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Abstract 

The (in)visible Briseis. A comparative literary analysis of the relationship between 

Achilles, Patroclus and Briseis in Homer’s Iliad and Pat Barker’s The Silence of the 

Girls 

The purpose of this essay is to compare the relationship between Achilles and Patroclus in 

Homer’s Iliad (700s BC) and Pat Barker’s The Silence of the Girls (2019), while also looking 

into the role of Briseis and how the story differs when it is told from her point of view. 

Through the analysis I find that the relationship between Achilles and Patroclus have always 

been intense. I argue, however, that the intensity is given more depth and meaning when 

described from different perspectives, such as that of Briseis and Achilles himself, as is done 

in The Silence of the Girls. With the help of Kevin Goddard’s theory of the male gaze, the 

perspective of both Briseis and Achilles become invaluable for interpreting the relationship 

between the characters, as well as the characters themselves. For Achilles, the gaze of his 

mother influences him in a negative way in his relationship with Briseis, while the gaze of 

Patroclus causes changes in his mentality. I argue that this has to do with the Oedipus 

complex. For once, Briseis is not invisible and even though she continues to be the slave 

everyone expects her to be, she is, through the gaze, able to create her own story once that of 

Achilles ends. It is still the story of the great Achilles, but one in which he is also human. 
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1. Inledning 

Berättelser har berättats i flera århundraden. De har berättats muntligt för att sedan skrivas 

ner. De har skrivits ner för att sedan läsas upp. De har skapat skandaler och glädjeutrop. Det 

finns mycket en berättelse kan göra. Att hålla sig vid liv i flera hundra år är en av dem. Se 

bara på Shakespeare eller varför inte på Bibeln. Berättelser har även varit hem till otaligt 

många litterära figurer. Bella Swan, Jane Eyre och Dracula är bara tre av dem. 

Ett av de verk som daterats till det antika Grekland är eposet Iliaden. En term som 

används i dagens samhälle har fått sitt namn efter en av de litterära figurerna i berättelsen. 

Akilleshäl syftar ofta på en persons svaga punkt, någonting de lätt faller offer för, men en 

läsning av eposet visar snabbt att den beskrivningen inte handlar om den litterära figuren 

Akilles själv. 

Genom århundraden har eposet intresserat diverse tolkare, där den främsta aspekten har 

varit relationen mellan krigaren Akilles och hans högra hand, Patroklos. Den har tolkats både 

platoniskt och romantiskt, och även nutida forskare och författare finner intresse i denna 

relation. Mitt ibland dessa tolkningar finns det en nyare tolkning som tolkar Iliadens 

händelser från ett kvinnligt perspektiv. Författaren Pat Barker sätter Akilles åt sidan och lyfter 

fram den nästintill osynliga Briseis när hon försöker navigera i den antika värld som hyllade 

Akilles. 

Hur ser då en nutida tappning av ett antikt verk ut och vad händer med den omtalade 

relationen mellan Akilles och Patroklos? Det här intresserar jag mig för i den här uppsatsen 

och ska använda mig av det antika eposet och den nutida romanen The Silence of the Girls för 

att komma närmare ett svar. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här uppsatsen är att jämföra hur förhållandet mellan Akilles, Patroklos och 

Briseis skildras i Iliaden av Homeros och The Silence of the Girls av Pat Barker, samt att 

undersöka hur dessa relationer påverkas av den blick de litterära figurerna har på varandra. 

Frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: 

Hur ser relationen mellan Akilles och Patroklos ut i Iliaden och hur skiljer sig 

gestaltningen av den från hur den framställs i The Silence of the Girls?  

Vad har Briseis för relation till de två männen? På vilket sätt är Briseis roll annorlunda i 

Barkers roman gentemot Homeros epos och vilken skillnad gör det att Barkers roman är 

skriven utifrån Briseis perspektiv? 
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1.2 Metod och teori 

Uppsatsen gör en närläsning av Iliaden och The Silence of the Girls med fokus på att jämföra 

relationerna mellan Akilles, Patroklos och Briseis. 

För att bättre förstå relationen mellan Akilles och Patroklos och Briseis i Iliaden använder 

jag mig av tolkningar av Marco Fantuzzi som bland annat är professor i antik grekisk 

litteratur. I Achilles in Love: Intertextual Studies (2012) skriver Fantuzzi om de olika 

tolkningar som gjorts under de århundraden Iliaden funnits. Med hjälp av dessa tolkningar 

jämför han bland annat hur relationen mellan Akilles och Briseis skiljer sig åt i Homeros 

beskrivning och i den kände romerske poetens Ovidius omskrivning av denna relation. 

