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Abstract 

How people perceive life and death changes over time and space. The question of a peoples’ 
comprehension about life and all that comes with it is significant in understanding a long gone 
civilization. The purpose of this essay is to investigate the different ways which people in 
Homers Odyssey die, and whether these were considered “good” or “bad” according to the 
values and rules of the society of that time. Furthermore, I will examine if there are more or 
less acceptable reasons to kill someone. Both overarching aims will be attained by studying 
the Odyssey and analyzing all that has to do with death, perception of justice, the gods, and 
fate, to the extent of which this is possible.  

The epic poem, being one of few surviving literary works of the 8
th

 century B.C. and 
possibly the oldest preserved Greek and European literary work, is a rare glimpse into the 
minds of a 3000-year-old people. The Odyssey will be explored using an empirical approach 
with my own opinions and values as a framework in order to better understand the concept of 
death in the ancient Greek world as Homer echoes it. The main source being used in my 
analysis is undoubtedly the Odyssey itself, since this contains all of the deaths and all of the 
conceptions of death that I wanted to access. Apart from the Odyssey I have also looked at the 
Iliad, to be able to illustrate similarities and differences between the two epics.  
 Robert Garlands’ book The greek way of death as well as Death in the greek world by 
Maria Serena Mirto have given me a solid foundation concerning death overall in the ancient 
greek world. Garland writes about death as a process and examines the current evidence 
surrounding it, while Mirto, a bit more personally, analyzes the different stages of death and 
how people reacted to them. More centered information on the subject I have collected from 
Jasper Griffins’ Homer on life and death and Eric A. Havelocks’ The greek concept of justice. 
Griffin explores how life and death is depicted in the Homeric epics, and more closely the 
significance of death and the power of the gods. Havelock analyzes in his book the works of 
mainly three ancient writers (Homer, Hesiod and Plato) and the influence these have had over 
time on the development of justice in the minds of the ancient greek people. 
 I came to the conclusion that there was indeed more or less “good” and “bad” ways to die, 
just as there was more or less “accepted” reasons to kill a man according to other men and the 
gods respectively, depending on the situation. People die in many diverse ways in the epic, 
each of which gives something to the discussion concerning how people perceived life and 
death in the age of Homer.  
 
Keywords: Odyssey, Homer, Odysseus, death, gods, justice, fate   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

 
Döden är någonting alla ställs inför förr eller senare. Få saker diskuteras dock, enligt min 
mening, så lite som döden i Sverige. I dagens samhälle lever vi således mer avskilda från 
döden än vad människor gjorde för 3000 år sedan. De levde, enligt min uppfattning, närmare 
döden i de flesta stadierna av livet. Om den närhet man hade till döden förr också återspeglade 
den allmänna synen på livets slut, borde den skilja sig fundamentalt från dagens syn på döden. 
Antikens Grekland är rik på såväl arkeologiska som historiska lämningar som ger en bra 
grund för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om människans inställning till ämnet. Ond 
bråd död är alltså inte främmande för det mänskliga släktet. Dock är kunskapen om 
människors attityder till döden genom tiderna avlägsna för oss och det är denna kunskap jag 
vill lyfta fram.  

Homeros Odyssséen som tros ha skrivits på 700-talet f.Kr. ligger till grund för min 
undersökning. Eposet kan läsas som ett fristående litterärt verk, men också som en historisk 
skildring som ingick i en serie berättelser där Odysséen och Iliaden är de enda två helt 
bevarade kompositionerna. Iliaden, som i likhet med Odysséen också antas ha skrivits av 
Homeros på 700-talet f.Kr., genomsyras av ond, bråd död i den nutida betraktarens ögon. 
Detta är naturligt då eposet utspelar sig under ett tioårigt krig mellan akajer och trojaner, 
döden är närvarande genom hela berättelsen. Då död är ett sådant genomgående tema i Iliaden 
har det skrivits en del om detta.

1
 Odysséen, å andra sidan, som utspelar sig under fredstid efter 

kriget, borde rimligtvis ge en mer balanserad och vardaglig syn på döden. Dock har död i 
Odysséen inte behandlats lika ingående som i Iliaden i modern forskning, efter vad jag kan se. 
Att undersöka döden och dödsbegreppet så som det framställs i Odysséen är viktigt för att 
kunna måla upp en mer nyanserad bild än den som framgår i Iliaden.  
Den forskning som finns inom ämnet visar inte på någon enhetlig resultatbild då 
undersökningar av denna typ bygger på att tolka 3000 år gammalt material. När detta görs är 
subjektivitet ofrånkomligt. Alla tolkningar vi gör och alla resultat vi kommer fram till är 
färgade av våra individuella värderingar och åsikter, vår bakgrund och uppfostran, vår kultur 
och religion, och säkerligen mer därtill. Detta är inte nödvändigtvis negativt, men jag kommer 
själv försöka vara noga med att förklara hur och varför jag kommer fram till de resultat jag 
redovisar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Förr var döden vardaglig. Så brukar det i alla fall sägas. I äldre tider, då religionen kraftigt 
genomsyrade samhället, förbereddes man i många avseenden för döden. Trots att vi i dagens 
samhälle omges av död överallt, inte minst i media, är vi kanske mindre förberedda på döden 
nu än vad vi var för 3000 år sedan. Synen på död och dödande har alltså, med stor säkerhet, 
inte alltid varit densamma som den är idag. Jag har för avsikt att undersöka synen på döden så 
som den framställs i Homeros verk Odysséen samt att avgöra om sätten människor dör på i 

                                                           
1
 Friedrich 2003; Garland 1981; Morrison 1999; Neal 2006. Ett fåtal exempel som samtliga undersöker död i 

Iliaden i något avseende.  
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berättelsen ansågs vara ”bra” eller ”dåliga” sätt enligt det dåtida samhället med mina egna 
värderingar och åsikter som ramverk. För att svara på detta måste jag ta hänsyn till och 
försöka svara på ett antal frågor. De övergripande frågeställningarna som min 
problemformulering bygger på är: 

 Hur dör människor i Odysséen? 
 Vilka sätt att dö på och sätt att döda på var i enlighet, eller inte, med den samhälleliga 

moraluppfattningen respektive den gudomliga moraluppfattningen?  
 Fanns det mer eller mindre accepterade anledningar att döda en människa? Om det 

fanns, i så fall i vilka sammanhang? 
Genom att besvara dessa frågor vill jag skapa en uppfattning om hur människan såg på 

döden för 3000 år sedan. Jag har inte för avsikt att i detta arbete göra en praktisk jämförelse 
mellan dåtid och nutid vad gäller död utan undersökningen är endast avsedd att väcka 
nyfikenheten och utgöra en del av underlaget för en sådan eventuell likhetsgranskning. 
 

1.3 Teori och metod 

 
Den primärkälla jag kommer att använda mig mest av i min undersökning är Homeros epos 
Odysséen, berättelsen om en av grekernas mest berömda ledare, Odyssevs, som efter det 
trojanska kriget under tio händelserika år söker sig hem till sin fäderneö. Odysséen, 
tillsammans med Iliaden, inleder med sitt imponerande omfång (cirka 12000 respektive 16000 
versrader) den grekiska, och västerländska, litteraturen. När dikten tillkom är länge 
omdiskuterat. Den vanligaste uppfattningen är att Odysséen nedtecknades någon gång under 
slutet av 700-talet f.Kr., en tid då de grekiska stadsstaterna var på väg in i en ny utvecklande 
epok präglad av framsteg och nytänkande. Tillsammans med Iliaden ingick Odysséen i ett 
större samlingsverk av dikter, ”den trojanska cykeln”, som totalt bestod av åtta epos. 
Resterande sex epos finns kvar endast i fattiga fragment vilket betonar betydelsen av 
Odysséen som ett epokbelysande verk. Lite finns att säga om författaren till denna 
bragdkomposition. De flesta menar att författaren var en jonisk blind sångare, Homeros, och 
det är till detta namn som både Odysséen och Iliaden är tillskrivna. Det finns dock de som 
tvivlar på om Homeros över huvud taget fanns och om de två eposen ens nedtecknades av en 
och samma individ. Moderna forskare tror emellertid att även om eposen nedtecknades av en 
individ, har verken en lång bakgrund av muntlig tradering.

2
  

Som så många före mig har gjort kommer jag att analysera Odysséen och tolka innehållet 
i de avseenden som berör min problemformulering. Jag måste inte bara se på själva dödsfallen 
i berättelsen utan måste också noggrant undersöka karaktärernas reaktioner och tankar kring 
slutet på livet. Detta för att skapa mig en så omfattande helhetsbild som möjligt över deras syn 
på döden. Jag kommer att i min undersökning beröra hur rättsväsendet såg ut i Odysséens’ 
Grekland under den aktuella perioden (om vi förutsätter att det fanns ett rättsväsende), samt 
även skapa mig en bild av livssyn och samhällsordning. 

Min problemformulering avser frågan om synen på döden i Odysséen men det kan vara 
svårt att tidsbestämma om de värderingar och livsuppfattningar som återspeglas i Odysséen 
avser tiden då eposet förmodas ha skrivits (ca 700 f.Kr.) eller tiden då stora delar av eposet 
förmodas ha utspelat sig (ca 1200 f.Kr.). Därtill kan man lägga den tveksamhet som uppstår i 
översättningen av verket. Hur mycket speglas nutida åsikter och värderingar i tolkningen av 
Odysséen då det återgivits från ett språk till ett annat? Det är påfallande lätt att översätta 
värderingar och åsikter felaktigt. Om detta dessutom skett i flera steg i översättningen kan 
resultatet bli väldigt olikt originalet. Detta måste jag ha i åtanke och vara kritiskt till när jag 
undersöker de värderingar och åsikter som återspeglas i Odysséen. Jag kommer dock inte att 
utföra en språklig analys av översättarens arbete. Mina egna värderingar och åsikter kommer 

                                                           
2
 Björkeson 1995, 7-21. 
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naturligtvis också att påverka mitt resultat, vare sig jag vill det eller inte. Då en objektiv 
infallsvinkel är omöjlig kommer jag utgå från min tolkning och att den på mer än ett vis 
kommer att speglas av vem jag är som person.  

1.4 Forskningshistorik 
 

 Odysséen och Iliaden är två av de mest analyserade litterära verk som finns i världen och det 
finns således mycket att utgå ifrån när en undersökning gällande ett av dessa epos påbörjas. 
Död i Iliaden har det forskats en hel del kring

3
, men vad som är mindre utforskat är död i 

Odysséen. Detta är begripligt då Iliaden förtäljer berättelsen om en tio år långt krig, medan 
Odysséen skildrar den tio år långa hemfärden efter detta krig. Vilket verk låter det som 
beskriver flest dödsfall? Detta väckte hos mig suget att svara på några grundläggande frågor 
inom ämnet. Hur dör egentligen karaktärer i Odysséen? Hur såg den dåtida människan på 
döden och fanns det mer eller mindre ”bra” och ”dåliga” sätt att dö på?  

