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Abstract 

 

This paper attempts to trace the journey of Adonis from ancient Mesopotamia, through 

Phoenicia and finally to Greece, and to see how his function and cult have evolved during this 

migration. It starts with a short summary of previous research regarding Adonis and goes on 

to describe the myths and the rites of Adonis as they were celebrated in Alexandria, Byblos 

and Athens. I then examine possible connections to ritual drama, the mystery religions and 

whether there is any evidence that the Adonia might have been a germination ritual.   

 

My conclusions are that Adonis loses his connection to the growing cycle and the ideology of 

sacred kingship with the move to Greece where the political system with independent city 

states is different, and that there has been too much focus on Adonis as a vegetation god. 

Since Adonis is connected with the ancient Near Eastern cults of sacral kingship it might be 

more rewarding to consider the death aspects associated with his cult and the possibility of 

ancestral worship in relation to a ruler. This would make some of the otherwise puzzling 

aspects of his cult more understandable.  
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Inledning 

Bakgrund 

 

När jag först började läsa om adonisträdgårdarna var det flera saker som förvånade mig. Om 

Adonis var en växtlighetsgud, varför firades han då genom att kvinnorna sådde frön som efter 

en kort tid fick dö? Att han firades med att plantera växter, så frön och liknande verkade helt 

logiskt, men varför fick de vissna ned? Det hela verkade lite poänglöst och nästan respektlöst 

mot Adonis. Efter ett tag började jag fundera på om Adonishögtiden utvecklats eller kanske 

urartat till ett slags antifestival i Grekland eller om det helt enkelt hade att göra med det 

grekiska samhället och dess något restriktiva och misogyna syn på kvinnor.  

 

Det andra var Adonis plats i de grekiska myterna. Att Tammuz/Dumuzi i Mesopotamien var 

en växtlighetsgud, vars årliga nedstigning i dödsriket och återkomst symboliserade årstidernas 

växlingar verkade rätt, men vilken plats hade Adonis? I den grekiska mytologin förklaras 

årstidernas växlingar av att Persefone spenderar en tredjedel av året i dödsriket med sin make 

Hades och resten av året med sin mor Demeter. Adonis passar liksom inte in, han saknar 

egentligen funktion eller eventuellt delar den med Persefone. En annan sak som förbryllade 

mig var att dödsaspekten dessutom ligger mycket i fokus, både i myten om Adonis och i 

riterna. Dödsinslaget överskuggar nästan växtlighetsaspekten.  

Syfte  

 

Mitt syfte med denna uppsats är att studera Adonis, hans bakgrund i Västasiens kulturer och 

mytens vidare spridning till Grekland med avsikt att se hur myten samt kulten har förändrats i 

och med spridningen till Grekland. Traditionellt anses Adonis som en växtlighetsgud, men i 

mitt tycke finns det i den grekiska myten om Adonis inte direkt några kopplingar till 

växtlighet. Min tanke är därför att kopplingen måste finnas i riterna. Ett tecken på detta skulle 

vara om till exempel såendet av frön under Adonishögtiden var ett sätt att testa frönas 

grobarhet.  

Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar är därför följande: På vilka vägar har kulten om Adonis och liknande 
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gudar spritt sig från Västasien till Grekland och hur har det påverkat kulten samt riterna? Är 

den grekiske guden Adonis över huvud taget att anse som en växtlighetsgud eller har hans 

eventuella anknytning till växtriket gått förlorad i och med flytten till Grekland?  

Metod 

 

Eftersom jag saknar de nödvändiga språkkunskaperna har jag inte kunnat läsa de antika 

källorna på originalspråk utan har förlitat mig på översättningar till engelska. För 

framställningar, förklaringar och teorier har böcker av andra forskare använts. Under 

läsandets och skrivandets gång har jag dock känt ett allt större behov av ett välförsett 

referensbibliotek och gedigna kunskaper i åtminstone klassisk grekiska och latin. 

 

Naturligtvis dyker Frazers The Golden Bough upp som en självklar utgångspunkt vid studiet 

av Adonis. En sökning på internet om böcker om Adonis ledde mig vidare till Marcel 

Detiennes The Gardens of Adonis, Spices in Greek Mythology.  

 

Det kändes som om det inte gick att förstå Adonis utan att känna till lite om andra kulturer 

och religioner i området under den tiden. Så jag läste om Mesopotamien och Fenicien och 

upptäckte ett för mig outforskat område – att det anses att det funnits en så kallad 

orientaliserande epok under Greklands tidiga historia.  

 

Efter att ha börjat i Grekland, förirrat mig till Mesopotamien och Egypten och lite till, insåg 

jag att området är för stort. Det täcker för många kulturer och länder samt en längre 

tidsperiod. Myten kan även ses och tolkas från en mängd perspektiv; soteriologiskt, 

eskatologiskt eller kanske den ska ses från ett mer jordnära håll? Kanske i förhållande till 

jordbruk och i det som är förlängningen av odlandet – mat och gastronomi?   

 

Jag inriktar mig därför i främsta hand på Adonis och inkluderar endast Osiris, Tammuz med 

flera vid behov. Fokuspunkten är Adonishögtiden i Athen eftersom den skiljer sig en aning 

från kulterna i Alexandria, Byblos och så vidare. Adonishögtiden i Athen är dessutom ganska 

väldokumenterad och personligen tycker jag att den verkar mest intressant eftersom den 

innehåller så många kontraster. Förutom frågan om varför kvinnorna sådde frön och sedan lät 

dem dö undrade jag varför den var privat och varför den verkade som ett slags antifestival.  
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Jag har utgått från att teorierna om att Adonis är en växtlighetsgud är korrekta i stort även om 

detaljerna angående gudens död/försvinnande och eventuella återuppståndelse kan diskuteras. 

Förmodligen skulle jag ha närmat mig Adonis på ett mer objektivt och fördomsfritt sätt, utan 

att vara påverkad av tidigare teorier, men den teori som populariserades av Frazer har haft en 

sådan genomslagskraft att det är svårt att bortse från den.  

Disposition 

 

Jag börjar med en genomgång av de mest populära teorierna om Adonis som har framförts av 

forskare eftersom jag anser att det har betydelse för det resonemang och de slutsatser som 

följer senare i uppsatsen. Därefter följer en översikt över myten om Adonis och hans och 

Afrodites ursprung i Västasien. Eftersom myten om Adonis har vissa likheter med den om 

Tammuz/Dumuzi beskrivs även den kortfattat.  

 

De mest detaljerade uppgifterna om hur Adonis firades kommer från Alexandria, Byblos och 

Athen; hur riterna gick till redogör jag för i det följande avsnittet och därefter följer en kort 

analys om Adonis och mysteriekulterna samt krukans symbolik i grekisk mytologi.  

 

En översikt över jordbrukets betydelse följer. Jag har sammanställt dom uppgifter som finns 

om antika texter som nämner grobarhetsriter och diskuterar kortfattat Sirius betydelse för 

jordbruk och mytologi. Till sist försöker jag knyta samman alla trådar och beskriva en i mitt 

tycke trolig utveckling av Adoniskulten, från jordbrukets början i Västasien, vidare till hans 

storhetstid i Fenicien och slutligen hans införlivande i den grekiska mytologin.   

Kulturell bakgrund 

 

Att kulturerna i Västasien och runt Medelhavet har påverkat varandra i hög grad är det väl 

ingen som bestrider, men det är fortfarande svårt att riktigt förstå och försöka leva sig in i hur 

livet var på den tiden och hur pass stor kontakt folken hade med varandra.  