Fantuzzis egna tolkningar av Iliaden tar vara på bland annat hellenistiska och elegiska 

tolkningar som gjorts. Hur Iliaden tolkats har betydelse för den här uppsatsen då de ger andra 

inblickar i texten. Andra perspektiv på hur berättelsen kan tydas är viktiga då Iliaden i sig 

självt inte går in på vad det är Akilles, Patroklos och Briseis tänker och känner för varandra. 

Jag anser att dessa tolkningar gör det möjligt att jämföra de relationer jag fokuserar på då den 

teori jag förklarar nedan skulle vara svår att tillämpa på Iliaden eftersom eposet saknar en 

intern blick på sina litterära figurer. 

För att kunna analysera relationen mellan Akilles, Patroklos och Briseis använder jag mig 

av Kevin Goddards teori ur artikeln ”’Looks Maketh the Man’: The Female Gaze and the 

Construction of Masculinity” (2000). I denna artikel analyserar Goddard den manliga 

identiteten och blicken. Han menar att alla människors identiteter hör samman med de bilder 

som människor har av de olika könen och de könsroller som existerar. Dessa könsroller är 

socialt konstruerade, på samma sätt som blicken. Män (och kvinnor), skriver Goddard, kan ta 

sig an en könsroll på grund av att de tror att det är rollen/bilden kvinnor (och män) vill att de 

ska anta. Tron på en sådan bild blir en otroligt viktig del av identitetens formande. Betraktaren 

blir influerad av blicken och den bild som de tror existerar. Goddard tar upp oidipuskomplexet 

när han skriver att hos män kommer bilden på kvinnan oftast från modersfiguren. Begreppet 

kommer från Sigmund Freud som menade att komplexet handlar om att pojken ser fadern som 

en rival om moderns kärlek och därmed vill ersätta honom. Freud ansåg även att pojken 

identifierar sig med fadern på grund av kärleken till modern. Goddard utgår från Freuds 

resonemang, men lägger störst vikt på den betydelse komplexet har i relation till den blick 

hans teori handlar om. 

I de flesta kulturer skapar relationen mellan mor och son, och den tillgivenhet pojken 

känner inför modern, ett psykologiskt sår när pojken måste ’lämna’ modern för att kunna ta 
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sig in i det ’manliga’ livet. Om denna separation är ofullständig kan inte barnet få en korrekt 

känsla av individuation. Det är ett begrepp som Carl Jung myntade och handlar om att en 

person som har en korrekt uppfattning av individuation har en känsla av självförverkligande, 

självmedvetenhet.1  

 Det sår som skapas vid separationen leder däremot till att pojken/mannen försöker 

fylla/läka det, vilket i många fall görs genom att söka efter en moderlig person, som oftast 

återfinns i personen han gifter sig med. Eftersom mannen saknar den moderliga figuren 

skapas det ett ideal hos honom. Blicken är uttrycket för det ideala som varje kön har för de(t) 

andra och för sig själv. 

Inom litteraturen, skriver Goddard, finns det flera betraktare och blickar. Författaren 

betraktar karaktärerna och överför sina bilder av könsroller på dem, samtidigt som läsarna 

betraktar både författaren och karaktärerna. Blicken hos andra kan förändra hur vi ser oss 

själva och därmed även de könsroller som existerar.  

De tankar Goddard tar upp är relevanta för tolkningen av Akilles, samt av Barkers roman 

eftersom nästan hela romanen är skriven ur Briseis perspektiv, och vi får hennes blick på vad 

som sker och på personerna runt omkring henne. 

 

2. Analys 

2.1 Eposet och romanen 

Iliaden, tillskriven Homeros omkring 700 f.Kr, anses vara ett av de största antika grekiska 

eposen och beskriver kriget mellan grekerna och trojanerna, och de intriger som skapas på 

grund av olika händelser. Dit hör bland annat diskussionen om vem kvinnan Briseis tillhör. I 

början av eposet tvingas Akilles ge Briseis till Agamemnon, kung av Mykene och befälhavare 

för den grekiska armén. Det sårar Akilles stolthet och Akilles fäller tårar. På grund av 

Agamemnons bortförande av Briseis vägrar Akilles att delta i de fortsatta striderna och 

grekerna lider av stora förluster utan sin främsta krigare. Akilles högra hand och bästa vän, 

och potentiellt någonting mer, Patroklos, övertalar Akilles att låta honom klä sig i Akilles 

rustning. Akilles går med på det. Patroklos dör sedan i strid och Akilles, betagen av känslor, 

går ut för att kriga efter att ha fått en rustning av sin mor, havsgudinnan Thetis. Han får även 

tillbaka Briseis från Agamemnon. Efter att Akilles dödat Hektor, Trojas största hjälte och son 

till kung Priamos av Troja, utanför de trojanska portarna, behåller Akilles liket i dagar medan 

han vanställer det. Eposet slutar med att Priamos återfår sonens lik från Akilles. 