Rent allmänt är död i antika Grekland ett välutforskat ämne som man kan bygga sig en 
stadig faktagrund på genom litteraturstudier. Döden, och allt som omger den, såsom dödsfall, 
begravningar, gravar, livet efter detta, med mera, har bland annat Robert Garland skrivit om i 
sin bok The Greek way of death där han går igenom de som han tycker är överflödiga men 
spridda litterära, artistiska, och arkeologiska belägg som finns för synsätt på död i den antika 
världen.

4
 Han beskriver döden som en process och går successivt igenom tro, seder, ritualer, 

offergåvor, guddomar och de dödas status. Vidare har Maria Serena Mirto skrivit en bok, 
Death in the greek world, i vilken hon omfattande sammanställer människors relation till 
döden i den antika grekiska världen.

5
 Hon täcker in de nödvändiga ämnen som måste tas upp 

när grekisk död behandlas; tankar om efterlivet, begravningsritualer, samt ideologier.  
Då jag söker efter litteratur som ska vara mer specificerad på just mitt forskningsområde 

blir det besvärligare. I de fall död i Odysséen omnämns medföljer oftast Iliaden HÄÄR, och 
litteraturen som säger sig vara en jämförelse av de två verken berörande olika ämnen, handlar 
i de flesta fall främst om Iliaden medan Odysséen har tur om den tillägnas en halv sida. Dock 
finns det såklart undantag. Jasper Griffin har skrivit en bok om hur Homeros skildrar liv och 
död i sina epos, Homer on life and death. Griffin undersöker i sin bok fyra områden: det 
symboliska användandet av specifika objekt och handlingar, karakterisering, dödens 
betydelse, och gudarnas makt.

6
 Eric Alfred Havelock går i sin bok, The Greek concept of 

justice, igenom, med många exempel från både Odysséen och Iliaden, fall berörande rätt och 
fel.

7
 Förutom att analysera Homeros verk diskuterar Havelock också verk av Hesiodos och 

Palton. Havelocks’ huvudsakliga teori i denna bok är att nyckeln till att förstå utvecklingen av 
det grekiska folkets sociala medvetande  är förändringen från en muntlig kultur, vars frontman 
var Homeros, till en skrivkunnig kultur, vars frontman är Platon. Hesiodos, den tredje stora 
figuren i boken, är betydelsefull eftersom hans verk, även då han reciterade dem oralt inför 
publik, visar inspiration från skriven text. Trots att Hesiodos och Platon diskuteras tillägnas 
större delen av boken Homeros och handlar mer ingående om den genomgripande inverkan 
Homeros haft på utvecklingen angående det grekiska tänkandet kring rättvisa.  

                                                           
3
 Se not 1.  

4
 Garland 1985. 

5
 Mirto 2012.  

6
 Griffin 1980.  

7
 Havelock 1978. 
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2. Analys 

2.1 Inledning 

 
Jag har i min analys valt att inledningsvis diskutera en grundläggande problematik i den 
litterära världen, nämligen översättningsproblematiken. Då jag analyserat en svensk 
översättning av en 3000 år gammal grekisk text är värderingsskillnader av ord och uttryck 
oundvikliga. Vidare tar jag kort upp hur död uppfattades och beskrevs i Odysséen för att 
sedan gå in på det jag huvudsakligen undersöker, dödsfallen. I Tabell 1 listar jag systematiskt 
samtliga dödsfall i Odysséen för att sedan diskutera dessa i uppdelade kategorier. För att ge 
bakgrund till det jag senare tar upp i slutdiskussionen avhandlar jag därefter hur gudarna, ödet 
och rättuppfattningen åskådliggörs i Odysséen, med medföljande egna iakttagelser.  

2.2 Författarens översättning 

 
Det är välkänt att översättning av texter är problematisk, särskilt från nu döda språk. Vi måste 
ha i åtanke att översättarna möter svårigheter när det gäller att översätta. När källan och 
målspråket ingår i olika kulturella kontexter är det första problemet som översättare måste 
hantera att hitta termer i hans eller hennes språk som uttrycker den högsta möjliga nivån av 
rättrogenhet för orden i originaltexten. En litterär översättare måste också vara skicklig nog att 
översätta känslor, kulturella nyanser, humor, och andra känsliga delar i ett verk. Översättarna 
översätter inte bara ord och betydelser, utan också i högsta grad budskap. Texten måste alltså 
betraktas i sin helhet.  

Alla texter är unika och, på samma gång, är alla texter en översättning av en annan text 
eller en tankekedja. Ingen text är helt originell eftersom språket i sig självt redan är en 
översättning; dels i den icke-verbala världen, och dels eftersom varje tecken och varje fras är 
översättningar av andra tecken och andra fraser. Detta argument kan däremot slå knut på sig 
själv (dock utan att förlora sin meningsfullhet) då alla texter är originella eftersom varje 
översättning kan förmodas ha egen karaktär. Varje översättning, till en viss punkt, är en ny 
skapelse och som sådan utgör den en unik text.  

Samtliga översättningar kräver goda kunskaper i både målspråket och källspråket, samt en 
förståelse i den kulturella bakgrund och det kulturella sammanhang som dokumentet 
skrivits/översatts i. När det gäller litterära översättningar, som i fallet med Odysséen, skiljer 
sig dock översättningsprocessen från den beträffande icke-litterära översättningar då problem 
såsom subjektiva tolkningar av den ursprungliga texten uppstår.  

När det gäller litterära översättningar måste översättaren återge mer än bara en 
översättning ord för ord. Litterär kreativitet behövs därför inte bara i skrivandet av det 
ursprungliga verket, utan också i översättningen av det. Det senare skiljer sig emellertid från 
det förra då den är hårt förbunden med formen och tonen i originalverket. Översättaren måste 
tänka på faktorer såsom rytm, syntax, sinnesstämning, betydelse, interpunktion, och mycket 
annat. När målspråket och källspråket talas av människor från olika kulturella grupper och 
bakgrunder, kan betydelser, känslor och reaktioner på litterära texter ibland vara helt olika 
varandra.  
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2.3 Död i Odysséen 

 
Homeros presenterar genomgående döden i sin fulla betydelse som det obestridliga slutet, 
utan några förmildrande omständigheter eller uppmuntran. Han gör det genom att skildra 
döden sakligt och fullt ut i alla dess former och visar att även hjältar fruktar och hatar den. 
Griffin poängterar att det enda privilegium poeten beviljar hjälten i sina dikter är att låta 
denne dö en hjältes död. Tanken på en slumpmässig eller ovärdig död hemsöker hjältens 
tankar i livet och tar sina uttryck i begränsningar och rädslor.

8
 Vikten av att vara ihågkommen 

och betydelsefull efter döden, en status som Homeros karaktärer eftertraktar, uppnås genom 
stordåd och/eller svåra lidanden.

9
  

För att rätt förstå Odysséen tror jag att det är viktigt att också läsa Iliaden. Som jag skrivit 
ovan kan de två verken utgöra en gemensam historisk berättelse. Iliaden är full av detaljerade 
redovisningar av krigares dödsögonblick. Homeros ogillar redogörelser för män som skadas 
allvarligt men inte dör; en sårad människa dör antingen snabbt eller återhämtar sig nog för att 
fortsätta slåss.

10
 Iliaden avser framför allt det heroiska livet och den heroiska döden med alla 

dess konstraster och varierande betydelser. Ingenting är mer kännetecknande för dikten. Detta 
leder till en lång rad dödanden som, för en modern läsare kan vara en förvirrande aspekt av 
dikten. Tusentals rader berättar, med klinisk detalj och objektivitet, slaktandet av hjälte efter 
hjälte i kriget. De som dödas har för det mesta föga betydelse individuellt, och de existerar i 
många fall endast för ögonblicket, i vilket de skildras dö.

11
   

I Odysséen är dödsfallen betydligt mer varierade och inträffar dessutom under en relativt 
fredlig tid. Den direkta krigshetsen påverkar mindre det vardagliga livet och därmed 
människan. En annorlunda och mer nyanserad syn på döden kan därför enligt min mening 
erhållas i Odysséen.  

En känd passage i Odysséen är när Odyssevs dödar de friare som under många år ansatt 
hans fru och levt på hans egendomar utan ersättning under tiden han varit bortrest. När vår 
hjälte är färdig med att slakta de som han ansett gjort honom orätter finner hans gamla amma, 
Eurykleia, honom bland de döda, och detta beskrivs i detalj: “Konungen fann hon där bland 
liken av alla han dödat och han var sölad av blod och smuts, precis som ett lejon när det har 
rivit och uppslukat nyss en oxe på ängen och hela bringan är röd och båda sidor om gapet 
ymnigt blodade ner, så att anblicken injagar fasa – så såg Odyssevs ut, med bloddränkta 
händer och fötter.”

12
  

Bilden som målas upp är illavarslande men Odyssevs besinnar sig; När Euryklaia börjar 
jubla över slakten varnar han henne för att det skulle vara oheligt att finna högfärdigt nöje i 
friarnas död, eftersom den verkliga orsaken till deras undergång var deras egen dårskap och 
bristande respekt för gudar och män. Det är i dessa rader, mer än i några andra menar Fowler, 
som djupet av Odyssevs deterministiska mänsklighet uppenbarar sig. Hans heroiska krafter, 
hans skicklighet som krigare och som mästare av list, är bara en del av den visdom som hjälpt 
honom återfå sitt hem och sitt kungadöme. Odyssevs ”manlighet” bekräftas och fördjupas 
genom hans erfarenhet av lyckans osäkerhet och gudarnas avlägsna och oförutsägbara krafter, 
samt hur snabbt en individ kan förlora sin rang här i livet.

13
 

Något som jag uppmärksammade i min analys av Odysséen var avsaknaden av en 
uppfattning om förtida död och huruvida en sådan skulle vara ”bra” eller ”dålig”. En förtida 
död i vår nutida benämning är att dö innan vi avlider av hög ålder, en i allmänhet ansedd 
”dålig” död; men vad ansågs vara en förtida död på Homeros tid? Om ödet fick bestämma, 
som vi så ofta kan anta att det gjorde i Homeros berättelser, dog människor precis då de skulle 

                                                           
8
 Griffin 1980, 94. 

9
 Griffin 1980, 96. 

10
 Griffin 1980, 90. 

11
 Griffin 1980, 103. 

12
 Hom. Od. 22.401-406. 

13
 Fowler 2004, 74-90 
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dö. Om detta var fallet fanns det inget definitionsmässigt som vi kan kalla en förtida död. 
Även då detta kanske är uppfattningen man får från Odysséen, tror jag att förtida död är något 
som människor i alla tider har känt av och beklagat sig över.  

2.4 Tabell över dödsfall 

I tabellen nedan följer en systematisk uppställning av samtliga dödsfall i Odysséen. 
Dödsfallen i tabellen återges i den ordning som de förekommer i berättelsen. För vidare 
beskrivning av dödsfallen, se referens till Odysséen.  
 
