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Abstract 

The purpose of this essay is to analyze how the Trojan prince Paris is described in the 

Iliad and in the movie Troy in regard to love and bravery. Thereafter an analysis of the 

similarities and differences between the Iliad and the movie Troy will be made. There 

will also be a discussion why there are differences between an epic story which was 

made for over two thousand years ago and a modern movie made in the twenty-first 

century. The differences will be based on the perspective ancient Greek culture versus 

filmmaking of the twenty-first century. The method that has been used is narrative 

analysis where the primary data, the Iliad and the movie Troy, have been interpreted.    

 The Trojan prince Paris is described as a young, handsome man driven by his passion 

for Helen. Because of his passion for Helen he started a war and sacrificed thousands of 

men of Troy for her sake. The study showed that Paris was described in both the Iliad 

and the movie Troy as a coward, although some of his actions were brave. One reason 

why there are differences between the Iliad and the movie Troy is Wolfgang Petersen’s 

decision to remove the interference of the gods but other reasons are also discussed in 

the essay.        
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1 Inledning 

 Inledningen börjar med en problemdiskussion där bakgrunden till val av ämnet 

förklaras. Med problemdiskussionen som bakgrund beskrivs sedan syftet och 

problemformuleringen för uppsatsen. Därefter kommer ett avsnitt om tidigare forskning 

som tar upp forskning kring Parisgestalten, grekisk mytologi i populärkulturen och 

slutligen Homeros i den moderna forskningen. 

1.1 Syfte och problemformulering  

Det finns åtskilliga verk inom filmvärlden som handlar om, bygger på eller är 

inspirerade av antika Grekland och dess mytologi. Den grekiska mytologin har under 

lång tid skildrats på film även om den inte helt återspeglar de ursprungliga myterna. 

Producenter vill skapa en stämning bland sina åskådare såsom romantik, spänning eller 

skräck och skapar då sin egen variant av myterna. Det är trots allt en modern publik och 

moderna filmskapare och därför speglar ofta filmer som baseras på den grekiska 

mytologin lika mycket sin egen samtid som den antika tiden. Mitt val av ämne baseras 

på ett intresse av den grekiska mytologin och hur mytologin än idag lever kvar. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den trojanska prinsen Paris framställs framförallt i 

Iliaden och andra antika skrifter samt i filmen Troy med avseende på tapperhet och 

kärlek och därefter analysera och diskutera likheter och skillnader dem emellan. 

Ytterligare ett syfte är att försöka förklara skillnader mellan Iliaden, ett verk som är över 

tvåtusen år gammalt och filmen Troy, en nutida filmatisering kring Iliaden. Uppsatsen 

kommer att analysera och diskutera skillnaderna utifrån perspektivet antik grekisk 

kultur som var tidsperioden mellan 700 f. Kr – 300 f. Kr kontra 2000-talets moderna 

filmskapande. Med dessa syften lyder problemformuleringen: 

 
 Hur framställs den trojanska prinsen Paris i Homeros verk Iliaden 

gentemot filmen Troy med avseende på kärlek och tapperhet?  

 

 Vilka skillnader kan ses i filmen Troy gentemot verket Iliaden, utifrån 

perspektivet antik grekisk kultur kontra 2000-talets moderna 

filmskapande? 

1.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning kring tre områden där det första området handlar 

om grekisk mytologi i populärkulturen. Andra området behandlar tidigare forskning 

kring Homeros och diskussionerna kring hans person. Det tredje och sista området 

diskuterar skildringen av Paris i andra filmer samt forskning kring Parisgestalten i tre 

olika vetenskapliga artiklar.  

1.2.1 Grekisk mytologi i populärkulturen  

Martin Winkler, professor i antik litteratur, framhåller att grekisk mytologi har från 

filmskapandets början varit en del av filmvärlden (Winkler 2001, s. 3). Jon Solomon, 

professor i antik litteratur, förklarar att den grekiska mytologin har spelat stor roll inom 

filmskapandets historia (Solomon 2001, s. 101). Den grekiska mytologin har sitt 

ursprung för flera tusen år sedan men den fängslar oss än idag. Det skulle därför vara 

oklokt för filmproducenter att inte återskapa berättelserna på film. Mytologiska namn 

såsom Helena av Troja, Perseus och Medusa har skapat ett bestående intryck hos 

människor genom århundraden. De fyra stora elementen som har gjort det antika 
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Grekland populärt är enligt Solomon de surrealistiska berättelserna, de mäktiga 

hjältarna, den primitiva djupsinnigheten och den starka känslan av fantasi (Solomon 

2001, s. 101). Även Winkler skriver att antika myter ger fantasifull underhållning för 

åskådarna vilket har medfört att antika Grekland är populärt i filmvärlden (Winkler 

2001, s. 3). 

 Det finns många filmer som är baserade på de grekiska myterna. Filmen ”Jason and 

the Argonauts” från 1963 handlar om den legendariska grekiska hjälten Jason. Filmen är 

baserad på myten om Jason som var en sagohjälte från Iolkos i Thessalien. Ett annat 

exempel är ”Hercules: The Legendary Journeys”, en tv-serie som visades mellan 1995 

och 1999. Tv-serien är inspirerad av den grekiska hjälten och halvguden Herakles som 

var en av de största sagohjältarna i grekisk mytologi. Filmen ”Clash of the Titans” från 

2010 är inspirerad av myten om hjälten Perseus i den grekiska mytologin.  

1.2.2 Homeros i den moderna forskningen  

Den klassiska filologen Albert Wifstrand beskriver Homeros som den största och första 

grekiska poeten genom tiderna och än idag återfinns hans verk bland världslitteraturens 

främsta (Wifstrand 1951, s. 18). Sture Linnér, docent i det grekiska språket och 

litteraturen, hävdar att det finns ingen författare i västerländsk litteratur som har nått 

fram till så många som Homeros. Homeros hade länge högsta auktoritet både ur 

religiöst, moraliskt, konstnärligt, vetenskapligt och politiskt hänseende. Homeros 

framställdes allmänt som Skalden, den gudomligt inspirerade men även som den store 

vishetsläraren av de gamla grekerna. Genom tiderna har otaliga personer såsom 

litteraturvetare, filosofer, diktare och arkeologer fascinerats av Homeros (Linnér 1985, 

s. 7).  

 Ingen vet riktigt var Homeros föddes. Det fanns många antika grekiska städer som 

gjorde anspråk på födelseorten men flertalet forskare hänvisar till staden Smyrna 

(Wifstrand 1951, s. 38). Det berättas att han vandrade från stad till stad, hade två döttrar 

och var blind (Wifstrand 1951, s. 38; Linnér 1985, s. 16). Diktaren Semionides på 600-

talet skriver om Homeros i sina dikter och nämner att Homeros tillbringade mycket tid 

på ön Chios utanför Mindre Asiens västkust (Wifstrand 1951, s. 40; Linnér 1985, s.17). 

Homeros framställs som tillhörande den ioniska stammen bland grekerna, vilket visas 

av hans namn som har en ionisk dialektform (Wifstrand 1951, s. 41). Enligt somliga var 

Homeros även författare till andra stora episka verk men de verken är nu förlorade. I en 

berättelse om Homeros död seglade han till ön Ios och stötte på fiskare där. De berättade 

en gåta för honom som han inte kunde lösa och frustrationen när han inte kunde lösa 

den ledde till hans död. I andra berättelser skrivs det om att Homeros var sjuk och 

seglade därför till Ios för att dö (Wifstrand 1951, s. 17).  

 Forskare ansåg länge att Homeros använde gudarna som ett medel i sina texter för att 

kunna leda in historien på ett önskvärt sätt. Dock har det på senare tid ansetts att 

Homeros referenser till gudarna grundar sig på en uppriktig tro på dem. Dock 

humaniserade Homeros gudarna då det inte återfinns mycket magi eller vidskepelser i 

hans texter (Linnér 1985, s. 98).  

 Trots den ryktbarhet och framställning som finns kring Homeros finns det inga fasta 

bevis för att hans existens (Linnér 1985, s. 16). Robin Lane Fox som anses som en av 

Storbritanniens främste historiker skriver även han att det inte är helt klart att Homeros 

har existerat men om han har existerat levde han omkring 700-talet f.Kr. (Fox 2008, s. 

28). Han skriver att Homeros kan ha levt innan Hesiodos som är den äldsta kända 

grekiska skald, bortsett från Homeros, som levde strax efter 700-talet (Fox 2008, s. 28). 

Hesiodos var en bondeskald som hade Iliaden som förebild för några av sina verk 

(Wifstrand 1951, s. 47). Homeros skrev inte någonting om sin person eller sitt liv i 

varken Iliaden eller Odysséen. Under 1600-talet och 1700-talet spreds teorier om att de 
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två stora epos Iliaden och Odysséen inte kunde vara en skalds verk utan att det måste 

vara hoparbetningar från äldre sånger. Senare visade det sig att alla försök till att ge 

förklaringar till att Homeros inte kunde vara den enda skalden till dessa verk gav aldrig 

något allmänt övertygande resultat (Wifstrand 1951, s. 18). Konstverken och 

idrottsspelen som omnämns i Iliaden dateras till 700-talet och arkeologiska fynd som 

tempel och kultstatyer som Homeros nämner härstämmar från samma tid (Wifstrand 

1951, s. 46). Om Homeros var författare till dessa verk är det 700-talet som passar in på 

hans beskrivelser av olika ting (Wifstrand 1951, s. 18). 

1.2.3 Paris 

I början av 1900-talet när filmer om det antika Grekland var väldigt populära var 

människor ivriga att se den trojanska hästen samt Helena och Paris för första gången på 

bioduken. Filmer som anspelar på myten om Paris och det trojanska kriget har skildrats 

många gånger. Redan 1911 kom den italienska filmen ”La Caduta di Troia” (Trojas fall) 

som handlar om det trojanska kriget och hur kriget började med att den trojanska 

prinsen Paris stal Helena från Menelaos. Nästa film kom ut 1953 med titeln ”Loves of 

Three Queens” där producenten tar med Paris kidnappning av Helena, det trojanska 

kriget, Achillevs död och även Paris död. 1956 kom ytterligare en film, skapad av 

Warner Brothers, ”Helen of Troy” som återspeglar samma myt (Solomon 2001, s. 103). 

Solomon anser att Paris karaktär i denna film inte alls återspeglar Iliaden. Paris är för 

benägen att kriga, för modig och för skicklig och Solomon anser att det inte alls 

stämmer överrens med Iliadens fega avbildning av Paris (Solomon 2001, s. 107). 

Efterhand har det kommit fler och fler filmer om Paris kidnappning av Helena som 

enligt den grekiska myten var början av det trojanska kriget. 

 Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlar Parisgestalten och nedan 

presenteras tre av dessa tillsammans med en kort beskrivning av innehållet. Dessa tre är 

utvalda efter sitt innehåll om Parisgestalten med avseende på kärlek, vilket är en aspekt 

som uppsatsen berör. Hanna M. Roisman, professor i klassisk litteratur, har skrivit en 

artikel som heter ”Helen and the Power of Erotic Love: From Homeric Contemplation 

to Hollywood Fantasy”. Hon skriver om Helena och Paris och hur deras passion för 

varandra skapade problem. Roisman jämför Helena och Paris i Iliaden med Helena och 

Paris i filmen Troy. Hon skriver om olika scener där hon bland annat analyserar scenen 

efter Paris envig med Menelaos där hon klargör att gudarna påverkade både Helenas 

och Paris beslut (Roisman 2008, s. 129). Roisman kopplar nästan allt hon skriver om 

Paris och Helenas olika val till olika aspekter av kärlek. Roisman beskriver hur Helena 

såg Paris ur sin synvinkel. Helena hade en förkärlek till Paris samtidigt som hon ansåg 

att han var feg eftersom han gömde sig undan från Menelaos (Roisman 2008, s. 130). 

Ena stunden beordrade Helena Paris att slåss med Menelaos igen och nästa sade hon till 

honom att inte göra det för att hon inte ville att han skulle dö (Roisman 2008, s. 130). 

Helena var överväldigad av sin kärlek till Paris trots hennes försök att motstå det 

(Roisman 2008, s. 132).  

 Artikeln ”Elegy and Epic and the Recognition of Paris: Ovid Heroides 16” är skriven 

av Elizabeth Forbis Mazurek, docent i klassisk litteratur. Hon analyserar Ovidius text 

Heroides som tar formen av ett brev från Paris till Helena. I brevet förklarar Paris sin 

kärlek till Helena vilket ledde till det trojanska kriget (Mazurek 2006, s. 47). Mazurek 

beskriver Paris som en man styrd av sin passion till kärleken och att han inte kunde vara 

objektiv i sina val då han var förblindad av kärleken till Helena samt att han hade en 

pågående identitetskris där han ville framställa sig själv som modig fastän han inte var 

det (Mazurek 2006, s. 56ff).  
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Although you promote yourself well and speak of brave deeds, that face of yours 

contradicts your words. Your physique is more suited for Venus than for Mars: let the 

brave wage war; you, Paris, should always love (Ovidius, Heroides, 17.251-254, 

översatt av Mazurek 2006, s. 66). 

 

Paris tolkade händelser på sitt egna sätt. Exempelvis när hans mor drömde om att hon 

skulle föda en fackla, det vill säga Paris själv, som skulle bränna ned Troja tydde han på 

ett helt annat sätt. Paris såg facklan som ett tecken för sin brinnande passion för Helena 

och citerade sin syster Kassandras varning. (Mazurek 2006, s. 53). 