 

Det är för enkelt att tänka på de olika kulturerna som i en liten bubbla, något slags kulturellt 

vakuum. Säg Grekland så går tankarna till Akropolis och den västerländska civilisationens 

vagga, säg Mesopotamien så kanske det blir Nebukadnessar och Babylons hängande 

trädgårdar och Egypten frammanar visioner om pyramider och mumier. Tvärtom verkar 
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kontakterna tidvis ha varit ganska livliga; genom krig, migration och handel spreds tekniker, 

hantverk, religioner, tankar, språk och skrifter. Och naturligtvis formas de och anpassas för att 

passa in i sin nya miljö. 

 

I sammanfattningen till The Orientalizing Revolution skriver Walter Burkert något som kan 

vara tänkvärt i sammanhanget: 

 

Emanating from the Near East, in connection with military expansion and growing economic 

activities, a cultural continuum including literacy was created by the eight century extending over the 

entire Mediterranean... but Greeks immediately began to develop their own distinctive forms of culture 

through an astonishing ability both to adopt and to transform what they had received.
1  

 

Ett viktigt kontaktcenter var den feniciska kolonin på Cypern som även under en tid ingick i 

det assyriska väldet.
2
 Viktiga center för Adoniskulten fanns på bland annat Cypern och i 

Byblos, i Libanon, där även den plats som anses som Adonis dödsplats finns, och fenicierna 

var ett flitigt handelsfolk med utposter över hela medelhavsområdet.  

Adonis i myt, rit och forskning 

Forskning och teorier om Adonis 

 

Begreppet döende och återuppstående gudar har diskuterats ända sedan begreppet kom i 

rampljuset i och med J G Frazers The Golden Bough i slutet på 1800-talet. I början fick teorin 

stor spridning men blev sedan alltmer ifrågasatt.    

 

Frazer hävdade att det fanns ett mytkomplex med fruktbarhetsgudar som nedsteg i dödsriket 

och sedan återuppstod och att myten var en förklaring på årstidernas växlingar. Till de döende 

och återuppstående gudarna räknade han bland annat Osiris, Adonis, Tammuz/Dumuzi, 

Melkart och Baal. I den tredje utgåvan av The Golden Bough fokuserar han speciellt på Osiris, 

Adonis och Attis.  

 

                                                 
1
 Burkert W. 1992, The Orientalizing Revolution, Near Eastern Influence on Greek Culture in the 

Early Archaic Age, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, s. 128. 

2
 Burkert, W. 1992 s. 128 och 103. 
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En utveckling av begreppet den döende och återuppstående guden blev det sakrala 

konungadömet och hieros gamos.
3
 Frazers yttersta mål var att visa att en döende och 

återuppstående gud inte enbart var förbehållet kristendomen, men han arbetade samtidigt 

utifrån ett eurocentriskt och tidstypiskt evolutionistiskt perspektiv där han tänkte sig att 

religioner börjar på ett primitivt stadium och sedan utvecklas till alltmer avancerade former 

som naturligtvis når sin höjdpunkt i kristendomen. 

 

Oavsett vad man tycker om Frazers metod att dra paralleller mellan de mest skilda kulturer, 

geografiska områden och tidpunkter så har han samlat en enorm mängd information om olika 

riter.     

 

Med tiden började begreppet döende och återuppstående gudar samt Frazers metoder att 

ifrågasättas och i slutet av 1900-talet fick teorin nådastöten av bland annat Jonathan Z Smith 

och Mark N Smith. Jonathan Z Smith argumenterar i sin artikel Dying and Rising Gods i The 

Encyclopedia of Religions att många av de så kallade döende och återuppstående gudarna inte 

alls återuppstår – dom dör eller i vissa fall nedstiger i dödsriket, men det är inte många som 

återuppstår. Osiris återuppstår till exempel inte till det verkliga livet, han lever men i 

egenskap av härskare i dödsriket. De kan lika gärna klassificeras som försvinnande eller 

döende gudomligheter och Jonathan Z Smith hävdar att begreppet baseras på fantasirika 

tolkningar av mycket sena och tvetydiga historiska källor.
4
 

 

Jag har inte fått tag i en kopia av Mark N Smiths artikel The Death of 'Dying and Rising Gods' 

in the Biblical World och förlitar mig i det här fallet på Mettingers beskrivning av hans 

ståndpunkter, men det tycks som om hans argument i stort följer likartade linjer som Jonathan 

Z Smiths. Han anser att de gudomligheter som Frazer gör till döende och återuppstående 

gudar har mycket skilda karaktärer och att de i vissa fall inte alls kanske kan anses som gudar. 

Det finns inga riter och myter från Levanten som ger fog för teorin att gudarna återuppstår 

                                                 
3
 Enligt teorin om det sakrala kungadömet anses kungen/härskaren stå i särskild förbindelse med en 

gud eller gudarna och fungerar som dennes eller deras representant på jorden. I egenskap av gudens 

representant har han kultiska funktioner, vilka ofta tänks inkludera någon form av hieros gamos, dvs. 

ett rituellt giftermål med den kvinnliga gudomens representant, en prästinna eller liknande.  

4
 Smith, J. 2005. Dying and Rising Gods, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (red.), Detroit: 

Macmillan Reference USA, s 2535 
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samt att de källor som kan tolkas som att gudarna återuppstår är skrivna av sentida klassiska 

författare.
5
  

 

I The Origins of Biblical Monotheism, som i främsta hand handlar om Baal-cykeln i Ugarit, 

framför M Smith även tanken på att begravningsriter och dödskulten kan ha spelat stor roll i 

Baalkulten. Den döende guden är härskaren och härskaren samt hans anfäder fortsätter att 

vördas även efter döden. I den ugaritiska litteraturen finns det dels de högre gudarna men 

även ett lägre skick, rephaim, som utgörs av döda kungar och deras heroiska förfäder.
6
 Ett 

slags förfädersdyrkan när det gäller härskaren kanske är ett förbisett drag som skulle förklara 

vissa problem med kategorin ”döende och återuppstående” gudar.  

 

Mettinger intar en mellanställning och hävdar att det finns fog för att tala om döende och 

återuppstående gudar, men att Frazer simplifierade det hela en aning. Han anser att bland 

annat De Dea Syria visar att Adonis är en döende och återuppstående gud. Å andra sidan är 

gudarna som Frazer grupperade tillsammans av olika slag, Tammuz/Dumuzi är till exempel 

en herdegud som förmodligen utvecklats till växtlighetsgud medan Baal är en vädergud.
7
  

 

När det gäller Adonis följer Mettinger Ribichinis tankegångar och anser att Adonis förändrats 

till något av en grekisk hero i och med flytten till Grekland. En anledning till detta skulle vara 

en grundläggande skillnad mellan synen på gudar i Mesopotamien och Grekland: i Grekland 

ingår det i själva definitionen av en gud att han eller hon är odödlig, medan en hero är av 

mänsklig härkomst eller blandhärkomst. Adonis anses vara född av människor, han dör och de 

hängivna sörjer honom.
8
 Det finns heller ingenting i de grekiska riterna som tyder på att 

Adonis skulle återuppstå, de små trädgårdarna har införlivats i riten och fått grekisk 

symbolism och de symboliserar sterilitet.
9
 

 

Marcel Detienne fokuserar helt på det sterila med Adonishögtiden och adonisträdgårdarna och 

                                                 
5
 Mettinger, T. N. D. 2001. The Riddle of Resurrection, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 

s. 39 

6
 Smith, M. S. 2001. The Origins of Biblical Monotheism, Israel's Polytheistic Background and the 

Ugaritic Texts, New York: Oxford University Press, s. 68 

7
 Mettinger, T. N. D. 2001, s. 217ff 

8
 Ibid, s. 113f 

9
 Ibid, s. 149 
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förkastar hela teorin om Adonis som en döende och återuppstående gud, men det bör kanske 

tilläggas att han bara diskuterar Adonishögtiden i Athen. Detienne tolkar Adonishögtiden i 

förhållande till thesmophorian och andra riter som firades till Demeters ära. Thesmophorian 

firades av gifta athenska kvinnor under strikta former, och till skillnad från Adonishögtiden 

som var öppen för alla fick slavinnor, kurtisaner och prostituerade inte delta.
10

 Under de tre 

dagar som thesmophorian varade rådde celibat och fasta. Thesmophorian firades till 

åminnelse av Persefones bortrövande och en sorgsen och sober stämning rådde därmed 

eftersom Demeters sorg och saknad över sin bortrövade dotter var det centrala temat.
11

 

Adonishögtiden var enligt Detienne dess raka motsats och dess betydelse är sterilitet och 

ofruktsamhet.  