Nummer Den dödade Den som dödar Dödsorsak/dödssätt Referens i 

Odysséen 
1 Aigisthos Orestes Dödad av Orestes 

(Agamemnons son) 
efter att ha dödat 
Agamemnon och gift 
sig med hans fru 

1.28-41 

2 Frontis, Menelaos’ 
styrman 

Apollon ”Fälld med en 
smärtfri pil av 
Foibos Apollon” 

3.278-283 

3 Trojaner Odyssevs Dödade av Odyssevs 
efter att han smugit 
sig förklädd in i 
Troja 

4.257-258 

4 Agamemnon Aigisthos Dödad av Aigisthos 
efter hemfärd från 
Troja 

4.534-537 (För 
mer utförlig 
beskrivning, se 
3.247-308)  
 

5 Aias Poseidon Dränkt av Poseidon 
på väg hem från 
Troja efter att han 
skrutit om att ha 
undkommit ”havets 
svalg mot gudarnas 
vilja”  

4.499-511 

6 Orion Artemis Dödad av Artemis 
med ”smärtfria pilar” 
efter att ha ”delat sin 
bädd” med Eos  

5.118-1124 

7 Iasion Zeus Dödad av Zeus med 
den ”lysande 
blixten” efter att ha 
”delat sin bädd” med 
Demeter 

5.125-128 

8 Nausithoos Kerner ”Dock blev han 
kernernas rov och 
var redan gången till 
Hades;” 

6.7-11 

9 Rhexenor Apollon Skjuten av Apollon 
av en båge i silver 

7.63-64 

10 Eurytos Apollon Dödad av Foibos 8.226-228 
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Apollon efter att ha 
utmanat guden i 
bågskytte 

11 Kikonska män i 
staden Ísmaros 

Odyssevs och 
hans män 

Dödade av Odyssevs 
och hans män som 
intog och rövade 
staden 

9.39-42 

12 Sex av Odyssevs 
män 

Kikoner Dödade av kikoner 
efter att Odyssevs 
och hans män 
förstört staden 
Ismaros och dödat 
dess invånare 

9.60-61 

13 Sex av Odyssevs 
män 

Polyphemus Dödade (dängda i 
marken) och uppätna 
av cyklopen 
Polyphemus 

9.289-293, 
310-311, 343-
344 (två män i 
taget) 

14 En av Odyssevs 
män 

Antifates Dödad och uppäten 
av Antifates, 
laistrygonernas kung 

10.114-117 

15 Hela Odyssevs 
flotta, förutom hans 
skepp med 
besättning 

Laistrygoner Dödade av 
laistrygoner (jättar) 
som kastade 
stenblock på skeppen 
för att sedan fiska 
upp männen och äta 
dem 

10.118-132 

16 Elpenor, en av 
Odyssevs män 

Självförvållat Olyckshändelse. 
Springer full ut från 
ett hustak och bryter 
halskotan efter att ha 
legat och solat  

10.552-560 

17 Antikleia, Odyssevs 
mor 

Ingen Dog av saknad efter 
Odyssevs 

11.198-203 

18 Oidipus far Oidipus Dödad av Oidipus 11.271-276 
19 Epikaste, Oidipus 

mor 
Självmord Tar sitt eget liv i 

förtvivlan över att ha 
gift sig med sin son 

11.277-280 

20 Otos och Efialtes Apollon Dödade av Apollon 
och den lockiga Leto 
sen de hotat gudarna 
med att starta krig 

11.305-319 

21 Ariadne Artemis Dödad av Artemis’ 
pilar på Dionysos 
angivelse 

11.321-325 

22 Agamemnons män Aigisthos Dödade tillsammans 
med Agamemnon av 
Aigisthos 

11.412-415 

23 Kassandra, Priamos 
dotter 

Klytaimestra ”Mördad lömskt och 
brutalt” av 
Klytaimestra, 
Agamemnons fru 

11.420-424 

24 Sex av Odyssevs Skylla Dödade och uppätna 12.244-250 
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män av Skylla påväg förbi 
dennes klippa 

25 Odyssevs besättning Zeus Dödade av Zeus å 
Helios vägnar efter 
att de slaktat och ätit 
av Helios djur 

12.403-419 
(7.248-253) 

26 Faiaker Poseidon Förstenade på sitt 
skepp av Poseidon 
som straff för att de 
hjälpt Odyssevs hem  

13.159-164 

27 Landsman Theoklymenos Dödad av 
Theoklymenos 

15.272-276 

28 Människor på ön 
Syria 

Apollon Lider aldrig av 
hungersnöd eller 
sjukdom utan dör när 
de blivit gamla av 
”skonsamt dödande 
pilar” från Artemis 
och Apollon 

15.403-411 

29 Den 
feniciska/sidoniska 
kvinnan 

Artemis Träffad av Artemis 
pil och föll död ner i 
vattnet från ett 
skepp.   

15.476-479 

30 Ifitos, Odyssevs vän Herakles Herakles hade stulit 
en hjord med hästar 
av Ifitos, och dödade 
därför honom för att 
få behålla dem själv 

21.24-30 

31 Antinoos Odyssevs Dödad av en pil 
genom strupen 

22.8-11 

32 Eurymachos Odyssevs Dödad av en pil 
genom bröstet  

22.79-88 

33 Amfinomos Telemachos Dödad av en lans 
som drevs genom 
hans skulderblad och 
ut genom bröstet  

22.89-94 

34 Demoptolemos Odyssevs Dödad av ett spjut  22.266-267 
35 Euryades Telemachos Dödssätt ej beskrivet 22.267 
36 Elatos Eumaios Dödssätt ej beskrivet 22.268 
37 Peisandros Filoitios Dödssätt ej beskrivet 22.268 
38 Eurydamas Odyssevs Dödssätt ej beskrivet 22.283 
39 Amfimédon Telemachos Dödssätt ej beskrivet 22.284 
40 Polybos Eumaios Dödssätt ej beskrivet 22.284-285 
41 Ktesippos Filoitios Dödssätt ej beskrivet 22.285-286 
42 Agelaos Odyssevs Dödad av en lans 22.292-293 
43 Leiókritos Telemachos Dödad av ett spjut  22.294-296 
44 Leodes Odyssevs Dödad av ett svärd  22.326-329 
45 12 flickor i 

Odyssevs tjänst som 
delat bädd med 
friarna under tiden 
han var borta 

Telemachos Hängda av 
Telemachos på 
Odyssevs order 

22.448-473 
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46 Melanthevs, 
tjänstgjorde hos 
Odyssevs  

Telemachos, 
Eumaios, och 
Filoitios 

Fick öron och näsa 
avskurna, könsorgan 
avryckt samt händer 
och fötter avhuggna 

22.474-479 

47 Eupeithes Laertes Dödad av en lans 
genom sin hjälm 

24.523-525 

48 Okänt antal av 
friarnas 
familjemedlemmar 

Odyssevs och 
Telemachos 

Dödade av duon när 
familjemedlemmarna 
vill hämnas sina 
döda 

24.524-530 

 
Tabell 1. Samtliga dödsfall i Odysséen med den/de dödade, den/de som dödar, 
dödsorsak/dödssätt, samt referens och medföljande nummer till respektive dödsfall. 
Sammanfattningsvis består dödsfallen i Odysséen av 48 passager där den sammantagna 
mängden döda människor är oräkneliga till antalet. Dödsfallen är vidare av varierande typer 
och beskrivs mer eller mindre utförligt i berättelsen. När jag i min diskussion nedan går 
igenom dödsfallen hänvisar jag till det aktuella dödsfallets nummer i tabellen (1-48).  

2.5 Diskussion av dödsfall i Odysséen 

 
Man kan få intrycket av att allt i Odysséen är förutbestämt, att gudarna bestämmer hur alla ska 
dö, vare sig de dör av ålderdom när de är 100 år gamla eller dödas i strid vid 16 års ålder. 
Åtminstone fick jag den uppfattningen efter att ha läst Odysséen. Med detta sagt har jag ändå 
valt att dela upp dödsfallen i fyra kategorier för att strukturera upp diskussionen något. Varför 
jag inledningsvis gjorde denna uppdelning berodde på att jag hade en hypotes om att 
Odysséens syn på död inom dessa fyra olika kategorier skulle skilja sig från varandra. Detta 
kommer jag tillbaka till i slutdiskussionen. Jag kommer först att diskutera de dödsfall som är 
direkt åsamkade av gudarna, det vill säga när gudarna inte dödar med en människa som 
mellanhand utan själva utdelar det dödande slaget. Därefter kommer jag att diskutera de 
dödsfall som är direkt åsamkade av människor, alltså när en människa dödar med sin egen 
hand, även om de kanske indirekt agerar efter gudarnas vilja. Den tredje kategorin  jag 
kommer att diskutera är dödsfall som är direkt åsamkade av övernaturliga väsen, såsom 
cykloper eller jättar, och i den sista kategorin diskuterar jag de dödsfall där det inte finns en 
tydlig baneman. På sätt och vis kan gudarna räknas in i samtliga kategorier då de har hand om 
människornas öden, men jag ger dem en egen avgränsad kategori för att göra saker och ting 
lättare.  

Jag kan konstatera, efter att ha läst både Odysséen och Iliaden, att Odysséen innehåller 
många fler varierade dödsfall än Illiaden. I Iliaden dör karaktärerna nästan enbart i strid, 
medan karaktärerna i Odysséen dör på ett flertal olika sätt. Jag kommer vidare inte att 
diskutera samtliga dödsfall i Odysséen utan endast de som jag tycker är karaktäristiska för sin 
respektive kategori, de som medför något nytt och intressant till diskussionen.  

2.5.1 Dödade av gudar 

 
Karaktärerna i dödsfall 5, 7, 10, 20, 25, och 26, har alla gjort någonting som retat upp en gud 
och får således sitt straff genom att bli dödade.  

Aias, dödsfall 5, dödas av Poseidon efter att ha skrutit om att han undsluppit döden mot 
gudarnas vilja: ”Trots Athenas hat skulle säkert han undsluppit döden om i sitt blinda trots 
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han inte fräckt hade skrutit med att ha frälst sig ur havets svalg mot gudarnas vilja, helt av sin 
egen kraft.”

14
 

Iasion, dödsfall 7, dödas av Zeus efter att han delat gudinnan Demeters bädd: ”Och när 
Demeter, hon med sköna flätor, gav vika för sitt begär och låg med Iasion ute på trädan, tre 
gånger plöjd, ja då blev Zeus naturligtvis varskodd genast, och dräpte honom direkt med den 
lysande blixten.”

15
  

Eurytos, dödsfall 10, dödas av Apollon efter att han dåraktigt nog utmanat guden Apollon 
på bågskytte: ”Eurytos mötte snart sin död; den store fick aldrig åldras lugnt i sin sal, ty en 
vredgad Foibos Apollon tog hans liv sen han djärvts att utmana guden  på tävlan.”

16
  

Otos och Efialtes, dödsfall 20, dödas av Apollon efter att de hotat gudarna med att starta 
krig: ”Gudarna själva hotade de med att lössläppa krigets fasansfulla tumult på Olympen 
[...]”

17
 Bröderna, halvgudssöner till Poseidon, beskrivs som de mest gigantiska och skönaste 

männen jorden fostrat (näst efter den berömde Orion), snarlika gudar själva. De var bara nio 
år när de hotade gudarna på Olympen och det är just deras ungdom och obetänksamhet som 
sägs av Homeros leda till deras nederlag och död.  