 
Where are you rushing? she cried, You will carry back with you conflagration: You 

do not know what kind of flame you are seeking over these waters. That seer was 

accurate: we have found the fires she described, and a raging desire burns in my 

impressionable heart (Ovidius, Heroides, 16.123-126 översatt av Mazurek 2006, s. 

53). 

 

Mazurek analyserar olika delar av Paris brev som exempelvis när Paris väljer Afrodite i 

skönhetstävlingen och Mazurek menar att det var på grund av hans svaghet för kärleken. 

Om det vore Agamemnon som hade erbjudits de tre valen hade han förmodligen valt 

Athena på grund av att hon hade givit honom utökad makt. Mazurek menar att Afrodite 

vann valet eftersom hon var medveten om Paris personlighet och vad han var svag för 

(Mazurek 2006, s. 59f). Mazurek tolkar Paris som en föregångare till elegiska älskare 

samt episka hjältar.    

“Aphrodite/Paris/Helen: A Vedic Myth in the Iliad” är en artikel som handlar om Paris 

relation med Afrodite samt Paris relation med Helena, skriven av Ann Suter, professor i 

klassisk litteratur. Suter utgår från scener ur Iliaden när hon förklarar de olika 

relationerna. En del av Suters artikel handlar om Paris framställning i Iliaden där hon 

beskriver förvandlingen i Paris karaktär (Suter 1987, s. 57). Ena scenen gömde han sig 

för Menelaos bland sina män och i nästa var han stolt och självsäker när han gick ut i 

strid igen med sin bror Hektor (Suter 1987, s. 57). Suter beskriver Paris relation med 

både Afrodite och Helena som relationen mellan solen och skymningen. Skymningen 

beskrivs både som en älskare och en moder åt solen, och eftersom Afrodite inte kan 

gestalta båda rollerna, så intar Afrodite rollen som en modersgestalt åt Paris, och väljer 

Helena till att vara Paris älskare. Paris blir då symbolen för solen. Afrodite och Helena 

tar båda hand om Paris och vill hans bästa, men de har olika relationer till honom. 
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2 Metod och material 

Under det här kapitlet förklaras uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt. I den första 

delen förklaras val av metod för uppsatsen. Nästa avsnitt behandlar metodkritik där 

fördelar samt nackdelar med uppsatsens metod diskuteras. Därefter kommer en 

redovisning av material som använts samt en materialpresentation av Iliaden och filmen 

Troy. Den sista delen behandlar källkritik av de källor som uppsatsen bygger på.  

2.1 Val av metod 

Metoden som har använts i uppsatsen är en narrativ analys. Enligt Alexa Robertson, 

docent i media och kommunikation, finns det många olika definitioner av narrativ men 

en vanligt förekommande definition är ”organiserande av händelser till en handling” 

(Robertson 2012, s. 229). Jimmy Vulovic, journalist och fil.dr. i litteraturvetenskap, 

nämner att en motsats till en narrativ framställning är en beskrivande och/eller 

argumenterande framställning (Vulovic 2013, s. 6). Sociologen och genusforskaren 

Anna Johansson skriver att metoder som används för att samla in och analysera 

muntliga eller skriftliga berättelser kallas för en narrativ metod (Johansson 2005, s. 

21ff). Analysobjekten Iliaden och filmen Troy är båda berättelser som har studerats och 

analyserats för att se hur Parisgestalten framställs i de båda verken. 

  En narrativ analys är när personer omformar sitt källmaterial till berättelser 

(Robertson 2012, s. 222). Filmen Troy är ett exempel på ett sådant tillvägagångsätt då 

producenten Wolfgang Petersen har omformat källmaterialet Iliaden till en nutida 

berättelse om det trojanska kriget. Vulovic menar att en narrativ framställning är två 

saker samtidigt, det är en berättelse men det utgör också själva berättandet (Vulovic 

2013, s. 6). Mellan berättelsens början och slut pågår ett tidsflöde där olika händelser 

utspelar sig. En berättare lyfter fram vissa händelser i berättelsen medan andra inte tas 

upp (Vulovic 2013, s. 6).  

 Specifika delar har valts ur både Iliaden och filmen Troy som berör karaktären Paris 

och därmed har jag inte tagit med hela berättelserna. Vulovic förklarar att en berättare, 

även kallad narrator, kan ge en ny ordning i berättelsen för att skapa en viss effekt 

såsom underhållning, skräck eller tänkvärdhet (Vulovic 2013, s. 7). Här är berättelsen 

om det trojanska kriget ett exempel eftersom det är en berättelse om ett tidigare krig 

som skildras på ett spännande och dramatiskt sätt i filmen Troy. 

 Johansson skriver att ens tolkningar är kärnan i en narrativ analys. När forskaren 

använder sig av narrativ analys och metod bör forskaren fråga sig vad berättelsen 

betyder och vilken mening den har (Johansson 2005, s. 27ff). Tillvägagångssättet som 

används är tolkande, det vill säga, jag avser att tolka Parisgestalten utifrån hur han 

framställs i Iliaden och i Wolfgang Petersens film Troy. Därefter jämför jag deras 

framställningar. 

 I narrativanalysen av uppsatsen analyseras berättelserna Iliaden och filmen Troy ur 

olika tidsperspektiv och förklarar skillnaderna och alternativa anledningar till varför de 

uppstår. Tidsperspektiven uppstår eftersom Iliaden är ett verk som är mer än två tusen år 

gammalt och filmen Troy har producerats under 2000-talet. Tiden då och nu skiljer sig i 

form av gudatro då människor idag inte nödvändigtvis anser att gudar har en direkt 

inverkan på deras liv. Det skiljer sig även i värderingar och kunskap då människors 

värderingar ser annorlunda ut idag samt att människor har mer kunskap om världen och 

detta skapar ett avstånd mellan verken för att båda ska kunna tilltala den tids publik då 

verken skapades. 
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2.2 Metodkritik 

Den mytologiska Parisgestalten analyseras utifrån både Iliaden och filmen Troy. Det 

finns en medvetenhet om att egna förkunskaper och åsikter påverkar uppsatsens innehåll 

men jag anser samtidigt att det förmodligen inte finns någon forskare som helt kan låta 

bli att blanda in sina egna förkunskaper, fördomar eller intressen i sitt arbete. Robertson 

påtalar vikten av att vara medveten om att forskarens teoretiska utgångspunkter kan 

orsaka att denne ser delar av sitt material tydligare än andra (Robertson 2012, s. 254). 

För denna uppsats valdes den narrativa analysen samt att analysera utifrån perspektivet 

antik grekisk kultur kontra 2000-talets moderna filmskapande. Det begränsade 

perspektivet kan innebära att jag enbart söker efter ett visst material och förbiser annat, 

eventuellt viktigt, material. Om jag exempelvis anser redan innan uppsatsens början att 

Parisgestalten framställs som otapper i filmen Troy, är det möjligt att jag enbart letar 

efter scener där han framställs som feg och undviker scener som bekräftar motsatsen. 

Detsamma gäller tolkandet av varje scen; tolkas det rättvist mot framställandet av 

Parisgestalten eller är det redan bestämt hur scenerna ska tolka? Trots försök att vara 

objektiv vid läsning av Iliaden samt vid visning av filmen Troy finns det en 

medvetenhet om att tidigare åsikter kan ha vägt in från början. Robertson skriver att det 

finns återkommande kritik för ett narrativt tillvägagångssätt. Det kan finnas skillnad 

mellan textens uttryck och vad texten menar, Robertson förtydligar att det finns ingen 

definitiv innebörd i en text utan den tolkas olika (Robertson 2012, s. 254). Det är min 

egen tolkning av Parisgestaltens framställning hos Homeros i verket Iliaden och hos 

Wolfgang Petersen i filmen Troy som presenteras här, andra kan tolka materialet på ett 

annat sätt. Bakgrundsmaterialet i uppsatsen som behandlar antikens greker, myten om 

Parisgestalten, Paris i Iliaden samt Paris i filmen Troy är tänkt att underlätta för läsaren 

att förstå mina tankegångar.  

2.3 Material och materialpresentation 
I uppsatsen är det Iliaden och filmen Troy som utgör primärdata. Arbetet har inte 

enbart utförts med primärdata utan även använt kvalitativ sekundärdata i form av 

litteratur, sidor på Internet och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna som 

är använda i uppsatsen är tagna från databasen OneSearch vilken är verifierad av 

Linnéuniversitetet. Bland de Internetkällor som används finns IMDb.com, 

Silverscreen.se och BBC News då det är tre stora kända Internetsidor som behandlar 

filmrecensioner. 

 Nedan är en materialpresentation av Iliaden samt filmen Troy eftersom det är dessa 

verk som utgör kärnan i uppsatsen, men även redogörelse för andra texter som har 

skapat förståelse för Parisgestalten. 

2.3.1 Iliaden  

Den europeiska litteraturen börjar hos grekerna med två stora epos, Iliaden som handlar 

om det trojanska kriget och Odysséen (Wifstrand 1951, s. 7; Linnér 1985, s. 15). Iliaden 

indelas i tjugofyra sånger och är den mest lästa av alla grekiska litteraturverk antiken 

igenom (Wifstrand 1951, s. 17). Det var poeten Homeros som ansågs vara författare till 

Iliaden enligt grekerna (Wifstrand 1951, s. 17; Lane Fox 2008, s. 27). Iliaden är en av 

de två äldsta kända skrifterna på europeiskt språk och är det första bevarade verk som vi 

känner till om Greklands historia (Lane Fox 2008, s. 27). Den trojanska cykeln är en 

större enhet som består av åtta epos där fem av dem, där Iliaden är den andra, skildrar 

det trojanska kriget från dess ursprung till stadens erövring (Linnér 1985, s. 15). Iliaden 

är det mest kända källmaterialet till det trojanska kriget (Field 1977, s. 120; Linnér 
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1985, s. 15). Field förklarar vidare att under senantiken när det inte fanns något spår 

kvar av Troja uppfattades Iliaden som en saga men i medeltidens Västeuropa sattes det 

allmänt tilltro till den. Allteftersom förkastades tanken helt på att det var 

verklighetsbaserat och det blev bara en historia eftersom Troja aldrig hade funnits. Det 

var tron ända fram till 1800-talet då en amatörarkeolog som fascinerades av Troja 

upptäckte det riktiga Troja på kullen Hissarlik nära Dardanellerna. Det har funnits ett 

Troja och det var ett krig där, omkring 1180 f.Kr., men orsaken tros inte har varit en 

dispyt över en kvinna utan dispyter om handel eller sjöfart (Field 1977, s. 16).  

 Nedan följer en sammanfattning av verket Iliaden för att läsaren lättare ska få en 

förståelse för verket.  

 Första sången: Achillevs säger åt Agamemnon att lämna tillbaka den tillfångatagna 

kvinnan Chryseis till sin fader. Agamemnon vill inte det men blir beordrad av gudarna. 

Achillevs och Agamemnon blir oense på grund av att Agamemnon tar Achillevs kvinna 

Briseis i utbyte mot Chryseis. Achillevs vänder sig då till sin mor, havsgudinnan Thetis 

och ber om hjälp och hon i sin tur ber guden Zeus om hjälp. Zeus lovar att trojanerna 

ska segra. 

 Andra sången: Eftersom Agamemnon har förnärmat Achillevs ställer sig Zeus på 

Achillevs sida. Zeus lurar Agamemnon att föra sina män ut i strid och säger att tiden är 

inne för att Troja ska falla. Efter nio år i kriget inser Agamemnon att han har blivit lurad 

och föreslår att männen ska segla hem. Männen börjar förbereda sig för hemfärd då 

Odyssevs hejdar dem. Achaierna vill inte lämna Helena som en trofé åt det trojanska 

folket. Odyssevs väcker härens mod och de ger sig ut på slagfältet igen. Iris uppmanar 

Hektor att göra sig redo för strid åter igen.   

 Tredje och fjärde sången: Kriget fortgår när Paris inbjuder till envig med Menelaos. 

Under tiden ska krigshärarna vara vilande och den som vinner envigen vinner Helena 

tillsammans med hennes skatter. Under tvekampen är Paris underlägsen och till sist 

räddas han av gudinnan Afrodite som för honom till sin kammare, dit hon även hämtar 

Helena. Helena skäms över Paris och vill inte återgå till honom men Afrodite hotar 

henne och hon får ge med sig. Efter denna händelse beslutar gudarna att Ilion (Troja) 

ska falla. Athena övertalar Pandaros att skjuta en pil mot Menelaos så att 

överenskommelsen blir ogiltig och striden tar en ny början. Achillevs är fortfarande inte 

med i kriget på grund av osämjan med Agamemnon.  

 Femte och sjätte sången: Achaiernas hjälte Diomedes fäller många fiender med hjälp 

av Athena. Afrodite blir skadad av Diomedes och flyr tillbaka till Olympen medan 

Apollon griper in och räddar en trojansk hjälte vid namn Aeneas. Guden Ares går till 

attack tillsammans med Hektors armé och trycker tillbaka achaierna men gudinnorna 

Athena och Hera sårar Ares vilket gör att han måste återgå till Olympen. Efter det får 

achaierna åter överhanden och Hektor ber sin mor Hekabe att tillsammans med andra 

kvinnor be till Athena om hjälp, utan gensvar. Hektor söker även upp sin bror Paris och 

manar honom att åter strida, vilket han gör. 

