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INLEDNING 
 
Som invigningsföreställning på nyrenoverade Folkteatern sätter Lars Norén upp Aiskylos 
”Orestien” – en 2 500 år gammal tragedi med handlingen hämtad från en av de många 
grekiska myterna om hjältarna och kungarna i det trojanska kriget. 
 
”Orestien” är en av mänsklighetens och teaterns äldsta historier om kärlek, hämnd och 
försoning. En tidlös berättelse om människor som frigör sig från sitt hämndbegär, vänder 
hat till kärlek och lever vidare, även när det mest fruktansvärda har hänt. 
 
 
 
  
HANDLINGEN I KORTHET 
 
 
Del 1. Agamemnon 
Kriget i Troja är över och Agamemnon, kungen av Argos, återvänder hem som 
segerherre. Kriget började tio år tidigare när den trojanske prinsen Paris och Helena, 
hustru till Agamemnons bror Menelaos, rymde tillsammans. På väg mot Troja tvingades 
Agamemnon offra sin äldsta dotter Ifigenia till jaktgudinnan Artemis för att ge 
krigsskeppen vind i seglen.  
Strax efter Agamemnons hemkomst hämnas hans hustru Klytaimestra mordet på 
dottern Ifigenia och tillsammans med sin nye man, Agamemnons halvbror (!) Aigisthos, 
dödar hon Agamemnon. Klytaimestra och Aigisthos står nu som nya herrar i Argos. 
 
Del 2. Gravoffret 
Elektra, dotter till Agamemnon och Klytaimestra, återförenas vid faderns grav med sin 
bror Orestes, som nu måste hämnas mordet på fadern.  
Med hjälp av Elektra dödar han i sin tur först Aigisthos och sedan Klytaimestra. Efter 
dådet uppenbarar sig erinnyerna, hämndgudinnorna, för Orestes och Elektra och driver 
dem ut ur Argos. 
 
Del 3. Eumeniderna (”de vänligt sinnade”) 
Hämndgudinnorna jagar Orestes och Elektra till templet i Delfi, där de ställs inför 
Apollon, ljusets gud. Athena, vishetens gudinna, blidkar hämndgudinnorna och 
sammankallar en domstol för att slutgiltigt fälla eller fria Orestes och Elektra. 
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DEN GREKISKA TEATERN 
 
I många kulturer finns det ritualer och högtider där man på något sätt återskapar  
eller återupprepar det förflutna. I själva verket är de flesta av årets återkommande 
högtider kopplade till en berättelse från det förflutna (påsken och julen, t ex). Detta var 
också fallet under antiken (ca 800 f.Kr. till 500 e.Kr.). Här hade man otaliga fester för att 
fira en urgammal mytisk kult, grundandet av en stad eller liknande. Under antiken var 
grekerna de första att låta de gamla historierna berättas från teaterscenen, med 
skådespelare som för ett ögonblick fick spela sagorna och myternas gamla hjältar och 
gudar. Grekerna kallade detta drama, ett grekiskt ord som betyder handling.  Det 
speciella var - också enligt grekerna själva - att när man satte upp berättelserna på 
scenen, så kände publiken det som om saker och ting verkligen ägde rum.  
 Man levde sig in i karaktärerna och kände med dem - särskilt när det gick fruktansvärt  
 fel för dem, vilket ju ofta också hände i tragedierna.  
 
Filosofen Aristoteles (384–322 f. Kr), som skrev världens första bok om teater (kallad 
Poetiken), säger att tragedierna, när de är bra, får folk att känna fruktan och medlidande.  
Enligt Aristoteles levde sig publiken nämligen in i handlingen, identifierade sig med 
personerna på scenen och kände igen de moraliska problemen och frågeställningarna. 
Handling fanns det också nog av, för de flesta av de grekiska tragdierna var blodiga 
historier om makthungriga härskare, hämndlystna familjemedlemmar, svartsjuka makar  
eller bara allmänt våldsamma krigshjältar.  
 
Men tragedin var inte det enda som den antika, grekiska teatern bjöd på. Man spelade 
också komedier, och till en början var det riktiga ”dratta-på-ändan”-farser där folk 
pucklade på varandra till publikens stora förtjusning. Släppte sig, drack och åt ohämmat 
eller kom till märkliga fantasivärldar där fåglarna härskade eller nästan lika fantastiska 
världar där kvinnorna styrde. Sången och dansen på scenen var något man ansåg var 
viktigt.  Faktum var att alla tragedierna kulminerade i ett så kallat Satyrspel, ett komiskt 
drama, som ofta var en parodi på den myt som tragedin tidigare hade handlat om.  
 