Odyssevs besättning, dödsfall 25, dödas av Zeus å guden Helios vägnar efter att de slaktat 
och ätit av Helios djur. Odyssevs varnas nere i Hades av Teiresias att, när de går i land på 
Thrinakias ö där Helios får och oxar betar, lämna djuren i fred. Om de åtlydde denna varning 
skulle de komma säkert åter till Ithaka, men om de skadade Helios djur skulle de alla mista 
livet.

18
 Odyssevs vill först inte gå i land på ön över huvud taget men då hans besättning är 

trötta och insisterar på detta tvingar han dem alla att svära på att inte döda något av Helios 
djur. Oturen blir dock sedan så att en storm blåser upp och besättningen blir kvar på ön i en 
månad. När Odyssevs går iväg inåt ön för att be till gudarna om en utväg försätter de honom i 
en djup slummer och besättningen bestämmer sig under tiden för att slakta ett antal av Helios 
oxar då de är hungriga och inte vill svälta. Eurylochos, mannen i Odyssevs besättning som 
eggar resterande män till att äta av gudens djur, uttrycker: ”Döden i varje form är oss arma 
människor förhatlig men det är allra värst att svältande möta sitt öde.”

19
 När Odyssevs vaknar 

upp och upptäcker vad hans mannar har gjort blir han förtvivlad, då han vet ödet som väntar 
dem. Helios, förbittrad, kräver att Zeus ska straffa männen hårt och Zeus ger bifall åt denna 
begäran. Zeus framkallar sedan en storm som klyver Odyssevs skepp så att det splittras i bitar 
och alla förutom Odyssevs själv mister sitt liv.

20
  

Faiakerna, dödsfall 26, dödas av Poseidon på sin hemfärd efter att de hjälpt Odyssevs på 
sin resa hem till Ithaka. Kända för sin skicklighet på havet hjälper faiakerna Odyssevs snabbt 
hem den sista biten, men på vägen hem till Skerías ö (faiakernas hemvist) ligger Poseidon och 
väntar. Guden, som är förargad över att faiakerna hjälpt Odyssevs, förstenar skepp och 
besättning och gör fast klippan i botten, precis då hemöns kust nalkas för dem.  

En ”smärtfri pil”, avlossad av en gudom, dödar några karaktärer i Odysséen. Dödsfallen 
2, 6 och 28 är av denna typ. I dödsfall 2 utvecklas beskrivningen inte mer än att Menelaos 
styrman Frontis plötsligt fälls av en smärtfri pil av Foibos Apollon. I dödsfall 6 fälls Orion av 
smärtfria pilar från Artemis efter att han delat bädd med gudinnan Eos. Gudarna verkar 
misstycka när en människa delar en gudinnas bädd och blir tydligen så avundsjuka och 
missunnsamma att de släcker människans liv. Detsamma händer i dödsfall 7 då Zeus dödar 
Iasion med den lysande blixten efter att han delat bädd med gudinnan Demeter. Det framgår 
dock inte om gudarna inte tycker att människorna är värda att dela sin bädd med en gudinna 
eller om de inte gillar att gudinnorna beblandar sig med det mänskliga släktet. I dödsfall 28 
beskrivs en ö, Syria, där människorna som bebodde den aldrig led av ”[...] hungersnöd eller 

                                                           
14

 Hom. Od. 4.502-505. 
15

 Hom. Od. 5.125-128 
16

 Hom. Od. 8.226-228. 
17

 Hom. Od. 11.313-314. 
18

 Hom. Od. 11.104-115.  
19

 Hom. Od. 12.341-342. 
20

 Hom. Od. 12.371-419. 
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sjukdom och andra gissel av skilda slag som vi arma dödliga dras med, [...]”
21

 utan fick sina 
liv släckta av skonsamt dödande pilar av Artemis och Apollon när de blivit gamla. I detta sista 
fall framstår det som barmhärtigt att dö av en smärtfri pil skjuten av en gud. Kanske är detta 
dåtidens förklaring på hjärtattacker och blodproppar och dylikt. I dödsfall 2 ges alltså inget 
motiv till gudens dödande, i dödsfall 6 verkar motivet vara missunnsamhet och avundsjuka, 
och i dödsfall 28 framgår det som ett skonsamt sätt att avsluta en människas liv på.  

Utöver de som dör av ”smärtfria pilar” finns det dödsfall i Odysséen där människor dör av 
gudarnas pilar utan att dessa beskrivs som ”smärtfria”. Rhexenor, dödsfall 9, faller för en pil 
som Apollon skjuter från en båge av silver. Ariadne, dödsfall 21, dödas av Artemis: ”...flickan 
dog på det kringflutna Dia – sen Dionysos röjt var hon fanns – för Artemis’ pilar.”

22
 Slutligen 

dödas den feniciska/sidoniska kvinnan, dödsfall 29, av Artemis: ”[...] när Kroniden Zeus lät 
den sjunde morgonen randas träffade plötsligt Artemis’ pil den sidoniska kvinnan och som en 
mås, med ett plums, föll hon död i kölrummets vatten.”

23
 Handlar det, i dödsfall 9, 21, och 29, 

om smärtfria pilar som i dödsfall 2, 6, och 28? Inga tydliga motiv till dessa dödsfall via pil 
och båge framgår i eposet.  

2.5.2 Dödade av människor 

 
Dödsfall 11 och 12 avser de kikoner som dödas av Odyssevs män respektive de av Odyssevs 
män som dödas av kikoner. Efter att Odyssevs och hans flotta lämnat Troja och påbörjat sin 
hemfärd, stannar de till vid kikonernas hemstad, Ísmaros. Där förstör de helt staden, dödar 
männen, rövar kvinnorna, och tar rikligt med byte. Odyssevs befaller sedan männen att snabbt 
fly tillbaka till skeppen för att segla vidare, men de lyder inte utan stannar kvar för att äta och 
dricka. De kikoner som flytt kommer därefter tillbaka i större antal och lyckas döda sex av 
Odyssevs män innan flottan ger vika och flyr.

24
  

Dödsfall 4 och 22 avser en situation som liknar den angående Odyssevs och friarna, dock 
med en helt annan utgång. Agamemnon, precis som Odyssevs, stred i det Trojanska kriget, 
men kommer hem betydligt tidigare än denne. Väl hemma dödas dock han och hans män av 
Aigisthos, som gift sig med Agamemnons fru Klytaimestra och tillsammans med henne 
planerat illdådet.

25
 Dessa dödsfall finner jag, efter friarnas, vara de mest omskrivna i 

berättelsen. Detta svek, både från Aigisthos och Klytaimestra, beskrivs utförligt på många 
ställen som ett hemskt brott. Aigisthos benämns som skurk och mördare medan Klytaimestra 
benämns som brottslig, grym, hundögd och hyndaktig.

26
 Det framstår klart och tydligt att det 

är ett fruktansvärt brott som begåtts. Att det hela sker i Agamemnons hem verkar göra brottet 
ännu mer ohyggligt. Orestes, Agamemnons son, dödar dock senare Aigisthos (dödsfall 1) för 
hans bedrägeri. 

Aigisthos, precis som Odyssevs besättning i dödsfall 25, blir varnad av gudarna för vad 
som kommer att hända om han utför de handlingar han planerar. Han lyssnar dock inte på 
varningen som förutsäger att Agamemnons son Orestes kommer att utöva sin hämnd på 
honom och får därmed lida sitt straff.

27
  

Ifitos, dödsfall 30, dödas av Herakles. I samband med sökandet efter sin hjord av stulna 
hästar besöker Ifitos halvguden Herakles, som haft ett finger med i leken gällande stölden. 
Herakles dödar Ifitos för att själv få behålla hästarna: ”Ty i sitt eget hus tog grymt och brutalt 
denne våldsman gästen av daga, utan respekt för gudarnas straffdom och för det bord han 

                                                           
21

 Hom. Od. 15.407-408. 
22

 Hom. Od. 11.324-325. 
23

 Hom. Od. 15.477-479. 
24

 Hom. Od. 9.39-61. 
25

 Hom. Od. 11.405-426. 
26

 Hom. Od. 11.205-434. 
27

 Hom. Od. 1.35-43. 
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inbjudit till – bara dödade honom för att få äga själv hans ston med kraftiga hovar.”
28

 Detta är 
det enda exempel i Odysséen då ett, enligt Homeros, tydligt brott begås men då 
gärningsmannen inte straffas. Herakles var troligen alldeles för favoriserad av gudarna för att 
dödas över att ha stulit en hjord hästar och dödat dess ägare.  

Friarnas död, 31-44, är den händelse som hela berättelsen arbetar sig fram till och som är 
kulmen på hela eposet. De dödas i en blodig passage av Odyssevs, Telemachos, Filoitios och 
Eumaios. Upp till sång 22, då allt dödande inträffar, har läsaren fått höra upprepande gånger 
vilket gräsligt brott friarna har begått. Men vad har friarna gjort egentligen? Vad är brottet 
enligt Odyssevs, Athena och resterande inblandade? I sång två uttycker Odyssevs son 
Telemachos: ”Friare, däribland söner till män som är Ithakas främsta, ansätter hela tiden min 
mor och mot hennes vilja.”

29
 samt ”[...] de kommer till oss och har blivit ständiga gäster, 

slaktar dagligen oxar och får och välgödda getter, anordnar stora kalas och dricker det 
glödande vinet utan måtta, och bortslösar allt.”

30
 Athena uttrycker (en av flera gånger i 

eposet) att Odyssevs borde döda friarna för sina brott. I sång ett yttrar gudinnan: ”När allt 
detta besörjts och du lyckligt fullgjort din uppgift, överväg noga då i ditt hjärta hur du skall 
säkrast bli dessa friare kvitt och döda dem här i palatset, antingen öppet eller med list.”

31
 Det 

framgår klart och tydligt att friarna, enligt Homeros, är skyldiga till att äta och dricka av 
Odyssevs tillgångar samt till att kräva av den redan gifta Penelope att hon väljer en av dem till 
make, trots att de inte vet om Odyssevs är död eller levande. Athena ger inte bara sitt bifall till 
Odyssevs hämnd utan är den drivande kraften bakom hela operationen.  

Dock tycker friarna att deras beteende är befogat och skyller praktiskt taget hela 
situationen på Penelope. I sång två uttrycker en av friarna, Pólybos: ”Allt han [Odyssevs] äger 
och har skall utan ersättning ödas så länge modern envisas med att förhala sitt bröllop.”

32
 

Friarna tycker bestämt att Penelope bär skulden då hon envist väntar på en, enligt friarna, 
troligen död Odyssevs. De tycker att de är i sin fulla rätt att förtära allt vad Odyssevs äger så 
länge som Penelope inte gifter sig med en av dem. Friarna har alltså enligt Odyssevs, hans 
hushåll, och gudarna begått brott som är straffbara med döden medan friarna själva tycker att 
de är i sin fulla rätt att agera som de gör. 