 Sjunde t.o.m. tionde sången: Hektor strider i en envig med Aias, en av achaiernas 

hjältar. Detta gör han på uppmaning av Afrodite då hon vill att kriget ska ta slut för 

dagen. Ingen vinner utan de skiljs åt då Zeus stoppar envigen när mörkret faller på. De 

båda sidorna begraver sina döda under ett stillestånd. Zeus förbjuder samtliga gudar att 

delta mer i kriget. Nästa dag krigar människorna utan gudarnas hjälp. Zeus väger de 

båda härarnas öde på sin gyllene våg och resultatet blir till trojanernas förmån varpå 

Zeus slungar en blixt mitt i achaiernas här. Då vill Agamemnon återigen att männen ska 

fly hem men Diomedes motsäger sig. Han med andra råder Agamemnon att försonas 

med Achillevs. Agamemnon ger honom försoningsgåvor som han avböjer. På natten tar 

Diomedes och Odyssevs en trojansk spion till fånga och förhör honom. Utifrån svaren 

kan achaierna ta sig till trojanernas läger utanför staden och döda lägrets konung. 
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 Elfte t.o.m. femtonde sången: Kriget fortgår och ena stunden har achaierna övertaget 

och andra stunden är det trojanerna. Bland achaiernas främste såras bland annat 

Odyssevs och Diomedes. Hektor och hans här stormar fram och achaierna får till slut fly 

ner till skeppen. Striden fortsätter bland skeppen och guden Poseidon tar en skepnad av 

siaren Kalchas och manar på achaierna då Agamemnon ännu en gång vill segla hem. 

Gudinnan Hera förför Zeus så att Poseidon kan hjälpa achaierna. Hektor såras och bärs 

ur striden och trojanerna får fly tillbaka. När Zeus får reda på detta hotar han Hera och 

sänder henne till Olympen för att hämta Iris och Apollon. Apollon får hjälpa Hektor så 

att achaierna åter igen får dra sig tillbaka.  

 Sextonde t.o.m. nittonde sången: Patroklos lånar Achillevs utrustning för att 

tillsammans med myrmidonerna skydda skeppen. Under striden bedövar och avväpnar 

Apollon Patroklos och han dödas senare av Hektor. En strid om Achillevs utrustning 

uppstår som Hektor vinner. Han tar av Patroklos utrustningen för att själv sätta på sig 

den. Patroklos lik förs av Menelaos tillbaka till skeppen. Achillevs får höra om 

Patroklos död och blir förtvivlad, då stiger Thetis upp ur havet och lovar honom en ny 

utrustning från guden Hefaistos. Trojanerna jagar achaierna men då uppmanar Hera 

Achillevs att träda in och han visar sig på vallgraven och trojanerna backar undan. 

Achillevs erhåller sin nya rustning, försonas med Agamemnon och går ut i striden igen 

styrkt av Athena.  

 Tjugonde t.o.m. tjugoandra sången: Nu driver Zeus på gudarna om att åter delta i 

kriget medan han själv ska se på. Bland andra står Hera, Athena och Poseidon på 

achaiernas sida medan Ares, Apollon, Afrodite med flera är på trojanernas. Achillevs 

dödar många trojaner och gudarna bekämpar varandra tills dess att de återgår till 

Olympen, alla förutom Apollon. Achillevs och Aeneas strider mot varandra vilket 

Hektor ser och träder in i striden. Apollon räddar Hektor från Achillevs och trojanerna 

flyr in till staden medan Apollon uppehåller Achillevs. Hektor inväntar Achillevs men 

flyr först och blir jagad tre varv runt stadens murar. Han bestämmer sig för att möta 

honom på uppmaning av Athena som är förklädd till en av hans bröder. Hektor dör och 

släpas bort efter Achillevs vagn.  

 Tjugotredje och tjugofjärde sången: Samtliga achaiers dödsoffer bränns tillsammans 

med Patroklos lik och Achillevs håller idrottslekar till hans ära. Begravningen sker 

under tolv dagar. Zeus befaller att Thetis ska uppmana Achillevs att återlämna Hektors 

lik mot en lösen. Samtidigt går Iris, efter blivit beordrad av Zeus, till Priamos för att 

säga till honom att be om att återfå Hektos lik i utbyte mot rika gåvor. Priamos ger sig 

av till Achillevs barack där han återfår Hektors lik. Efter det återvänder han till Troja 

där begravningen av Hektor hålls och därefter slutar Iliaden (Iliaden s.23-474) 

 Den svenska översättningen av verket Iliaden som uppsatsen utgår ifrån är skriven 

och tolkad av Ingvar Björkeson. Linnér beskriver Björkeson som vår tids främste 

nytolkare av de klassiska mästerverken och Linnér nämner att Björkeson har hyllats av 

flertalet andra för sina översättningar (Björkeson 2009 s. 7ff). Problem som dyker upp 

när gamla verk ska översättas till ett annat språk är avståndet i språktyp, versregler och 

tid. Björkeson översätter verket till ett modernt språk för att nutida människor ska få 

ökad förståelse för innehållet, men det innebär en risk att den innersta essensen av 

verket går förlorad. Björkeson har uppenbarligen försökt översätta Iliaden på ett sätt 

som blir mer begripligt för läsaren och han har försökt att framhäva den egentliga 

betydelsen i texten snarare än att översätta Iliaden rakt av. Eftersom det är Björkeson 

som har översatt Iliaden är det hans egen tolkning av det som står och risken finns att 

hans tolkning av Iliaden inte är samma som andras, eller som Homeros själv. 
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2.3.2 Filmen Troy 

Filmen Troy är inspirerad av Homeros Iliaden och handlar om staden Trojas fall. 

Filmen är dock endast inspirerad och inte baserad på Iliaden då den är något annorlunda 

än själva verket. Tidsaspekten är längre i filmen då den både börjar tidigare och slutar 

senare än Iliaden. Den utspelar sig under år 1250 f.Kr. under den senare delen av 

bronsåldern enligt skribenten Gjonbalaj på Internetsidan IMDb (Gjonbalaj u.å). 

Wolfgang Petersen, som har skapat filmen, har valt att utesluta gudar i filmen och låter 

dem enbart vara symboler (Igor u.å). I filmen är det tydligt att det inte enbart är den 

trojanska prinsen Paris kidnappning av Spartas drottning Helena som är orsaken till 

kriget utan mer startskottet till det. Filmen börjar med att Paris förälskar sig i Helena när 

Paris och Hektor är i Sparta hos kung Menelaos. Paris tar med sig Helena hem till Troja. 

När Helenas make Menelaos får reda på att hans fru har blivit tagen av trojanerna tar 

han hjälp av sin bror Agamemnon. Agamemnon som är en maktlysten kung ser sin 

chans till att utvidga sin makt. De seglar iväg med över 1000 skepp till Troja. 

Tillsammans med den fruktade krigaren Achillevs kan grekerna utmana de obesegrade 

trojanerna. Handlingen fortsätter därefter om kriget dem emellan.  

 Victoria Lindrea, filmkritiker på BBC News, skriver att trots att filmen Troy bygger 

på en grekisk myt har producenten tagit bort gudarnas konkreta handlingar. Enligt 

Lindrea är Wolfgang Petersens filmatisering episk. Trots de spektakulära krigsscenerna 

har Wolfgang Petersen behållit berättelsens karaktär och handlingen i filmen är både 

intim och human (BBC News 2004). 

2.3.3 Övriga källor 

 

För att få större inblick i hur Parisgestalten framställs har även texter av Ovidius 

använts så som Heroides 16 och 17. Denna bok innehåller texter av Ovidius som var en 

romersk skald under antiken, och även kommentarer och tolkningar utav dr. Andreas N. 

Michalopoulos. Heroides 16 och 17 är texter som utgör brevväxlingen mellan Paris och 

Helena, med fokus på den kvinnliga aspekten. Även boken Herodotos historia har 

använts utifrån samma syfte. Boken Herodotos historia är skriven av Herodotos själv 

som levde under antiken, men är översatt till svenska utav Claes Lindskog år 2000. 

2.4 Källkritik och urvalsprocess 

Sociologen Sigmund Grønmo och Jacobsen understryker vikten av att vara noggrann i 

sitt urval av källor och kritiska värderingar av källorna bör företas (Grønmo 2006, s. 

125: Jacobsen 2002, s. 153). Grønmo tar upp fyra källkritiska bedömningar; 

tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet. Tillgänglighet av data bör beaktas 

innan forskningen tar sin början för att det ska finnas tillräckligt med underlag för 

problemställningen. Med relevans menar Grønmo att ur de data som finns bör fakta vara 

relevant för den aktuella studien och sin problemformulering. Det är även viktigt att 

vara säker på att den källa som används är äkta, det vill säga autentisk (Grønmo 2006, s. 

126). Trovärdighet är en typ av källkritisk bedömning där han påpekar att även om 

källan är autentisk måste det bedömmas om informationen är pålitlig (Grønmo 2006, s. 

127).  

 Vid början av uppsatsen såg jag över vilka informationskällor som fanns om ämnet 

för att försäkra att det fanns tillräckligt med underlag för att utföra denna studie. Under 

uppsatsens gång har det använda källmaterialet ständigt ifrågasatts för att få så relevant 

information om ämne som möjligt. Den litteratur och vetenskapliga artiklar som har 

använts är från databaser som är rekommenderade av Linnéuniversitetet och anses 

därför som autentiska och trovärdiga.  
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3  Historisk kontext  
 

I det här kapitlet redogörs för bakgrundsmaterialet i uppsatsen. Den första delen 

beskriver antikens Grekland och de antika grekernas liv och deras vanor där bland annat 

synsättet på kärlek beskrivs. Andra delen handlar om antika Greklands religion och 

mytologi. Första och andra delens innehåll behandlar inte allt inom antika grekers liv, 

vanor eller religion utan vissa delar har valts ut då det ska utgöra en förklarande grund 

för analysen. Exempel på vad som tagits med är, vad grekerna trodde på och hur de såg 

på gudarna då de har stor del i Iliaden. Dessutom förklarars delar som kärlek, ädel 

karaktär och synen på kvinnan samt tapperhet i krig då forskningen kring Parisgestalten 

utgår ifrån ett kärlekstema och ett tema baserat på tapperhet. Det efterföljs av en 

redogörelse för myterna kring Parisgestalten, ”Paris dom”, Paris och Helena samt myten 

om Paris i det trojanska kriget.  

3.1 Det antika Grekland 

Antikens greker har beskrivits som nyfikna, frågvisa och forskande (Gerö 2008, s. 

123; Clare 1994, s. 34). Grekerna letade efter rationella svar på sina frågor; det var 

grekerna som skrev de första böckerna i geografi och historia men även de som 

utvecklade logiken och många resonemangsregler. Det var även antikens greker som 

insåg att jorden inte var platt och att världen var miljoner år gammal (Clare 1994, s. 34).  

     De antika grekiska namnen var viktiga då de ofta hade koppling till gudarnas namn 

såsom Apollodorus som betyder gåva från Apollo (Gerö 2008, s. 132). Varje grekisk 

stad hade en gud eller gudinna som sin beskyddare där exempelvis Zeus hade Kos och 

Athena hade Aten (Zaidman & Pantel 1992, s. 92). 

 Grekerna ansåg att alla stora känslor var gudaingivna, såsom förälskelse. Eftersom de 

ansåg att gudarna medverkade i stora känslor gav det utrymme för frihet från moraliskt 

ansvar där de kunde beskylla Eros/Afrodite och inte sig själva i det fall där 

äktenskapsbrott hade begåtts (Gerö 2008, s. 161). Eros är ett antikt grekiskt uttryck som 

betecknar kärlek, åtrå och begär och de antika grekerna ansåg att Eros stod för 

”krafternas kraft”, det vill säga själva livskraften (Gerö 2008, s. 125,162). De antika 

grekerna personifierade Eros som en kärleksgud med vapen som ansågs vara destruktiv, 

farlig och kvalfull (Gerö 2008, s. 125). De antika grekernas synsätt på kärlek var att den 

kunde gå över lik och att den gav lika mycket lust som lidande (Gerö 2008, s. 162). 

 Skönheten var väldigt viktig under antiken (Estin et al 1994, s. 48). De antika 

grekerna hade svårt att tro att en man hade en ädel karaktär om han inte hade ett vackert 

yttre. En man i en vacker kropp kunde inte ha dåliga egenskaper varav ordet gentleman 

på grekiska är en ”kalos kagathos” som ordagrant betyder ”en snygg och en bra karl” 

(Gerö 2008, s. 135f). Fysisk skönhet avgudades av de antika grekerna där hälsa, 

skönhet, ungdom och välbefinnande ansågs hänga ihop (Gerö 2008, s. 126). Livet 

bjuder bara på detta tillstånd under en väldigt begränsad tid, det vill säga när livskraft 

och skönhet går hand i hand (Gerö 2008, s. 136). Något annat som de antika grekerna 

fascinerades av var det unika ögonblicket under idrottsprestationer. När en man 

överträffade andra motståndare på ett gudabenådat sätt fascinerades alla och möjligtvis 

de själva. I det ögonblicket ansågs atleten nästan som en gud själv men vid det unika 

tillfället ansåg även de antika grekerna att atletens nedgång började (Gerö 2008, s. 172).  

 En viktig aspekt på livssynen som grekerna hade var att det är här och nu som är av 

betydelse och att en man skulle göra något bra av sitt liv. För krigare fanns det bara en 

odödlighet och det var ryktbarheten, kleos. (Gerö 2008, s. 129). Timé, som är det 

grekiska ordet för ära, vann en krigare främst genom tapperhet i krig vilket i sin tur 

ledde till ryktbarhet (Gerö 2008, s. 302). Antika greker ansåg det fasanfullt att bli till 
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åtlöje, framförallt inför sina fiender. Den som blev till åtlöje kunde känna skam, aidós, 

och ansågs kunna reagera väldigt starkt (Gerö 2008, s. 124).   

