337

 Det är därför inte konstigt att Athenaios skriver så 
lite om drycken. Öl dracks med något undantag färskt under antiken. Det konsumerades ofta 
med en ett sugrör eftersom ytan var full av sediment och smuts.

338
  

Hekataios, grekisk historieskrivare från 500-talet f.Kr., berättar (10.418e) att egyptierna 
producerade en dryck gjord på korn som man kunde bli full av och en okänd skribent skriver 
(1.34b) att egyptierna kom på ett sätt att hjälpa de som var för fattiga för att ha råd dricka vin, 
de gav dem öl istället. Athenaios hävdar (1.34b) att de fattiga egyptier som drack öl tyckte så 
mycket om det att de sjöng och dansade, precis som de gjorde om de drack vin. På samma 
ställe säger Aristoteles att när människor blev fulla på vin föll de framåt på ansiktet, medan de 
som blev fulla på öl föll bakåt, han menade att vin gjorde huvudet tungt medan öl endast var 
bedövande. På ett annat ställe (10.447b‒c) nämner Aristoteles om något liknande, men här 
står det att de som dricker annan alkoholhaltig dryck kollapsar i olika delar av kroppen men 
de som dricker öl faller bakåt och blir liggande på rygg. Det är intressant att Athenaios citerar 
Aristoteles på två olika ställen, med en snarlik lydelse. 

I ett citat från Poseidonios nämner Athenaios att rika kelter drack vin importerat från 
Italien och södra Frankrike medan fattiga kelter drack öl gjord på vete som de ibland 
smaksatte med honung. Detta öl kallade de för korma.

339
 Polybios berättar (1.16c) om en 

iberisk hövding som hade bägare av silver och guld stående i mitten av rummet fulla av öl. 
Precis som Athenaios skriver dracks öl rikligt av folkslag boende i norr och i centrala och 
västra Europa.

340
  

Uppsatsens fråga om ett av Athenaios syften var att skapa ett uppslagsverk är tydlig i 
kategorin öl, i de få citat han nämner ger han olika och informativ information. Teorin om att 
han vill återskapa grekiska seder och bruk är inte tydlig i denna kategori, däremot nämner han 
Egypten i positiva ordalag, vilket kan ses som en indikation på att han vill lyfta upp sitt forna 
hemland, man skall dock betänka att egyptierna var kända för att dricka öl så kanske är det en 
stor anledning till att Athenaios citerar just dessa citat i denna kategori. 

5.3 Välling 

Det enda ställe där välling står omnämnt i Filosofernas middagsbjudning finns i Bok 2 kapitel 
46e och därför citeras detta ordagrant.

341
  

Many other liquids are also nutritious, such as milk, barley-gruel, and wine: nursing 

infants, for example, survive on milk, and many ethnic groups stay alive by drinking it ... 

[water] 

Detta citat återfinns i en lång beskrivning av vatten och i detta textavsnitt talas om hur nyttigt 
vatten är. Det enda vi får veta från detta citat är att vällingen var gjord på korn och att den 

                                                           
 

337
 Dalby 2003, 50. Eftersom greker och romare som regel inte drack öl var de olika namn på öl ofta låneord. 

Några grekiska exempel på sådana namn är pinon och sikera, öl från Egypten hette zythos. Några exempel på 

latinska namn på öl är sicera och zythus (Dalby 2003, 50). 
338

 Dalby 2003, 50. 
339

 Ath. 4.152c, Ath. 10.418e. Modern forskning visar att under antiken framställdes öl framförallt av korn men 

även av hirs, råg och vete (Dalby 2003, 50).  
340

 Dalby 2003, 50. Sekundärlitteraturen berättar att olika folkgrupper i Mesopotamien drack denna dryck. I 

gamla texter från Sumer och Akkad hittar man beskrivningar på olika sorter (Dalby 2003, 50).  
341 Välling var annars under antiken fattigmans mat, kanske är detta förklaringen till att filosoferna inte nämner 

denna dryck mer än en gång (Dalby 1996, 44, 45).   
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också var nyttig.
342

 Men denna typ av information är ändå intressant eftersom den stöder att 
ett av Athenaios syften var att skapa ett uppslagsverk.