Tolv av Odyssevs tjänsteflickor, dödsfall 45, dödas av Telemachos på Odyssevs 
befallning. Motivet till detta dödande var att tjänsteflickorna delat sina bäddar med friarna då 
Odyssevs var borta. Odyssevs låter dem först städa hela huset och släpa ut de döda friarnas 
kroppar på gården, och befaller sedan Telemachos att hugga ner dem med sitt svärd. 
Telemachos utbrister då: ”Nej! Med en hedersam död skall väl ändå inte de lönas, dessa som 
hopade neslig skam över både vår moders huvud och mitt när de vällustigt sov i friarnas 
armar!”

33
 Efter detta hänger han istället flickorna på gården.  

Melanthevs, dödsfall 46, en tjänsteman till Odyssevs som bistått friarna under åren 
Odyssevs varit borta, dödas av Telemachos, Filoitios och Eumaios, på Odyssevs befallning. 
De skär av honom näsa och öron, rycker ut hans kön som de ger åt hundarna att äta, och 
hugger händer och fötter av Melanthevs.

34
 Det räcker alltså inte bara med att döda honom, 

utan de skändar också hans kropp. Jämför Akillevs behandling av Hektor i Iliaden.
35

 
Efter att Odyssevs och hans förtrogna dödat friarna samlas friarnas familjer för att utkräva 

sin hämnd på Odyssevs. De tar upp vapen och rusar mot gården där Laertes, Odyssevs far, bor 
och där Odyssevs och hans förtrogna har samlats och rustat sig för strid. Laertes tar det första 
livet genom att kasta en lans rakt igenom hjälmen på Eupeithes, far till en av friarna (dödsfall 
47). Sedan går Odyssevs och Telemachos till attack och börjar döda resterande 
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familjemedlemmar (dödsfall 48) tills de stoppas av Athena som ryter till så båda sidorna 
slutar strida. Därmed slutar också eposet.  

2.5.3 Dödade av övernaturliga väsen  

 
Alla de som i Odysséen dör genom handlingar utförda av övernaturliga väsen (dödsfall 13, 
14, 15, och 24) har en sak gemensamt; de blir alla uppätna. I dödsfall 13 blir sex av Odyssevs 
män uppätna av cyklopen Polyphemus (Poseidons son), i dödsfall 14 och 15 blir hela 
Odyssevs flotta tillintetgjord (förutom hans eget skepp med manskap) och besättningen 
dödade och uppätna av jättar, och i dödsfall 24 blir sex av Odyssevs män uppätna av odjuret 
Skylla. Att bli uppäten beskrivs i samtliga fall som ett ohyggligt sätt att dö på. De som blir 
offer till Skylla beskrivs utförligast av Odyssevs: ”Skrikande slukades de i grottans mynning 
av Skylla och desperat i sin dödskamp sträckte de armarna mot mig. Det var det grymmaste 
någonsin mina ögon skådat, trots allt jag genomled när jag utrönte havsdjupets vägar.”

36
 

2.5.4 Övriga dödsfall 

 
Det finns tre dödsfall i Odysséen som inte har någon riktig baneman, om döden själv inte 
räknas. Dessa tre, dödsfall 16, 17, och 19, sker dessutom på tre olika sätt. Dödsfall 16 är en 
olyckshändelse; Elpenor, en Odyssevs män, springer efter ett hastigt uppvaknande rakt ut från 
ett hustak och bryter sin halskota. Han hade gått avsides och lagt sig på ett tak för att svalka 
sig, varm och berusad som han var. När han plötsligt vaknar upp av röster och larm då resten 
av besättningen bestämt sig för att segla vidare, rusar Elpenor förvirrat upp och glömmer i sin 
brådska ta samma väg ner som han tog upp, nämligen trapporna. Detta dödsfall beskrivs 
väldigt sakligt utan medföljande beskrivande adjektiv. Senare i berättelsen, när Odyssevs är 
nere i Hades och talar med diverse döda själar, får vi dock en klarare bild över Elpenors död. 
Den döde Elpenor säger till Odyssevs: ”Övermåttet av vin och en gud som ville mig illa blev 
mitt fördärv.”

37
 Han ber även Odyssevs, som haft bråttom iväg och inte hann begrava 

Elpenors kropp, fara tillbaka till Kirkes ö och ge honom en ordentlig begravning. Han säger 
”kasta upp en hög vid det gråa havet på stranden över en olycklig man, till minne för 
kommande släkten.”

38
 Elpenor anser alltså sig själv vara olycklig, och samtidigt uttrycker han 

en önskan att bli ihågkommen i livet efter detta.  
Odyssevs mor Antikleia, dödsfall 17, dör av hjärtesorg. Även henne pratar Odyssevs med 

nere i Hades och får därmed reda på att hon dött och hur hon dött. Antikleia säger: ”Saknaden 
efter dig, dina kloka råd och din godhet dödade all min lust att leva, kära Odyssevs.”

39
 

Antikleia har alltså saknat sin son så mycket att hon avlidit.  
Det sista dödsfallet, dödsfall 19, är en fråga om självmord. Epikaste, Oidipus moder, 

hänger sig själv i sorg över att ha gift sig med sin egen son. Att Epikaste gifte sig med sin 
egen son beskrivs som en fasansfull gärning, en som bringade henne så mycket sorg att hon 
fäste ett rep i en bjälke i taket och uppsökte Hades. I raderna som beskriver hennes död 
framgår det att hennes handling inte var uppskattad av gudarna: ”Denne [Oidipus] mördade 
fadern och tog sin mor till brud, men gudarna utspred bland folket nyheten; sedan härskade 
han i härliga Thebe, plågad av svåra kval, som himlen grymt hade velat.”

40
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2.6 Gudarna 

 
De gudar som är mest framträdande i Odysséen är Zeus, Poseidon och Athena. Zeus behåller 
en relativt neutral position genom hela berättelsen, så som sig bör av en rättvis härskare. 
Poseidon och Athena har dock olika motiv till att agera och medla i människornas liv som de 
gör. Dessa motiv är i huvudsak personliga men detta betonas inte lika i hela dikten, som bland 
annat Fowler uppmärksammat. Poseidons ilska är den drivande kraften bakom den första 
delen av berättelsen, Odyssevs fördröjda och svåra återkomst från Troja, men i andra halvan 
av berättelsen försvinner han ur bilden helt. Ingenstans i dikten uppmuntrar Poseidon friarna i 
sitt oförskämda beteende – det är i själva verket Athena som gör dem ännu mer högdragna 
och arroganta, så att Odyssevs ska vara desto mer arg när han återkommer hem och därmed 
friarnas straff desto mer säkert. Det är Athena som leder händelseutvecklingen, och hon har 
Zeus (och resterande gudars verkar det som) fulla och villiga stöd.

41
 

Det som för karaktärerna framstår som slump i Odysséen framstår som gudomlig 
planering för läsarna. Till exempel då prinsessan Nausikaa spontant föreslår att de skall gå ner 
till floden vid havet med en picknick och tvätta. Allt detta planeras av gudinnan Athena, även 
händelsen som väcker den där sovande Odyssevs, precis i tid för att bli upptäckt och räddad. 
Nausikaa kastar en boll till en tjänsteflicka men missar henne och slänger den ut i floden; 
”Flickorna uppgav ett skrik; då vaknade gudarnas like”

42
 Många fler av dessa ”slumpartade” 

planerade händelser inträffar i eposet. Ett annat exempel är när Odyssevs hittar en gynnsam 
vind på sin flotte

43
, när Penelope vaknar upp efter en uppfriskande sömn

44
, eller när spjut 

kastas på Odyssevs av friarna men missar sitt mål.
45

 Världen Homeros målar upp i Odysséen 
är en värld där det inte finns någon plats för slumpen, och dikten kan inte tolkas, menar 
Griffin, utan att detta erkänns som ett viktigt grundläggande faktum. Det gudomliga är i 
ständig rörelse, och formar män och deras öde, även om människorna själva inte är medvetna 
om det.

46
  

Även om många likheter finns mellan gudarna i Odysséen och Iliaden, verkar gudarna ha 
tonats ner i Odysséen. De har blivit mindre färgstarka och mindre klart karakteristiska. Även 
antalet gudar inblandade i historien har minskats från Iliaden till Odysséen; Zeus, Athena, och 
Poseidon är ensamma huvudaktörer i Odysséen med några framträdanden från Hermes och ett 
antal icke-olympiska gudinnor, medan Apollon, Athena, Hera, Zeus och Hefaistos alla får stor 
plats i Iliaden.

47
 

Enligt Kullman hävdas det ofta att gudarna i Odysséen har ”ändrat sin natur” från den i 
Iliaden. Trots att färre gudar individualiseras i Odyssen, står det klart att de bibehåller sina 
säregna egenskaper, av vilka de mest framträdande är sin lojalitet till sina mänskliga favoriter 
(Athena och Odyssevs) och familj (Poseidon och Polyphemus) och deras hänsynslösa straff 
för dem som retar upp eller förolämpar dem (Poseidon och faiakerna). Poseidons vendetta 
mot Odyssevs motiveras av släktskap och personlig hämnd, inte av någon abstrakt känsla av 
moral.

48
 Det religiösa tankesystem som ligger till grund för Odysséen ger inte i första hand en 

förklaring till det mänskliga livets tragiska mönster, såsom Iliadens religiösa tankesystem 
gör.

49
 

Behandlingen av gudar i Odysséen och Iliaden har mycket gemensamt. Gudarnas 
medlande i människornas handlingar, som återkommer i upprepande mönster, finner vi i både 
Odysséen och Iliaden. Det är dock motiven till detta medlande i mänskliga angelägenheter 
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som skiljer sig åt i de två verken. I Iliaden möjliggör gudarnas känslomässiga handlingar 
rationella förklaringar till de ödesdigra händelserna i människornas liv. Gudarna må verka 
lättsinniga i våra ögon, men deras handlingar står för människans alla missöden och 
svagheter.

50
  

I Odysséen är förhållandet annorlunda menar Kullman. Människorna, inte gudarna, bär 
här själva ansvaret för sina lidanden utöver sina förutbestämda öden. Gudarna, däremot, 
garanterar ”poetisk rättvisa” när de varnar människorna för att begå onda gärningar. Detta 
nämns tidigt i eposet och demonstreras mer än en gång senare i verket; till exempel Aigithos 
öde: äktenskapsförbrytaren som varnas av Hermes att inte döda Agamemnon och gifta sig 
med hans fru Klytaimestra men som inte lyssnar och följaktligen straffas av Orestes.

51
  

Det är ett överlag mer framträdande tema bland karaktärer i Odysséen att dödliga 
lidanden förekommer på grund av människornas förmätna dårskap. Det verkar näst intill 
omöjligt att förneka att gudarna tänker i moraliska banor när det kommer till ingripande i 
mänskliga liv. Zeus säger inte rakt ut ”Vi straffar Aigisthos”, men tonen som genomsyrar 
gudens tal i första sången menar Fowler antyder hans försök att styra människorna på rätt väg 
i livet – en radikal övergång från de gudomliga attityder som framgår i Iliaden.

52
 

Om vi analyserar djupare kan vi jämföra sätten de gudomliga handlingarna bedöms av 
människorna i de två verken. I Iliaden accepterar hjältarna det gudomliga medlandet som 
något avgörande och oundvikligt, menar Kullman, medan hjältarna i Odysséen funderar och 
spekulerar mer kring gudarnas uppträdande.