 De flesta föräldrarna ville ha söner och även om pojkarna var handikappade och 

svaga blev de väl omhändertagna medan spädbarnsflickor ofta sattes ut för att dö. 

Pojkar fick utbildning från sju års ålder medan flickor fick lära sig laga mat, städa och 

väva av sin mor (Clare 1994, s. 39f; Fox 2008, s. 204).  

Kvinnor och slavar hade inte någon rösträtt och det var bara män som kunde bli 

medborgare, det var endast medborgare som hade rätt att rösta (Clare 1994, s. 26; 

Flaceliére 1969, s. 64). Även om fadern var medborgare hade inte dottern rätt till 

medborgarskap (Zaidman & Pantel 1992, s. 67). Antikens män arbetade politiskt, med 

jordbruk eller var ute i krig medan de fattiga kvinnorna arbetade och de välbärgade 

hustrurna tillbringade mestadels tiden på sitt rum.  

 Kvinnorna hade ingen betydelse i antiken där männen ansåg att en mans liv var värt 

tusen kvinnors liv. Enligt Clare hade männen total kontroll över kvinnorna i antiken 

(Clare 1994, s. 43). Männen skulle kontrollera sina fruar under sträng disciplin där frun 

skulle lära sig att se, höra och fråga så lite som möjligt (Clare 1994, s. 40ff). Antikens 

män hade en nedlåtande syn och en negativ uppfattning om kvinnor där de ansågs 

nästan som djur som männen skulle tämja (Gerö 2008, 139). Fadern var en herre över 

sina döttrar och när döttrarna sedan fick sina egna män fick de en ny herre (Zaidman & 

Pantel 1992, s. 68). Clare beskriver en kvinnas liv i antiken som att kvinnorna kastades 

ut från sina hem, för att gå vidare och leva i främmande mäns liv. När de väl lever hos 

mannen kan kvinnorna inte lämna, och de måste alltid påpeka för mannen hur bra han är 

(Clare 1994, s.41). Även i Iliaden syns kvinnornas plats i samhället. 

 
Uppsök nu ditt gemak och återupptag dina sysslor, slända och vävstol; se också till 

att kvinnorna sköter allt som åligger dem. Att kriga tillkommer männen, oss som har 

Ilions stad till hem, och mig mer än andra (Iliaden 6.490–494).  

 

[…] Räcker det då inte med att du dårar värnlösa kvinnor? Tänker du blanda dig 

också i krig, då tror jag att du fort nog lär dig darra av skräck på långt håll bara vid 

ordet (Iliaden 5.348-351). 

 

Kvinnorna ansågs gamla när de längre inte hade barn och att de då inte längre hade 

något värde kvar i samhället (Clare 1994, s. 50). Äktenskap var ett nödvändigt steg i 

livet men kvinnorna valde inte männen själva, vilket ofta medförde ett kärlekslöst 

äktenskap men för vissa kunde det uppstå kärlek dem emellan (Flaceliére 1969, s. 66f). 

Gerö skriver även hon att äktenskapet hos de gamla grekerna hade antingen lite eller 

inget med kärlek att göra (Gerö 2008, s. 168). När makarna väl var gifta blev gudarna 

väldigt missnöjda om makarna bröt äktenskapet och grekerna ansåg att det kunde ge 

allvarliga konsekvenser från gudarna (Flaceliére 1969, s. 70). 

3.2 Antika Greklands religion och myter 

Antikens greker var polyteister som ansåg att gudarna var odödliga (Clare 1994, s. 12; 

Fox 2008, s. 64; Flaceliére 1969, s. 199). De antika grekerna trodde att gudarna bodde 

på berget Olympen i norra Grekland (Clare 1994, s. 12). De föreställde sig att gudarna 

var mer vänliga än grymma även om deras grymhet kunde vara påfallande (Lane Fox 

2008, s. 65; Flaceliére 1969, s. 199; Clare 1994, s. 12).  Ordet thámbos uttrycker den 

fruktan som väcks inför varje övernaturlig kraft som människorna tror sig skönja i 

naturen eller människornas värld (Flaceliére 1969, s. 199). Många människor under 

antikens Grekland var mycket vidskepliga och trodde på att gudarnas välsignelser och 

förbannelser hade omedelbar effekt i framgång eller misslyckande (Clare 1994, s. 14). 
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Gudarna var inte bara åskådare eller lyssnade till människan, de kommunicerade också 

(Fox 2008, s. 66). Gudatron bland grekerna var väldigt stark, till exempel som när det 

åskade sa de inte ”det åskar” utan de sa att ”Zeus åskar” (Flaceliére 1969, s. 201). Detta 

skulle enbart kunna vara ett talesätt, men enlig Lane Fox indikerar det på hur stor 

betydelse gudarna hade i människornas liv (Lane Fox 2008, s.65). 

 Några av de mäktigaste gudarna var Zeus, Apollon, Athena, Afriodite, Poseidon och 

Hades. Zeus beskrivs som blixtens, guldets och kungarnas gud men även som gudarnas 

konung. Apollon var ljusets och renhetens gud samt herre över musiken, helandet och 

rådgivningen. Athena, även kallad Atens gudinna, var krigets, hantverkets och 

visdomens gudinna medan Afrodite var kärlekens gudinna. Poseidon härskade över 

havsdjupet och Hades i dödsriket (Clare 1994, s. 12).  

 Det fanns många myter som berättades om gudarna och flera av dessa var ett försök 

att ge svar på de saker och ting som de antika grekerna inte annars kunde förklara eller 

hade kunskap om (Clare 1994, s. 12). Paul Veyne, en fransk arkeolog och historiker 

som är specialiserad inom antiken, menar att vikten av en myt är inte att alla känner till 

den utan att den bör kännas till och är värdig att kännas till av alla (Veyne 1988, s. 45). 

Historiker anser att vissa grekiska myter uppkom på grund av okunskap såsom 

berättelsen när Poseidon blev arg eftersom gudinnan Athena fick Aten som sin stad 

istället för honom. Enligt berättelsen skickar Poseidon en jättevåg som översvämmar 

landet. Det har senare framkommit bevis på att ett stort vulkanutbrott skedde runt 1500 

f.Kr. som kan ha orsakat en jättevåg. Detsamma gäller kriget mot staden Troja. Det är 

förmodligen en sammansättning av olika angrepp på staden som utfördes av exempelvis 

sjörövare. Arkeologer har funnit bevis för att staden Troja har existerat och blivit 

attackerat och nedbränt ett flertal gånger (Clare 1994, s. 13).  

 Den grekiska mytologin har väldigt svaga anknytningar till religion och den beskrivs 

som en väldigt populär litteraturgenre även om det huvudsakligen var en muntlig 

tradition (Veyne 1988, s. 17). De äldsta riterna i grekisk religion, en religion som 

saknade dogmer och heliga skrifter, utgjordes av herde- eller bonderiter (Flaceliére 

1969, s. 201). Den grekiska religionen skrivs ofta som ritualistisk. Samtliga ritualer som 

utfördes var en direkt eller indirekt medling till gudarna. Varje gång en människa inte 

utförde en ceremoni för gudarna när det var skäligt att göra det ansågs det framkalla 

vrede hos gudarna (Zaidman & Pantel 1992, s. 27f). Offergåvor av olika slag var 

väsentliga i de religiösa ritualerna som användes nästintill vid varje ceremoni. När de 

antika grekerna offrade var det oftast för att de skulle få något i gengäld (Zaidman & 

Pantel 1992, s. 29; Flaceliére 1969, s. 232). För att tillfredsställa gudarna och nå 

framgång var det bästa sättet att ge offergåvor i form av en gris eller ett får (Clare 1994, 

s. 14). Ett exempel på detta var att en armé aldrig gick över en flod utan att offra då 

floder var heliga eftersom det var ont om vatten i Grekland på den tiden. De 

gudomligheter som bevakade floderna var exempelvis nymferna som i vanlig ordning 

var vänligt inställda men kunde bli fruktansvärda om de försummades. Uttrycket ”han 

har blivit tagen av nymferna” som betyder att en människa är vansinnig kommer 

därifrån. När grekerna offrade och tillbad gudarna/gudinnorna framhöll de ofta sina 

fromma gärningar som de hade utfört för att kunna få sin bön hörd (Flaceliére 1969, s. 

202). Ett exempel är i Iliadens första sång där Apolloprästen Chryses vänder sig till sin 

gud Apollon: 

 
Hör mig, du höge gud med silverbågen som hägnar Chryse och Killas heliga stad, du 

Tenedos herre! Liksom som du förut en gång, när jag bad till dig, ville lyssna och 

tog mitt aktade namn i försvar och straffade hårdhänt grekerna, hör även nu min bön 

och uppfyll min önskan; vänd från danaerna äntligen bort det förnedrande gisslet! 

(Iliaden 1.451–456). 
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De fanns ett fåtal ateister under denna tid som oftast var filosofer men de anklagades för 

gudlöshet och drogs i tvivelsmål på grund av att ha brutit mot statens lagar; en människa 

ansågs inte kunna vara en god medborgare i Aten utan att trott på makten hos Athena, 

stadens skyddsgudinna (Flaceliére 1969, s. 200). 

3.3 Paris  

I den grekiska mytologin är Paris en trojansk prins, son till Kung Priamos och drottning 

Hekabe av Troja (Iliaden 3.250–254). Ett annat namn för Paris är Alexandros (Iliaden 

3.15–21). Paris hade förutom Hektor, 48 bröder och 12 systrar (Iliaden 6.244–286).  I en 

av Ovidius texter berättas om att Paris syster Kassandra hade erhållit gåvan av Apollon 

att se in i framtiden, men efter att ha vanhedrat Apollon hade hon även fått förbannelsen 

att ingen skulle någonsin tro henne och därför var det ingen som lyssnade till hennes 

varningar om att Paris skulle orsaka Trojas fall (Michalopoulos & Ovidius 2006, s.169). 

Ovidius berättar även om Paris mor Hekabe som hade blivit varnad om Paris i form av 

en dröm om en brinnande fackla, Hekabe såg det som att Paris skulle komma att bringa 

fördärv över familjen (Michalopoulos & Ovidius 2006, s.130ff). Det ledde till att kung 

Priamos och drottning Hekabe valde att lämna barnet på berget Ida för att dö. Barnet 

blev dock räddat av en herde och växte upp bland herdens boskapshjordar 

(Michalopoulos & Ovidius 2006, s.164f). 

3.3.1 ”Paris dom” 

Scenen ”Paris dom” återfanns redan på 600-talet f.Kr. på en elfenbenskam från Sparta. 

Vem som först berättade om ”Paris dom” vet forskare inte då Homeros endast har en 

kort anspelning på den i Iliaden (Linnér 1985, s. 24). 

 
Himlens saliga gudar greps av ömkan vid synen och tänkte be den skarpsynte 

argosdödaren Hermes att stjäla undan hans lik- det ville de samtliga, utom Hera och 

jordskalvens gud och den uggleögda Athena, de som brann av sitt gamla hat mot det 

heliga Troja och mot dess konung och folk, för Paris förblindade dårskap. Djupt 

hade Hera och Pallas kränkts när de kom till hans fålla och han gav priset åt henne 

som erbjöd förödande vällust (Iliaden 24.23–30) 

 En sammanfattning av Ovidius återberättelse av myten om Paris dom följer: kung 

Peleus älskade gudarna och därför valdes den gudomliga Thetis till hans gemål. När 

kung Peleus och Thetis bröllop ägde rum var alla gudar och gudinnor inbjudna utom 

tvedräktens gudinna Eris eftersom de varken vågade eller ville bjuda henne. Eris kände 

sig förolämpad och därför stal hon ett gyllene äpple från Hera och kastade in det bland 

gästerna med skriften ”Till den skönaste”. Det var Hera, Athena och Afrodite som 

ansågs förtjänta av äpplet och det blev upp till guden Zeus att bestämma vem av dessa 

tre som skulle få det. Zeus gav uppgiften vidare till Hermes och sa åt honom att besöka 

berget Ida i det trojanska landet där den skönaste av alla dödliga, trojanen Paris, skulle 

få avgöra saken. När de tre gudinnorna uppenbarade sig för Paris vaktade han faderns 

hjordar. För att gudinnorna skulle bli valda försökte de muta Paris. Hera erbjöd honom 

rikedom och makt över kungaväldet Asien och Europa, Athena erbjöd honom 

ryktbarhet och seger i strid samt högsta vishet medan Afrodite lovade honom den 

vackraste kvinnan i världen. Paris valde Afrodite som sedan blev Paris ständiga 

beskyddarinna. Hera och Athena fylldes med hat gentemot Paris och hela Troja på 

grund av att de inte blev valda. Genom hans val följdes en stor osämja mellan Sparta 

och Troja, en osämja som skapades av Eris (Michalopoulos & Ovidius 2006, s.145ff).  
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3.3.2 Paris och Helena 

I de olika skrifterna kring Paris och Helena hade Afrodite utsett Helena, drottningen av 

Sparta, till Paris (Michalopoulos & Ovidius 2006, s.187). Helena var redan gift med 

kung Menelaos av Sparta (Iliaden 3.140). När Paris fick veta att det var Helena som 

Afrodite hade valt till honom byggde han ett ståtligt fartyg för att segla till Lakonien 

och hämta henne. Kung Menelaos tog emot sina gäster med stor gästfrihet. Paris fick 

träffa hans hustru Helena och de blev genast fängslade av varandra. När Menelaos fick 

ett hastigt ärende till Kreta passade Paris och Helena på att fly tillsammans från Sparta. 