Myterna  

 

Myten om Adonis ursprung, födelse, kärleken till Afrodite och slutligen hans död beskrivs 

mest utförligt av Pseudo-Apollodorus i verket Bibliotheca och Ovid i Metamorphoses. 

Grunddragen är följande.     

 

Det finns olika berättelser om Adonis födelse och död, men det centrala i den klassiska myten 

är att Afrodite hittar Adonis som spädbarn och blir förälskad i honom. Hon gömmer honom 

därför i en kista och anförtror honom till Persefone. Persefone tittar naturligtvis i kistan och 

blir även hon förälskad i det vackra gossebarnet. Till slut får Zeus ingripa i konflikten mellan 

de två gudinnorna och han bestämmer att Adonis ska spendera en tredjedel av året i 

underjorden med Persefone, en tredjedel av året ovan jord tillsammans med Afrodite och en 

tredjedel var och med vem han vill. Adonis väljer att spendera den delen av året med 

Afrodite.  

 

Adonis älskar att jaga, och trots Afrodites varningar fortsätter Adonis med det och det vill sig 

inte bättre än att han vid ung ålder dödas av ett vildsvin när Afrodite är borta. Vildsvinet har 

antingen skickats av Artemis eller Apollon som hämnd eller av Afrodites svartsjuke partner 

Ares. Hur som, Adonis dör i armarna på Afrodite som har skyndat till hans sida och när 

Afrodite blandar hans blod med nektar så skapas anemonen. Alternativt dör han i en 

                                                 
10

 Detienne, M. 1994. The Gardens of Adonis: Spices in Greek Mythology, Chichester: Princeton 

University Press, s. 78 

11
 Ibid, s. 79ff 



 11 

salladsbädd eller placeras där av Afrodite. Salladsbädden verkar ett underligt inslag, men är 

något som Detienne tagit fasta på i sin tolkning av Adonishögtiden, och något som jag 

återkommer till. Enligt en version ska Afrodite efter Adonis död ha bett Persefone att han ska 

få komma tillbaka till livet. 

 

Floden Nahr Ibrahim i Libanon sägs flöda med rött vatten som symboliserar Adonis blod. I 

Aphaca på Libanonberget vid flodens källa fanns därför ett tempel till Afrodite och Adonis. 

Att ett berg associeras med adonismyten och -kulten är intressant, många gudar i Västasien 

tycks länkade till just berg. M S Smith har i The Origins of Biblical Monotheism en 

uppräkning av gudar och deras boningar eller kultplatser: El på berget ks, Baal på berget spn 

(Sapan), Dagan på berget ttl och så vidare.
12

   

 

Traditionerna om Adonis ursprung placerar honom i Västasien. Enligt Apollodorus var 

Adonis son till den assyriske kungen Theias och hans dotter, Smyrna. Smyrna hade försmått 

Afrodite och straffades därför med att bli förälskad i sin far som hon genom list blev gravid 

med. När Theias upptäckte sanningen ville han döda Smyrna, men hon räddades av gudarna 

som förvandlade henne till ett myrraträd. Adonis föds sedan ur trädets stam. Enligt Hesiodos 

var han son till Phoinix och Alphesiboia, vilket tyder på feniciskt ursprung
13

 och Panyassis 

anger att hans far var från Mesopotamien.
14

 Ett annat bevis för hans rötter i Västasien är 

namnet Adonis av den semitiska roten adon, som kort och gott betyder herre eller min herre.
15

  

 

Även Afrodite har sina rötter i Västasien och troligtvis även Demeter och Persefone.
16

 Det 

ansågs redan under antiken att Afrodite kom från Västasien, bland annat framförs den tanken 

av Herodotus och Pausanias. Herodotus nämner specifikt hennes tempel i Syrien (Askalon) 

och på Cypern (Paphos).
17

 Hennes föregångare i Mesopotamien är således Inanna och Ishtar 

och i Fenicien ärades hon som Astarte/Ashtoroth.
18

 Att Cypern var ett viktigt centrum för 

                                                 
12

 Smith M. S. 2001, s. 28 

13
 Mettinger T.N.D, 2001, s. 127 

14
 Penglase, C. 1994. Greek Myths and Mesopotamia: Parallels and Influence in the Hellenic Hymns 

and Hesiod, Abingdon: Routledge, s. 179 

15
 Mettinger T.N.D. 2001, s. 126. 

16
 Penglase C. 1994, s.241 

17
 Ibid, s. 160f 

18
 Ibid, s. 162 
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hennes kult är inte undra på, eftersom Cypern nästan ses som hennes födelseort av både 

Hesiodos och i de homeriska hymnerna.
19

 

 

Afrodites helgedom i Paphos går tillbaka till sen bronsålder och något som tycks vara gravar 

och en sarkofag har hittats inom tempelområdet. En teori är att gravarna tillhör grundaren av 

helgedomen, kung Kinaras/Cynaras och hans familj, det vill säga hans fru Metharne och 

barnen Oxyrropus och Adonis. Det skulle i sådant fall innebära att Adonis kan ha firats i 

Paphos redan i slutet av bronsåldern.
20

 

 

Eftersom myterna om Dumuzi/Tammuz och Inanna/Ishtar är relaterade till myterna om 

Adonis och Afrodite och därmed uppvisar vissa paralleller, kan det vara värt att beskriva 

myterna en aning. Dumuzi/Tammuz går tillbaka på gammalbabylonisk tid (tjugonde till 

sextonde århundradet före vår tidräkning).
21

 Dumuzi/Tammuz tycks ha varit en 

sammansmältning av flera gudar, i en text beskrivs han till exempel som både herdegud och 

jordbruksgud. Enligt Thorkild Jacobsen sammansmälte flera gudar till en som fick 

symbolisera fertilitet i allmänhet allt eftersom samhället utvecklades och blev mer komplext.
22

  

 

Myten om Adonis, Afrodite och Persefone har många paralleller med myten om Inanna, 

Tammuz och Ereshkigal. Men det finns inte mycket information om hur Tammuz/Dumuzi 

verkligen firades i Västasien.
23

  

 

Myten som visar störst paralleller med Adonis är den om Inannas nedstigning i underjorden. 