Allt detta var början på vår västerländska teatertradition, för dels blev både tragedier och 
komedier så populära att de – efter att först bara ha varit riktigt kända i Aten – kom att 
spelas överallt i den grekiska världen och snart även i den romerska. Detta kan man 
ännu se spår av, eftersom det fortfarande finns rester av ett stort antal grekiska teatrar 
runt Medelhavet. En annan sak som gör att vi vet mycket om den grekiska teatern i dag 
är att flera av tragedierna finns bevarade så att vi än i dag kan läsa och spela dem. Allt 
som allt har vi ett fyrtiotal bevarade skådespel från antikens Grekland, och nästan lika 
många från Romarriket. 
 
Av de grekiska tragedierna, kan vi i dag läsa pjäser av de tre stora, athenska 
tragediförfattarna: Aischylos (525-456 f.Kr.), Sofokles (ca. 496 till 406 f.Kr.) och 
Euripides (cirka 480 till 406 f.Kr.). Som man kan se levde de nästan samtidigt, och vissa 
av Sofokles pjäser spelades samtidigt som pjäser av både Euripides och Aiskylos.  
 
Orestien spelades första gången 458 f.Kr. i Aten i samband med den stora 
Dionysosfestivalen - en årlig festival i mars-april för vinets gud, Dionysios. Här spelade 
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man på Dionysosteatern som ligger uppe på Akropolisklippan i Aten i mer än tre dagar 
verk av tre olika författare. Varje dag spelades tre tragedier (Aischylos trilogi Orestien 
består av de tre tragedierna Agamemnon, Gravoffret och Eumeniderna) följt av ett 
satyrspel. Styckena valdes av en atensk tjänsteman och deltog därmed i tävlingen om 
det prestigefyllda förstapriset, som betod av en trefot, ett slags matlagningskärl med 
höga ben. Det var förstås inget särskilt värdefullt pris, men äran betydde desto mer och i 
Aten har man hittat flera stora monument för att fira segrar i trageditävlingarna (och även 
i komeditävlingarna).  
 
Det kostade naturligtvis – precis som i dag - mycket pengar att sätta upp en pjäs, och 
visst fick man betala entré, men många fattiga människor fick faktiskt kostnaderna 
betalda av staten, för tanken var att alla skulle kunna gå på teatern. Entréavgiten var 
därför reducerad (vilket också är fallet i dag när man ser en föreställning på en stor 
teater som Folkteatern, Stadsteatern eller Göteborgsoperan). 
 
För att finansiera uppsättningarna valde man varje år också ut olika rika medborgare 
som fick  kostnaderna för kören, som alltid ingick i föreställningen. De utvalda fick också 
stå för en en rad andra kostnader. Det sades att dessa medborgare betalade en slags 
skatt, som kallades liturgi, och de som betalade var choreg, och hyllades också om 
dennes tragedier vann tävlingen. Vi vet att Aischylos vann första pris 458 f.Kr. med 
Orestien, men vi inte vet vem som var choreg.  
 
Vad som kan förbrylla oss mest, när vi läser om den grekiska teatern, är hur pjäserna 
sattes upp. Det ingick alltså en kör i varje pjäs, en grupp människor som spelade 
medborgarna i staden, eller något liknande. I Orestien spelar kören flera olika roller, 
både folk i staden Argos, slavinnor, ämbetsmän och hämndgudinnor. 
 
Förutom att delta i handlingen, kan kören också återberätta saker som påverkar 
handlingen, kommentera och reagera på det som händer. Man tror att kören sjöng sina 
partier, och det kan alltså ha varit lite musikal över föreställningen. (Aiskylos lär själv ha 
varit något av en sång- och dansman). Det var faktiskt inte en rad i dramat som var 
vanligt ”prat”, för skådespelarnas alla repliker var också på vers, fast med en friare rytm. 
 
Mest förvånande är kanske att skådespelarna – vilka för övrigt alla var män, även de 
som spelade kvinnoroller - hade stora, tämligen breda masker på sig med en stor öppen 
mun. (En vanlig bild är den av en mask med ett leende och en annan som gråter.) Man 
såg alltså inte skådespelarnas ansikten, men naturligtvis såg man deras rörelser och 
kostymer, och - inte minst – man hörde deras röster. Ansiktet – masken - var däremot 
samma genom hela föreställningen.  
 