Paris tog med sig sin kära Helena men även dyrbara skatter från Menelaos hus 

(Michalopoulos & Ovidius 2006, s.240). Många trojaner ansåg att Paris hade gjort fel 

som tagit Helena till Troja och de ogillade honom för det (Iliaden 3.451–454). Helena 

uttryckte även hon en oro för den hämndaktion Menalaos skulle utföra mot Troja på 

grund av hennes bortförande (Michalopoulos & Ovidius 2006, s.348ff).  

 
Sådan glädje grep Menelaos då han fick skåda Paris man mot man; förföraren tänkte 

han straffa och från sin vagn sprang han genast ner på marken, beväpnad (Iliaden 

3.27–29) 

 

 Herodotos ger en annan version kring Helenas bortförande som också den beskriver 

Paris som en ohederlig och feg man. Denna version lyder: 

Vid Paris besök hos kung Menelaos blev han förtrollad av Helenas skönhet, förförde 

henne och tog med henne på sitt skepp tillbaka till Troja. Genom denna handling 

förolämpade Paris grekernas gästfrihet när han rövade bort sin gästväns hustru. 

Under resan kom skeppet ur kurs i en storm och drev i land på Egyptens kust. Den 

egyptiske kungen Proteus fick reda på att Paris kommit till kusten vilket ledde till att 

Paris hämtades till Memfis för förhör. Paris var knappast känd för sitt mod och undvek 

att säga sanningen varav Proteus blev ursinnig. Hans första impuls var att avrätta Paris 

på plats men eftersom han var en främling beslöt sig Proteus för att släppa Paris fri dock 

utan Helena och skatten han kom med. På grund av bortförandet av Helena hade 

grekerna bestämt sig för att starta ett krig mot Troja. Trojanerna hade dock meddelat att 

Helena inte befann sig i Troja utan i Egypten men det trodde inte grekerna på eftersom 

de inte kände till händelseutvecklingen på havet (Herodotos 2000, s. 149ff). 

3.3.3 Paris i det trojanska kriget 

Paris, även nämnd som Alexandros, dyker upp för första gången i Iliaden i den tredje 

sången som handlar om Paris envig med Menelaos (Iliaden 3.16). Envigen grundar sig i 

att Paris har rövat bort Helena ifrån Menelaos (Iliaden 3.46–53). Den gudalika Paris 

stoltserar framför sina män ute på krigsfältet och får plötsligt syn på Menelaos på andra 

sidan och blir rädd och gömmer sig bland sina män (Iliaden 3.22–37).  Hektor ser att 

Paris gömmer sig och säger åt honom: 

 
  Paris, du fagre pultron, förförare, galen i kvinnor, o att du aldrig fötts, och må du få 

dö utan söner! Ja, det önskar jag innerligt dig – det vore ju bättre än denna skam att se 

dig så där, föraktad av alla! Nu lär de hånle, Achaias män med långvuxna lockar, de 

som trodde att du var den främste förkämpen av oss för du ser bra ut, men styrka och 

mod är det sämre beställt med! [...] (Iliaden 3.39–45) 

 

Paris besvarar då Hektors utfall och säger att han har grund för sina anklagelser genom 

att besvara honom:  
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Hektor, jag medger att utan grund är inte ditt klander. [...] Så, lika obevekligt och 

starkt, är ditt hjärta i bröstet. Men varför förebrå mig Afrodites älskliga gåvor? 

Lysande skänker som gudarna ger bör vi inte förakta. Sådana tillfaller oss av nåd – 

inte väljer vi själva! Fast om du verkligen vill ställer gärna jag upp i ett envig. [...] 

Den som är överlägsen i kraft och segrar i kampen, han får ta med till sitt hus både 

kvinnan och allt vad hon äger [...] (Iliaden 3.59–72).  

 

När Helena får reda på att Menelaos och Paris ska mötas i en envig känner hon en 

längtan tillbaka till Menelaos (Iliaden 3.139–140). Helena gick för att bevittna envigen 

och där talar Priamos med henne och säger att hon inte bär någon skuld i kriget då han 

anser att det är gudarna som har skickat achaierna till Troja (Iliaden 3.164–165). I 

tvekampen med Menelaos är Paris underlägsen och kampen tar snabbt slut (Iliaden 

3.346–368). Menelaos släpar Paris i hjälmen och då ingriper gudinnan Afrodite till hans 

räddning och hon för bort honom till hans kammare (Iliaden 3.370–382). Afrodite beger 

sig för att hämta Helena för att föra Helena till Paris, men Helena vägrar: 

 
[…] Sätt dig hos Paris du själv och överge gudarnas vägar […] nej, stanna kvar hos 

honom du, pyssla om och bevaka noga din älskling, tills du får bli hans gemål eller 

frilla! Jag tänker verkligen inte gå dit och dela hans läger – det vore ändå en skam! 

[...] (Iliaden 3.406–411). 

   

 Afrodite hotar Helena och Helena har då inget annat val än att följa med (Iliaden 

3.413–417). När Helena ser Paris klandrar hon honom först och anser honom feg men 

samtidigt vill hon inte att han ska möta Menelaos igen då det skulle innebära Paris död 

(Iliaden 3.428–436).  

 Nästa gång Paris dyker upp i Iliaden är i den sjätte sången. Hektor hittar Paris 

självömkande i sin kammare när han är på väg att hämta tillbaka honom till striden. 

Hektor ser Paris och beskyller honom för kriget och säger åt honom att han ska strida. 

Helena ifrågasätter varför inte gudarna kunde ha givit henne en make som har både 

karaktär och vet när han borde skämmas eftersom hon anser att Paris inte har ett uns 

karaktär (Iliaden 6.321–355). Efter samtalet går Hektor därifrån för att återigen gå ut i 

strid (Iliaden 6.365). Nu tvekar inte Paris utan tar på sin rustning och springer, likt en 

ståtlig hingst på snabba fötter, ifatt Hektor för att tillsammans med honom försvara 

Troja. När Paris hinner ifatt Hektor ber Paris först om ursäkt varpå Hektor säger (Iliaden 

6.503–519): 

 
 Du är en märklig man! Ingen enda som dömer dig rättvist, kan väl förneka din 

stridsduglighet, ty feg är du inte. Men du är osäker om vad du vill och ger upp med 

detsamma, och i mitt hjärta sörjer jag djupt när jag hör dig förhånas av våra egna män 

som fått utstå så mycket för din skull [...] (Iliaden 6.521–525). 

 

I Iliadens sjunde sång beskrivs att Paris har ett våldsamt begär om att åter få strida 

och väl inne i striden igen dödar han Menesthios vars klubba var fruktad (Iliaden 7.3-9). 

Vid ett senare tillfälle under ett ting ger trojanen Antenos förslag om att ge tillbaka 

Helena till achaierna för att få slut på kriget. Paris blir ursinnig och säger att han aldrig 

kommer att avstå Helena men hennes skatter tillsammans med en del av hans egna kan 

ges som kompensation. Tinget beskyller Paris som skuld för konflikten återigen men 

går ändå med på att ge achaierna anbudet och skickar iväg en härold. Budet accepteras 

inte (Iliaden 7.345–403).  

 Nästa scen med Paris är när han dödar den store Nestors häst för att sinka Nestors 

väldiga framfart vilket gör att trojanerna får andrum (Iliaden 8.82).  

 I den elfte sången nämns Paris åter i strid och denna gång skjuter han den stora 

hjälten Diomedes i vristen med sin pilbåge från ett bakhåll. Paris är stolt och ropar 

skrytsamt till Diomedes. Det skrattar dock Diomedes åt och anser att det är en lätt 
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skråma som Paris åstadkommit och kallar honom en räddhågad odugling (Iliaden 

11.375–390).  

 I nästa krigsscen skadar Paris hövdingen Machaon svårt, vilket leder till att 

achaiernas anfall stannar upp för en stund (Iliaden 11.505–509). Senare dödar Paris 

även achaiern Euchenor (Iliaden 13.662–664).  

 Nästa tillfälle som Paris nämns är när Hektor stöter på Paris mitt i striderna och 

frågar efter sina försvunna män som Paris skulle se efter. Hektor blir rasande på Paris 

och kallar honom även här för fager pultron och förförare (Iliaden 13.765–769). Paris 

svarar: 

 
Hektor, idag är du visst på humör att beskylla en skuldlös! Det kan väl hända att förr 

någon gång jag undvek att strida, dock inte nu – så alldeles feg har jag nog ändå inte 

fötts av vår mor! Från den stund du ledde ditt folk emot skeppen kämpar vi utan 

avbrott här mot danaiska trupper. [...] Helhjärtat följer vi dig så långt som krafterna 

räcker och vi ska inte brista i mod, det har du mitt ord på [...] (Iliaden 13.775–786). 

 

 Den sista gången Paris nämns är när han dödar Deiochos med sin lans (Iliaden 

15.341–342). I den tjugoandra sången när Hektor är nära sin död säger Hektor till 

Achillevs att han bör akta sig för att inte Paris, tillsammans med guden Apollon, förgör 

honom för hans död (Iliaden 15.358–359). Vid begravningen av Hektor säger Priamos 

till Paris och hans andra söner att de är usla och att de borde ligga döda vid achaiernas 

skepp istället för Hektor. Priamos beskriver Hektor som Trojas största hjälte någonsin 

och nu när han är död finns det ingen hjälte kvar bland de andra sönerna (Iliaden 

24.253–256). 

 Ovidius berättar om fortsättningen av det trojanska kriget och myten om Paris efter 

Iliadens slut. Efter Hektors död stormade Achillevs Trojas murar i rent segerrus. Paris 

stod då på Trojas murar och sköt Achillevs i hälen med hjälp av guden Apollons 

styrning vilket ledde till Achillevs död. Vidare beskriver Ovidius att Paris sårades av 

Filoktetes förgiftade pil, vilket Michalopoulos i sina kommentarer kring verket betraktar 

som ironiskt eftersom Paris ansågs vara en god bågskytt (Michalopoulos & Ovidius 

2006, s.129). Macrone skriver att det finns en annan version av myten kring Achillevs 

död där Poseidon och Apollon beordrade den fega prinsen Paris att skjuta Achillevs i 

hälen när denne vände sin rygg emot Paris (Macrone 1997, s. 103). 

 

3.3.4 Paris i filmen Troy 

Första scenen med Paris är han tillsammans med Hektor i Sparta hos Menelaos för att 

fira freden mellan Sparta och Troja (Troy 2004). Det framgår att Paris har varit i Sparta 

i en vecka och att han och Helena har haft ett förhållande under hela den veckan. 

Kvällen innan Paris och Hektor ska segla tillbaka till Troja besöker Paris Helena i 

hennes kammare och ber henne följa med till Troja. Paris säger till Helena att om hon 

följer med honom kommer gudarna att förbanna dem men Paris kommer alltid att älska 

henne. Helena väljer att följa med eftersom de båda är förälskade i varandra. På skeppet 

tillbaka mot Troja ställer Paris frågan till Hektor: älskar du mig, och skulle du skydda 

mig från mina fiender? Därefter visar Paris för Hektor att Helena är ombord. Hektor blir 

förbannad, vänder tillbaka skeppet mot Sparta och kallar Paris för dåre och frågar 

honom om han har en aning om vad han har ställt till med. Hektor påpekar även att 

deras far Priamos har kämpat i flera år för en fred mellan Troja och Sparta. Deras 

diskussion lyder: 
 

Paris: 

”Jag älskar henne” 
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Hektor: 

”Allt är en lek för dig, är det inte? Du lägrar köpmänhustruar och tempeljungfruar och 

du tror att du vet någonting om kärlek. Fars kärlek, då? Du spottade på honom genom 

att ta ombord henne. Och kärleken till ditt fosterland? Ska Troja brinna för hennes 

skull? Jag kommer inte att låta dig starta ett krig på grund av henne”. 

Paris: 

”Får jag säga något? Det du säger är sant. Jag har gjort orätt mot dig och mot vår far. 

Om du vill föra tillbaka Helena till Sparta får det bli så, men då följer jag med henne”. 

Hektor: 

”Till Sparta, de kommer att döda dig”. 

Paris: 

”Då dör jag med svärdet i hand”. 

Hektor: 

”Och det låter förstås heroiskt för dig i dina öron? Att dö stridandes? Berätta för mig 

lillebror, har du någonsin dödat en man?”  

Paris: 

”Nej” 

Hektor: 

”Har du någonsin sett en man dö i strid?” 

Paris: 

”Nej” 

Hektor: 

”Jag har dödat män, jag har hört de dö och jag har sett de dö och det är inget 

hjältemodigt med det, inget poetiskt. Du säger att du vill dö för kärleken men du vet 

ingenting om att dö och ingenting om kärlek.” 

Paris: 

”Det gör detsamma. Jag följer med henne. Jag ber dig inte utkämpa mitt krig.” 

Hektor: 

”Det har du redan gjort. Mot Troja!” (Egen översättning från filmen Troy 2004).  

 

 När de återvänder till Troja är det delade meningar om Paris handlingar där en del 

välkomnar både Paris och Helena och en del tycker illa om det. Priamos välkomnar 

Helena och säger att ryktet om hennes skönhet stämmer. Priamos anser att det som har 

skett är gudarnas vilja och påpekar att Paris alltid har tyckt om kvinnor men den här 

gången är det annorlunda. Hektor påvisar för sin far att Troja inte ska få lida för att Paris 

ska få sin trofé och vill att Priamos skickar tillbaka Helena. Då nämner Priamos att om 

de skickar tillbaka henne kommer Paris att följa efter vilket innebär en säker död för 

honom och det vill Priamos inte göra eftersom det är hans son. Hektor säger att det är 

inte bara Sparta som kommer att anfalla, det kommer även Menelaos bror Agamemnon 

som sedan länge velat störta Troja att göra. Priamos svarar att fiender har attackerat 

Troja i århundraden och trots det står murarna fortfarande kvar. Dessutom tillägger han 

att Apollon vakar över Troja och att inte ens den stora Agamemnon kan rå på gudarna.  

