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Detta projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, syftar till att undersöka vad som händer med de 
lokala kulterna i centrala Mindre Asien (främst Lydien och Frygien) efter att perserna erövrat 
Anatolien vid 500-t mitt f Kr. Kulterna och dess ritualer var ju sedan hettitisk tid intimt 
förknippade med de lokala kungarna, men detta förhållande försvann i och med att Anatolien 
införlivades i perserriket. Hur detta förändrade styrelseskick kom att påverka de lokala 
kultritualerna är en av de huvudfrågor som jag undersöker. 

Projektet omfattar alla typer av materiell evidens samt antika skriftliga källor och den 
materialgrupp som jag studerat under hösten är myter. Flera av de myter eller berättelser som 
behandlar Midas fick ett uppsving under den klassiska eller akamenidiska perioden, vilket är 
intressant med tanke på att varken Midas eller det frygiska riket då längre existerade. En 
mindre delstudie av den här undersökningen är den som behandlar Midas åsneöron. 
 
Midas åsneöron 
Midas finns avbildad nästan uteslutande på grekiska vaser och i ett enda sammanhang under 
antiken, nämligen där den tillfångatagna Silenos presenteras för Midas sittande på sin tron. 
Under klassisk tid börjar Midas framställas med åsneöron. Varför han kom att avbildas med 
åsneöron har diskuterats av flera forskare men någon trovärdig förklaring har hittills inte 
framlagts. 
 
Midas under arkaisk tid 
Midas avbildas under arkaisk tid på svartfigurig keramik i en grekisk omgivning, iklädd 
himation, sittande på en okladias och utan åsneöron (LIMC, s.v. Midas, nos. 10, 35 - 37). 
Scenen ska förmodligen uppfattas som utomhus då vi har en scen med ett stort träd framför 
tronen. Denna typ av vasbild förekommer från 550 till 500 f Kr. Därefter saknar vi bilder av 
Midas innan han återvänder på 440-talet.  
 
Midas under klassisk eller akamenidisk tid 
Ungefär samtidigt på 440-talet dyker Midas upp på både rödfigurig keramik och på mynt från 
Phokaia men nu med åsneöron och en i övrigt drastiskt förändrad ikonografi (LIMC, s.v. 
Midas, nos. 1, 38 - 41). Det är inte längre en utomhusscen, utan händelsen utspelar sig nu i 
palatsmiljö. Likheten med persiska audiensscener är slående, vilket M. Miller (Antike Kunst 
31, 1988, 79-89) har demonstrerat. Midas sitter liksom Xerxes (avbildad på relieferna från 
Apadana, Persepolis) på en tron av persisk modell och Midas klädsel är förändrad, troligen i 
ett försök att imitera den akamenidiska dräkten. Övriga personer och attribut återspeglar 
också det persiska. Eunucken som fläktar Xerxes har blivit en kvinna på de grekiska vaserna 
men med samma funktion. Klädseln är vidare inspirerad av det persiska med långärmade 
tunikor, byxor (anaxyrides) och luvor (s k. kyrbasia eller tiara). 

Det är i denna kontext som Midas för första gången avbildas med åsneöron och de kan m a 
o kopplas till en persisk hovkontext. Midas var sinnebilden av en orientalisk kung och för en 
samtida grek representerade han i detta sammanhang förmodligen storkungen. Förklaringen 
till åsneöronen ska vi därför inte söka hos frygierna utan snarare hos grekernas bild av 
perserkungen. 
 
Skriftliga källor 
Den första skriftliga källan som omnämner åsneöronen är Plutos (286-87) av Aristofanes, 
daterad till 388 f Kr, men författaren ger ingen förklaring till öronen. På det sätt han 
omnämner Midas öron är det emellertid helt klart att publiken var väl förtrogen med dessa.  



När vi söker en förklaring till öronen bör vi skilja på historiska och mytologiska 
förklaringar. Om vi gör detta framstår inte längre de antika källorna som lika förvirrade som 
tidigare forskare hävdat. Utan tvärtom har vi en endast en praktisk eller om vi så vill historisk 
förklaring till öronen, nämligen att de symboliserade de spioner eller informanter som Midas 
omgav sig med (Konon FGrH 26 F1, I ; Suda s.v. Midas; Schol. Ar. Plut. 287).  

Min teori är att åsneöronen symboliserade de informanter/spioner som Perserkungen 
omgav sig med. Denna förklaring får ytterligare stöd av de grekiska texter som refererar till 
perserkungens spioner som just Kungens ögon eller öron. I de grekiska källorna används 
uttrycket som ett officiellt namn för detta ämbete. Det är vidare av intresse att det är vid denna 
tid, 400-t mitt, som en form av spionfobi hos grekerna kommer till uttryck. Första 
omnämnandet av Kungens ögon finns hos Aischylos (Pers. 978-85) 472 f Kr, och den första 
referensen till Kungens öron dyker upp något senare hos Xenofon (Cyrop. 8.2.12) ca 362 f 
Kr, men det är klart att uttrycket var då väl känt av grekerna. 

Om vi nu tittar närmare på Ovidius berättelse om Midas (Met. 11.172-193) som är den 
enda antika källa som egentligen förmedlar den mytologiska berättelsen kopplad till öronen, 
så kan vi se hur samma förklaring finns avspeglad även i den mytologiska. Ovidius berättar 
hur en av Midas anställda, som också fungerade som hans barberare, kände till hemligheten 
med åsneöronen, men inte vågade berätta den för någon, utan istället grävde en grop i marken 
i vilken han avslöjar sin hemlighet. Emellertid kom det att växa upp vass på den igenfyllda 
gropen som viskande förmedlade hemligheten när de svajade i vinden. Barberaren kan här 
jämföras med perserkungens informant eller spion, som naturligtvis inte heller fick dela sin 
information med någon annan än kungen. 
 
Slutsats 
Som historisk förklaring till åsneöronen föreslår jag att de ursprungligen var avsedda som en 
referens till perserkungens spioner, som allmänt gick under benämningen Kungens öron i 
Grekland. Huruvida en sådan befattning och benämning verkligen existerade hos perserna är 
en annan omdiskuterad men i detta sammanhang irrelevant fråga. 
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