Föreställningarna spelades utomhus, och ursprungligen fanns det bara ett scengolv  
längst ner i amfieteatern, men framför fanns det också ett runt dansutrymme (på 
grekiska ”orkestra”. Det sägs att Sofokles var den förste som använde sig av en målad 
bakgrund. Det fanns alltså en scenografi men tyvärr vet vi ingenting om hur det såg ut  
ut, precis som vi inte kan höra hur musiken lät eller kan veta något om hur kören och 
skådespelarna rörde sig på scenen. Pjäserna kan vi fortfarande läsa och vi kan 
fortfarande spela dem och uppleva dramat, nästan som om vi själva var med. 
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MODERMORDET 
 

 
Motiv från en amfora från Campanien i Syditalien (Ca. 340 f.Kr.) Till vänster står 
Orestes, i färd med att döda sin mor Klytaimestra. Klytaimestra lyfter Avvärjande sin 
högra hand, samtidigt som hon blottar sitt ena bröst. Ovanför henne svävar en furie med 
en orm i var hand.  
 
Ur ORESTIEN: 
 
 
KLYTAIMESTRA: Orestes, min son, skona detta bröst, 

där du så mången gång sovande 
med späda läppar modersmjölken sög. 

 
ORESTES;  Skall jag skona min moder? 
 
KLYTAIMESTRA: Jag har fostrat dig. Låt mig åldras hos dig. 
 
ORESTES:  Du som har mördat min fader - bo med mig? 
 
KLYTAIMESTRA: Men Ödet, barn, har sin del av skulden. 
 
ORESTES:  Då faller även du för Ödets dom. 
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OM AISKYLOS 
 

 
 
 
Aiskylos föddes 525 f.Kr. vid Eleusis nära Athen, i en adlig familj. Som ung upplevde 
han hur den grekiska demokratin grundades. Han deltog i slaget vid Marathon år 490 
och troligen även vid Salamis 480 f. Kr. Dessutom gjorde han några resor till Sicilien, där 
han var gäst hos kung Hieron. Han dog på Sicilien år 456 f.Kr., där han också 
begravdes. Aiskylos är den förste av de tre ungefär samtida grekiska tragediförfattarna 
vars verk bevarats till vår tid. De två andra är Sofokles och Euripides. Aischylos skrev 
förmodligen ungefär 90 pjäser, varav bara sju har bevarats till vår tid.  
 
Orestien är en trilogi innehåller tre separata pjäser som bildar en helhet. En trilogi som 
Orestien följdes ursprungligen av ett så kallat satyrspel. Titeln på det satyrspel som 
spelades tillsammans med Orestien är Proteus, men bara några få fragment finns 
bevarade av det.  
 
I de tidigaste tragedierna deltog bara kören och en skådespelare. Aiskylos var den förste 
som utökade antalet skådespelare till två. Dessutom gav han den talade dialogen mer 
utrymme genom att begränsa körens roll, vilket skapade större variation och dramatiskt 
liv. Aischylos anses också vara den egentlige grundaren av den grekiska tragedin. 
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GREKERNA ÄR NÄRA – om Orestien och Lars Norén 
av Mikael van Reis 
 
   När Lars Norén inledde sin verksamhet som konstnärlig ledare vid Folkteatern valde 
han mellan att sätta upp Sofokles Kung Oidipus och Aischylos Orestien och det blev den 
senare. Ingen av pjäserna är här någon tillfällighet. Grekerna är alltid nära. 
   Det är den 2 500 år gamla begynnelsen för teatern, men faktiskt också en sorts 
bestående källarhemlighet i Noréns dramatiska författarskap – gång efter annan 
materialiserar sig de gamla grekerna hos honom. Med nutida namn och ansikten.  
    Så pekar skådespelen om Oidipus och om Orestes också in mot vårt eget samhälles 
källarvåning. Står inte vår terapeutiskt upplysta demokrati på liknande dunkla trösklar 
som det forna grekiska samhället? Andra uttryck, men samma tal om heder och hämnd, 
lydnad och fadersprinciper. Samma brott inom familjen, samma begär efter 
vedergällning. Brott och straff. Vi läser om det i den dagliga tidningen. 
   Den oidipala frågan om frigörelse och bländning är ganska uppenbar i Noréns tidiga 
familjedramatik – från Natten är dagens mor (1982) till Blod (1994) och vidare, men var 
kommer Orestien in?  
  