 I nästa scen med Paris samtalar han med Helena om att ge sig av från Troja men 

Helena säger att Menelaos kommer att bränna ned staden i alla fall. Då säger Paris att 

han ska gå fram till Menelaos och förklara att Helena är hans vilket Helena anser är 

naivt och kallar honom ung.  

 När rådet sammanträder erbjuder sig Paris att strida mot Menelaos i en envig för att 

han anser att Troja inte ska lida för hans skull. Kvällen innan envigen beskriver Paris 

för sin far om sin kärlek till Helena och jämför den med Priamos kärlek till hans Troja. 

Paris erhåller Trojas svärd av sin far.  

 Morgonen därpå möter Paris Menelaos i en envig. Paris tar emot många slag men 

han ger även ett slag mot Menelaos. Efter ett tag blir Paris skadad i benet och faller men 

han ställer sig upp och attackerar Menelaos igen. Menelaos slår ned honom och ska 

precis döda honom men då kryper Paris iväg till Hektor. Menelaos frågar Helena om det 

är den här som hon har lämnat honom för och han fortsätter: 
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Menelaos: 

“Slåss mot mig! Din ynkrygg! Slåss mot mig! Vi har en pakt. Slåss!” 

Priamos: 

”Slåss mot honom min son, slåss mot honom!”. 

Menelaos: 

”Ynkrygg! Slåss!” 

Agamemnon: 

”Trojanerna har brutit mot överenskommelsen. Förbered för strid!” 

Menelaos: 

”Det här är inte hederlikt. Det här är inte värdigt kungligt blod. Om han inte slåss så 

är Troja fördömt.” 

Hektor: 

”Tvekampen är över”. 

Menelaos: 

”Den är inte över. Backa prins Hektor, jag dödar honom vid dina fötter, jag bryr mig 

inte”. 

Hektor: 

”Han är min bror!” (Egen översättning från filmen Troy 2004).  

 

  

Efter denna scen går Hektor in och räddar Paris genom att döda Menelaos och 

överenskommelsen är bruten. När grekerna anfaller hämtar Paris Trojas svärd som 

ligger kvar på marken och rider sedan in bakom murarna medan Hektor och trojanerna 

krigar mot achaierna. I sin kammare tar Helena hand om Paris. Paris skäms och säger att 

han offrade både sin heder och sin stolthet bara för att överleva samt att alla trojaner 

inklusive Helena anser honom nu som feg. Helena säger till Paris att hon inte vill ha 

någon hjälte utan någon som hon kan åldras med. Scenen innan Hektor dör i sin envig 

med Achillevs säger Hektor till Paris att han vet att Paris kommer att göra honom stolt 

eftersom Paris är en prins av Troja. 

 Sista scenen med Paris är när grekerna har kommit in i staden. Paris hjälper då Helena 

och andra kvinnor att fly genom en hemlig gång. Han själv stannar kvar för att hjälpa 

till att strida. Han påpekar för Helena att hon inte kommer att kunna leva tillsammans 

med honom om han flyr tillsammans med henne men han förklarar att deras kärlek är 

odödlig och att de kommer att leva tillsammans i det här livet eller i nästa. Paris fäller 

några män med hjälp av sin pilbåge och sedan hittar han Achillevs tillsammans med 

Briseis. På avstånd skjuter han Achillevs i hälen och fyra gånger i bröstet för att sedan 

fly tillsammans med Briseis till den hemliga gången (Troy 2004).  
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4 Analys & Diskussion  

I det här kapitlet redovisas under rubrikerna 4.1 och 4.2 min tolkning av Parisgestaltens 

skildring i Iliaden och i filmen Troy med avseende på kärlek och tapperhet. Jag 

analyserar och diskuterar möjliga orsaker till likheter och skillnader dem emellan. 

Under rubrik 4.3 diskuteras samt analyseras om bakgrunden till varför det uppstår 

skillnader mellan verket Iliaden och filmen Troy med perspektivet antik grekisk kultur 

kontra 2000-talets moderna filmskapande. 

4.1 Paris med avseende på kärlek 

Paris valde Afrodites gåva kärleken framför Heras och Athenas gåvor makt, heder och 

ära (Iliaden 24.23–30). Varför valde Paris kärleken? En anledning kan vara att om Paris 

hade den enkla uppväxt som herde som Ovidius skriver om, var han tillfreds med 

enkelheten som präglade hans liv. Paris strävade därför inte efter makt och eftersom han 

aldrig varit i strid saknade han antagligen inte heller känslan av seger i krig. Paris var 

medveten om att Helena var Menelaos fru men ändå begav han sig iväg för att hämta 

henne. En fråga som kan ställas är varför inte myten kring Paris har berört att Paris inte 

hade någon tveksamhet när han var medveten om att Helena var en annan mans fru. I 

både Iliaden och Troy framställs Paris av Hektor som en kvinnotjusare som har förfört 

mängder av kvinnor där en del var andra mäns fruar vilket kan vara en möjlig förklaring 

till varför det inte bekommer honom att Helena var en annan mans fru. I myten om Paris 

framkommer det att Paris aldrig har träffat Helena men ändå känner han en brinnande 

kärlek till henne. Den brinnande kärleken till Helena kan förklaras med att antikens 

greker ansåg att stora känslor såsom förälskelse var gudaingivna (Gerö 2008, s. 161). 

Det kan således vara att myten anspelar på att Afrodite påverkar Paris känslor till att bli 

större och mer överdrivna än vad de annars hade varit. Det är trots allt Afrodite som har 

bestämt kärleken mellan dessa två i förväg eftersom det var hon som valde Helena till 

Paris (Michalopoulos & Ovidius 2006, s.187). En annan orsak till varför Paris beslutade 

sig för att hämta Helena kan grunda sig i att de antika grekerna ansåg att livskraft och 

skönhet går hand i hand endast under en väldigt begränsad tid i livet (Gerö 2008, s. 

126). Möjligen kan det vara att myten vill framställa att Paris var i det speciella stadiet i 

sitt liv och därför agerade han på det sättet eftersom han ville ta vara på det tillståndet.  

I Iliaden framställs Paris som en ung, fager man med lockigt hår och med ett gudalikt 

utseende. Wolfgang Petersen har troligtvis anammat Iliadens framställning av Paris 

utseende och försökt efterlikna det när han valde skådespelaren Orlando Bloom till 

rollen. Orlando Bloom har ett lockigt hår i rollen som Paris och kan uppfattas av 

åskådarna som ung, vacker och med ett oskuldsfullt utseende. Menelaos framställs som 

gammal och oattraktiv i filmen Troy och även om Helena och Menelaos är äkta makar 

framställs det som att det inte finns någon kärlek dem emellan. En tanke som Wolfgang 

Petersen kan ha haft med denna framställning är att ett äktenskap mellan två makar i 

antiken oftast var kärlekslöst (Flaceliére 1969, s. 66). En annan tanke kan vara att han 

vill rättfärdiga att Helena lämnade Menelaos, och därigenom även rättfärdiga Paris 

bortrövande av henne, vilket också leder till att Paris och Helenas kärlek upplevs som 

stark. Det kan även utläsas när Helena uttrycker till Paris att ”innan du kom till Sparta 

var jag ett spöke” (Troy 2004). Detta kan vara en anspelning på grekernas syn på den 

kraft som finns hos kärleken då eros är ett antikt grekiskt uttryck som betecknar kärlek, 

åtrå och begär och det ansågs även vara livskraften (Gerö 2008, s. 125,162). Paris får 

Helena att känna sig levande. Under antiken var ett äktenskap ett nödvändigt steg i livet 

men det var sällan kvinnan själv som valde sin man (Flaceliére 1969, s. 66f) och därför 
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kan det anses att eftersom Helena fritt fick välja sin man borde det ha uppstått kärlek 

mellan dem.  

Vid ett tillfälle längtar Helena tillbaka till Menelaos (Iliaden 3.139–140). Frågan är 

om hon gör det av kärlek eller mer för hans tapperhet, som skapar en känsla av trygghet. 

Denna längtan finns inte med i filmen, vilket delvis kan bero på att det inte skulle tilltala 

åskådare att Helena skulle ha längtat tillbaka till Menelaos och därmed varit olycklig 

med Paris. Det kan vara svårare att uttrycka en känsla som längtan på film och om 

Wolfgang Petersen hade följt Iliaden med avseende på Helenas stund av längtan till 

Menelaos hade förmodligen Paris och Helenas kärlekssaga inte rättfärdigats. Nu har 

Wolfgang Petersen inte följt Iliaden i denna aspekt utan Paris framställs i Troy som en 

god, oskuldsfull yngling och därför tilltalar hans karaktär de flesta åskådare. I myten är 

inte heller Helena kär i Paris från början utan han förför henne under hans vistelse i 

Sparta, medan i filmen är de kära i varandra från början. Här anspelas ännu en gång på 

Paris karaktär; en man som tar en annan mans hustru anses ofta inte vara hederlig och är 

framför allt ingen hjälte. Historien hade lika gärna kunnat handla om hjälten Menelaos 

som ska rädda tillbaka sin fru Helena från den ohederliga Paris. Detta kan också vara en 

anledning till att Helenas längtan nämns i Illiaden men inte i filmen. De antika grekerna 

ansåg att en brytning av äktenskapslöftet gav allvarliga konsekvenser från gudarna 

(Flaceliére 1969, s.70), trots detta för Paris bort Helena. I filmen Troy säger Paris till 

Helena att om hon följer med honom till Troja kommer gudarna att förbanna dem men 

han kommer alltid att älska henne (Troy 2004). Paris framställs i denna scen som 

medveten om att bortförandet av Helena kommer att trotsa gudarna men väljer att utföra 

handlingen i alla fall eftersom han älskar henne. Möjligen utförde Paris bortförandet av 

Helena trots gudarnas missnöje då han ansåg att Helena var Afrodites gåva till honom. 

Homeros visar på det när Paris i Iliaden säger:  

 
Men varför förebrå mig Afrodites älskliga gåvor? Lysande skänker som gudarna ger 

bör vi inte förakta. Sådana tillfaller oss av nåd – inte väljer vi själva! (Iliaden 3.59–

72) 

 

Paris ansåg att Helena var Afrodites gåva till honom vilket kan möjliggöra att han levde 

i tron att Afrodite skyddade både honom och Helena från de andra gudarnas 

förbannelser. Homeros anspelar på de antika grekernas tro angående förbannelser från 

gudarna när människorna trotsade dem, genom att låta Priamos säga att det trojanska 

kriget inte var Helenas fel utan att det var gudarna som hade skickat achaierna till Troja 

(Iliaden 3.64–65). De här orden från Priamos har Wolfgang Petersen tagit fasta på i 

filmen Troy då Priamos säger att det som har skett är gudarnas vilja (Troy 2004).  

 En man med ett vackert yttre ansågs i det antika Grekland ha en ädel karaktär, 

motsatsen ansågs otänkbar, det vill säga, att en man i en vacker kropp inte ansågs kunna 

besitta dåliga egenskaper (Gerö 2008, s. 135). Detta motsägs med tanke på Paris 

karaktär både i Herodotos texter och i filmen Troy. Paris agerade ohederligt gentemot 

den generösa Menelaos då han rövade bort Helena när han var där som gäst (Herodotos 

s.149). I filmen Troy visas den generösa gesten från Menelaos till Paris och hans bror 

Hektor i form av mycket mat, vin och kvinnor (Troy 2004). Iliaden börjar först när 

kriget har tagit sin början och nämner därför ingenting om Paris vistelse i Sparta. Enligt 

myten om Paris seglar Paris till Sparta på grund av att Helena är Afrodites gåva till 

honom och att han redan bestämt sig för att hämta Helena från Menelaos. Det är 

möjligen anledningen till varför Paris framställs som oberörd av Menelaos stora 

gästfrihet, i Herodotos texter, och inte känner någon skam i att röva bort Helena. 

Däremot i filmen Troy är inte Helena Afrodites gåva till Paris utan Paris är i Sparta 

tillsammans med Hektor för att fira fred mellan Sparta och Troja. Det kan tolkas som att 
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Wolfgang Petersen inte tagit fasta på betydelsen av grekernas gästfrihet när Paris 

bestämmer sig på plats för att ta med Helena.  

En annan aspekt som är intressant att diskutera är varför Paris inte bara tar med sig 

Helena, utan även en del av Menelaos skatter (Herodotos 2000, s. 149ff). Paris kan 

tänka sig lämna ifrån sig skatterna, men inte Helena, för att få slut på kriget. Varför tar 

då Paris med sig skatterna från Sparta, då han själv är en rik prins från Troja? En 

tänkbar anledning kan vara att Herodotos vill framställa att Paris tog med skatter för att 

minimera betydelsen inför sin far av hans medtagande av Helena hem till Troja. Filmen 

Troy har inte berört denna del av myten då det aldrig framkommer att Paris tar med sig 

något annat än Helena från Sparta. En möjlig orsak till att Wolfgang Petersen har 

uteslutit skatter är att han förmodligen vill framställa Paris som en oskuldsfull man som 

inte kan rå för sin passion för kärleken. Återigen ett sätt för Wolfgang Petersen att 

påvisa Paris goda karaktär.  