343
 

 

                                                           
 

342 Kornvälling ansågs av en del antika läkare var något av ett universalmedel (Dalby 1996, 91). Dalby skriver i 

sin bok Siren Feasts att det under antiken gick en skiljelinje mellan de som hade tillgång till en kvarn och en ugn 

och de som inte hade det. Med tillgång till kvarn och ugn kunde människor baka bröd, i annat fall fick man koka 

gröt eller välling av den säd man hade för handen. Forskare anser att grekerna på allvar började koka sin mat på 

6000 f.Kr. och det är från denna tid den första keramiken är daterad. De vet att människor kokade mat innan dess 

i flätade korgar täckta med lera men det finna inga bevis på att grekerna använde denna metod (Dalby 1996, 44, 

45).  
343

 Kornvälling kallades på grekiska ptisáne och välling gjord på emmervete kallades atháre eller athéra. Korn 

odlades framförallt på de torra och steniga ytorna i södra Grekland och på de Egeiska öarna. Vete växte 

framförallt på de vida fälten i Makedonien och Thessalien (Dalby 1996, 44, 45).  
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8. Analys och diskussion 

Texterna om vin, vatten, mjölk, blod, öl och välling har varit ett bra undersökningsmaterial 
och filter genom vilket Athenaios syfte trätt fram tydlig. Den utan jämförelse mest 
förekommande drycken hos Athenaios är vin, som tidigare skrivits under rubriken vin, löper 
den som en röd tråd genom alla de femton böckerna. Den dryck som förekommer näst flest 
gånger är vatten, Athenaios har förvånansvärt mycket att säga om denna dryck och 
beskrivningen av den är mycket intressant.

344
 Mjölk förekommer cirka 30 gånger i 

Filosofernas middagsbjudning och är den tredje mest omskrivna drycken i böckerna. De 
övriga dryckerna förekommer mer sällan. 

8.1 Uppslagsverksteorin 

Uppsatsens första föreslagna syfte var huruvida Athenaios med sitt verk ville skapa ett 
uppslagsverk i miniatyr. Alla de undersökta kategorierna bekräftar att detta troligtvis var ett 
av hans syften. I den första kategorin, vin, är detta tydligt men kanske ännu tydligare blir det i 
kategorin vatten. Kategorin vatten framställs av Athenaios på ett närmast vetenskapligt sätt 
där Athenaios användande av begrepp som densitet och vattnets hårdhet förstärker denna bild. 
Men även i kategorin vin syns detta, exempelvis när han ger förslag på olika lagringstid på vin 
eller när han informerar läsaren hur bra vin är som medicin, exemplen kan göras många. I de 
övriga fyra kategorierna märker man också denna vilja men eftersom dessa till omfånget är 
mindre blir detta syfte här mindre tydligt, men det finns och stärker uppslagsverkstanken. Det 
är svårt att svara på när den första encyklopedin skrevs eftersom många antika skrifter har gått 
förlorade.

345
  

Athenaios var inte ensam om att skriva uppslagsverk vid den här tiden men hans verk är 
det mest sammanhängande verket på uppslagsverkstemat från antiken.

346
 Det är också det 

sista symposiumverket. Men strukturen lever vidare än idag, principen att ordna kokböcker 
efter teman är ett exempel på detta.

347
 Den förste romare som försökte skriva en encyklopedi, 

kanske är han den förste att skriva en riktig encyklopedi över huvud taget, var Marcus 
Terentius Varro, han levde på 100-talet f.Kr..

348
 Ett annat exempel på en författare som skrivit 

ett uppslagsverk är Julius Pollux. Han är precis som Athenaios bördig från Naukratis i 
Egypten. Pollux skrev ett grekisk/attenskt uppslagsverk som heter Onomasticon, boken är en 
ordbok organiserad i ämneskategorier i alfabetisk ordning. Athenaios och Pollux skriver om 
liknande ämnen och använder snarlika källor.

349
 En källa till inspiration för Athenaios kan ha 

                                                           
 

344
 Ett ämne till ytterligare en undersökning är att fördjupa sig i vad Athenaios skriver om vatten, eftersom han 

skriver mycket om det och på ett sätt som ger intrycket att vatten var mycket viktigt för honom och för antikens 

människor. 
345

 Jackson 1977, 342. I slutet av det andra årtusendet skrevs i Egypten en uppslagsbok som heter Amenemope. 
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346

 Murray 2015, 41. 
347

 Murray 2015, 42. 
348

 Jackson 1977, 344. Hans verk hette Nine Books of the Disciplines (Jackson 1977, 344). 
349

 Murray 2015, 37. 