53
 I Iliaden till exempel tvingar gudinnan Afrodite 

Helena att lämna Trojas mur och återvända till sin sängkammare till Paris. Helena, som först 
blir rasande över denna begäran, vägrar först lyda men underkastar sig till slut gudinnans 
hot.

54
 I Odysséen finns inget motsvarande till denna undergivenhet. 

Odysséen innehåller utan tvekan äldre lager av föreställningar angående gudar, precis 
som den innehåller äldre lager av folkliga traditioner i sitt skapande av dess hjälte. Även om 
Odysséen enligt Segals mening verkar något mer moraliskt avancerad än Iliaden, liknar ändå 
de två verken varandra i sina avsikter att förtydliga Zeus vilja och hjältens gradvisa förståelse 
av den viljan. Akillevs identifierar inledningsvis sina mål med Zeus vilja och inser alltför sent 
det lidande som antyds i den identifieringen. Odyssevs, vars liv identifieras av återhållsamhet 
och måttlighet kan använda sin moraliska förståelse som ett sätt att uppnå sina mål. Det två 
verken är således grundade på en moralteologi.

55
 

I Odysséen är tron på gudarna vidare beroende av demonstrationen av rättvisa i världen. I 
Iliaden finns inte denna uppfattning av gudarna. Odysséen uppvisar en större självständighet 
och ett större ansvar hos människorna än vad Iliaden gör, där det mänskliga livet i högre grad 
verkar ligga i gudarnas händer.

56
  

Zeus älskar Hector, Sarpedon, Patroklus, och Achilles; men i slutet av Iliaden är tre av 
dessa fyra döda, och den fjärde ska komma att dö mycket snart. Zeus älskar Troja, men Troja 
kommer att falla. Han älskar Agamemnon, men ger honom en falsk dröm för att lura och 
besegra honom. Odyssevs är älskad av både Zeus och Athena och överlever, men han är ett 
undantag snarare än en regel i de homeriska dikterna, och även han förebrår bittert sin 
beskyddande gudinna (Athena) för hennes oförmåga att skydda honom från världens alla 
lidanden, enligt Griffin. Gudarna älskar de stora hjältarna, men den kärleken skyddar inte från 
nederlag och död.

57
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2.7 Ödet 

 
Guden Zeus uttalar sig tidigt i Odysséen och säger: ”Tänk att de dödliga jämt skall skylla 
allting på gudarna! Allt ont, säger de, kommer från oss, fast de själva med illdåd ådrar sig 
lidanden, mer än vad ödet utlottat åt dem.”

58
 

Zeus fortsätter sedan att tala om Aigisthos och allt denne gjorde fel. Det är inte själva 
innehållet i Zeus redogörelse som verkar vara viktigt för Odysséen, utan den principiella 
gudomliga rättvisan som speglas. Mer om detta senare då jag diskuterar rättsuppfattningen i 
Odysséen.  

Zeus uttalande tycker jag beskriver klart och tydligt att alla människor har ett öde, men 
också en möjlighet att påverka sitt öde. Debatten om huruvida ödet existerar eller inte är svårt 
att ta sig an och ett resultat skulle jag säga är omöjligt att få fram. ”Gudar är upphov till allt 
och spinner människors ofärd, för att ge höga ämnen till sång åt kommande släkten.”

59
 

Gudarna spinner alltså människornas öde, men människan kan också själva ta beslut och 
agera på ett visst vis som förändrar deras öde. Eller inkluderade ödet redan från början alla 
beslut som en människa kunde tänkas ta och handlingar som en människa kunde tänkas 
bestämma sig för att utföra? 

Även då det finns många exempel både i Odysséen och Iliaden på hur en människas liv 
mer eller mindre var bestämt av ödet, är det inte osannolikt att en förnuftig blandning av egen 
vilja och opersonligt öde, det oavsiktliga och det förutbestämda, låg till grund för mycket av 
den allmänna grekiska tron, enligt Garland.

60
 

Jag kan uppfatta flera exempel på hur människan kunde forma sitt eget öde i Odysséen. 
Aigisthos blev varnad av gudarna för att genomföra sin plan att döda Agamemnon och gifta 
sig med hans fru, men struntar i varningen och får lida konsekvenserna. Liknande blir 
Odyssevs varnad för att äta av Helios djur och varnar i sin tur sin besättning, som trots detta 
struntar i varningen och blir följaktligen straffade. Odyssevs, efter att ha förblindat cyklopen 
Polyphemus, kan inte motstå att skryta om sin seger och avslöja sitt namn, trots varningar från 
sin besättning. Detta resulterar i att cyklopen kan be till sin far Poseidon att om Odyssevs når 
fram till sitt hemland, ska han göra det efter att ha förlorat alla sina kamrater. Därmed läggs 
en förbannelse på hela Odyssevs besättning, alla deras öden formas av Odyssevs arrogans, 
och ingen av dem klarar sig hem med livet i behåll.  

Också i Iliaden yttras ord om ödet tidigt. Akillevs mor Thetis säger förtvivlat: ”Stackars 
mitt barn som jag fostrat och fött till plåga och ofärd! Ack om du ändå bekymmerslös fått sitta 
vid skeppen, förutbestämd som du är till ett kort liv, hastigt förgånget! Nu dör du både ung 
och olycklig mera än någon. Grymt var det öde jag födde dig till i palatset därhemma!”

61
 

Dessa smått profetiska ord inför den centrala sorgen i Iliaden; den största av alla krigares 
hämndlystna vrede kommer inte bara skicka många själar till Hades, utan kommer också leda 
till hans egna tidiga självförstörelse. Hjältemod, död och ödet binds alltså hårt samman redan 
från början även i Iliaden.

62
 

Alla som läst Iliaden vet att Akillevs öde var att dö i Troja. Det indikeras i början av 
Iliaden, om än med vaga ord.

63
 När berättelsen fortskrider ser vi att Akillevs öde kommer bero 

på hans egna val. Thetis berättar för honom att han har ett val mellan två öden; en död som 
efterlämnar sig oförgänglig berömmelse, eller en säker men skamlig återfärd till Phthia.

64
 Hon 

förklarar också, precis innan han tar sitt beslut, att hans död kommer att följa omedelbart efter 
Hektors död. Homeros val av ord i det givna läget gör det svårt att tolka situationen på annat 
vis än att Hektors död kommer att leda till Akillevs död. Det kan därför vara rätt att antyda att 
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Akillevs död är avsedd av poeten att orsakas av hjältens eget val, och att han gör det val han 
gör på grund av sitt vrede gentemot Hektor. Likheter till detta finns att hitta i Odysséen där 
Odyssevs list uppenbarar sig i slutet av eposet då berättelsen når sin höjdpunkt, vid dödandet 
av friarna, precis som Achillevs vrede uppenbarar sig i dödandet av Hektor. Bassett tycker det 
måste erkännas att hjältens öde, både i Odysséen och Iliaden, antyds men inte beskrivs, och 
att deras öden är direkt kopplade till deras respektive säregna karaktärsdrag (list och vrede) 
som formar temat i respektive berättelse.

65
 

Den homeriska hjälten söker ivrigt ära, och står inför dödens många fasor för att uppnå 
detta. Eftersom det dock inte finns någon postum belöning för modiga män i livet efter detta, 
kan ära kännas som en liten tröst. Odyssevs, som erövrar städer och medför många sorger dit 
han åker på sin färd hemåt, och som krigat i Troja, har definitivt uppnått ära. I slutet av sina 
äventyr har han dock förlorat allt sitt krigsbyte och alla hans män är döda; det hela verkar ha 
varit lika meningslöst som alla de räder han skildrar i sina berättelser.

66
 Odyssevs, som alla 

andra homeriska hjältar, drivs till handling av ett behov av social bekräftelse i form av status, 
respekt, och ära i ögonen på andra män. Vid första anblicken ger det en känsla av mänsklig 
identitet som är social snarare än existentiell menar Fowler. Dock visar det sig att dödlighet är 
hörnstenen, eftersom det mest brådskande behovet av alla i de homeriska dikterna är önskan 
att föreviga sin status i form av fortsatt berömmelse efter döden.

67
  

2.8 Rättsuppfattning 

 
Enligt min uppfattning kommer den som söker efter en definierad rättsuppfattning i Odysséen 
och Iliaden att bli grundligt besvikna. Gudarna är inte rättvisa på något” vanligt” sätt med 
våra nutida ögon. Dock är gudarna väldigt angelägna om frågor rörande rätt och fel i den 
mänskliga världen.  

Att tala om “rättvisa” i Odysséen är kanske tillåtet om ordet placeras inom citattecken, 
men det finns inget begrepp om rättvisa i grekisk epik i vår nutida bemärkelse. Det som kan 
observeras i Odysséen, menar Havelock, är uttalanden om handlingar utförda av ”rättfärdiga” 
män och deras motståndare, och hur den ”rätta saken” att göra ter sig i specifika situationer. 
Rättvisa, som benämningen på en social princip av universella proportioner eller en moralisk 
uppfattning grundläggande för vår mänskliga natur, är dock helt frånvarande i Odysséen. Det 
verkar som att uppfattningen av ”rättvisa” är vad man har ”rätt” att förvänta sig av det 
mänskliga beteendet i en viss situation från en viss typ av människa.

68
  

Om en märkbar föreställning om homerisk “rättvisa” finns i Odysséen – och jag 
argumenterar för att det finns – ligger det enklaste belägget för dess närvaro troligen inte i 
Odyssevs strid med diverse antagonister, utan måste sökas på annat håll.

69
 

Gudomligt medlande i Odysséen baseras på vad gudarna ansett vara personliga oförrätter. 
Poseidon är rasande på Odyssevs för att han förblindat hans son cyklopen, men Odyssevs är 
inte helt oskyldig i vad som händer. Inte bara är han skyldig till nyfikenhet, som fick honom 
att närma sig cyklopens ö till att börja med, utan han är också så fräck och taktlös att han 
avslöjar sin sanna identitet för den förblindade cyklopen innan han lämnar ön. Hans felsteg är 
emellertid litet nog att han tillåts anlända hem till slut, vilket tolereras till och med av 
Poseidon, dock utan sina kamrater. Den moraliska aspekt som visar sig i Helios vrede mot de 
av Odyssevs män som inte lyssnar på Odyssevs varning och slaktar solgudens boskap är 
grundläggande för gudomlig rättvisa i Odysséen. De bryter eden som Odyssevs varit noga 
med att förestava då han inte kunde hindra dem från att gå i land på ön. Männen dödas på 
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grund av brott mot egendom, även då de varnats, vilket överensstämmer med de principer 
som fastställs av Zeus i början av verket.

70
 

Odysséen är långt ifrån att identifiera “rättvisa” som en princip med riktiga grundstenar, 
oavsett om den principen uppfattas som en nödvändig ”rättsordning” eller som en 
moraluppfattning hos människorna. De ”rättvisor” som skipas av gudar och kungar eller 
dylikt i Odysséen är processer snarare än principer, som löser situationer utan att tillämpa 
allmänna lagar. Dessa ”rättvisor” arbetar för att återställa fredliga relationer mellan 
människor. Denna typ av ”rättvisa” yttrar sig vid införlivandet av befintliga seder, eller 
korrigeringen av ett brott. Havelock belyser att det dock inte föreskrivs vad dessa sedvänjor i 
allmänhet ”borde” vara.