                                                 
1 C.G Jung, Psykologi och alkemi, övers. Dorothee Sporrong (Stockholm: Natur och Kultur, 1999) s. 57. 
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Pat Barker skriver i boken The Silence of the Girls om händelserna i Iliaden från Briseis 

perspektiv. Boken börjar med att beskriva hur Briseis såg Akilles döda hennes man och 

bröder innan hon och de andra unga och barnlösa kvinnorna fördes till det grekiska 

krigslägret. Där träffar Briseis Akilles. Hon lär även känna Patroklos, som är den enda man 

som pratar med henne – Akilles säger inte mycket alls. Hon observerar både Akilles och 

Patroklos och ser hur alla behandlas. Precis som i Iliaden blir Briseis bortförd till 

Agamemnon och Akilles gråter. Akilles vägrar delta i kriget eftersom att han anser att 

Agamemnon är lat, och inte förtjänar hans hjälp, men även för att Agamemnon tog Briseis 

ifrån honom. Patroklos dör, precis som i Iliaden, och Akilles ber sin mor om hjälp. Briseis blir 

till slut återförenad med Akilles när Agamemnon blir desperat nog att be Akilles om hans 

hjälp att vinna kriget. Även Briseis gråter över Patroklos död. Briseis förstår att hon är gravid 

och Akilles ser till att hon blir gift med Alcimus innan han går ut i kriget igen. Akilles blir 

dödad av Paris, prins av Troja, som skjuter Akilles mellan skulderbladen med en pil. Det 

spekuleras kring om det verkligen var en pil i ryggen som dödade Akilles och en av de mer 

orimliga teorierna handlar om hans häl. Briseis anser att det inte var den enda delen av Akilles 

som var sårbar då han hade ärr över hela kroppen. Briseis lämnar krigslägret med sin make 

och är redo att börja leva sin egna berättelse. 

 Nästan hela boken är berättad ur Briseis perspektiv och då är det ett 

förstapersonsperspektiv. Vissa av kapitlen är dock berättade från Akilles perspektiv, och då i 

ett tredjepersonsperspektiv.  

 

2.2 Akilles stolthet 

Det som utmärker Akilles som litterär figur enligt de lärda som levde under århundradena 

efter Iliaden, var hans ilska och hans kärlek. Dessa karaktärsdrag ansåg Aristoteles (384 f.Kr–

322 f.Kr), en av uttolkarna, vara kontrasterande och det var anledningen till att de inte visades 

samtidigt. Horatius (65 f.Kr–8 f.Kr), däremot, såg en koppling mellan Akilles vrede som 

krigare och hans ’passion’ som älskare. Ovidius (43 f.Kr–ca 17 f.Kr) valde att se på vreden 

som Akilles känner för bortförandet av Briseis som del av en kärlekshistoria när han själv 

skrev om Iliaden i den tredje dikten i Heroides (25–16 f.Kr) och i Amores (16 f.Kr). Ovidius 

skrev om Akilles och Briseis i dessa verk då han var av åsikten att Iliaden i sig självt inte hade 

någonting med kärlek att göra.2 Dessa uttolkningar såg på Akilles i Iliaden som den krigare 

han var menad att vara, medan Akilles som älskare senare blev skriven av Ovidius och den 

                                                 
2 Marco Fantuzzi, Achilles in Love: Intertextual Studies (Oxford: Oxford University Press, 2012), s. 7–13. 
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grekiska poeten Bakchylides (400 f.Kr). Dessa berättelser och tolkningar av Akilles influerar 

bilden av honom hos läsare, vilket leder till att läsarna kommer att kunna tolka Akilles i 

Iliaden som en älskare.3 

När Briseis blir bortförd kränks Akilles stolthet, vilket resulterar i att han blir ilsken. Detta 

blir drivkraften bakom hela Iliaden.4 Om de tårar Akilles fäller när han förlorar Briseis tolkas 

som att de beror på hans kärlek till Briseis så skulle Akilles handlingar efter att hon blivit 

bortförd inte äga rum. Jag anser att om Akilles känner någonting för Briseis skulle han inte 

tacka nej till Agamemnons erbjudande om att få tillbaka henne, han skulle göra allt för att få 

tillbaka henne, och därmed skulle han återvända till slagfältet och Patroklos skulle inte ha 

tagit hans plats och dött. Troligtvis, precis som Fantuzzi påpekar, handlar Akilles tårar inte 

om Briseis som person, utan som ett objekt för hans stolthet och heder, och när han förlorar 

henne är hans tårar ett uttryck för förlusten av stolthet och respekt.5 

Den relation Briseis och Akilles har i The Silence of the Girls är något som byggts upp 

från första gången de träffas, medan den i Iliaden inte har någon bakgrund att stå på. Kanske 

är det ett tydligt tecken på hur verkligt osynlig Briseis är i Iliaden och hur hennes närvaro 

varken skadar eller gynnar Akilles, eller ens är avgörande för berättelsens händelser. Det är 

hans stolthet Iliaden behöver, inte hans känslor för Briseis. 