                                                 
19

 Ibid, s. 166 

20
 Nielsen, I. 2002. Cultic Theatres and Ritual Drama, Aarhus: Aarhus University Press, Cultic 

Theatres and Ritual Drama, s. 47 

21
 Mander, P. 2005. Dumuzi, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (red.), Detroit: Macmillan 

Reference USA, s. 2520 

22
 Jacobsen, T. 1976. The Treasures of Darkness. A History of Mesopotamian Religion, New Haven 

and London: Yale University Press, s. 43 

23
 Ett problem som direkt presenterar sig när jag läser ditt mail är att du efterfrågar specifika kultiskt 

präglade handlingar i förbindelse med en viss högtid. Inanna-Dumuzi-cykeln av myter och hymner 

daterar tillbaka till en tid då vi har försvinnande få beskrivningar av ceremonier eller ritualer, i 

synnerhet sådana som kan förankras i en specifik mytisk tradition. (Fil dr. Jakob Andersson, epost 

12.04.16) 



 13 

Inanna bestämmer sig för att nedstiga i dödsriket där hennes syster Ereshkigal är drottning, 

förmodligen för att hon vill skaffa sig kraft eller makt. När hon nått sitt mål, sätter hon sig på 

Ereshkigals tron och Ereshkigal dödar henne. Med guden Enkis hjälp återfår Inanna livet, men 

eftersom ingen tillåts lämna dödsriket, följs hon upp till världen av en samling demoner som 

begär en person i utbyte. De möter flera personer, men Inanna vill inte ge dem till demonerna 

eftersom de visar tillbörlig sorg över att hon varit död. När de kommer till Dumuzi/Tammuz 

finner Inanna att han är klädd i fina kläder, sitter på en tron och inte verkar vara speciellt 

upprörd över hennes frånvaro, med påföljd att hon beordrar demonerna att ta Dumuzi. 

Geshtinanna, Dumuzis syster, erbjuder sig att spendera halva året i underjorden i stället för 

Dumuzi och det hela tycks avslutas med att Inanna godtar erbjudandet.
24

 

Riterna   

 

Det finns belägg för en Adoniskult från och med 600 fvt i ett poem av Sappho.
25

 Byblos i 

Fenicien var ett center för Adoniskulten
26

, men han firades även i Alexandria på 200-talet fvt 

och i Athen från och med 400-talet fvt.
27

 Enligt Nielsen firades Adonis även på 200-talet evt, 

bland annat i Sevilla och i Rom in på slutet av 300-talet. I Sevilla gick kvinnor sörjande 

genom gatorna och bad om vaser/krukor för sina adonisträdgårdar och det hela avslutades 

med att figurer föreställande Adonis kastades i en källa.
28

 När jag först läste att 

Adonishögtiden firats i Spanien blev jag lite förvånad, men efter att ha studerat fenicierna lite 

mer klarnade det eftersom fenicierna hade starka kolonier och bedrev omfattande handeln 

längs solkusten i Spanien.  

 

Adoniskulten tycks ha utvecklats i två riktningar, den ena som en kult där han sörjdes och 

firades offentligt i Alexandria och Byblos och den andra som en kult som var mer privat i 

Athen.  

  

En beskrivning av Adonishögtiden i Alexandria på 200-talet fvt kommer från Theokritos 

                                                 
24

 Mander p. 2005, s. 2521 

25
 Nielsen I. 2002, s. 238 

26
 Lipinski, E. 2005. Adonis, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (red.), Detroit: Macmillan 

Reference USA, s. 34 

27
 Nielsen I. 2002, s. 238 

28
 Nielsen I. 2002, s. 239f 
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Idyller. Festivalen anordnas av Arsinoe II, Egyptens drottning, som även sponsrar Theokritus 

verk, hans verk kan därför inte anses som helt opartiskt eftersom han naturligtvis vill 

framställa Arsinoe i god dager. Festivalen hålls i palatset och är till ära av Arsinoes döda 

moder, Berenice. Vi får följa två kvinnor och får en humoristisk bild av ett livligt Alexandria 

samt de två kvinnornas skilda levnadsvillkor.  

 

I palatset har en trädgård gjorts i ordning med frukter, växter i silverkorgar, söta kakor, en 

bädd för guden och hans älskarinna och en representation av den döde guden, det är en dag av 

sorg eftersom Adonis är död. På den andra dagen förs gudabilderna och trädgårdarna ned till 

floden där de kastas i, kvinnorna sörjer hans död, men är samtidigt fyllda av glädje eftersom 

han återkommer nästa år.
29

  

 

Figurerna av Adonis som kastas i floden har förmodligen övertagits från Khoiak-riterna för 

Osiris som firades i december.
30

 Under Khoiak-festivalen gjorde folket mumieliknande figurer 

av Osiris av jord och säd som placerades i en behållare av sten, guld eller silver. När fröna 

grodde symboliserade det Osiris återuppståndelse.
31

 Det finns även många bilder föreställande 

Osiris med sädesstrån som gror upp ur hans kropp.
32

 

 

De Dea Syria, som troligen skrevs av Lucianus av Samosata, beskriver Adonishögtiden i 

Byblos från 200-talet evt.
33

 Varje år sörjde folket Adonis död genom att slå sig för bröstet och 

gråta, myten om Adonis och hans återkomst reciterades och offer utfördes till Adonis precis 

som för en död person. Dagen därpå var en glädjens dag då anhängarna hävdade att Adonis 

levde och förmodligen bar ut hans staty ur templet i en procession. Enligt Mettinger finns det 

inga uppgifter i De Dea Syria om vilken tid på året som Adonis firades i Byblos, men en 

trolig tidpunkt är mitten på juli.
34

  

                                                 
29

 Shepard Kraemer, R. 1992. Her Share of the Blessings: Women's Religions Among Pagans, Jews 

and Christians in the Greco-Roman World, New York: Oxford University Press s. 31f och Nielsen I. 

2002, s. 46. 

30
 Nielsen I. 2002, s. 46 

31
 Mettinger T.N.D. 2001, s. 169ff 

32
 Lesko, L. H. & Mastrocinque, A. 2005. Osiris, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (red.), 

Detroit: Macmillan Reference USA, s. 6920 

33
 Mettinger T.N.D. 2001, s. 131 

34
 Ibid, s. 134f 
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Ett annorlunda inslag i Adonishögtiden i Byblos är tecknen på rituell prostitution. 

Tempelprostitution i samband med en gudinna tycks ha varit ganska vanligt förekommande i 

Västasien. Både Inanna och Ishtar hade tempelprostituerade i sin tjänst.
35

  

 

Tempelprostitution praktiserades även bland fenicierna, främst i kulten kring Astarte. 

Förutom den tillfälliga prostitution som praktiserades i Byblos, tycks det finnas tecken på att 

Astartes tempel på Cypern hade både manliga och kvinnliga tjänare.
36

 

 

Som ett tecken på sorg över Adonis död skulle deltagarna raka av sig håret (det framgår inte 

om det gällde alla, både män och kvinnor, eller om det bara gällde kvinnor) och de kvinnor 

som inte gjorde det fick lov att under en dag sälja sig till främlingar, enligt De Dea Syria 

kunde endast utlänningar vara kunder, och vinsten gick till Afrodites tempel.
37

 Rakning och 

rituell klippning av hår tycks vara ett typiskt feniciskt drag, det feniciska prästerskap beskrivs 

och porträtteras som renrakade och stora mängder av rakblad har hittats bland feniciska 

tempel- och gravruiner.
38

   

 

Byblos var ett viktigt center för Afrodite och i förlängningen därmed Adonis. Byblos ligger 

dessutom i närheten av den plats där Adonis skulle ha dödats av ett vildsvin.  