   Här handlar det om den enda bevarade trilogin i den urgrekiska tragedin – en 
blodstänkt släkthistoria i minst tre led där förbannelsen yttrar sig i kannibalism, incest 
och mord på de närmaste. De stora överträdelserna. Över jorden vakar gudarna. De kan 
låta solen gå baklänges. 
   För att göra en lång släkthistoria helt kort. Atreus är härsken på tvillingbrodern 
Thyestes som är otrogen med hans hustru. Atreus serverar då sin bror en kötträtt tillredd 
på Thyestes söner.   
   Atreus två söner Agamemnon och Menelaos får därmed blodshämndens förbannelse 
över sig. De båda "atriderna" drar sedan mot Troja för att återhämta Menelaus 
bortrövade hustru. För att få gynnsam vind åt flottan offrar Agamemnon sin dotter 
Ifigenia åt gudinnan Artemis. Efter ett decenniums krigande kommer bröderna åter som 
segrare, men då har Agamemnons hustru bolat med faderns kusin Aigisthos.   
   Där börjar Aischylos Orestien. Agamemnon kommer åter men hans hustru 
Klytaimnestra och hennes älskare dödar honom i badet. Den offrade dottern Ifigenia blir 
därmed hämnad men vedergällningens tid är inte slut. I trilogins andra del Gravoffret 
möts Agamemnons och Klytaimnestras två kvarvarande barn vid faderns gravhög. 
Elektra har försummats och Orestes har sänts bort, men han kommer nu åter för att med 
sin syster hämnas sin mördade far. Så sker och även den vansläktade Aigisthos stryker 
med. Modermördaren Orestes har befriat sig, men han drabbas av hämndgudinnornas 
hemska förföljelse.   
   Så står publiken och pjäsernas kör inför två brott. Dels mordet på en make och dels 
mordet på en mor. Vad är värst - att döda Livets upphov eller att förbryta sig mot 
släkthärskaren? Modern eller Fadern? Här handlar det om att gälda brott med brott, men 
också den växande insikten att om du stirrar in i avgrunden länge nog, kommer 
avgrunden att stirra tillbaka på dig. Skrev den klassiske filologen Nietzsche. 
   Sofokles och Euripides något yngre pjäsversioner av berättelsen dröjer vid denna 
mittdel, men låter intressant nog inte Orestes ge namn åt skådespelet utan systern 
Elektra.   
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  Trilogins fortsättning är både skakande och försonande eftersom släktförbannelsen 
hamnar inför gudarnas domstol i Aten, vilket är Aischylos tillskott till myten och där tillför 
nu Norén hans syster Elektra. Vid den jämna voteringen fäller Pallas Athena 
utslagsrösten och därmed det friande domslutet. Gudinnan häver förbannelsen över 
Orestes och de vreda hämndgudinnorna förvandlas till Eumeniderna - de välvilliga. 
"Vampyrerna välsignar staden", översätter jag från den expressiva tyska tolkningen.   
   Aischylos stora trilogi handlar om korsningen mellan individ och samhälle genom 
frågan om ödets makt och frihetens möjlighet. Hur Hämndens lag i Argos ersätts av 
Demokratins princip i Aten. Verkar det abstrakt kommer vi att upptäcka det konkreta 
mordets fruktansvärda brutalitet i detta skådespel. Furstesonen Orestes är som en 
urtida bror till prins Hamlet.   
   Efter grekerna Aischylos, Sofokles och Euripides fortsätter berättelsen om Orestes i 
nya stöpningar. Exempelvis i Eugene O'Neills Klaga månde Elektra från 1931 och i 
Jean-Paul Sartres Flugorna från 1943. Den senare fokuserar också på den mittersta 
delen, Gravoffret, men det gjorde faktiskt även Lars Norén i en av sina tidigaste 
scenpjäser. Nämligen tvåaktaren Orestes från 1979.  
  