 

56 
 

varit att staden Rom på 100-talet e.Kr. var en stad med många bibliotek och boksamlare.
350

 En 
annan källa kan ha varit det alexandrinska biblioteket vars mål var att omfatta all grekisk 
kultur.

351
 

De olika begrepp som lanserades i inledningen till uppsatsen, som skulle hjälpa till att 
urskilja vilka syften Athenaios hade, exempelvis sammanhängande stycke och motsägelsefull 
information, ger utfallet att i kategorin vin har båda dessa begrepp hittats och förstärkt bilden 
av Athenaios vilja att skapa ett uppslagsverk i miniatyr. I kategorin vatten finns begreppet 
sammanhängande stycke men däremot inte begreppet motsägelsefull information. I de övriga 
fyra dryckerna har dessa begrepp inte kunnat identifieras, troligtvis på grund av att de ger 
alldeles för lite information. 

8.2 Återskapa grekiska myter och traditioner 

Det andra föreslagna syftet, att Athenaios ville återskapa de grekiska seder, normer och den 
etik som omgav det grekiska symposiet genom att lyfta fram ett gammalt avlägset Grekland, 
har visat sig stämma väl. Två begrepp som nämndes i inledningen till uppsatsen vurm för det 
gamla Grekland och olika tidsnivåer är begrepp som var menade att användas när detta andra 
syfte undersöktes.  

Vurm för det gamla Grekland märks tydligast i den stora kategorin vin. I de två första 
frågeställningarna som ställs till Athenaios text om vin, Förekomst och frekvens och Ursprung 
och produktion, finns det inget uttalat vurm för det gamla Grekland. Men däremot i 
frågeställningen Konsumtion och konsekvens är detta väl synligt, svaren på denna 
frågeställning ger många exempel på Athenaios vilja att lyfta upp en avlägsen grekisk 
storhetstid. I kategorin vatten kan man ana att Athenaios vill lyfta fram det gamla Grekland 
men i de resterande kategorierna mjölk, blod, öl och välling märks detta inte alls.  

Begreppet de olika tidsnivåerna hjälper till att tidsbestämma när ifrån de olika antika 
citaten kommer. När Athenaios väljer vilka källor till vin han citerar är hans val eklektiskt.

352
 

När en jämförelse gjort mellan när de olika antika författarna, som citeras i denna uppsats, 
levde har följande utfall visat sig. Homeros diktning står för 15% av citaten medan författare 
från den klassisk grekiska tiden (till och med slutet av 100-talet f.Kr.) citeras 72% av fallen. 
Från romersk tid (100-talet f.Kr. och framåt) kommer 9% av citaten och 4% av författarna 
som Athenaios citerar är okända för oss. De flesta citaten är från komediförfattare från 400–
och 300-talet f.Kr. och från Homeros diktning, citat från den romerska tid Athenaios levde i är 
sällsynta. Om Athenaios velat citera mer samtida romerska författare så hade det funnits 
många att välja mellan, men Athenaios verkar ratar dessa.

353
 Att Athenaios föredrar att 

använda tidiga grekiska författare från den klassisk grekiska tiden är ett argument för att han 
ville återskapa grekiska seder och bruk i den romerska tid han levde. Athenaios skriver i Bok 
15 kap 691d att allt vad atenarna introducerade på alla mänskliga områden är bäst. Detta 
påstående är mycket intressant, rakt på sak och förstärker bilden av att Athenaios verkligen 
ville lyfta upp ett gammalt avlägset Grekland. Jerker Blomqvist skriver att ”I den grekiska 
självutvärderingen ingår som ett dominerande element att man blickar tillbaka mot en period i 
den grekiska historien då grekerna ännu inte hade hamnat under främmande makters 
herravälde, och de bedrifter som grekerna då utförde lyfts fram som en påminnelse om folkets 
storhet”.

354
 Detta fenomen, som också nämndes i början av uppsatsen, kallades och kallas för 

den andra sofistiken. Dessa sofister, oratorer, skapade en egen identitet som de också genom 
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tal paraderade för andra, denna identitet var en unik form av manlig, etisk och grekisk 
identitet.

