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Mitt intresse för bilder i den antika världen inleddes med ett studium av häst-och-vagns-
motivet på tidig grekisk keramik från sen bronsålder (mykensk tid) till järnålder (geometrisk 
tid). Min ingång till studiet var en så småningom utvecklad insikt om att målningsgången – 
var på respektive sida eller på vasen som helhet som målaren hade börjat måla, och hur han 
hade fortsatt – kunde ge upplysningar som kunde bli till nytta vid den innehållsliga tolkningen 
av scenerna.  

Förutsättningen låg i produktionssättet: att häst-och-vagnsmotivet, liksom en del 
andra motiv, målades om och om igen, i en mängdproduktion av hantverksmässig art. Denna 
kraftfulla repetition av komplexa figurmotiv gjorde att det med nödvändighet uppstod 
skillnader mellan en målningsversion och en annan. Det är fråga om små skillnader av 
närmast mekanisk art som i måleriet uppenbarade sig som minskning av antalet 
målningselement, förenkling av elementens former, olika slag av förbiseenden och slarv, 
m.m. Dessa skillnader kunde observeras också på enskilda vaser, mellan den ena sidans 
version och den andra. De gick hand i hand med andra förändringar som var mindre tätt 
förbundna med den tekniskt-repetitiva processen. Genom ett mycket noggrant studium av 
samtliga förändringar, utgående just från enskilda vaser och enskilda identifieringsbara 
målare, kunde jag tydligt se en systematik hos dem och således känna att jag hittat en metodik 
för keramikbildstudium som inte applicerats tidigare. Jag har skrivit runt detta i flera artiklar 
men ännu inte lagt fram den tänkta koncentrerade framställning jag från början siktat mot.  

Metoden är ägnad för att studera produkterna från ett väl sammanhållet 
hantverkskollektiv där traditionen styr, både kring vad som målas på keramiken (motiv) och 
hur det målas (allt från komposition och form till anläggningen av måleriet på vasytan och 
målningsgången); dvs. för att studera en standard. Om man via förändringarna kan få fram en 
approximativt kronologisk serie för t ex ett visst standardiserat motiv, kan det bli möjligt att 
urskilja detta motivs uppkomst, dvs. standardens uppkomst. Det kan också bli möjligt att 
studera avvikelserna från standarden.  

Standardens uppkomst och avvikelserna från standarden erbjuder de två 
huvudsakliga möjligheterna för den moderne betraktaren att skapa sig en förståelse av vad 
motivet vill framställa, utöver den grundläggande representationen. I fallet med häst-och-
vagns-motivet är det grundläggande just häst-och-vagn eller ekipage (som ingen kan 
betvivla), medan allt övrigt är till olika grader osäkert: om det är fråga om långsam eller 
snabb rörelse, om kontexten är religiös kult, begravning, strid, etc. Både i det mykenska och 
attiska geometriska sammanhanget har häst-och-vagnsmotivets tidigaste förekomst en 
koppling till en distinkt, väl urskiljningsbar målarhand: Pyla-Verghimålaren respektive 
Dipylonmästaren. I perspektiv av de två serierna av häst-och-vagnsmålningar ser dessa målare 
ut att vara pionjärer och initiatörer av respektive standard, och det material de ställer till 
förfogande för motivets bredare tolkning har en kapacitet som tidigare forskning ännu inte 
insett. I båda serierna förekommer även mycket intressanta avvikelser från standarden som 
går att utnyttja på tolkningsplanet. 

Mina resultat hittills har mest gällt den mykenska serien. Här har jag 
argumenterat för att häst-och-vagnsmotivet är en bärande del av en motivkrets som också 
omfattar personer till fots med långa klädnader och svärd, lättklädda fällstolbärare, lättklädda 
idrottsutövare – boxare, löpare, spjutkastare, bältesbrottare – samt olika inrättningar och 
handlingar med anknytning till gudadyrkan. I en preliminär analys av hela motivkretsen har 
jag föreslagit att den refererar till en ceremoniell begivenhet (procession med dignitärer och 
uppassare) med anknytning till gudakult (helgedom, gudaåkallan) och med fysiska tävlingar 