   Nu trettio år senare står Norén alltså åter vid Aischylos trilogi. Urtexten översattes av 
Emil Zilliacus 1929-30, men är här kortad och bearbetad av regissören så att Elektra får 
en utvecklad roll (här anar man både Euripides och Sartre, men också ett speciellt 
Elektrakomplex i Noréns dramatik).  
   Vad har hänt under dessa tre decennier? Lars Norén författade femtiofem andra 
skådespel. Hur skall vi nu se denna återkomst till Orestesgestalten i den kommande 
uppsättningen? Jag tror vi nu kan urskilja en stor kretsgång med begynnelse i det egna 
skådespelet från 1979 med dess psykoanalytiska färgning till den aktuella 
Aischylosuppsättningen med överlagringar av sociala och mytiska skikt.  
   De båda skådespelen möts i en begynnande urscen – i offret av det oskyldiga livet, 
vilket är offret av barnet. Av Ifigenia, av Orestes och Elektra, av andra. Ur det offret 
strömmar den kritiska kraften i skådespelen. Det är denna ursprungliga våldshandling 
som ständigt kläs om och kläs av hos Norén. Är kulturen tänkbar utan detta ursprungliga 
våld? Det brukar heta ingen kultur utan grav och ingen grav utan kultur. Här står barnen 
inför fadern Agamemnons gravhög. Noréns dramatik är som alltid en kritik av det 
kulturella offervåldet. 
   Men det finns också ett annat sätt att se på kretsgången mellan Orestes 1979 och 
Orestien 2010. Det handlar om en konstnärlig berättelse som följer livets utveckling 
genom olika åldrar och där myt och biografi flätas samman. Hur då? Orestes från 1979 
skrevs i sammanhang med den oerhörda pjäsen Modet att döda från 1978. Om den 
tidigare utgick från modermordet hos Aischylos, var den senare en version av 
fadermordet silat genom Sofokles Oidipus i Kolonnos. 
 
   I retrospektiv ser vi hur de båda pjäserna förlöste Noréns följande dramatiska 
författarskap genom två mytiska föräldramord. En tröskel passerades. Därefter kan 
Norén aktivt börja skriva om familjens fyrkant, den egna förflutna i genombrottspjäsen 
Natten är dagens mor och vidare i raden av borgerliga kvartetter.  
   Efter hand växer den norénska scenen från familjen till generationsöverblicken i 
Endagsvarelser (1987) och vidare till den resignerade samhällscenen i pjäser som Tiden 
är vårt hem och Löven i Vallombrosa, båda från 1991. Successivt vidgas livets 
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panorama av döende åldrar samtidigt som en social underjord träder fram i pjäser som 
En sorts Hades (1994) och Personkrets 3:1 (1997). 
   Genom flera av de pjäserna vandrar en sorts skadad och kortklippt Elektra. Säkert får 
också Orestes andra namn här. Noréns dramatik färdas så från arkaisk tid till biografisk 
tid till nutid. Stadier på livets väg. 
Det är förstås ett sätt för en dramatiker att skriva sig genom sin biografi, år efter år. 
Livets linjer, som Hölderlin kallade det. Det är också påfallande hur Noréns 
perspektivskiften på ett ungefär följer decennieskiftena.  
   Och därefter? Efter att ha passerat olika helveteskretsar under nittiotalet uppsöker 
Norén det oklara limbolandet mellan levande och döda under tvåtusentalets första 
decennium - i den förunderliga November (2000) och sedan i serien av Terminalpjäser 
(2006 och senare) .Vad kan egentligen följa efter denna yttersta gräns? Nu står vi inför 
2010 och Norén gör en väldig kretsgång mot själva urpjäsen - den som handlar om 
Alltihopa i en släktberättelse i tre led.   
   Orestien är ett logiskt steg. Där står vi nu inför det största sammanhanget och Norén 
som satt i system att aldrig riktigt fullfölja trilogier (tredje delen brukar börja en ny trilogi) 
möter här en avslutad trilogi som också är teaterns allra äldsta. 
   Och samtidigt är det en återkomst i olika avseenden. Vad som i pjäsen Orestes var en 
frigörelse i psykoanalysens form - där modermordet födde diktaren till ensamhet och 
eget öde - är nu också en fråga om frihetens vidare villkor. Man anar både 
psykoanalysen och Sartres tema. Även i Noréns Aischylostolkning är kärlek och lydnad 
totalitära krafter som kan ödelägga ansvaret för det egna livet.   
  