 

2.3 Briseis och Akilles 

Den litterära figuren Briseis existerar knappt hos Homeros. Hon är osynlig redan från början. 

Rätt snabbt efter att hon nämns så förs hon bort från Akilles, och därmed även bort från 

berättelsen. Det spelar ingen roll vad som händer med henne eftersom det är Akilles som står i 

centrum. Även om Briseis inte finns med i handlingen anser Fantuzzi och de tolkningar han 

tagit del av, att hon är den som, genom att bli bortförd, för handlingen framåt. Hon blir 

drivkraften bakom Akilles känslor och handlingar, och har därmed en viktig, frånvarande, 

strukturell betydelse.6 Hon är däremot fortfarande frånvarande. I Pat Barkers roman är dock 

Briseis huvudperson. I The Silence of the Girls är det Briseis syn på Akilles berättelse läsarna 

får följa. Hon är synlig. Romanen är för det mesta skriven i första person, vilket resulterar i att 

Briseis känslor, tankar och erfarenheter framträder på ett helt annat sätt än vad de gör hos 

Homeros, där de inte beskrivs alls. 

                                                 
3 Fantuzzi 2012, s. 20. 
4 Fantuzzi 2012, s. 99. 
5 Fantuzzi 2012, s. 101–2. 
6 Fantuzzi 2012, s. 99.  
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De tårar som Akilles fäller i Iliaden när Briseis blir bortförd kan tolkas på många sätt.7 

Fantuzzi skriver att de olika uttolkarna från olika tidsperioder efter Iliaden hade olika syn på 

Akilles tårar. Vissa var av åsikten att de tårar Akilles fäller är på grund av hans starka känslor 

för Briseis.8 Dessa var hans ’kärlekstårar’ och var därmed ett bevis för att Akilles älskade 

Briseis och var mer än bara en krigare. Denna tolkning var möjlig på grund av att hans 

stolthet inte nämns i denna scen.9 Att Akilles stolthet inte nämns i denna scen behöver dock 

inte betyda att den inte spelar någon roll. Det som är tydligast i Iliaden är den stolthet Akilles 

har och hur den blir kränkt när Briseis tas ifrån honom. Att berättaren inte nämner Akilles 

stolthet i samband med hans tårar behöver inte betyda att tårarna handlar om kärlek till 

Briseis. Säkerligen skulle det kunna vara så att här tillåts Akilles få utlopp för sina känslor. 

Agamemnon är envis och Akilles är nog frustrerad över att Agamemnon får all ära utan att 

kämpa för den. Det här nämner Akilles senare i eposet när han talar med Agamemnons 

ambassadörer om varför han vägrar slåss efter att han förlorat Briseis.10 

Om Akilles tårar i Iliaden tolkas som ett utlopp för hans känslor, utöver stolthet, är 

uppfattningen att han känner någonting mer för Briseis och ser henne som mer än ett pris. Det 

här förstärks av att han talar om henne som någon han älskade: ”[…] mig ensam av alla 

achaier stal han en älskad hustru ifrån! […] han älskar och sörjer henne, som jag så innerligt 

älskade min, fast hon vunnits som byte.”11 Denna dialog som äger rum mellan Akilles och 

Agamemnons ambassadörer visar på Akilles känslor för Briseis menade många uttolkare, 

samt Fantuzzi till viss del.12 Jag tänker mig att när Akilles kallar Briseis för sin fru är det 

kanske inte mer än ett sätt för honom att överdriva det Agamemnon gjorde mot honom och de 

känslor han har gällande det. Troligtvis var det många av männen i krigslägret som var gifta 

och som därmed kunde tänkas känna någon form av medlidande med Akilles när han säger 

detta, och förstå att han har rätt att avstå från att kriga på grund av det. Om Akilles verkligen 

kände som han säger att han gör för Briseis, skulle den rationella åtgärden då inte vara att 

göra allt vad han kan för att få tillbaka henne? Förmodligen är hans stolthet för viktig för att 

sättas på spel för en kvinna, ett objekt som han ’vunnit som byte’. 

