
Graciöst vapenskrammel. Beväpnade, manliga dansare i romersk bildvärld 

1 
 

(bild 1) Mitt namn är Julia Habetzeder och jag är doktorand i Stockholm. Jag är också knuten 
till forskarskolan i estetiska vetenskaper, som inkluderar 21 doktorander från olika estetiska 
ämnen. Den avhandling som jag arbetar med kretsar kring dansens ikonografi – jag studerar 
identifierbara avbildningar av manliga dansare i romersk bildvärld.  

(bild 2) Idag har jag tänkt prata om dessa två figurtyper, som förekommer på s.k. nyattiska 
reliefer: närmare bestämt på en plan relief, fyra marmorkraterer och ett oscillum. Det är alltså 
ett väldigt begränsat material och jag tänkte att det kunde passa för en kort presentation. Som 
så många andra forskare inom romersk ikonografi idag intresserar jag mig för hur dessa 
avbildningar uppfattades av de samtida åskådarna: varför introducerades detta motiv i den 
romerska ikonografin och vilket budskap ville man förmedla genom dessa dansande herrar? 
Jag kommer mycket kort att presentera två tidigare tolkningar av figurtyperna och sedan 
avsluta med vad jag tror är svaret på de två frågorna.  

Först några ord om nyattiska reliefer. De pryder dekorativ skulptur, så som t.ex. 
reliefplattor, marmorkraterer, oscilla och putealer. Sådana skulpturer var särskilt populära i 
välbärgade romerska villor under senrepublikansk- och tidig kejsartid. Ett begränsat antal 
motiv återkommer på dessa reliefer i olika tappningar, vilket har lett till antagandet att det är 
berömda grekiska förebilder som avbildas. Enligt detta synsätt var deras primära syfte att 
påvisa ägarens goda kunskaper om, och smak beträffande berömda grekiska konstverk. Enligt 
den äldre tolkningen går alltså figurtyperna som förekommer på de nyattiska relieferna 
tillbaka på berömda grekiska original. Det brukar vara det som anses kännetecknande för 
denna grupp av reliefer – därav namnet ”nyattiska”. 

(bild 3) I vissa fall finns faktiskt tidigare grekiska versioner av motiven i fråga bevarade 
och de två beväpnade dansarna är just ett exempel på detta. Det finns nämligen två fragment 
från en votivbas som hittades strax norr om Parthenons nordvästra hörn år 1923. Det är den 
s.k. Xenoklesbasen och den kan dateras till 300-talet f.Kr. Allt talar för att den avbildar 
pyrrhiska dansare. 

Tillbaka till de romerska, nyattiska relieferna. I Vatikanmuseerna finns en relief som kan 
vara en fullskalig kopia av den grekiska votivbasen. Den hittades i Palestrina, 35 km sydöst 
om Rom innan år 1788. Så tyvärr saknas närmare information om fyndkontexten. Denna relief 
brukar ses som en fullskalig kopia av den grekiska votivbasen. Men man får hålla i minnet att 
den grekiska reliefen är väldigt fragmentariskt bevarad. 

(bild 4) Bland de nyattiska relieferna finns det ytterligare en bildsekvens med sex 
beväpnade dansare. Men kompositionen är inte den samma som den vi såg på reliefen i 
Vatikan-museerna. Här finns två dansare som avviker från de återkommande figurtyperna. I 
det här fallet är dansarna också avbildade på en välvd yta – på en marmorkrater. Krateren 
hittades under sjuttiotalets utgrävningar vid den s.k. Poppeas villa i dagens Torre Annunziata i 
Kampanien. 

(bild 5) Men i övrigt förekommer de nyattiska dansarna tillsammans med helt andra 
figurtyper – den mest förvirrande blandningen finns på den s.k. Sosiboskrateren i Louvren. 
Om man vill hålla fast vid tolkningen av figurerna som avbildningar av berömda grekiska och 
hellenistiska motiv kan Sosiboskrateren i första hand ses som ett axplock av berömda motiv, 
där helhetsintrycket är helt underordnat viljan att avbilda ett brett urval av välkända figurer. 

Men viljan att kunna tillskriva helheten en betydelse – och framför allt viljan att förklara 
dansarnas roll i det hela – har lett forskare till att tolka dansarna som cureter och därmed som 
medlemmar i Dionysos thiasos. Utifrån en sådan tolkning så passar den beväpnade dansaren 
bättre in bland Sosiboskraterens satyr och mänader. Till saken hör också att de återstående 
avbildningarna av vapendansare visar dem tillsammans med olika dionysiska figurer. 