   I Orestien följer vi också steget in i demokratins kollektiva rum! Det är alltså inte bara 
en fråga om frigörelse utan också om frihet. Teaterns scenrum är på sätt och vis vad 
den politiske filosofen Claude Lefort kallade demokratins "lieu vide" – den "tomma plats" 
där varken börd eller ägande är förutsättningar utan alla måste böja sig för argumentens 
halt och röstningens utfall.   
   En sådan röstning äger rum i Eumeniderna och därmed gestaltas just en "tom plats", 
men som Norén redan formulerade det så vackert i pjäsen Orestes för trettio år sedan: 
"Se så stilla den är, platsen för ditt liv! (Paus) Se så tom den är!" Fast då talar Elektra. 
   Orestien är förvisso 2 500 år gammal, men det är förstås en villa att tro att steget från 
blodshämnd och tribalism till förnuftigt rättsamhälle togs då på ett avgörande vis. I själva 
verket visar detta steg på den bestående tröskeln för vår kultur. Det är kulturen och vi 
upprepar ständigt detta steg.  
   Som nu när Norén öppnar en trilogi av en annan diktare. I det verket slutar 
skådespelet utan svart misströstan och oidipal hälta, snarare med hopp och kanske rent 
av apollinsk dans. Ovanligt i Noréns dramatik – även om Natten är dagens mor slutade i 
tvetydig dans! – men Lars Norén signerar faktiskt slutet själv med några infogade 
favoritrader från Hölderlins hymn Patmos, nedskrivna 1802: "Men där fara är / växer det 
räddande." Det ger Orestien en oväntad profetisk kraft ett år som detta. 
 

(Artikeln är även publicerad i G-P 7/3 2010) 
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MYTERNA OM TROJANSKA KRIGET OCH ATRIDERNA 
  
Många av de grekiska tragedierna kretsar kring samma historier – händelser med direkt 
eller indirekt anknytning till det trojanska kriget. Anledningen till detta krig sades vara en 
händelse som ägde rum när Peleus (far till Akilles) skulle sig med gudinnan Thetis.  De 
var båda gästvänliga, och hade bjudit in i stort sett varenda en – människor och gudar, 
till bröllopet. Alla utom Eris, som var tvedräktens gudinna. Eris var förstås arg och 
rullade därför in ett gyllene äpple, ”stridsäpplet”, till bröllopsfesten. På äpplet stod det 
"Till den skönaste". Tre gudinnor: Afrodite, Hera och Athena, trodde alla att äpplet var 
deras, och de började genast bråka om vems det var. Till slut måste de låta en 
skiljedomare avgöra tvisten, och valet föll på prins Paris av Troja. Afrodite viskade till 
Paris, att om han lät henne vinna, så skulle hon skänka honom den kvinna i hela världen 
som han helst ville ha. Paris gav äpplet till Afrodite och valde Helena, ”den sköna 
Helena”, som sin kvinna. De blev förälskade och Helena följde med Paris till Troja. 
Helena var dock redan gift med en annan man, kung Menelaos av Sparta, och han  
naturligtvis inte ut med att mista sin hustru. Tillsammans med sin bror Agamemnon, som 
var kung i Mykene, utrustade han en flotta och for till Troja, där man kämpade i tio år. 
(Homeros ”Iliaden” och ”Odysséen” handlar om de många hjältarna och äventyren i 
detta berömda krig.) 
 
 
ATRIDERNA (Sönerna till Atreus) 
 