De uttolkare som försökt tolka Akilles monolog om hur hans fru blivit bortförd har haft 

skilda meningar om Akilles var uppriktig eller inte. Om han var det betyder det att Akilles 

                                                 
7 Homeros, Iliaden, övers. Ingvar Björkeson (Stockholm: Natur och Kultur, 1999) s. 32.  
8 Fantuzzi 2012, s. 103. 
9 Fantuzzi 2012, s. 103. 
10 Homeros 1999, s. 175 – 177. 
11 Homeros 1999, s. 175.  
12 Fantuzzi 2012, s. 107 
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hade känslor för Briseis som person, och om han inte var uppriktig var hans ord ingenting mer 

än en del av hans karaktär, hans hjältemod och hur han med sina ord visade prov på det.13 

Fantuzzi anser däremot att det inte finns någonting i Homeros text som tyder på att Akilles 

inte brydde sig om Briseis och att talet bara var till för åhörarna. Det homeriska språket gör 

det svårt att tolka Akilles som en romantisk själ, och det var många uttolkare som även ansåg 

att det Akilles uttrycker om Briseis inte var uppriktigt och äkta på grund av det. Det faktum 

att Akilles tal även gick emot den bild som de män han talar till hade av honom som en 

krigare och hjälte, förstärkte uttolkarnas åsikt om Akilles brist på känslor för Briseis.14 

 Någonting som förstärker tolkningen av Akilles brist på uppriktighet är att han i samma 

tal säger att Agamemnon kan få njuta av henne så mycket han vill. Jag ser på Akilles tal som 

ett verktyg för att få över sina vänner, krigskamrater, till sin sida. Få dem att förstå att det inte 

är hans fel att han inte krigar, medan han enligt min åsikt samtidigt visar att det är hans 

stolthet som ligger till grund för beslutet att inte delta i kriget. Akilles är som ett litet barn vars 

favoritleksak blivit borttagen och nu sitter han och tjurar i ett hörn. Att få tillbaka Briseis 

skulle inte göra någon skillnad för Akilles.  

I The Silence of the Girls försöker Akilles resonera kring de tårar han fäller när Briseis blir 

bortförd och han intalar sig själv att tårarna har med hans stolthet att göra.15 Detta resonerande 

finns inte i Iliaden medan det i romanen visar hur svårt det är för Akilles när Briseis blir 

bortförd. Resultatet av Akilles tankar leder däremot till samma resultat i båda texter. Akilles 

vägrar återvända till slagfältet eftersom det är Agamemnon som tagit ifrån honom hans fru 

och sårat hans heder, inte trojanerna.16 Briseis hör hur Akilles ord återberättas till 

Agamemnon av hans ambassadörer och dessa ord ställs i konstrast med det Akilles sa när hon 

stod framför honom för första gången efter att hon blivit bortförd, ”’Tell him he can fuck her 

till her back breaks. Why would I care?’”.17 Akilles må tala om Briseis som sin fru, men när 

hon står framför honom är hon inte värd någonting. Kanske har det att göra med hans stolthet 

och hur han inte kan låta sig påverkas av henne framför andra. Om han skulle ta tillbaka 

henne, skulle Agamemnon vinna och Akilles stolthet skulle inte kunna överleva det. Det är 

alltid hans stolthet som har övertaget.  

                                                 
13 Fantuzzi 2012, s. 109–112.  
14 Fantuzzi 2012, s. 110–113.  
15 Pat Barker, The Silence of the Girls (London: Penguin Books, 2019), s. 117. 
16 Barker 2019, s. 163.  
17 Barker 2019, s. 156.  
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Briseis beskrivs av Iliadens uttolkare som ’husband-loving’ och därmed menades att hon 

var fäst vid Akilles, kanske till och med kär i honom.18 De ansåg däremot även att det inte 

fanns några som helst erotiska och kärleksfulla känslor mellan de två. Dessa tillsynes 

motsägelsefulla tolkningar beror mycket på under vilken tidsperiod uttolkarna levde i. I 

Iliaden berättas det att ”hon gick motvilligt med”, vilket av vissa uttolkare tolkas som att 

Briseis motvillighet när hon förs bort hade att göra med de känslor hon hade för Akilles.19 Jag 

är av åsikten att Briseis motvillighet nog mer hade att göra med att hon blir bortförd mot sin 

vilja, snarare än med hennes känslor för Akilles. Fantuzzi är även av den åsikten att Briseis 

känner som hon gör på grund av att hon befinner sig i en situation hon inte har kontroll över 

och där hon har blivit ett objekt, någon som har en ägare.20 För att utveckla Fantuzzis 

tankegång vidare kan det tänkas att Briseis vet vad hon ska vänta sig med Akilles, medan med 

en ny man som hon inte känner, även om det inte tydliggörs om Briseis verkligen känner 

Akilles, vet hon inte vad hon ska vänta sig. Antingen det, eller så vet hon allt för väl vad som 

väntar. Utöver den här scenen, är Briseis osynlig i Iliaden.  