I filmen Troy när Paris och Hektor är på väg tillbaka till Troja, precis innan Paris 

visar Hektor att Helena är ombord, frågar Paris Hektor om han älskar honom och om 

Hektor skulle skydda honom från hans fiender (Troy 2004). Paris anspelar här på 

Hektors broderliga kärlek till honom för att på så sätt lindra Hektors ilska när han får se 

Helena. Till en början säger Hektor att de ska vända tillbaka och att han inte låter Paris 

starta ett krig på grund av en kvinna eftersom han anser att Helena bara är en i mängden 

av Paris alla kvinnor. Paris envisas och säger att han kommer att följa med Helena 

tillbaka till Sparta om så krävs och att han inte vill att hans bror ska utkämpa hans krig 

(Troy 2004). Även om Paris säger att han inte vill att Hektor ska utkämpa hans krig 

anser jag ändå att Paris önskar att Hektor skyddar honom eftersom Paris anspelar på den 

broderliga kärleken från början. Hektor visar sin broderliga kärlek till Paris genom att 

vända tillbaka skeppet mot Troja. Den broderliga kärleken påvisas också när Paris väljer 

att krypa till Hektor mitt i envigen med Menelaos för att han ska bli räddad av Hektor. 

Hektors broderliga kärlek till Paris gör att han väljer att gå in i envigen och rädda Paris 

genom att döda Menelaos. Hektor utför handlingen även om han är medveten om 

konsekvenserna som innebär att achaierna attackerar Troja eftersom överenskommelsen 

har brutits. Hektor väljer då Paris liv framför tusentals trojaners liv, eftersom det är hans 

bror. Wolfgang Petersen framställer den broderliga kärleken mellan Paris och Hektor 

som stark. En anledning till detta kan vara att Wolfgang Petersen måste ersätta 

gudinnan Afrodites kärlek till Paris, eftersom Wolfgang Petersen har uteslutit gudarna i 

filmen Troy för att skapa en mer verklighetstrogen känsla.  

I Iliaden ger trojanen Antenos förslag om att ge tillbaka Helena för att få slut på 

kriget vilket gör Paris ursinnig och påtalar att han aldrig kommer att ge upp Helena men 

att hennes skatter tillsammans med en del av sina egna, kan han ge som kompensation. 

Tinget viker sig för hans begäran (Iliaden 7.345–403). Varför går tinget inte emot Paris 

och lämnar tillbaka Helena och räddar hela Troja? En möjlig anledning är att Homeros 

anspelar på myten kring ”Paris dom” och då är trojanerna medvetna om att det är 

gudinnan Afrodites val att Helena skall vara tillsammans med Paris. Trojanerna vill inte 

gå emot en gudinnas vilja då hon troligvis skulle vända sig emot dem med förödande 

konsekvenser. Det kan kopplas till förgrekiska ordet thámbos som uttrycker den fruktan 

som väcks inför varje övernaturlig kraft (Flaceliére 1969, s. 199). En annan anledning 

till att Priamos i Iliaden väljer att inte lämna tillbaka Helena kan vara för att Priamos vet 

att Helena inte är anledningen till kriget, att lämna tillbaka henne skulle inte få kriget att 

upphöra. Det kan också vara så att Priamos är medveten om Paris starka kärlek till 

Helena att han skulle vara villig att gå i döden för henne, vilket Priamos inte vill riskera, 

då han älskar sin son. I Wolfgang Petersens version talar Hektor med Priamos om att 

lämna tillbaka Helena och att trojanerna inte ska få dö för att Paris ska få behålla sin 

trofé (Troy 2004). Anledningen varför trojanerna inte skickar tillbaka Helena i filmen 



  
 

- 22 - 

kan vara för att Priamos har uppfattningen att det är gudarnas vilja som har fört dem 

tillsammans och skulle de skicka tillbaka Helena skulle Paris följa efter och gå mot en 

säker död vilket inte är hans vilja. Trots att Priamos älskar sitt Troja, väljer han att offra 

hela sin stad för sin sons skull. Frågan kan då ställas om det verkligen är rimligt att låta 

en hel stad gå under för att beskydda sin familj. Att sätta en kvinna, eller kärleken till en 

kvinna, framför en hel stad står i motsats till det synsätt som dominerade under antiken 

enligt vilken en mans liv var värt tusen kvinnors liv, inte tvärtom (Clare 1994, s. 43). 

Detta är därför anmärkningsvärt eftersom Homeros både beskriver kvinnans position i 

relationen samtidigt som han visar att en kvinna är mer värd än en hel stad. Homeros är 

även motsägelsefull i sitt sätt att beskriva relationen mellan Paris och Helena. Enligt den 

antika grekiska kulturen, som även Homeros lyfter fram i Iliaden, skulle kvinnan veta 

sin plats, medan Homeros också beskriver att Helena både klandrar Paris och kallar 

honom för feg. På detta sätt ifrågasätter Helena Paris manliga värde, i motsatts till det 

antika grekiska synsättet då kvinnor skulle se, höra och fråga så lite som möjligt (Clare 

1994, s. 40ff). En tolkning av detta är att Homeros ifrågasätter den synen som det antika 

grekiska samhället hade på kvinnor. 

 

4.2 Paris med avseende på tapperhet 
 

Paris beskrivs i Iliaden som en atletisk man, som är snabb och pricksäker med sin 

pilbåge. Denna beskrivning skapar en bild av en man som är modig och villig att slåss 

både för sin kvinna och sitt land. Samtidigt beskriver Iliaden honom som en man som är 

feg och som inte vågar ta konsekvenserna av sitt handlande. Här kan det tolkas som att 

Homeros ställer sig frågande till den vidtagna norm som fanns under antika Grekland, 

gällande att ens inre egenskaper speglas i ens utseende. 

 I Iliaden stoltserar Paris framför sina män ute på krigsfältet samtidigt som han 

uppmanade till envig med någon av achaiernas hjältar då han plötsligt fick syn på den 

kraftfulle Menelaos och gömde sig då bland sina män av rädsla (Iliaden 3.22–37). 

Hektor såg det och sade till honom: 

 
 Paris, du fagre pultron, förförare, galen i kvinnor, o att du aldrig fötts, och må du få 

dö utan söner! Ja, det önskar jag innerligt dig – det vore ju bättre än denna skam att se 

dig så där, föraktad av alla! Nu lär de hånle, Achaias män med långvuxna lockar, de 

som trodde att du var den främste förkämpen av oss för du ser bra ut, men styrka och 

mod är det sämre beställt med! [...] (Iliaden 3.39–45). 

 

Återigen anser jag att Homeros anspelar på att de antika grekerna ansåg att män som 

hade ett vackert yttre även hade en hederlig karaktär när han låter Hektor säga att 

achaiernas män ansåg att Paris skulle vara den främste förkämpen av trojanerna på 

grund av hans vackra yttre.  

 I Iliaden beskrivs det inte någonstans att Paris har stridit innan hans envig med 

Menelaos. Detsamma gäller även i filmen Troy där Hektor frågar Paris om han någonsin 

har dödat en man eller sett en man dö och svaret Paris ger på dessa frågor är nekande 

(Troy 2004). 

 En fråga som kan ställas är varför Paris ger förslag, både i Iliaden och i Troy, om att 

möta Menelaos, en erfaren krigare, i en envig, när han själv inte har någon erfarenhet av 

att strida. Paris säger till Hektor att om Hektor verkligen vill att Paris ska möta 

Menelaos i en envig ställer han upp på det (Iliaden 3.59–72). Det framställs i Iliaden 

som att Paris ger förslag på en envig med Menelaos endast på grund av Hektors tidigare 

klander gentemot honom och att Paris uppfattar det som Hektors önskan. Det framställs 

också som att Paris får en insikt i vad hans fega agerande har orsakat när Hektor säger 



  
 

- 23 - 

till honom att han har dragit skam över sig själv inför hans fiender. Det kan också vara 

en anledning till varför han ger förslaget om envigen eftersom de antika grekerna ansåg 

det fasanfullt att bli förlöjligad och framförallt inför sina fiender (Gerö 2008, s. 124). I 

filmen Troy är det Paris själv som ger förslaget om envigen med Menelaos och 

anledningen till förslaget visar sig när Paris säger att han inte vill att fler trojaner ska dö 

för hans skull. Paris anledning till en envig är då raka motsatsen i filmen till vad den är i 

Iliaden. Förmodligen har Wolfgang Petersen ändrat denna anledning på grund av att han 

vill framställa Paris som mer hederlig än vad han framställs i Iliaden. Paris ska 

framställas som en av de goda i filmen, och hjälten i filmen ska alltid vara beredd att 

offra sig själv. 

 Det finns skillnader i Iliadens beskrivning av envigen med Menelaos gentemot den i 

filmen Troy. I Iliaden skildras Paris som chanslös mot Menelaos då striden är snabbt 

över och Menelaos är den klart överlägsna av de två (Iliaden 3.346–368). Det är även 

Afrodite som räddar Paris ur tvekampen eftersom hon inte vill att han ska dö (Iliaden 

3.370–382). Däremot i Wolfgang Petersens framställning av envigen visar sig Paris 

stridsduglig med tanke på att Menelaos är en av achaiernas bäste krigare, och Paris 

lyckas försvara sig ett tag, trots att Menelaos är den överlägsna och vinner envigen. I 

skillnad till Iliaden så finns det inte någon gudinna som ingriper och räddar Paris utan 

det är Paris som tar beslutet att rädda sig själv genom att krypa iväg till sin bror precis 

när Menelaos ska döda honom (Troy 2004). Wolfgang Petersens skildring av envigens 

slut kan betraktas som otidsenlig eftersom det mest otänkbara för en man i antiken var 

att bli till åtlöje inför andra och speciellt ens fiender (Gerö 2008, s. 124). Eller är det så 

att det är i denna scen som Wolfgang Petersen visar att Paris inte är en tapper hjälte. När 

Paris ger sitt förslag om envigen med Menelaos i filmen Troy framställs det som att han 

vill rädda sin heder, sin kärlek och sitt fosterland från att gå under. Men när han räddar 

sitt egna liv genom att krypa iväg och gömma sig bakom Hektor undgår han en 

hedervärdig död och förlorar då sin heder och blir till åtlöje inför sina fiender och 

dessutom får hans fostermän dö i hans ställe. Även här anspelar Wolfgang Petersen på 

att Paris inte är lika tapper som en kungason borde vara. Eftersom en krigare i antiken 

strävade efter odödlighet genom ryktbarhet och genom tapperhet i krig vann denne ära 

som i sin tur ledde till ryktbarhet (Gerö 2008, s. 129).  

 Då Paris flyr undan en hedervärdig död framställs inte hans mod som tillräcklig i 

varken Iliaden eller i filmen Troy. I Iliaden är det dock inte Paris beslut att räddas ur 

envigen utan det är gudinnan Afrodite som gör det valet och om Afrodite inte hade valt 

att rädda Paris hade förmodligen han blivit dödad av Menelaos. Eftersom Menelaos 

vann envigen i Iliaden bör han ha erhållit Helena tillsammans med hennes skatter men 

Paris bröt den överenskommelsen eftersom han behöll Helena. I Troy dödar Hektor 

Menelaos men Helena bör ändå ha blivit tillbakalämnad till achaierna men även i filmen 

Troy bröt Paris avtalet genom att behålla henne. Återigen bevisas att Iliaden och Troy 

framställer att Paris inte verkar ha en ädel karaktär eftersom han bryter avtalet med 

Menelaos även om det var han som föreslog avtalets innehåll. 

 I Iliaden när Afrodite ska hämta Helena till Paris sängkammare efter hans envig med 

Menelaos vägrar hon först följa med och säger: 
 

Jag tänker verkligen inte gå dit och dela hans läger – det vore ändå en skam! [...] 

(Iliaden 3.406–411). 

 

Afrodite hotar då Helena och Helena har inget annat val än att följa med (Iliaden 3.413–

417). Även här är det tydligt att tapperhet är en karaktär som en man bör inneha, då 

Helena anser att det vore en skam även för henne att vara med en sådan feg man. Även 

längre fram i Iliaden påvisas Paris fega karaktär när Hektor kommer för att hämta 

tillbaka Paris till striden och han hittar sin bror självömkande, medan Helena klandrar 
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gudarna för att ha valt en sådan karaktärslös man till henne (Iliaden 6.321–355). I 

filmen Troy har Wolfgang Petersen valt att framställa Paris som ångerfull efter envigen, 

han känner skam för att han flydde sin död och han vet att han nu har förlorat sin heder. 

Här väljer Helena att trösta Paris och påpekar att han var modig som mötte en sådan 

erfaren krigare som Menelaos (Troy 2004), istället för som i Iliaden då hon hånar 

honom (Iliaden 3.428–429).  

 En aspekt på Helenas medkänsla för Paris efter envigen kan då vara att hon enligt det 

traditionella antika grekiska sättet möjligtvis känner sig tvingad att uppmuntra Paris och 

bortförklara hans onekliga fega handling han precis utfört (Clare 1994, s.41). Det är 

dock mer troligt att detta är Wolfgang Petersens sätt att visa hur mycket Helena älskar 

Paris. Hon är förblindad av kärleken till Paris att hon inte ser hans fega handlingar. 

Wolfgang Petersens skildring om Helenas uppförande gentemot Paris efter envigen är 

en skillnad till Homeros skildring av samma händelse där Helena istället klandrar Paris 

för hans feghet samt säger åt honom att han borde gå ut och möta Menelaos i en 

tvekamp återigen. Helena kallar Paris för en man som inte har förnuft att känna någon 

skam eller har någon karaktär (Iliaden 6.321–355). Männen under antiken skulle 

kontrollera sina fruar och hustrun fick lära sig att se, höra och fråga så lite som möjligt 

(Clare 1994, s. 40). Därför anser jag att beteendet från Helena i Iliaden bör vara 

oacceptabelt i Paris ögon då det inte överensstämmer med hur de antika grekerna ansåg 

att kvinnor skulle bete sig i en relation. 