71
 

De första orden i Odysséen uttalas av Zeus, och citeras ofta som belägg för att det finns 
en uppfattning av moral i epiken som sträcker sig utöver allt i Iliaden. Dock är det enda Zeus 
säger om mänskligheten att de ”[...] ådrar sig lidanden, mer än vad ödet utlottat åt dem.”

72
 

Exemplet på en brottsling som tas upp i inledningen av Odysséen är Aigisthos, som inte bara 
dödade Agamemnon utan också var förmäten nog att gifta sig med hans änka. Genom att begå 
dessa handlingar (och Zeus verkar särskilt betona den senare) trotsade Aigisthos sitt öde och 
ådrog sig Agamemnons son Orestes’ vrede och hämnd. Aigisthos visste dock om vad som 
skulle hända då Zeus försökt varna honom för att handla, på det viset han gjorde, på grund av 
dess oundvikliga konsekvenser.

73
 Om Aigisthos agerade ”moraliskt fel” eller inte framgår ej. 

Det enda som spelade någon roll var att de accepterade normerna i en given relation i 
samhället hade överskridits.

74
 

Odyssevs introduceras inte personligen i eposet förrän i den femte sången. Innan hans 
mångtaliga äventyr till lands och sjöss omberättas, placerar verket honom effektivt i en 
moralisk polarisering genom att tillskriva honom och hans framtida motståndare attribut som 
står i motsats till varandra. En grund läggs för en framtida moralisk konfrontation mellan de 
två sidorna som kommer att uppta den sista halvan av berättelsen. Det är karaktärerna i 
historien och deras handlingar som sätts i motsats till varandra menar Havelock, inte begrepp 
rörande rätt och fel. Dessa motsägelser uppnås genom användning av moraliska uttryck.

75
 

Karaktärerna på Odyssevs sida, som består av hans fru, son, tjänare, politiska supportrar, 
och slutligen Odyssevs själv, representeras eller representerar sig själva konsekvent 
protesterande mot orättvisor som tillfogats dem. Deras motståndare, friarna, representeras lika 
flitigt som åsamkarna av orättvisor, inte bara som fiender, och beskrivs ständigt på sätt som är 
moraliskt nedsättande. Intressant nog, finns något liknande inte i Iliaden.

76
  

I tidig forskning har det enligt Allan varit populärt att söka grundläggande förändringar i 
tron på naturen och gudarnas värde i tidigt grekisk tänkande. Detta resulterade i att en 
moralisk ”utveckling” upptäcktes i tidig grekisk litteratur, från Iliadens omoraliska krafter, 
genom gudarna i Odysséen och deras angelägenhet att upprätthålla rättfärdigt beteende, till 
Zeus moraliska riktlinjer som beskrivs av Hesiodos.

77
 

Det finns gott om både likheter och skillnader mellan Odysséen och Iliaden angående 
gudomlig rättvisa. Båda eposen utforskar gudarnas egna intressen och deras motsägande 
viljor, och båda gör detta under Zeus’ övergripande auktoritet. Om verken behandlas var för 
sig är det också möjligt att visa hur båda berättelserna, på sina egna separata sätt, försöker 
fördjupa sin publiks uppfattning om gudomlig rättvisa. Båda speglar vad Allan kallar för den 
”enkla” synen på rättvisa – att människornas felaktiga handlingar straffas mer eller mindre 
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omedelbart av gudarna – men de utforskar också de invecklade problem som uppstår vid 
sådana fall av gudomlig rättvisa.

78
  

Tron på gudarna i Odysséen är beroende av demonstrationen av rättvisa i världen. I 
Iliaden finns inte den uppfattningen av gudarna. Odysséen uppvisar en större självständighet 
och ett större ansvar hos människorna än vad Iliaden gör, där det mänskliga livet i högre grad 
verkar ligga i gudarnas händer.

79
 

Straffet som friarna får uthärda i sång 22 för sina brott är mer än ett exempel på hämnd; 
det är ett exempel på absolut och tidlös ”rättvisa”. Endast en del av friarnas brott är att de 
försökt utnyttja Penelopes status och trakasserat henne till att ingå ett nytt äktenskap. Mer 
grundläggande har de övergett lagarna gällande återhållsamhet; de festar och spelar medan de 
lever sysslolöst på en annan mans rikedom, de gäckar och mobbar tiggare och främlingar, allt 
utan att ta hänsyn till varken gudar eller medmänniskor. Felet de gör, säger Fowler, är att tro 
att de kan strunta i Zeus lagar ostraffat och lägga beslag på vad de vill ha utan ersättning.

80
 

Ett exempel på hur gudarnas rättvisa fungerade på två plan kan finnas i Odyssevs möte 
med cyklopen. När Odyssevs och hans besättning flytt undan cyklopen och tagit sig ut till 
havs ropar han hånfullt till cyklopen: “Hör du kyklop, den man vars kamrater du åt i din 
grotta, grym och brutal som du är, han var inte feg eller kraftlös! Nej, dina nesliga brott skulle 
snart nog hinna ifatt dig, usle niding, som inte har skytt att sluka i eget hus dina gäster! Zeus 
och övriga gudar har hämnats!”

81
 

Jag anser att denna syn på vedergällning speglar Zeus egen, den som guden själv bekantar 
oss med i början av berättelsen, och ger en moralisk tolkning av Odyssevs egna handling. 
Odyssevs kommer undan med att skada cyklopen för att han likställer sina ändamål med Zeus 
syn på rättvisa och vedergällning. Odyssevs far illa endast för att han inte kan motstå att 
triumfera i sin seger och låta sin fiende veta vem som besegrade honom.  

Avsnittet om cyklopen väcker dock, enligt min mening, ett problem för den gudomliga 
rättvisan. Å ena sidan litar cyklopen på gudarna, som verkar se efter och främja dem, och å 
andra sidan beskrivs de som övermodiga varelser som inte följer några lagar. Om gudarna är 
väktare för rättfärdigt beteende i världen, varför favoriserar de då dessa vilda laglösa varelser 
så som Homeros beskriver dem i början av avsnittet? 

I sång 3 uttrycks följande mening: ”Inte en enda gång i furstarnas råd och på tinget var vi 
av olika mening, jag och den ädle Odyssevs, utan i ständigt samförstånd i uppsåt och tankar 
verkade vi för beslut som var till achaiernas bästa.”

82
 

I detta stycke talar Odyssevs vän Nestor till Odyssevs son Telemachos. Här tas vad jag 
uppfattar som två rättsinstanser upp,”furstarnas råd” och ”tinget”. Det är svårt att bedöma 
exakt vad dessa rättsinsatser innebar och hur de fungerade, men raderna pekar på att det med 
stor säkerhet fanns något slags rättsväsende i Grekland för 3000 år sedan. Jag får dock 
uppfattnigen att dessa rättsväsenden endast involverade de riktigt högt uppsatta i samhället, 
såsom Odyssevs själv.  

Slutligen tar Barker och Christensen intressant nog upp att Odyssevs namn härleds från 
verbet odussomai, som har både en passiv betydelse, ’den hatade’, och en aktiv betydelse, 
’den vredgade’.

83
 Odysséen undersöker den väsentliga tvetydighet som de två betydelserna 

genererar och tvingar läsaren att reflektera över vilken bibetydelse som bäst passar hjälten. Är 
Odyssevs ett offer, en förövare, eller båda delarna? 
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3. Slutdiskussion 

Död i sig är ett naturligt skeende och borde därmed inte anses vara av ondo. Utan död finns 
inget liv. Sätten att dö på däremot, har dock uppfattats av människor genom alla tider som 
mer eller mindre ”bra” respektive ”dåliga”. I Odysséen framgår det inte i de flesta fall om 
dödsfallen är ”bra” eller ”dåliga”, dock ger värderingar och åsikter i övrigt i berättelsen 
tillsammans med berättelsens karaktär vägledning i min bedömning angående karaktärernas 
uppfattning om döden i Odysséen. Även om en individ gjort något ohederligt som lett till 
dennes död, kan han eller hon fortfarande dö på ett ”bra” sätt, allt beroende på vilka 
värderingar människan besitter.  
Alla de som i Odysséen beskrivs som att ha begått ett brott, med undantag för Herakles, 
straffas på ett eller annat vis med döden. Powell menar att Odysséens tema är brott och straff 
med budskapet att handlingar får konsekvenser.

84
 Detta håller jag med om även om jag tycker 

(säkert precis som Powell) att eposet har flera teman och budskap. 
Ett yttrande  i Odysséen har varit av stor betydelse för mig. Denna mening, som jag tagit 

upp tidigare då jag diskuterat människor som dör för handen av andra människor, uttrycks av 
Odyssevs son Telemachos angående de tjänsteflickor som delat sina bäddar med friarna: 
”Nej! Med en hedersam död skall väl ändå inte de lönas, dessa som hopade neslig skam över 
både vår moders huvud och mitt när de vällustigt sov i friarnas armar!”

85
 

Detta säger Telemachos efter att Odyssevs själv befallt honom att hugga ner 
tjänsteflickorna med långa och skarpa svärd. Alltså är sättet att dö för ett svärd eller liknande 
vapen, även om offret i fråga står obeväpnad och har begått ”förräderi”, en relativt hederlig 
död och därmed också (antar jag) en ”bra” död. Om denna tolkning är rätt dör friarna, friarnas 
familjer, och många fler på ett jämförelsevis ”bra” sätt enligt det dåtida samhället, så länge de 
dog av ett vapen.  

Av Telemachos yttrande ovan kan jag även dra slutsatsen att tjänsteflickorna, som hängs 
istället för att bli nedhuggna av svärd, inte dör en hederlig död, utan en ”dålig” död. 
Detsamma gäller Melanthevs, dödsfall 46, som kanske dör den grymmaste döden av alla.  

Att dö av en smärtfri pil tolkar jag som ett ”bra” sätt att dö på i Odysséen. Det enda jag 
tycker talar emot detta är dödsfall 6 då Artemis dödar Orion med ”smärtfria pilar” efter att 
denna delat Demeters bädd. Gudinnan valde med absolut säkerhet själv att dela sin bädd med 
Orion, och även om Orion inte hade velat detta tvivlar jag på att han hade haft något val. 
Detta betyder att Orion inte har något finger alls med i leken som leder till hans död, vilket 
kan verka smått orättvist. I vilket fall som helst var det nog dock inte ett dåligt slut på livet att 
dö av en skonsam pil efter att ha delat sin bädd med en gudinna.  