 

Adonishögtiden i Athen firades i första hand av vuxna kvinnor under sommaren, teorierna om 

de exakta datumen har varierat men de flesta tycks vara ense om att firandet infallit under 

hunddagarna, den hetaste perioden när Sirius för första gången på året blir synlig över 

horisonten. Bland olika förslag på datum finns den 19, 20, 23 eller 27 juli.
39

  

 

Den athenska Adonishögtiden firades i hemmen, den var en privat kult.
40

 Kvinnorna sådde 

                                                 
35

 Apffel-Marglin, F. 2005. Hierodouleia, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (red.), Detroit: 

Macmillan Reference USA, s. 3967 

36
 Woolmer, M. 2011. Ancient Phoenicia: An Introduction, London: Bristol Classical Press, s. 104 

37
 Mettinger T.N.D. 2001, s. 132 

38
 Woolmer, M. 2011, s. 101f 

39
 Detienne M. 1994, s. 100f 

40
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frön av bland annat vete, korn, sallad och fänkål
41

 i krukskärvor, små korgar eller skålar. 

Sådden vattnades och grodde snabbt och togs då upp på takterrasserna där den förtvinade i 

den heta solen. Enligt Goff tycks minst en natt ha spenderats på takterrasserna där kvinnorna 

sörjde Adonis död. När plantorna dött och firandet var slut kastades planteringarna i en källa 

eller havet.
42

  

 

Vad som egentligen hände under firandet är oklart. Enligt Detienne var Adonishögtiden till 

skillnad från andra kvinnliga religiösa festivaler i Grekland en där alla kvinnor kunde delta, 

även konkubiner och prostituerade. Att så var fallet skulle enligt Detienne visas bland annat i 

ett verk av Alciphron (levde förmodligen på 200-talet evt). Alciphron skrev en serie 

uppdiktade brev där Adonishögtiden nämns i en brevväxling mellan två kvinnor 

(kurtisaner/prostituerade?). Alciphron ska ha hämtat sin inspiration bland annat från attiska 

komedier, och en attisk poet, Diphilus, kopplar också samman Adonishögtiden med ”fallna 

kvinnor”.
43

 Enligt Detiennes framställning framstår festivalen som en orgiastisk kult då 

normala regler sätts ur spel. För att citera Detienne ”… the festivals of Adonis were 

characterised by the abandoned enjoyment of lovers, the drunkenness of courtesans, 

recherché meals and risqué talk...” Inga regler gäller, kvinnorna träffade sina älskare på 

taken, de drack, åt och fällde grovkorniga skämt.
44

  

Adoniskulten som rituellt drama   

 

Många antika tempel visar tecken på att rituella dramer har uppförts. Det verkar logiskt att 

tänka sig att det rituella dramat skulle ha utvecklats ur de orientaliska riterna i samband med 

det sakrala kungadömet och tillhörande hieros gamos. Inge Nielsen beskriver i sin bok Cultic 

Theatres and Ritual Drama olika tempelkomplex som kan ha fungerat som rituella teatrar och 

sådana finns över hela medelhavsområdet; Egypten, Grekland, Anatolien, Västasien och så 

vidare. Myterna om modergudinnan och hennes paramour, den döende och återuppstående 

guden, skulle lämpa sig mycket väl att återskapa i dramatiserad form.  

 

                                                 
41

 Detienne M. 1994, s. 107 

42
 Goff, B. 2004. Citizen Bacchae: Women's Ritual Practice in Ancient Greece, Berkeley: University 

of California Press, s. 138f 

43
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44
 Ibid, s. 66 



 17 

Det viktigaste källmaterialet om rituella teatrar kommer från Fenicien där Eshmoun firades i 

Sidon, Adonis i Byblos och Melkart i Tyre, Nielsen tolkar därmed Adonishögtiden i Byblos 

som ett rituellt drama.
45

 Hon nämner även att liknande riter till Adonis ära har beskrivits från 

Argos och Korint.
46

    

 

Ett tempel som tycks vara tillägnat Adonis har hittats vid utgrävningar i Dura Europos. 

Templet daterar sig till 152 evt och är ett av få exempel där Adonis får en mer framträdande 

plats än sin älskarinna, i de flesta andra fall tycks Adonis ha firats i Afrodites tempel.
47

 Staden 

Dura Europos ligger i Syrien vid Eufrates och byggdes 303 fvt.
48

 Ett annat adonistempel är 

Faqra i Libanon i närheten av platsen där Adonis enligt myten skulle ha dött. 

 

Nielsen argumenterar att det rituella dramat användes i Grekland och Rom för att introducera 

de orientaliska gudomligheterna. Ett i mitt tycke mycket plausibelt argument som Nielsen 

framför är att större delen av befolkningen var analfabeter och inte heller kunniga i myternas 

originalspråk. Ett sätt att sprida kulten och göra myten förståelig var därför att dramatisera 

den.
49

  

Koppling till mysteriereligionerna? 

 

Ett tillfälle då mina bristfälliga kunskaper i grekiska kändes särskilt påtagliga var när jag 

började läsa om den cista mystica som användes i mysterierna. Att Afrodite lämnade över 

Adonis till Persefone i en chest låter inte så illa, men vid översättning till svenska var det enda 

jag kom på kista vilket inte lät fullt så bra, men fick duga i brist på bättre. Å andra sidan låter 

Cista ganska likt kista, vilket fick mig att börja undra vad föremålet som användes i 

mysterierna kallades på klassisk grekiska och om det kunde vara samma ord som användes i 

Pseudo-Apollodorus Bibliotheca för att beskriva det föremål som Adonis överlämnades i.   

 

Enligt Burkert kallades artikeln för kiste i mysterierna.
50

 En sökning på nätet gav den grekiska 

                                                 
45
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stavningen, κίστη , och en annan sökning hittade en kopia av Pseudo-Apollodorus Bibliotheca 

på originalspråket, men att försöka leta reda på κίστη i en text som man inte alls förstår visade 

sig vara hopplöst.    

 

I Ancient Mystery Cults skriver Walter Burkert att det finns ”a sequence of mourning followed 

by joy in the mysteries, whether those of Eleusis, Meter or Isis”, men går vidare att säga att 

det inte finns tecken på att till exempel Attis återkommer och att Osiris överhuvudtaget inte 

återvänder till ett jordeliv utan stannar i dödsriket. ”There is a dimension of death in all of the 

mystery initiations but the concept of rebirth or resurrection of either gods or mystai is 

anything but explicit”.
51

 Han nämner även Adonis som ett exempel på en myt som passar 

mönstret, men inte utvecklats till en organiserad mysteriereligion.  

 

Som ett sammanträffande finns det i Hugh Bowdens Mystery Cults in the Ancient World en 

bild av en pinax från Persefones kultplats i Locri i Italien som visar en kvinna sittandes 

framför en kista som innehåller ett barn. Som jag tolkar det är kvinnan Persefone och barnet 

Adonis även om Bowden inte nämner Adonis utan snarare tolkar det som om barnet är 

Persefones eget.   

 

Trots att Locri var helgat åt Persefone tycks platsen inte ha varit centrum för en mysteriekult, 

Demeter som är centraltgestalt i Eleusis ges inget utrymme i Locri, däremot har vissa 

kvinnofigurer tolkats som Afrodite. I stället för att fokusera på Persefones bortrövande tycks 

bildmaterialet från Locri visa Persefone som gift och ganska lycklig maka tillsammans med 

sin Hades och naturligtvis är fertilitet och växtlighet viktiga inslag.
52

  

 

Det hade varit trevligt med en koppling till mysterierna eftersom de i de flesta fall rörde 

fruktbarhets-/vegetationsgudomligheter, nedstigning i dödsriket var också ett populärt tema 

och ger dessutom en viss soteriologisk funktion. Myten om Adonis skulle ha fungerat bra att 

uppföras som en del av en initiation eller som ett drama med hans död och efterföljande 

återkomst.  
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51
 Ibid, s. 75 

52
 Bowden, H. 2010. Mystery Cults in the Ancient World, London: Thames & Hudson Ltd, s. 80f  



 19 

Krukans betydelse i grekisk mytologi  

 

En annan intressant tanke som Penglase nämner är att en pithos, kruka, i grekisk mytologi 

symboliserar underjorden. Bland annat begravdes människors skelettdelar och aska i krukor 

och underjorden beskrivs ungefär som en kruka – ett stort gap med en smal öppning överst.
53

 

Säd förvarades i krukor till hälften nedgrävda i jorden och krukorna ansågs vara platser där 

underjordens gudomligheter framträdde.
54

 Krukan figurerar även i myten om Pandora som 

släppte loss allt ont i världen, men enligt Hesiodus blev hoppet kvar i krukan.
55

 Jag tänker mig 

då att krukan kan symbolisera hoppet.  