Första gången Briseis och Akilles träffas i The Silence of the Girls inspekterar Akilles 

Briseis mycket kort – genom att vrida på hennes huvud – och vänder sig sedan om till sina 

män och säger: ”’Cheers, lads,’ […] ’She’ll do.’”21 Redan här kan det tänkas att Akilles ser på 

Briseis som ett objekt. Han säger ingenting till henne, inte ens när de ligger tillsammans för 

första gången. Eller gångerna efter det.22 Briseis säger till och med själv att han inte ser 

henne.23 Hennes bild av hans blick på henne är precis denna: att han inte ser henne. Goddard 

skriver om hur människor gör precis det Briseis gör, skaffar sig en bild av sig själva utifrån 

hur en annan person ser på en.24 Det Akilles säger kan tolkas som något han säger för att roa 

sina kamrater. Det är hans roll som den krigare och man han är. Precis som i dagens samhälle, 

var det samhälle som Iliaden skildrar ett där alla hade olika roller att spela beroende på bland 

annat kön och social status. Det Akilles gör när han träffar Briseis är ingenting annat än det 

förväntade. Under åren Akilles har slagits sida vid sida med de andra männen har de fått sig 

en uppfattning av hur han, Akilles, är, och Akilles har genom de blickarna formats till den han 

är runt omkring dem. Den bild Briseis därmed får av Akilles utgörs lika mycket av den blick 

                                                 
18 Fantuzzi 2012, s. 116.  
19 Homeros 1999, s. 32.  
20 Fantuzzi 2012, s. 117.  
21 Barker 2019, s.21–22.  
22 Barker 2019, s. 27 och 40.  
23 Barker 2019, s. 40.  
24 Kevin Goddard,”’Looks Maketh the Man’: The Female Gaze and the Construction of Masculinity.” The 

Journal of Men’s Studies 9:1 (2000), s. 28.  
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han antar att hans kamrater ser på honom med, och den blick han anser att Briseis kommer att 

ha på honom, eller eventuellt redan har. Bilden av Akilles har även att göra med den roll han 

har, den han spelar. Det som därmed bestämmer den blick och bild Briseis får av Akilles 

påverkas av den sociala relation de har till varandra. Akilles kommer att behandla Briseis så 

som hans kamrater förväntar sig, utifrån hans uppfattning om deras bild av honom, men också 

utifrån den relation han har/kommer att ha med henne. Redan här är hon en slav, en kvinna 

menad att fungera som ett objekt, ett pris för hans hjältedåd. Detta är hans roll, att vara 

krigaren Akilles, och det är utifrån den han agerar, vilket i sin tur fostrar den blick de omkring 

honom har av honom och som han i sin tur tolkar in i sitt beteende.25 

Den relation Akilles och Briseis har hos Barker är betydligt annorlunda än den hos 

Homeros. I Iliaden återfinns Akilles i relation till alla de män runt omkring honom och allt det 

som sägs om Briseis måste därmed tolkas utifrån deras bild på henne. Den relation Briseis och 

Akilles har är fysisk. Briseis fungerar som ett objekt som Akilles visar upp för sina män och 

sedan har sex med. I The Silence of the Girls skapas en bild av Briseis genom henne själv då 

det är hon som berättar om det som händer. Hennes blick på Akilles berättelse ger en annan 

inblick i de litterära figurerna. De blickar Briseis har på Akilles och Patroklos gör det möjligt 

att tolka dem på andra sätt än vad Iliaden tillåter.  

I sin teori om blicken och hur den påverkar oss människor, tar Goddard även upp 

oidipuskomplexet. Det som blir intressant i relation till oidipuskomplexet, är att Akilles 

beskrivs av Briseis som ett stort barn.26 Till skillnad från Iliaden, där Akilles relation till hans 

mamma är okänd, så när som på att hon hjälper honom när han kommer till henne och ber om 

hjälp, så tar Barker sig an att berätta mer om Akilles uppväxt. ”’One day she just got up and 

walked into the sea. […] this time she didn’t come back’”, skriver Barker om Thetis.27  När 

Thetis och Akilles skiljdes åt uppstod det ett sår hos Akilles.28 Det vanligaste sättet att försöka 

läka detta sår är att hitta en modersfigur för att ersätta den ’försvunna’ mamman. Därmed kan 

man tolka det som att Akilles försöker fylla detta sår med bland annat Briseis. När han kallar 

henne för sin fru i både Iliaden och The Silence of the Girls, så kan det tänkas vara en 

indikation på det moderliga han söker hos henne. Goddard menar att i många fall söks det 

moderliga i personen pojken gifter sig med.29 

                                                 
25  Jfr Goddard 2000, s. 28. 
26 Barker 2019, s. 44.  
27 Barker 2019, s. 72.  
28 Jfr Goddard 2000, s. 26.  
29 Goddard 2000, 26. 
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Akilles relation till sin mamma, så som den beskrivs i The Silence of the Girls, kan med 

fördel tolkas utifrån oidipuskomplexet. Det möjliggör en läsning som kastar ett förklarande 

ljus på en scen som utspelar sig innan läsaren får veta att Thetis har försvunnit ur Akilles liv. 