355
 Denna tradition, att genom offentliga tal återskapa en avlägsen grekisk storhetstid, 

påverkade också litteraturen. Tim Whitmars framhåller att sofistiken influerade två genrer, 
den biografiska/självbiografiska och de storslagna berättelserna. Men med tanke på 
uppsatsens utfall vill jag påstå att denna tradition också starkt påverkade andra genrer, som i 
det här fallet Filosofernas middagsbjudning. Med tanke på hur Athenaios skriver och 
presenterar den grekiska historien kan man nog se honom som en av företrädarna för denna 
tradition. Det fanns ytterligare genrer som var påverkade av den andra sofistiken, ett exempel 
på detta är Pausanias stora reseskildring från 100-talet e.Kr. Pausanias var en grekisk 
upptäckresande och geolog som skrev en resehandbok om Grekland. Forskare hävdar att 
Pausanias verk inte i första hand var en reseskildring utan en ideologisk bok menad att lyfta 
upp den klassiska Grekland.

356
 Pausanias ger med hjälp av den grekiska materiella kulturen 

(såsom altare, helgedomar, gravar, murar, kolonner osv) och olika myter ett idealiserat 
Grekland som en gång var och fortfarande är som det var trots sin nedgång.

357
 Han 

presenterade Greklands förflutna som att det fortfarande levde och han ignorerade medvetet 
de platser som påminner om det romerska imperiets makt.

358
 

 Homeros citeras flitigt av Athenaios, genom hela Filosofernas middagsbjudning är han 
närvarande genom olika citat från Iliaden eller Odyssén. Bara i denna undersökning nämns 
Homeros eller något av hans verk ett fyrtiotal gånger. Ibland när Athenaios referera till honom 
skriver han att Homeros säger eller något liknande och hänvisar inte till något ställe i Iliaden 
eller Odyssén. Detta ger intrycket att Athenaios värderar personen Homeros mycket högt och 
tillskriver honom stor auktoritet.

359
 Att värdera Homeros högt var något som också de gamla 

grekerna gjorde, dessa såg Homeros som en urfader och en av källorna till grekisk 
civilisation. Athenaios ställer sig i samma tradition som dessa greker när han visar honom 
denna vördnad och här kan vi se ett tecken på att Athenaios vill skriva in sig i en gammal 
grekisk tradition. 

8.3 Egypten 

Det tredje föreslagna syftet att Athenaios ville lyfta upp sitt gamla hemland Egypten och 
särskilja det framför andra länder har undersökningen visat tendenser på att stämma. Detta 
syfte är inte lika synligt som de två ovanstående men Athenaios text ger exempel på det. Min 
åsikt är att detta inte var ett huvudsyfte utan mer en tendens. Tydligast blir det om man jämför 
med vad Athenaios skriver om andra folkslag än greker och romare, för han talar i regel illa 
om folkslag som lydier, perser, kelter, kartager, iberer och folk från Thrakien men Egypten 
beskriver han till största del i positiva ordalag och han nämner också Egypten förhållandevis 
ofta i texten.

360
  

8.4 Tendenser 

I denna sammanfattning redovisas vilka syften Athenaios kan tänkas ha haft och dessa har 
presenterats enligt ovan. Nedan presenteras ett annat begrepp, nämligen vilka olika tendenser 
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man kan urskilja i Athenaios text. Dessa tendenser skall inte förstås vara anledningen (syftet) 
till varför Athenaios skrev utan uppmärksammar vilka olika åsikter han kan ha haft och som 
han ger uttryck för i texten. Dessa tendenser kan vara mycket tydliga eller mindre tydliga. Det 
tredje föreslagna syftet att Athenaios ville lyfta upp sitt hemland Egypten är enligt min 
mening inte ett renodlat syfte utan mer en tendens. Alltså, Athenaios skrev inte Filosofernas 
middagsbjudning för att glorifiera sitt hemland, men att han ville framhålla detsamma märks i 
hans text. 

Att Athenaios talar illa om länder som ligger i Greklands och Romarrikets utkanter är en 
tydlig tendens. Dessa folk är enligt Athenaios ofta stora konsumenter av vin och uppvisar ofta 
i hans text exempel på dåligt uppförande i starkt kontrast mot hur Athenaios beskriver 
grekerna som ofta omnämns som nyktra och vällevande.  

En annan tendens som är tydlig i Filosofernas middagsbjudning är Athenaios vilja att 
moralisera. Exempelvis finns hos Athenaios en stark åsikt om att för mycket vindrickande är 
av ondo och att en balanserat sådant är att rekommendera. Detta stöds av otaliga citat av 
många antika författare från Homeros till Philonides.  