(bild 6) På en marmorkrater i Villa Borghese avbildas vapendansarna tillsammans med 
nymfer i en procession mot ett altare där Pan sitter och (bild 7) på ett fragment av en annan 
krater som finns i Vatikanmuseerna har de två vapendansarna placerats på varsin sida om en 
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satyr. (bild 8) Den sista vapendansaren avbildas på ett oscillum som hittades i De gyllene 
amorinernas hus i Pompeji. Här syns dansaren på den ena sidan och en mänad på den andra. 
Så med tanke på att dansarna ofta avbildades tillsammans med dionysiska väsen, kan det ligga 
nära till hands att se dem som medlemmar i Dionysos thiasos. 

Denna tolkning bygger också på två skriftliga referenser. I Euripides Backanterna finns en 
sekvens där kören nämner att cureternas dans övertogs av satyrerna. Men vilka var då 
cureterna? Jo, de figurerar i berättelser om Zeus födelse, där de skyddar det gudomliga 
spädbarnet från fadern, d.v.s. Chronos. Deras vapendans överröstade Zeus skrik och höll på så 
sätt hans existens hemlig. (bild 9) Denna scen finns bl.a. avbildad på s.k. Campanareliefer, 
som denna som finns i British Museum. Här har Zeus namn ristats in ovanför spädbarnets 
huvud och bredvid honom ligger en liten åskvigg. 

Den andra skriftliga referensen är 900 år senare än Euripides, den kommer alltså från 500-
talet e.Kr. Det gäller Nonnos Dionysiaca. Här har episoden med cureterna övertagits till 
Dionysos födelse – denna gång skyddar de Dionysos som spädbarn från den svartsjuka Hera 
som vill ta ut sin ilska på sin makes, d.v.s. Zeus, oäkta son. (bild 10) Även denna episod finns 
avbildad, men det motivet är betydligt mer ovanligt än det där cureterna dansar kring Zeus. 
Här syns en skildring av myten på ett sarkofaglock från den andra hälften av 100-talet e.Kr. 

Det finns en kronologisk uppdelning mellan bevarade avbildningar av cureterna vid Zeus 
respektive Dionysos födelse. Avbildningarna av myten kring Zeus födelse förekommer 
fr.o.m. 100-talet f.Kr., medan de tidigaste avbildningarna av cureterna vid Dionysos födelse 
dateras till 100-talet e.Kr.  

De nyattiska beväpnade dansarna skulle i så fall vara de tidigaste bevarade avbildningarna 
där cureterna kopplas ihop med Dionysos thiasos. Trots det visas de, som vi har sett, aldrig 
tillsammans med Dionysos själv. Det kan tyckas lite märkligt, eftersom det faktiskt finns en 
återkommande motivtyp i den nyattiska repertoaren som visar Hermes med Dionysosbarnet. 
Som alltid kan det förståss bero på att evidens har gått förlorad över årtusendena. Som vi har 
sett så finns det bara ett fåtal nyattiska beväpnade dansare bevarade. Men i min mening talar 
det som finns bevarat inte för att föreställningen om cureter som medlemmar i Dionysos 
thiasos var så väl förankrad att de beväpnade dansarna på de nyattiska relieferna skulle 
uppfattas som självklara kompanjoner till satyrer och mänader.  

(bild 11) Vad tror då jag att dessa dansare representerade? Motivet är säkert hämtat från 
grekiska avbildningar av pyrrhiska dansare, men jag tror att det anammades inom den 
nyattiska repertoaren för att fylla en funktion. Jag tror att det är just deras funktion som 
dansare som var det centrala. Avbildningar av dansare och musiker är ett dominerande inslag 
bland de nyattiska relieferna. Bland manliga dansare rör det sig så gott som bara om satyrer. 

Det var säkert inte helt oproblematiskt att avbilda manliga dansare i senrepublikens och 
den tidiga kejsartidens Rom – i skriftliga källor omnämns dans gång på gång som någonting 
omanligt. Dansande satyrer väckte säkert inte anstöt, eftersom det rör sig om mytologiska 
figurer med en lössläppt natur – de representerade helt enkelt det andra, en motbild. Jag tror 
att de beväpnade dansarna infördes eftersom de med sin koppling till krigskonst och vapen 
inte väckte anstöt, trots att de var dansare. I litteraturen omtalas den pyrrhiska dansen alltid 
när danskonsten ska försvaras. Vapendansare skulle alltså inte heller väcka anstöt, samtidigt 
som de kunde användas som ett alternativ-, och en kontrast till de dansande satyrerna.  

Satyrernas dans kännetecknas nämligen av överdriven rörelse medan vapendansen präglas 
av mycket återhållsamma rörelser. Vapendansens formspråk kan säkerligen kopplas samman 
med uppfattningen om ett behärskat kroppsspråk som manligt och ett okontrollerat som 
kvinnligt – en uppfattning som bl.a. framträder i Ciceros och Quintilianus retoriska 
handböcker. 

 