som central manifestation (vagnskappkörning, boxning, löpning, spjutkastning, 
bältesbrottning). Till stöd har jag anfört de (indirekta) upplysningar vi har genom Linear B-
texter och väggmåleri från de mykenska palatsen Pylos och Thebe om kommunala, religiösa 
fester i palatsregi. Om sådana fester innehöll inslag av tävlingar (här finns hittills endast 
evidensen från de målade vaserna), så kan vi spekulera i om de var tidiga förelöpare till den 
historiska tidens religiösa fester i Grekland, med idrottstävlingar som ett framträdande 
element i kulten. Om, vidare, många av de geometriska häst-och-vagnsframställningarna 
likaså kan förklaras med utgångspunkt från tävlingssfären (tävlingar i t ex kappkörning vid 
tidiga begravningar i Grekland), blir det viktigt att utröna om det finns en förbindelse i de 
sociala bruken bakom den ena och den andra periodens bildframställningar av häst-och-
vagnsmotivet, i den meningen att häst-och-vagnssport i ceremoniella sammanhang var en 
social praxis under mykensk tid som vidarefördes, tvärs över ”den mörka tidsåldern”, till den 
historiska perioden. Här laborerar jag med en variant av häst-och-vagnskappkörning, 
apobates-tävlingen, som är känd från historisk tid i Grekland, inte minst Athen, och även 
belagd på geometrisk keramik från Athen och Euboia; jag undersöker dess ev. förekomst i 
bild på mykenska vaser och även gravstelai (Mykene). 
(Jfr ’No words, only pictures. Iconography in the transition between the Bronze Age and the 
Iron Age in Greece’, OpAth 24, 1999, 89-98 samt ’Den mykenska bronsåldern ur 
ikonografiska perspektiv’, i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 
2002, Stockholm 2002, 101-112 (populärvetenskaplig framställning av mitt studium av det 
mykenska materialet). 
 
Jag intresserar mig inte bara för bilders semantiska betydelser utan även för olika 
formproblem, liksom för relationerna form-innehåll (om vi använder ”form” och ”innehåll” 
som enkla termer för en verklighet som nog är mindre bipolär). Ett exempel: Inom båda de 
diskuterade motivserierna kan man tydligt se hur motivet av och till abstraheras i riktning mot 
en mer eller mindre tydlig mönsterkaraktär. Det vore intressant att fördjupa sig i hur denna 
mönsterorientering inverkar på det som målarna vill förmedla i respektive period; den 
principiella frågan vore vad formens fluktuationer kan tänkas ha för inverkan på innehållet, 
närmast just dess förmedlingsmöjligheter. Jag har gjort ett första (opublicerat) utkast till en 
sådan undersökning. En bildundersökning av helt annan art som jag också preparerar riktar 
sig mot vad jag mycket preliminärt kallar ”den kompakta bilden”. Jag menar med detta ett 
fenomen som man stöter på inom olika konstgenrer i den grekisk-romerska antiken och som 
kan definieras som en större mängd bildenheter med olika motiv, tätt placerade så att de helt 
eller nära nog helt täcker objektet (Kypselos’ (ej bevarade) cederträkista i Olympia med dess 
mängder av bilder från grekisk myt, Paus. V, XVII.5-XIX.10, är ett tidigt grekiskt exempel). 
”Den kompakta bilden” skulle tjäna som en vinkel utifrån vilken man skulle kunna 
problematisera det som vi moderna i slarvigt tal kallar ”dekor” (och som lätt leder fel när det 
gäller arkitektur och konsthantverk i antiken). Även till denna undersökning har jag ett 
(opublicerat) utkast. 
 
Närmast i tur för arbete ligger ett manuskript, ännu i begynnelsestadiet, till en bredare hållen 
skrift på engelska (engelskt förlag) om den grekiska och romerska bildvärlden. Här ger jag 
introduktioner till bildforskning på antikområdet utifrån ett par utvalda, centrala genrer (bl a 
grekiskt vasmåleri, romerskt väggmåleri).  

 
 