Ytterligare en tendens som nog hänger samman med Athenaios vilja att moralisera är att 
han skriver mycket lite om vinets skiftningar i mode, dess oenologi eller om det förekom 
handel med drycken, han är istället intresserad av vinets påverkan på karaktär, uppförande, 
etymologi samt olika medicinska aspekter. Samma sak gäller de andra dryckerna. Detta visas 
tydligt när frågeställningen Konsumtion och konsekvens kom att bli den absolut största i både 
kategorin vin, vatten och mjölk.  

8.5 Slutsats 

Athenaios huvudsyfte när han skrev Filosofernas middagsbjudning var att skriva ett 
uppslagsverk men ingen vanligt uppslagsverk, ett uppslagsverk om det klassiska Grekland 
och dess seder, bruk och framför att dess symposium. Det litterära grepp han använder sig av 
liknar Platons Gästabudet, ett samtal runt ett middagsbord. Det grekiska symposiet var både 
böckernas form och dess mål. 

Romarriket skakades under 200-talet e.Kr. av krig, epidemier, befolkningsminskning och 
ekonomiska kriser, tiden var mycket orolig och omskakande.

361
 I den västra delen av 

romarriket försämrades stadigt det grekiska språkets särställning och färre och färre lärde sig 
att prata grekiska.

362
 Kanske kan vi se Athenaios verk som ett försök att skapa en hållbar 

identitet, genom att idealisera en avlägsen grekisk storhetstid? Kanske höll den romerska 
självbilden på att krackelerat och Athenaios svar på detta var att se sig tillbaka och söka sina 
rötter längre än till den romerska eran.  
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9. Sammanfattning 

Denna uppsats huvudsyfte var att undersöka varför Athenaios skrev sitt verk Filosofernas 
middagsbjudning, om han hade några specifika syften och vilka dessa i så fall var. Syftet var 
också att undersöka vad Athenaios generellt skriver om olika drycker. Moderna forskare har 
föreslagit flera olika syftesalternativ som uppsatsen ur ett dryckesperspektiv har undersökt 
och prövat. En närläsning av Athenaios text har gjorts, frågor har ställts till texten och flera 
olika analytiska redskap har används som metod för att urskilja med vilket syfte Filosofernas 
middagsbjudning skrevs. Utfallet har blivit följande. Det första föreslagna syftet att Athenaios 
ville skapa ett uppslagsverk, har visat sig stämma väl. Den information om de olika drycker 
Athenaios har gett oss pekar på att Athenaios haft en vilja att ge olika information och att 
upplysa läsaren om olika företeelser och ting. Det andra föreslagna syftet var om Athenaios 
ville återskapa grekiska myter och traditioner i den romerska tid han levde i. Detta har också 
visat sig stämma bra, Athenaios text består till stora delar av information om det gamla 
Grekland och citat av författare från denna tid. Det tredje föreslagna syftet, att Athenaios ville 
lyfta upp sitt hemland Egypten och särskilja det framför andra länder, anser jag vare mer en 
tendens än ett syfte. Med tendens menas i sammanhanget att det inte är anledningen till varför 
Athenaios skriver utan snarare en åsikt han presenterar. Ytterligare tendenser som blivit 
synliga i undersökningen är dels Athenaios vilja att moralisera och uttrycka åsikter om olika 
företeelser och ting, detta sammanfaller troligtvis med hans tendens att gärna skriva om 
dryckers påverkan på människan hellre än drycken som sådan. En annan tendens som blivit 
synlig under resans gång är Athenaios ovilja mot andra folkslag som inte är greker, romare 
eller egyptier. Som jag tidigare skrivit är min åsikt att Athenaios övergripande syfte var att 
skriva ett uppslagsverk om den gamla grekiska kulturen och lyfta fram dess fördelar för sin 
samtid. 

Ett förslag till ytterligare studier och undersökningar om Athenaios är att fundera på hur 
egentligen Athenaios tänkte sig att hans verk skulle användas. Filosofernas middagsbjudning 
är inget modernt uppslagsverk i den meningen att man genom ett logiskt system lätt kan hitta 
den information man söker utan böckerna kräver en genomläsning helst från pärm till pärm 
för att fångas och, jag gissar, låta sig inspireras av den grekiska andan. Detta vore ett 
intressant ämne för ytterligare studier. Ett annat intressant ämne för ytterligare studier som 
under undersökningens gång uppenbarat sig är Athenaios för mig oväntade intressen för 
vatten. Han skriver förhållandevis mycket om vatten och hans sätt att skriva om det visar att 
det var ett viktigt ämne för honom. Kanske ett ämne för en C-uppsats? 
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