 

Skulle det kunna vara anledningen till att kvinnorna sådde i krukor och krukskärvor? Kanske 

krukskärvorna symboliserar underjorden men samtidigt hoppet som illustreras av de små 

skotten som kommer upp?  

Adonis och växtligheten 

Jordbrukets och trädgårdskonstens betydelse  

 

Västasien brukar anses som jordbrukets vagga, och många uppfinningar gjordes inom 

jordbruket. Från de första plogarna utvecklades bland annat en särskild plog med en tratt som 

spridde frön och assyriska kungar skröt om att de utvecklat nya plogar. Det fanns även 

omfattande bevattningssystem. Det finns tecken som tyder på det krävdes färre frön i 

jordbruket i Babylonien på den tiden än för motsvarande areal idag.
56

  

 

Förutom det mer storskaliga jordbruket tycks trädgårdar med trädplanteringar ha varit 
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populära – träden gav de mindre växterna den skugga som behövdes. I trädgårdarna odlades 

grönsaker och örter, bland fruktträden fanns fikon, dadlar, granatäpplen och äpplen. Det talas 

ofta om trädgårdar i dokument, brev och andra texter från Babylonien och Assyrien och ordet 

trädgårdsmästare förekommer ofta i texterna från Västasien vilket visar på trädgårdskonstens 

betydelse.
57

 

 

Inge Nielsen nämner också att trädgårdar ofta fanns i helgedomar tillägnade Afrodite/Venus.
58

 

Trädgårdar var även vanliga i egyptiska tempel.
59

  

 

Med så utvecklade odlingstekniker verkar det nästa otroligt om det inte fanns sätt att testa 

frönas grobarhet.  

 

På grund av att en månkalender användes där dagar infogades med jämna mellanrum för att 

kompensera, är exakta tidsangivelser när det gäller jordbruksåret under antiken svåra att 

beräkna, men stjärnornas rörelser studerades och det kan ge oss en uppfattning om tidpunkter.  

 

Sirius tycks ha haft en viktig plats i jordbrukskalendern. I Grekland skulle skörden vara 

avslutad innan Sirius steg över horisonten, det vill säga någon gång i slutet av maj eller juni 

och skörden startade igen ungefär i oktober. I Egypten följde jordbrukskalendern Nilens 

översvämning som startar i början av juni och sedan stiger för att vara som högst i slutet av 

september, därefter sjunker vattennivån gradvis. Den första delen av juni är den torraste och 

dödaste perioden.
60

 Säden såddes i november när Nilen dragit sig tillbaka tillräckligt och 

skördades i mars/april.
61

 Sirius var länkad till Isis och stjärnans uppgående över horisonten i 

juli signalerar att Nilens översvämning är nära.
62

  

 

I Encyclopedia of Religion står det följande om Sirius:  
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Regarded as one of the most important stars in ancient Egypt, Sirius played a role there similar to that of the 

Pleiades among the Aztec. Sirius's heliacal rising at the summer solstice coincided with the annual inundation of 

the Nile, thus beginning the Egyptian year. Seen as the goddess Sothis by the Egyptians, Sirius was also 

connected with the goddesses Hathor, Sekhet, and Isis and was generally considered to be the resting place of 

Isis's soul. Also called the "Nile star," Sirius had a dog for its hieroglyph and to this day is widely known as the 

"dog star." In ancient Rome, when the sun approached conjunction with Sirius at a festival for the protection of 

grain, farmers sacrificed a fawn-colored dog to the god Robigus.
63

  

 

Det vore intressant att veta mer om Sirius betydelse både för jordbruket och religionerna.  

Tecken på att grobarhetstester utfördes under antiken 

 

Enligt Mettinger har Gerhard Baudy i sin bok Adonisgärten: Studien zur antiken 

Samensymbolik föreslagit att grobarhetstester skulle kunna spela en roll i Adoniskulten. Enligt 

Mettinger finns det en assyrisk version av en sumerisk-akkadisk kalender, Astrolabium B, 

som nämner en tidig sådd i månaden Tammuz.
64

 Månaden Tammuz/Dumuzi var den månad 

då Tammuz/Dumuzi firades och den inföll troligtvis i juli.
65

  

 

Att grobarhetstest utfördes under antiken visar åtminstone två texter. Palladius, som i sin De 

Re Rustica skriver på 400-talet fvt om jordbruk, beskriver ett grobarhetstest på följande sätt:  

 

The Greeks assert that the Egyptians try the prolific quality of every seed in this manner: they cultivate a small 

bed in a well-wrought and moist situation; and having divided it into parcels, they sow the seeds of corn and 

pulse: then, at the rising of the dog-star, which is held among the Romans to be on the fourteenth day of the 

calends of August, they examine what seeds the star, when it has risen, scorches; what it preserves unhurt: they 

abstain from the one; they take care of the other; because the scorching star has premised, by its present 

destruction or health, an indication of blemish or soundness of every sort for the year to come.
66

    

 

Geoponica är en samling texter som sammanställts på 900-talet, men som går tillbaka till 

tidigare källor, förmodligen till den hellenistiska perioden eller tidigare. Där står det följande 
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om grobarhetstester: ”Some persons thus learn beforehand what seeds will come to a 

prosperous growth: they sow, by way of experiment, a small quantity of every seed in some 

place, a few days before the rising of the Dog-star”.
67

  

 

Det intressanta med citaten ovan är att båda nämner att grobarhetstestet ska utföras strax före 

eller när Sirius går upp över horisonten, det vill säga hunddagarna och den hetaste perioden i 

medelhavsländerna. Palladius nämner även att det är en teknik som grekerna har lärt av 

egypterna. Enligt Palladius ska även bland annat sallad och basilika sås i juli – salladsväxter 

och örter ingick i adonisträdgårdarna.  

 

Tyvärr är de båda verken mycket sena även om de förvisso går tillbaka på äldre källor och 

traditioner.  

 

Med tanke på feniciernas betydelse för adoniskultens spridning vore det intressant att få 

tillgång till ett verk av Mago som skrevs i Kartago på 350-talet fvt som det tyvärr inte finns 

några kopior av. Det täckte alla aspekter av jordbruk och boskapsskötsel och ansågs så viktigt 

att den romerska senaten beslöt att det skulle översättas till både latin och grekiska.
68

 

 

Von Soden nämner att det finns ett verk från Sumer från cirka 2000 fvt som är en handbok i 

odlandets konst i poetisk form, tyvärr har endast delar översatts eftersom texten är svårtydd,
69

 

om det eventuellt skulle innehålla några instruktioner som kan tolkas som en grobarhetstest 

framgår inte. 