En kväll när det är dags för Akilles och Briseis att återigen ha sex har Briseis badat i havet. 

Hon har inte hunnit skölja av sig innan Akilles kommer in och kryper ner i sängen bredvid 

henne. Han känner doften av havet i hennes hår, samt av de saltrester som satt sig där, och blir 

helt betagen. Briseis berättar: ”He lent forward, sniffing my skin and hair.” Och fortsätter: 

“Groaning, he buried his face in my hair, then moved across my skin, mouthing and licking 

till he reached my breasts.”30 Akilles börjar suga på Briseis bröst precis som ett litet barn ute 

efter näring, och den desperation han uppvisar kan liknas vid ett barns, även om Briseis själv 

inte benämner det så.31 Freud kopplade näringstillförsel och kroppsomvårdnad till det oidipala 

komplexet och menade att det är en betingelse för sonen, där sonen kopplar samman 

näringstillförseln med sin moder och modern med näringstillförseln.32 Det förstärker 

tolkningen av hur Akilles ser på Briseis som en modersfigur, om än dock som ett 

näringsgivande objekt. Akilles har en tendens att gå ner till havet, simma, och vänta på 

Thetis.33 Att han blir som ett barn när han känner lukten och smaken av salt på Briseis är 

därmed inte överraskande. Genom Briseis blick uppfattas Akilles som ett stort barn. Goddard 

skriver om hur den blick alla människor har på varandra, har även författare på sina litterära 

figurer. Läsarna har även de sina egna blickar på författaren och dess litterära figurer och på 

grund av det går det att säga att det är Barker själv i viss mening som ser på Akilles som ett 

stort barn.34 Däremot skulle jag vilja påstå att det är Thetis blick som påverkar Akilles mest i 

situationen mellan honom och Briseis i sängen. Utöver att Thetis bor i havet och därmed lukar 

hav, ser hon på Akilles som ett barn. Han är en ömtålig människa och, precis som i Iliaden, 

vill Thetis trösta Akilles.35 Därmed skulle anledningen till att Akilles agerar som ett barn bero 

på hur Thetis behandlar honom, och inte för att han ser på Briseis som en modersfigur. Det är 

snarare de temporära egenskaperna hos henne som får Akilles att betrakta henne som en 

modersfigur. 

Till skillnad från Iliaden, där allt Akilles gör gällande Briseis kan tolkas som att han inte 

bryr sig om henne, utan ser henne som ett pris, så låter Barker läsaren ta del av det som 

                                                 
30 Barker 2019, s. 43–44.  
31 Barker 2019, s. 44.  
32 Sigmund Freud, Samlade Skrifter 5, Sexualiteten, övers. Ingrid Wikén Bonde & Christian Nilsson (Stockholm: 

Natur och Kultur, 1998), s. 293.  
33 Barker 2019, s. 73.  
34 Goddard 2000, s. 29. 
35 Barker 2019, s. 204. 



11 

 

försiggår i Akilles huvud. Efter att Briseis blir bortförd byter berättelsen perspektiv till 

Akilles. Ett tredjepersonsperspektiv som talar om Akilles som ’han’ och vet vad han tänker på 

tar vid. Efter att Briseis blivit bortförd i The Silence of the Girls, tänker Akilles på hur han 

inte är redo att gå tillbaka till sin hydda, tillbaka till en tom säng. Han vill bara ha en kvinna 

där, Briseis, och henne kan han inte få. Akilles förstår inte varför han saknar henne. Är det 

bara på grund av att hon hade havssalt i håret och på kroppen en kväll? Resonerandet hos 

honom leder till att han försöker övertala sig själv att Briseis inte är någonting mer än ett pris 

och känslorna han tror sig känna för att han saknar henne är endast känslor av förlägenhet och 

förödmjukelse.36 En intressant tanke kring detta är Akilles individuation och hur den kan 

tänkas samspela med hans oförmåga att bestämma sig för vad Briseis är för honom. 

Från tredjepersonsperspektivet resonerar Akilles kring de känslor han har för Briseis. 