Atreus var kung i Argos och hade ärvt kronan av sin far Pelops. Atreus hade en bror 
som hette Thyestes som han gästfritt tog emot vid sitt hov, men Thyestes förälskade sig 
i broderns gemål och förförde henne. När Atreus långt senare kom underfund med detta 
tänkte han ut sin hämnd: i hemlighet slaktade han sin makas barn med brodern och 
inbjöd denne till ett gästabud. Thyestes anade ingenting och åt med god aptit tills han 
upptäckte fingrarna av ett barn på sin tallrik. Han svor då ”en ed så dyr att solen ryggade 
baklänges i sin bana” och flydde till staden Sikyon. Där mötte han en flicka och våldförde 
sig på henne i en helig lund utan att veta att hon i själva verket var hans egen dotter i en 
tidigare förbindelse. Flickan, som hette Pelopea, gömde undan hans svärd för att ha 
något spår av våldsmannen. Hon födde senare en son som fick namnet Aighistos. 
Pelopea begav sig till Argos, där Atreus gifte sig med henne och adopterade lille 
Aighistos. Pelopea och Atreus fick också två egna söner: Agamemnon och Menelaos. 
De tre pojkarna växte upp tillsammans och när de hade nått mogen ålder skickades de 
av sin far att oskadliggöra Thyestes, som fortfarande utgjorde ett hot. Agamemnon och 
Menelaos fick tag i Thyestes och släpade med honom till Argos. Aighistos fick nu 
befallning att bege sig till fängelset och göra processen kort med fången. Han grep 
svärdet som han fått av sin mor men den fångne Thyestes kände igen svärdet, och 
Aighistos förstod att han var på väg att begå ett fadermord. Utom sig rusade han tillbaka 
till Atreus, som hade befallt honom att göra detta, och högg ned honom just som denne 
prisade gudarna för att de hade gett honom Thyestes i hans hand. Drottning Pelopea, 
som till råga på allt nu fick klart för sig att också hon själv var dotter till Thyestes och att 
Aighistos alltså var frukten av en förbindelse med hennes egen fader, ryckte då till sig 
svärdet och gav sig själv döden. Aighistos flydde förtvivlad till ön Cythere undan 
Agamemnons hämnd. 
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Agamemnon ärvde kronan i Argos och när han och Menelaos vuxit upp kom de två 
bröderna att gifta sig med två systrar: Klytaimestra och Helena. Systrarnas mor hette 
Leda, gift med kung Tyndaros i Sparta. I henne hade Zeus en gång förälskat sig. För att 
vinna hennes kärlek förvandlade sig Zeus till en vacker svan och övertalade dessutom 
kärleksgudinnan Afrodite att hon skulle förvandla sig till en örn som jagade svanen. Så 
blev det: Afrodite, i örngestalt, förföljde svanen, som utan att väcka misstankar kunde 
söka skydd i armarna på Leda. Nio månader senare lade Leda två stycken ägg. Ur 
dessa föddes Klytaimestra och Helena samt de två bröderna Castor och Pollux. 
Klytaimestra gifte sig med Agamemnon och fick med honom barnen Ifigenia, Orestes 
och Elektra. Till Helena kom en stor skara furstar och hjältar från alla delar av Hellas för 
att fria. Kung Tyndaros fick friarna att lova, att alla skulle försvara Helena och visa 
vänskap mot den som hon valde till make. Friarna lovade detta, varpå Helena valde 
Menelaos till sin make. Menelaos och Helena levde lyckliga i Sparta tills Helena rymde 
med den trojanske prinsen Paris. Menelaos kallade då samman sin bror Agamemnon 
och alla Hellas kungar och furstar för att dra ut i krig mot Troja och hämta hem Helena. 
På väg ut i kriget mot Troja samlades den grekiska hären och flottan i Aulis. 
Agamemnon fördrev tiden med jakt och en dag sköt han en hind som tillhörde 
jaktgudinnan Artemis. Skrytsamt utropade han att gudinnan själv inte kunde ha träffat 
prick bättre, och ögonblickligen blev  
det en stiltje som varade vecka ut och vecka in. Flottan blev alltså liggande i Aulis och 
kunde inte segla vidare. Siaren Kalchas berättade då att Agamemnon måste offra sin 
dotter Ifigenia till jaktgudinnan Artemis för att få vinden att börja blåsa igen. Agamemnon 
försökte då avsäga sig sitt befäl men detta betraktades som trolöshet och godtogs inte 
av hären. För Agamemnon återstod nu bara att foga sig. Han sände bud till sin maka 
Klytaimestra att föra Ifigenia till Aulis, och intet ont anande lydde hon hans befallning. 
Ifigenia offrades till Artemis. I nästa ögonblick började vinden att blåsa igen och den 
grekiska hären och flottan kunde segla vidare mot Troja för att hämta hem Helena. 
Kriget i Troja varade i tio år innan Odysseus till slut kom på sin ryktbara krigslist med 
den trojanska hästen. I skydd av mörkret, gömda i hästens buk, kunde de grekiska 
krigarna ta sig ut och med dragna svärd och brinnande facklor störta från hus till hus. 
Blodbadet var obeskrivligt och eldsvådorna i staden blev signal till resten av den 
grekiska hären att storma in i Troja. Staden brändes ner till grunden sedan de segrande 
grekerna hade roffat åt sig ett omätligt byte. Helena återvände med Menelaos till Sparta, 
där de bland annat fick dottern Hermione. 
Orestien tar sin början när budet om att segern är vunnen i Troja når Argos. 
Agamemnon närmar sig nu fädernejorden efter tio år av krig. Med sig på skeppen har 
han ett omätligt krigsbyte och kung Priamos av Trojas dotter Kassandra, som fått 
siargåvan av guden Apollon. 
 