 

I The Origins of Biblical Monotheism finns en fotnot där M S Smith nämner en intressant rit 

från Emar. Riten beskrivs på följande sätt av Mark Cohen: 

 

On the 15th of the month before ninkur, there were special sacrifices at the ox stalls, at the horse stables, and in 

the garden of the birikku of Ba'al. There was also a special ceremony involving seeding: an offering was made to 

Dagan-Lord-of-the-Seeds and then the diviner strewed seeds over the ground, either symbolically planting the 

                                                 
67

 http://www.ancientlibrary.com/geoponica/0082.html  
68

 http://www.hort.purdue.edu/newcrop/history/lecture18/lec18.html och Aubet, M. E. 2001. The 

Phoenicians and the West, Politics, Colonies and Trade, Cambridge: Cambridge University Press, s. 

229 

69
 Soden v W. 1994, s. 98 



 23 

first seeds of the season or reading the signs for the upcoming planting season from the pattern of the scattered 

seeds.
70

  

 

Jag har inte lyckats ta reda på vid vilken tidpunkt denna rit skulle ha utförts, men den visar 

vissa likheter med adonisträdgårdarna. Tanken att det mönster som fröna bildade kunde sia 

om den kommande odlingssäsongen är logisk om riten är så kort att fröna inte får tid att gro, 

men även om fröna får tid att gro, så som i Adonishögtiden, skulle det kunna ses som en form 

av divination. Planterandet under Adonishögtiden skulle alternativt kunna ses som en 

symbolisk handling och därför spelar det ingen roll att de små plantorna vissnar. 

 

Att Adonishögtiden skulle innefatta ett element som ett grobarhetstest verkar tänkbart, men 

bättre belägg för att grobarhetsriter utfördes under antiken och att liknande handlingar 

utfördes i samband med riter behövs. Tyvärr tycks det inte finnas så gott om material som 

handlar om jordbruk från antikens Grekland och jag är tveksam om det finns några lertavlor 

som behandlar själva jordbruket eftersom skrivkonsten mest användes för administrativa 

ändamål. Det är först i och med romarna som det tycks finnas texter som specifikt handlar om 

jordbruk och odlingstekniker. 

Detiennes teorier om Adonis och växtligheten 

 

Detienne jämför Adonis och Demeter och presenterar en rad motsatspar: Under 

Adonishögtiden praktiseras en form av odling som enbart är till för förströelse, medan 

Demeter står för det riktiga, seriösa jordbruket. Adonishögtiden firas i 8 dagar under 

hunddagarna, en tid som för det första är för kort och för det andra är olämplig för odling 

eftersom det är den hetaste tidpunkten på året. Odlandet till Demeters ära sker under åtta 

månader, från thesmophorian till thargelian (oktober – maj) vilket är den rätta tidpunkten och 

tillräckligt länge för en god skörd. Fröna till adonisträdgårdarna sås i olämpliga behållare, 

krukskärvor, korgar och så vidare medan Demeters grödor sås i jorden. Det är kvinnor som 

odlar till Adonis ära, men män som sköter det riktiga jordbruket och resultaten blir därefter – 

odlingarna till Adonis ära bär ingen frukt, skörden uteblir eftersom grödorna får brännas 

sönder och förtvinar i solen medan Demeters odlingar ger resultat i form av säd och andra 

grödor.
71
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Detienne drar vidare en mängd paralleller med grekisk örtsymbolik. Vetet och kornet står för 

det äkta och jordiska, på ett mellanstadium mellan kallt och varmt. Fänkålen skulle enligt 

Detienne symbolisera det heta, kryddorna, som enligt grekerna skördades under hunddagarna 

och salladen slutligen symboliserade det kalla, döden och steriliteten. Att fänkål skulle 

representera kryddorna kanske verkar lite underligt men tydligen var knölfänkålen som 

grönsak inte känd bland grekerna, endast kryddan fänkål användes.
72

  

 

Ett argument som Detienne använder för att visa att Adonishögtiden symboliserade sterilitet 

är att adonisträdgårdarna blev något av ett talesätt för att beteckna något omoget, sterilt eller 

impotent, det vill säga något som inte bär frukt.
73

 Å andra sidan måste talesätten vara en 

efterkonstruktion, och kan inte användas som argument för att syftet och symbolismen med 

Adonishögtiden i främsta hand var sterilitet. 

 

Adonis snöpliga slut i en salladsbädd skulle också kunna tolkas i termer som brådmognad, 

sterilitet, impotens och död, då salladen var känd som ett impotenssänkande medel i Grekland 

eftersom den ansågs våt och kall.
74

 

 

Detienne förlitar sig mycket på den grekiska symboliken kring salladen, men sallad har 

tolkats på andra sätt, bland annat av egyptierna som ansåg att salladen symboliserade fertilitet 
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och potens. Sallad var den egyptiske fruktbarhetsguden Mins symbol och användes som 

offergåva till honom. Kopplingen mellan fruktbarhet och sallad är den mjölkaktiga, vita 

vätska som droppar från salladsstjälken när den skärs av och som även gett salladen dess 

latinska familjenamn (lactuca, lac = mjölk). Sallad utvecklades ur en växt från Egypten och 

dess frön användes för att framställa olja(
75

). 

 

Jag är böjd att instämma med Barbara Goff som skriver att Detiennes främsta insats var att 

fjärma Adonishögtiden från symboliken och teorierna kring den döende och återuppstående 

vegetationsguden
76

 men tycker kanske att hans teori och de paralleller han drar blir lite 

krystade. Jag finner det svårt att tro att deltagarna själva tänkte i samma symboliska banor 

som Detienne. Det verkar i sådant fall mer troligt att Adonishögtiden var ett tillfälle att 

förlusta sig. Dessutom tycker jag att de källor som Detienne hänvisar till, till exempel 

Alciphron och Diphilus, inte verkar exakt trovärdiga. De skriver fiktion för underhållning, 

inte realistiska skildringar.
77

  

Diskussion 

 

Jag tror att de förbryllande dragen hos Adonis beror på att han betraktas som grekisk gud och 

som gud bör han ha en funktion. Om vi å andra sidan utgår från Västasien och mer betraktar 

honom som ett bihang till Afrodite blir det hela mer logiskt. Afrodite och Inanna har inga 

direkta kopplingar till växtlighet/fertilitet förutom den mänskliga, men kärlekens och 

sexualitetens gudinna måste naturligtvis ha minst en älskare. 

 

Om vi kastar blicken tillbaka till Mesopotamien och kringliggande områden... I och med 

jordbruket börjar folk bli bofasta och samlas i allt större gemenskaper. Eftersom resultatet av 

odlandets mödor kan lagras kan befolkningsgrupperna bli större; byar och städer uppstår. 
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Samhället blir mer stratifierat medan människornas uppgifter blir mer specialiserade. 

Samtidigt sammansmälter gudar och gudinnor och får mer övergripande funktioner när olika 

folk blandas. En herdegud, vi kan kalla honom Tammuz, sammansmälter med en 

växtlighetsgud, Damu och en gudinna, vi kan kalla henne Inanna, får allt mer drag av att vara 

den som förvarar eller ser efter resultatet av odlandet, hon börjar ses som förrådets gudinna, 

den som skänker eller fördelar det lagrade välståndet. Det kan eventuellt ses som en parallell 

till det mänskliga förloppet – säd lagras i förrådet (läs gudinnan/kvinnan) och efter ett antal 

månader ger det utdelning (i form av mat eller barn).  

 

För att välståndet och stabiliteten ska bevaras behövs gudinnans hjälp och härskaren ses som 

hennes partner på jorden. Deras förening säkerställer fertiliteten på alla områden, inom 

jordbruk, boskapsskötsel och bland människor. Men härskaren är trots allt bara människa och 

människor föds och dör, ungefär som växtligheten som spirar, ger skörd och sedan vissnar. I 

myterna återges det hur guden på ett eller annat sätt hamnar i dödsriket och gudinnan räddar 

honom.  