 I Iliaden när Hektor och Paris ska återgå till striden säger Hektor till Paris: 

 
 [...] Ingen enda som dömer dig rättvist, kan väl förneka din stridsduglighet, ty feg är 

du inte [...] i mitt hjärta sörjer jag djupt när jag hör dig förhånas av våra egna män som 

fått utstå så mycket för din skull [...] (Iliaden 6.521–525). 

 

I och med det uttalandet har Hektor ändrat inställning till sin bror Paris då Hektor 

beskriver Paris som både stridsduglig och modig och dessutom att han förtjänar mer än 

att hånas av hans egna män. Det kan uppfattas som märkligt på grund av att 

genomgående i Iliaden har Hektor en ilska mot sin bror för vad han har förorsakat Troja 

och dessutom kallar Hektor Paris för ”fager pultron” åtskilliga gånger. Homeros 

framställer Paris som feg trots sitt vackra utseende eftersom det påpekas åtskilliga 

gånger i Iliaden och av flera karaktärer som exempelvis Helena, Hektor och Diomedes 

där Diomedes kallar Paris för ”räddhågad odugling”. I Wolfgang Petersens version av 

denna vändning är när Hektor står inför envigen med Achillevs och hans sista ord till 

Paris är när han förklarar för Paris att Paris är en prins av Troja och att Hektor vet att 

Paris kommer att göra honom stolt. Min tolkning av Hektors uttalande till Paris i filmen 

Troy är att Hektor inte anser att Paris har gjort skäl för sin titel än men att han vet att 

han kommer att göra det framöver.     

 Iliaden slutar med Hektors begravning och berör därför inte scenen då Paris dödar 

Achillevs. I myten om Achillevs död skildras denna händelse olika där en variant 

beskriver att Paris stod uppe på Trojas murar och sköt Achillevs i hälen med hjälp av 

Apollons styrning när Achillevs rusar fram emot murarna (Michalopoulos & Ovidius 

2006, s.129). En annan version av myten beskriver att det var Poseidon och Apollon 

som befallde den fega prinsen Paris att skjuta Achillevs i hälen när denne vände sin 

rygg till (Macrone 1997, s. 103). Förmodligen anspelar Iliaden på den första versionen 

av myten eftersom när Hektor är nära sin död i sitt möte med Achillevs säger han till 

honom att Achillevs bör akta sig för att inte Paris tillsammans med guden Apollon 

förgör honom på grund av Hektors död.  

Man kan fundera på om det är Homeros sätt att anspela på fortsättningen kring det 

trojanska kriget och Achillevs död, som inte är en del av Iliaden. Alternativt kan det 

diskuteras om det var ett sätt att visa Paris broderliga kärlek till Hektor eftersom han 
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kommer att hämnas Hektors död även om han är feg. Wolfgang Petersens version 

verkar baseras på den andra versionen av myten om Achillevs död eftersom Paris 

skjuter Achillevs i hälen när han har ryggen emot Paris. Paris agerande i filmen Troy 

vid dödandet av Achillevs kan tolkas som att Paris ska framställas av Wolfgang 

Petersen som för feg för att möta Achillevs i närstrid. Samtidigt bör det has i åtanke att 

Paris främste vapen enligt både Iliaden och filmen Troy är hans båge och Paris har inga 

andra vapen att tillgå i den scenen; dessutom är Achillevs den mest fruktade krigaren.  

4.3 Varför finns det skillnader i Iliaden gentemot filmen Troy i 
perspektivet antik grekisk kultur kontra 2000-talets moderna 
filmskapande? 

Det finns många olika anledningar till varför det finns skillnader i Iliaden gentemot 

filmen Troy. Alla skillnader kommer inte beröras. 

 Troy är en film som är skapad i modern tid av Wolfgang Petersen och som är 

inspirerad av ett verk som är mer än två tusen år gammalt. Då Iliaden antas ha 

komponerats på 700-talet f. Kr kan det vara svårt för en producent på 2000-talet att fullt 

ut förstå hur författaren tänkte eller vad han ville åstadkomma med verket Iliaden. 

Kanske är det så att Wolfgang Petersen inte ville förstå Iliaden, utan enbart skapa en bra 

kärlekshistoria. Dessutom finns det inga klara fakta över hur det var under antiken utan 

många gånger är det tolkningar av diverse ”bevis” som utgör dess ”fakta” såsom 

målningar och konstverk. Därför anser jag att det endast är möjligt att spekulera och 

försöka tolka Homeros mening och framställning av Iliaden.  

 En aspekt som kan skapa skillnader i en film som är baserad på ett litterärt verk är att 

innehållet måste bli komprimerat för att kunna framställas som en film. Därför kan 

händelser både tas bort eller ändras. Även karaktärerna anpassas till filmduken. I filmen 

Troy har Wolfgang Petersen ändrat berättelsen i Iliaden. Exempelvis visar Wolfgang 

Petersen inte att Paris är med i striderna förutom när han möter Menelaos i envigen och 

precis i slutet av filmen när achaierna intar Troja. Det är omöjligt för en producent att 

återskapa ett litterärt verk rakt av på filmduken för att dels skulle filmen bli timtals lång 

och dels skulle filmen bli för långdragen för att fånga åskådarnas intresse. Därför 

behöver Wolfgang Petersen ändra innehållet i filmen Troy gentemot händelserna i 

Iliaden. Dagens regissörer vill dessutom skapa en viss stämning i sina filmer som de 

producerar såsom olika sorters underhållning i form av spänning, skräck och humor 

vilket också kan orsaka skillnader från det litterära verket. Detta argument stöds av 

Solomon som framhåller att filmer som är baserade på litterära verk berättar en 

fängslande historia som inte nödvändigtvis måste vara som originalberättelsen 

(Solomon 2001, s. 94). Anledningen till att regissörer vill skapa en stämning är för att 

tilltala en viss målgrupp av åskådare samt fånga deras entusiasm för filmen. Filmen 

Troy behövde vara en modernare version av Iliaden för att fängsla dagens åskådare.  

 Wolfgang Petersen har sin egen anledning till skapandet av filmen vilket präglar 

filmens innehåll. Wolfgang Petersens egen tolkning av verket Iliaden samt hans egen 

tolkning av Paris karaktär återspeglas i filmen. Det behöver nödvändigtvis inte vara 

samma syn på Parisgestalten som Homeros vill framställa. Wolfgang Petersens egna 

tolkningar kan därför skapa ändringar i filmens framställning av Parisgestaltens 

karaktärsdrag. Dessutom har Wolfgang Petersen säkerligen utfört ändringar från Iliaden 

vid skapandet av filmen Troy för att kunna anpassa den moderna världens förväntningar 

och förutfattade meningar om det antika Grekland och deras levnadssätt. Den moderna 

världens förväntningar och förutfattade meningar om det antika Grekland kanske inte 

alltid stämmer överrens med hur Homeros framställer vissa aspekter i antiken i verket 

Iliaden. De förutfattade meningarna om det antika Grekland och deras myter kan vara 
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alltifrån klädsel, utseende, städers uppbyggnad och språk till mytologiska händelser. 

Hade exempelvis Wolfgang Petersen inte tagit hänsyn till de moderna åskådarnas 

förutfattade meningar hade filmen förmodligen inte överrensstämt med deras 

förväntningar. Nu har inte Wolfgang Petersen följt Iliadens händelser till punkt och 

pricka utan de skiljer sig åt till viss del men jag anser ändå att han har tagit med kärnan i 

Iliaden genom att ha med Paris kärlek till Helena, Hektors död, och striderna mellan 

trojanerna och achaierna.     

  En stor orsak till att det är många skillnader mellan Iliaden och Troy är att Wolfgang 

Petersen har valt att utesluta gudars ingripande i filmen. Det finns inga gudar i filmen 

Troy utan enbart heliga tempel medan i Iliaden utför gudarna direkta handlingar. Till 

exempel i Iliaden räddas Paris av Afrodite från envigen medan i filmen är det Paris som 

räddar sig själv. Varför har då Wolfgang Petersen valt att plocka bort gudarna i sin 

version? Bakgrunden till det är troligtvis att i den moderna tiden och hos dagens 

individer uppfattas inte gudarna på det sättet som de gjorde under antiken. De flesta 

människor idag anser inte att guden/gudarna har samma makt eller utför handlingar som 

de gamla grekerna ansåg att de gjorde. I det antika Grekland hade gudarna stor 

betydelse för människor och människornas handlingar, som till exempel att man offrade 

till gudarna för att våga korsa floder, man trodde att gudarna kunde genom direkta 

handlingar straffa eller gynna människornas liv (Clare 1994, s. 14). Även om det i vissa 

delar av världen idag finns en stark gudatro så har tilltron till gudarna ersatts på många 

ställen med en tilltro till vetenskapen. Wolfgang Petersen har producerat sin film med 

framställningen att det är människornas egna handlingar som för med sig konsekvenser 

och inte handlingar av gudar. Åskådarna kan därför relatera till filmen på ett bättre sätt 

och den blir mer trovärdig utifrån dagens synsätt. Även om Wolfgang Petersen har 

uteslutit gudarnas handlingar har han inte helt uteslutit betydelsen av gudarna för 

människorna under antiken. Det tydliggörs exempelvis genom när Priamos säger till 

Hektor att det är gudarnas vilja att Helena och Paris är tillsammans (Troy 2004). Ett 

annat exempel är när Priamos säger att Apollon vakar över Troja och att inte ens 

Agamemnon kan rå på gudarna (Troy 2004). Om Wolfgang Petersen hade uteslutit även 

gudarnas betydelse för människorna under antiken hade det enligt min uppfattning varit 

ett stort misstag eftersom Iliaden bygger på gudarnas handlingar och dess inverkan på 

människornas liv. 
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5 Slutsatser 

Paris framställs som driven av sin kärlek till Helena i både Iliaden och i filmen Troy och 

att det är orsaken till att han gör vad som helst för att få behålla henne. Enligt Paris är 

Helena värd tiotusentals mäns liv i de båda verken då Paris är villig att offra hela Troja 

för hennes skull. Det kan tyckas vara en märklig framställning av Paris och synen på 

kvinnan under antiken eftersom kvinnorna under antiken enligt Clare hade föga 

betydelse där männen ansåg att en mans liv var värt tusen kvinnors liv, inte tvärtom. 

Detta kan dock förklaras av det grekiska uttrycket eros, som enligt de antika grekerna 

stod för kärlek och åtrå och som ansågs vara farlig och kvalfull. Då de antika grekerna 

ansåg att kärleken kunde gå över lik och att den gav lika mycket lust som lidande kan 

det vara grunden till att både Homeros och Wolfgang Petersen framhåller att Paris var 

förblindad av sin kärlek och sin åtrå till Helena. En skillnad mellan Iliaden och filmen 

Troy med avseende på kärlek är den broderliga kärleken. I filmen Troy visas den 

broderliga kärleken ett flertal gånger, som exempelvis på skeppet och i slutet av 

envigen. Iliaden anspelar inte lika starkt på den broderliga kärleken mellan Paris och 

Hektor då Homeros istället har använt Afrodites kärlek till Paris på ett starkt plan i 

Iliaden. Paris framställs överlag som feg både i Iliaden och i filmen Troy. I Troy är 

Paris endast med och strider när Troja redan håller på att falla, bortsett från hans envig 

med Menelaos. Dock vill Wolfgang Petersen framställa att Paris till slut tar sitt mod 

tillfånga och offrar kärleken för att ta ansvar för sina handlingar när han väljer att stanna 

kvar och slåss för Troja i slutet av filmen. I motsats till Wolfgang Petersens version är 

Paris med i striderna genom hela Iliaden och han dödar samt sårar många mäktiga 

krigare, även om han gör det på avstånd. Det framställs av Homeros att Paris är med och 

försvarar Troja under hela kriget vilket jag anser som en tapprare karaktärsframställning 

än Wolfgang Petersens, även om Paris framställs som feg överlag i Iliaden.    

 Hur trogen är då filmen Troy Iliaden? Den största skillnaden verken emellan är att i 

filmen Troy är Paris en huvudkaraktär, medan i Iliaden är han en bikaraktär. Wolfgang 

Petersen väljer att dramatisera en kärlekshistoria mitt under det trojanska kriget, medan 

Homeros fokus ligger på striderna i det trojanska kriget. Filmen Troy är endast 

inspirerad av Iliaden och inte baserad på den. Jag anser att Wolfgang Petersen har 

försökt att skapa essensen av Iliaden snarare än att exakt återskapa specifika händelser.  

Det finns skillnader mellan Iliaden och filmen Troy utifrån perspektivet antik grekisk 

kultur kontra 2000-talets moderna filmskapande. Skillnader verken emellan är 

exempelvis Wolfgang Petersens uteslutande av gudarnas ingripande i filmen och 

framställningen av Helenas känslor för Paris och Menelaos. Wolfgang Petersens 

anpassning till moderna åskådare är en orsak till skillnader. Dessutom kan Wolfgang 

Petersen själv ha haft svårt att förstå vad Homeros ville åstadkomma med Iliaden. För 

att summera är att det svårt för nutida producenter att försöka återskapa ett antikt 

litterärt verk. Wolfgang Petersen har ändå grundat framställningen av Parisgestalten på 

Iliaden, men det framkommer tydligt att han har valt bort många stora delar ur Iliaden 

för att kunna berätta en kärlekshistoria. 
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