(Sammandrag ur Alf Henriksons Antikens Historier, som varmt rekommenderas till 
läsning i sin helhet.) 



 13 

ATRIDERNA * - släktträd 
 
 
 
 
 
 
 
    PELOPS, kung av Argos 
 
 
 
 
          ATREUS            THYESTES PELOPEA 
 
      
          PELOPEA 
       
       
  
     
    
 
                    AIGHISTOS 
 
 
 
 
 
AGAMEMNON   MENELAOS  
 
KLYTAIMESTRA  HELENA 
 
 
 
 
IFIGENIA  ELEKTRA    ORESTES HERMIONE 
 
 
 
 
 
 
 
*) ”Atriderna” betyder ”söner till Atreus”  
 



 14 

I Apollons helgedom 
 

 
Del av vasföremål från Apulien i Syditalien av målaren Eumenides, ca. 380-370 f.Kr.  
Orestes sitter med sitt svärd, som han har dödat Klytaimestra med. Til höger om honom står guden 
Apollon med en gris, vars blod han just skall utgjota över Orestes.  
 
 
APOLLON Jag överger er aldrig. Intill slutet, 

när eller fjärran, skall jag skydda dig och din syster, 
och mildhet skall er ovänshord ej röna. 
Här ser ni dessa vämjeliga väsen 
av sömnen tämjda, dessa vanvettsvilda 
och urtidsfödda kvinnor vilka skys 
av gudar, människor och vilda djur. 
De skall jaga er kring vida land, 
var än i planlös flykt ni irrar fram, 
och över hav och genom övergivna städer. 
Men tröttna inte. 
När ni har kommit fram till Pallas´ stad, 
sök skydd hos henne, slingra armarna 
kring hennes heliga och gamla bild. 
Där finnas människor som döma rättvist, ord som sona; 
där skall jag lösa er från era kval. 
Ty det var jag som påbjöd modermordet.
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ARBETSFRÅGOR  
 
 
1.  
Orestien handlar om händelser som står i förbindelse med det trojanska kriget.  
Vad känner du till som sätter pjäsen i relation till andra - nyare – krig?  
 
 
2.  
Handlingen i Orestien styrs av ofta av antikens olika gudar. Vilka gudar tror vi på idag? 
Finns det andra, yttre krafter som styr våra liv i dag? 
 
 
3.  
När de grekiska tragedierna spelades i antikens Grekland, kände publiken till historierna 
och myterna som låg bakom. Vilken betydelse har det för hur vi uppfattar stycket i dag, 
att de flesta av oss inte känner till de här myterna på samma sätt längre? 
 
 
4.  
Vilka myter och berättelser har vi i dag, som man kan förutsätta att alla i en publik 
känner till? 
 
 
 
5. 
Titta på bilden på sid 6: Varför visar Klytaimestra bröstet för Orestes? Varför svävar det 
en furie ovanför hennes huvud? Vad symboliserar furierna i pjäsen?  
 
 
6 
Titta på bilden på sid 13: Varför har Orestes sökt tillflykt till Apollons helgedom? Vilken 
funktion har grisen?  
 
 
7. 
Antikens Aten är känt som vaggan för vår tids demokrati. Hur många av invånarna i Aten 
hade egentligen rösträtt, och vilka grupper var det som inte hade rösträtt?
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LÄSTIPS 
 
Har du lust att läsa mer om grekisk mytologi eller några av de bevarade grekiska 
dramerna? De flesta (och bästa) av dramerna finns översatta till svenska. Det finns 
också moderna omdiktningar av de klassiska myterna. Här är några tips att börja med: 
 
 
 
ANTIKENS HISTORIER 
av Alf Henriksson 
 
STRÄNDERNAS SVALL 
av Eyvind Johnson 
 
PENELOPIADEN 
av Margaret Atwood 
 
ORESTIEN  
av Aischylos, översatt av Emil Zilliacus  

 
IFIGENIA I AULIS 
av Euripides, översatt av Tord Bäckström 
 
ILIADEN och ODYSSÉEN 
av Homeros, senast översatt av Ingvar Björkeson  