 

Gudinnan och hennes jordiska partner, härskaren, har olika namn på olika platser, men en 

likartad kult uppstår. Varje år måste fertiliteten återställas och säkerställas och detta firas 

genom ett hieros gamos där härskaren är gudinnans partner och översteprästinnan är 

gudinnans jordiska representant. Den årliga ritualen utspelas ceremoniellt i templen.  

 

Så vad har vi? En människa som är deifierad, men trots allt människa och som kommer att dö. 

Härskarens död firas med pompa och ståt får man förmoda, men han efterträds av en annan 

härskare – kungen är död, länge leve kungen. Det skulle förklara varför Adonis – herren – och 

hans likar firades i omvänd ordning, först med begravningsriter, jämmer och klagan och sedan 

med fest. Gudinnan är alltigenom gudomlig och består, men hennes partner är av underordnad 

betydelse och varierar från plats till plats, något som antyds av att han ofta har ett generellt 

”namn” som Adon eller Baal.  

 

Enligt den grekiska myten ska Adonis ha jordiskt ursprung och namnet Tammuz/Dumuzi 

förekommer i kungalängder från Mesopotamien. Om dom verkligen funnits är irrelevant, men 

kopplingen till kungadömet och den jordiska världen finns där.  

 

Att likheterna mellan de olika döende gudarna skulle vara fråga om direkta lån eller importer 
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verkar mindre troligt. Själva grundtemat och likheterna med både växtligheten och den 

mänskliga existensen är allmängiltiga och myterna om den döende guden varierar för mycket 

– hur han dör, om han över huvud taget återvänder och i sådant fall på vilket sätt, men 

kulterna och myterna har förmodligen influerats av varandra genom kontakter.   

  

Om Adonis betraktas mer som en representant för en mänsklig härskare får också hans starka 

koppling till underjorden mer logik. På jorden är han kärleksgudinnans älskare och om 

existensen tänks fortsätta i underjorden efter döden är det kanske inte så underligt att tänka sig 

att även underjordens härskarinna är hans partner – både Afrodite och Persefone älskar 

Adonis (om Ereshkigal hyser några varmare känslor för Tammuz framgår inte). 

 

Det förklarar även varför Adonishögtiden har så starka drag av död, inte återuppståndelse 

eller återupplivande. Det är sörjandet och de förtvinade små plantorna som drar till sig vår 

uppmärksamhet – inte en glädjefylld fest som firar livet. 

 

I Afrodites helgedom på Paphos är eventuellt Adonis jordiska familj begraven – kanske hade 

Adonis även en jordisk föregångare i Byblos? I Fenicien tycks det som om gudinnan dyrkades 

i alla större städer, men hon hade olika partners i de olika städerna, i Tyre var det Melkart, i 

Sidon Eshmun och i Byblos kallades han för Baal.
78

 Ännu en koppling mellan Adon(is) och 

Baal är att båda betyder kort och gott herre.  

 

Associationen mellan härskaren och kärlekens gudinna samt deras inverkan på växtligheten 

och framför allt det viktiga jordbruket var förmodligen självklar i Västasien, åtminstone att 

döma av de många myter och gudar på det temat som det fanns. Men hur gick det när myten 

importerades till Grekland?  

 

Afrodite vann en plats på Olympen, men Adonis och kopplingen till det sakrala kungadömet 

gick förlorad eftersom Grekland var organiserat i många små enheter eller stadsstater, som 

styrdes av en aristokratisk elit. En kult som inriktar sig på en mäktig härskare och eventuellt 

hans förfäder var överflödig. Från att ha varit en viktig kult som firades offentligt reducerades 

Adonishögtiden till en privat angelägenhet.  
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Det finns dock många drag kvar som återknyter till kulten i Västasien. Adonishögtiden i 

Athen var öppen för alla, både ”ärbara” kvinnor, konkubiner och prostituerade, och det är 

kanske inte så förvånande med tanke på att tempelprostitution praktiserades på många håll i 

Västasien. Över huvud taget associeras gudinnan och hennes kulter med uppsluppna former, 

mat, sång, dans, dryck och eventuellt sex tycks ha varit vanligt förekommande inslag. 

  

Även festandet för tankarna till Västasien, Woolmer skriver att fester var ett centralt element i 

de feniciska kulterna där viktiga högtider firades med en rituell måltid som bland annat 

kännetecknades av mycket drickande. Särskilda grupper bildades, så kallade marzeh, som 

bestod av släkt och nära vänner som delade en rituell måltid för att ära deifierade förfäder.
79

  

 

Slutsatser 

 

Adonismyten har sitt ursprung i Västasien där ett mytkomplex om en döende och, ibland, 

återuppstående gud har uppstått på olika platser. Den döende guden identifierades och 

representerades av härskaren/konungen vars partner ansågs vara gudinnan. På grund av 

jordbrukets betydelse och likheterna mellan årstidernas växlingar och härskaren/konungens 

död med åtföljande kröning av en ny härskare skapades en koppling mellan guden och 

växtligheten. Föreningen mellan guden och gudinnan firades rituellt av deras jordiska 

representanter i form av ett hieros gamos.  

 

På grund av likheterna och kontakterna mellan de olika civilisationerna kan drag och 

paralleller skönjas i de olika myterna från Västasien. Kulten om den döende guden spreds 

sedan förmodligen vidare av fenicierna som genom sin handel kom i kontakt med större delen 

av medelhavsområdet och där bortom.  

 

När Afrodite, och tillsammans med henne Adonis, anländer i Grekland förlorar myten 

kopplingen till härskaren och Adonis blir en underordnad figur. Adonishögtiden fortsätter att 

firas, men privat. På grund av att den behåller vissa uppsluppna drag och är öppen för alla 

kvinnor, nedvärderas den och blir till föremål för ett visst löje. Adonisträdgårdarna börjar 

jämställas med sterilitet och Adonis med impotens. 
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Odlandet i krukor och krukskärvor kan ha en koppling till begravningsriter, till döden, medan 

växterna som kommer upp kan tänkas symbolisera livet, hoppet. Att de vissnar så snart 

kanske kan ses som att det symboliserar livets förgänglighet, eller i mytens ursprungliga 

kontext, härskarens död.  

 

Med tanke på hur pass viktigt och väl utvecklat jordbrukskunnandet var är det inte otroligt att 

tänka sig att det kan ha varit fråga om att testa frönas grobarhet. Riterna inföll för det mesta 

under den hetaste perioden då inget odlande i egentlig mening försiggick. Adonishögtiden 

tycks ha firats ungefär mitt emellan skörden och nysådden. Att man därför ville förvissa sig 

om frönas grobarhet före den kommande sådden kanske inte är så konstigt. Det skulle även 

kunna tänkas att sådden hade en divinatorisk funktion, det enda som egentligen skiljer dem åt 

är inställningen – en logisk empirisk eller en religiös.  

 

Att försöka hitta mer konkreta tecken på att grobarhetstester utfördes samt Sirius betydelse 

både för jordbruk och religion skulle vara intressant. Detsamma gäller associationen mellan 

en eventuell kunglig förfaderskult och de döende gudarna.  

 

Tack vare Frazer har växtlighetsaspekten i myterna om de döende gudarna kommit i fokus, 

men det skulle nog vara mer fruktbart att försöka förstå myterna med utgångspunkt från 

döden, åtminstone skulle det vara en ny infallsvinkel som så vitt jag vet endast har berörts av 

M S Smith i samband med Baalkulten.  
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