Alla som dör genom handlingar utförda av onaturliga väsen blir uppätna, och jag har haft 
svårt att bedöma om det är en ”bra” eller ”dålig” död. När olika arter dödar varandra (i den 
icke litterära världen) är det nästan uteslutande för att äta, och de onaturliga väsen som 
förekommer i Odysséen tycker jag måste likställas med sådana arter. Det kanske inte går att 
sätta benämningen ”bra” eller ”dålig” på att dö genom att bli uppäten, utan jag nöjer mig med 
att kalla ett sådans dödsfall naturligt. Om en naturlig död anses vara ”bra” eller ”dålig” i 
Odysseén är i och för sig också en diskussion. I vårt nutida samhälle, även då båda dödsfall är 
naturliga, ser vi en olycka som en mindre ”bra” död än att dö av ålderdom. Dock tror jag att 
en naturlig död, vare sig orsakad av ålderdom eller en sjukdom, anses vara en relativt ”bra 
död”. Jag tänker att detta troligen var fallet även för 3000 år sedan, även då jag tycker att 
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ålderdom målas upp som en ”bättre” dödsorsak än sjukdom, till exempel i sång 11: ”Varken 
kom till vårt hus den träffsäkra skyttegudinnan och släkte ut mitt liv med en smärtfri pil från 
sin båge eller rycktes jag bort av sjukdom som ofta så plågsamt låter en kropp förtvina och 
undergräver dess livskraft.”

86
 

De som i Odysséen retar upp en gud på ett eller annat sätt (dödsfall 5, 7, 10, 20, 25, och 
26) får sina straff och dör. Vare sig människan i fråga har utmanat en gud som Eurytos 
(dödsfall 10), eller dödat en guds boskap som Odyssevs besättning (dödsfall 25), har denne 
utfört en handling som förargat en gud personligen. Då det är gudarna som spinner 
människornas öden, och de inte skulle forma en människas liv på något sätt som var 
ogynnsamt för sig själva, kan vi anta att människorna själva gjorde det avgörande valet som 
förändrade deras öde och ledde till deras död.  

I dödsfall 5, 7, 10 och 20 är karaktärerna i fråga så ”dåraktiga” att de försöker förminska 
eller likställa sig med gudarna. Gudarna, som ogärna ser att människor och gudar kommer för 
nära inpå varandra, då det riskerar att sudda ut gränserna mellan det mänskliga och det 
gudomliga, agerar direkt och dödar dessa karaktärer. Dessa dödsfall beskrivs alla relativt 
kortfattat och sakligt utan att ha någon riktig förankring i själva berättelsen. Bristen på övrig 
bakgrund gör det svårt för mig att bedöma dessa karaktärers död som ”bra” eller ”dåliga”. 
Dock kan det nämnas att alla fyra dödsfall återberättas av någon i Odysséen. Detta tyder på att 
dessa karaktärer är ihågkomna efter sin död, vilket kanske var ett av de största målen i livet 
för den Homeriska hjälten. Även om människorna retat upp gudarna (som bevisligen inte var 
det bästa att göra och kanske drog skam över människan i fråga) dog de, i vissa fall, med 
vetskapen att de skulle bli ihågkomna. Därför gör jag bedömningen att karaktärernas död 
ansågs ”bra” i deras egna ögon.  

Odyssevs besättning och faiakerna dödas av Zeus respektive Poseidon (dödsfall 25 och 
26) efter att de retat upp en gud på diverse sätt. Handlingarna Odyssevs besättning begår 
beskrivs som brottsliga, de slaktar och äter Helios oxar även efter att de varnats för vad som 
skulle hända om de inte lydde Odyssevs. Detta tas upp tidigt i epiken: ”[...] ty de beredde 
brottsligt sin död, dessa dårar.”

87
 Det framgår inte om faiakerna som hjälper Odyssevs hem 

vet om Poseidons hämndplaner för Odyssevs och alla som hjälper honom, eller inte, men jag 
anser detta högst osannolikt. Faiakerna, som var kända för att alltid tryggt eskortera hem folk 
som farit vilse, varken vet eller tror att de retar upp en gud när de hjälper Odyssevs nå Ithaka. 
De har dock, enligt gudarnas uppfattning, gjort Poseidon en oförrätt och straffas således. Det 
framgår inte om faiakerna dör på ett ”bra” eller ”dåligt” sätt, endast att de enligt en siares ord 
dör sen de ledsagat en man till hans hemland.

88
 Att dö efter ett liv av goda gärningar tycker 

jag borde vara ”bra” i den benämningen att de levt ett gott liv; dock finner jag det svårt att 
avgöra om att förstenas av Poseidon efter att ovetandes ha retat upp guden är ett ”bra” eller 
”dåligt” sätt att dö på. Med dagens rättvisesyn och även med den moralsyn som framgår i 
Odysséen känns dock deras död som orättvis och därmed ”dålig”. Kanske vill Homeros säga 
oss att vi aldrig skall lita på en gud eftersom guden i första hand främjar sig själv.  

Friarna (dödsfall 31-45), friarnas familjemedlemmar (dödsfall 47 och 48) samt de faiaker 
och de av Odyssevs män (dödsfall 11 och 12) som dog i Ísmaros, dör alla för svärd eller 
liknande vapen i strid. Som jag konstaterat tidigare tror jag att en död via ett vapen var en mer 
eller mindre ”bra”död. Av dessa dödsfall är faiakerna (dödsfall 11), i mina ögon, de som dör 
den ”bästa” döden, då de dör försvarandes sin stad och sina familjer. I vårt nutida samhälle ser 
vi faiakernas död som mer hedersvärd än Odyssevs’ mäns död (dödsfall 12), och därmed 
”bättre”. Odyssevs män attackerar oprovocerat en stad och dödar dess invånare för krigsbyte, 
något som inte bringar någon heder i mina ögon. På Odyssevs tid emellertid, verkade denna 
handling inte bara vara accepterad, utan var nog också en av många liknande nödvändiga 
handlingar utförda på vägen mot ära och ihågkomst. Möjligen kan vi dock tänka oss att 
Odyssevs’ män dog en ”bättre” död då de dog i ett försök att göra ett avtryck i världen, medan 
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faiakerna (vad vi vet) inte försökte med något liknande utan levde sina liv lugnt i sin stad. 
Denna tolkning framstår kanske idag som direkt felaktig men kan ändå vara möjlig sett mot 
bakgrund av Odyssevs hjälteroll i berättelsen.  
 Friarna och deras familjemedlemmar dör också för ett vapen, dock av andra anledningar. 
Friarna dödas efter att de, enligt Odyssevs, begått brott genom att leva och äta på Odyssevs 
ägor, medan friarnas familjemedlemmar dödas i sina försök att hämnas sina fallna kamrater. 
Vilken som är den ”bästa” döden av dessa två är svårt att säga men friarnas 
familjemedlemmar dog möjligtvis en något ”bättre” död än friarna då de dog i ett försök att 
hämnas, och hämnd som motiv för att döda en människa i Odysséen synes vara vida 
accepterat i såväl gudarnas som människornas värld. Friarna dog, å andra sidan, instängda i ett 
rum utan vapen att försvara sig med, för en man med en gudom på sin sida. Om detta är en 
orättvis situation eller inte tycks inte spela någon roll; Odyssevs verkar vara i sin fulla rätt att 
begå denna masslakt då friarna (enligt både Odyssevs och gudarna) begått ett brott.  

Vidare är rätt och fel i att döda med hämnd som motiv kanske inte i sig det viktiga i 
Homeros epos i hans utläggning om friarnas död. Sensmoralen tror jag snarare är den att en 
uppburen människa såsom Odyssevs har rätt att utföra de handlingar som han finner 
motiverade när han utsätts för en upplevd förorättelse, samt att en härskare har rätt att sätta ett 
extremt högt värde på lojalitet. 

Dödsfall 1 och 4 är av olika natur men uppfattades troligtvis icke desto mindre likvärdigt 
”dåliga” enligt min mening. Agamemnon (dödsfall 4) dödas av Aigisthos i en lömsk plan 
smidd av Aigisthos själv och Agamemnons fru Klytaimestra vid hans hemkomst efter sitt 
medverkande i kriget mot Troja. Han och hans män blir överrumplade och dödade i vad som 
beskrivs som ett nesligt brott. Att dö som Agamemnon i sitt eget hem förrådd av sin egen fru 
kan nog knappast ha betraktats som en ”bra” död, även om han dog för ett svärd.  

Aigisthos seger blir dock kortlivad då Agamemnons son Orestes snart tar ut sin hämnd 
och dödar honom (dödsfall 1). Hämnden är rättfärdigad av gudarna då Aigisthos i detta fall 
betraktas som en brottsling. Därför tror inte jag att hans död ansågs vara ”bra”. Gudarnas syn 
på denna typ av ”brott” är dock stundom motsägelsefull. Ifitos, som dödas av Herakles 
(dödsfall 30) dör jämförelsevis inte för att han begått ett brott utan, tvärtom, därför att han vill 
uppnå rättvisa i ett brott där Herakles är ”ogärningsmannen”. Dock straffas inte Herakles för 
sitt dödande av Ifitos. Jag kan inte finna någon annan anledning till detta annat än att Herakles 
var favorierad hos gudarna och att det var därför de blundade för hans handlingar.  

Av de övriga dödsfall i Odysséen (dödsfall 16, 17 och 19), som inte har en egentlig 
baneman, tror jag samtliga kan anses vara relativt ”dåliga” sätt att dö på. Dö av sorg, skam, 
eller ren klumpighet, som är orsakerna i dessa situationer, tror jag var, då som nu, mindre 
”bra” sätt att dö på.  

3.1 Resultat 

Avslutningsvis vill jag mer tydligt koppla samman mitt syfte och mina frågeställningar med 
min diskussion. Människor dör, då som nu, på många varierande sätt. Folk dör naturligt, folk 
dör av olyckor och folk dör av andra människors händer. På Homeros tid dör de dessutom på 
grund av gudars och diverse monsters handlingar. Efter att ha gått igenom alla dödsfall i 
Odysséen kan jag konstatera att det fanns mer eller mindre ”bra” och ”dåliga” sätt att dö på, 
även om skillnaderna dem emellan är otydliga. Det bästa sättet att dö på verkar ha varit att dö 
i strid för ett vapen, alternativt att dö av en ”smärtfri pil” från gudarna. Det sämsta sättet att dö 
på synes vara när människans kropp skändades under eller efter själva dödandet. Hängning 
verkar dessutom ha ansetts vara ett ohederligt och förnedrande sätt att dö på och svält 
betraktas också som ett dåligt slut på livet. Sätten människor dog på var också mer eller 
mindre moraliskt accepterade av samhället respektive gudarna. Den mänskliga 
moraluppfattningen i Odysséen stämmer många gånger överrens med den gudomliga 
moraluppfattningen, och när den inte gör det är det den gudomliga moraluppfattningen som 
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segrar. Det verkade vidare finnas mer eller mindre accepterade anledningar att döda en 
människa, något som gudarna och högt uppsatta människor i samhället tycktes bestämma 
över. Hämnd och ära tycktes i de flesta fall vara accepterade anledningar till att döda en 
människa, medan att förråda en annan människa genom att döda denne var en betydligt 
mindre accepterad anledning.  
 Vad som ansågs vara ”rätt” och ”fel” i Odysséen tycks ha bestämts av gudarna och de 
högt uppsatta människorna i samhället. Likaså var det gudarna och den samhälleliga eliten 
som bestämde över vilka som ”rättfärdigt” fick leva och dö. 
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