Denna obeslutsamhet återfinns i Iliaden i samtalet Akilles har med Agamemnons 

ambassadörer när de kommit för att försöka få honom att återsluta sig till kriget. Till skillnad 

från scenen i Iliaden, tar Akilles resonerande i The Silence of the Girls plats i hans egna 

tankar där han inte behöver förhålla sig till andras förväntningar. Dock är det så att när man 

spelat en roll så pass länge som Akilles har så blir den en del av en.37 Han återgår därför till 

den roll han antar att han måste spela, den person han måste vara runt sina kamrater, när han 

bestämmer sig för att Briseis inte är något annat än ett hederspris. Barker skriver: ”She’s his 

prize, that’s all, his prize of honour, no more, no less.”38 

En annan anledning till att Akilles övertalar sig själv att han inte saknar Briseis kan bero 

på den blick hon har på honom. Briseis liknar Akilles agerande den natten han känner lukten 

av havssalt på henne med en hungrig bebis, ett litet barn.39 Denna händelse låter dock inte 

Briseis ändra sin syn på Akilles. Han är fortfarande den man som dödade hennes familj och 

tog henne ifrån sitt hem. Hon ser inte på honom som ett barn och därmed kan Akilles inte i sin 

tur se på henne som en modersfigur. Briseis ser inte på Akilles som ett barn, någon som måste 

tas hand om, för även då han agerar som ett barn vid en tidpunkt, förändrar inte det den blick 

hon har på honom, och den han har på henne. Han ser sig själv därmed inte som ett barn. Jag 

anser att Akilles blir betagen av en känsla när han känner lukten av havssalt och tar då på sig 

rollen av ett barn, och att det beror på hans mamma, Thetis och det sår som deras relation 

skapat i honom. Att Akilles tillåter sig själv att strunta i Briseis när han suger bort havssaltet 

                                                 
36 Barker 2019, s. 117.  
37 Goddard 2000, s. 27.  
38 Barker 2019, s. 117.  
39 Barker 2019, s. 44.  
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från hennes kropp, visar både på hur stark Akilles koppling till havet är, samt hur de roller 

Akilles och Briseis spelar inte är bestämda. Rollerna är socialt konstruerande och kan därmed 

förändras, men återigen handlar det om vanan att spela en roll.40 Akilles må bryta mot rollen 

som krigaren på grund av sina känslor, men då Briseis blick inte förändras och Akilles i sin 

tur blir påverkad av både den och hans vana att vara den krigare Briseis ser honom som, 

kommer han att återgå till den rollen. Goddard menar att vi människor gärna ser på våra roller 

som naturliga, då den bild vi har av oss själva är så pass stark att även om vi är medvetna om 

att den kan förändras, att vi kan förändras, håller vi gärna fast vid detta ’naturliga’.41 Jag anser 

att vi återgår till den roll vi är mest bekväma med att spela, även om det endast beror på vana 

och acceptans från samhället omkring oss, då det kan vara obekvämt och osäkert att skifta 

roller. Framför allt med nya personer, precis som Akilles och Briseis är för varandra. 

Den blick Akilles har på Thetis påverkar även hans obeslutsamhet gällande Briseis. 

Patroklos berättar för Briseis att Akilles föräldrars äktenskap var olyckligt och hur Akilles 

genom det har fått en avsmak för äktenskap, samt relationer överlag.42 Den blicken Akilles 

därmed har på sin mamma, samt relationer överlag, influerar den blick han har på Briseis. 

Akilles kan nog därmed inte se Briseis som en modersfigur eftersom den avsky han känner för 

henne som potentiell fru väger tyngre än hans behov av en modersfigur.  

Från stunden hennes familj blev dödad och hon och resten av de unga kvinnorna blev 

förda till grekernas läger får Briseis en ny roll. Hon berättar: ”[…] I’d been used to leading a 

secluded life, away from the gaze of men. At first, I couldn’t understand why he wanted me 

there, but then I remembered I was his prize of honour […].”43  I The Silence of the Girls blir 

det tydligt hur de manliga blickarna influerar Briseis syn på sig själv. De ser alla på henne 

som en slav och därmed börjar även hon se sig själv som det. Att Akilles en natt beter sig som 

ett desperat barn förändrar inte den blick hon har på honom eller den blick hon har på sig 

själv. Briseis har sin roll, precis som Akilles har sin och dessa är inte uteslutande beroende av 

det faktum att Akilles kan förstås genom det oidipala komplexet. Dock är det inte så att 

Briseis ger upp hoppet om att någon gång vara någonting mer än en slav, hon ser bara 

verkligheten för vad den är. Det är Akilles som hon tillhör och därmed är det hans blick som 

influerar henne mest. 

                                                 
40 Goddard 2000, s. 28. 
41 Goddard 2000, s. 28. 
42 Barker 2019, s. 92. 
43 Barker 2019, s. 37. 
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De delar av oidipuskomplexet som kan appliceras på Akilles och hans känslor för Briseis 

påverkar deras roller. Det är till stor del på grund av komplexet som Akilles finner sin passion 

för Briseis, och det rör sig om en rent sexuell passion eftersom han ignorerar henne utanför 

sexuella sammanhang. Men det är en passion som uppväcks på grund av havssaltet på hennes 

kropp, och detta gör det även möjligt för honom att finna tillfällig tröst i henne på grund av 

hans potentiella betingning med näringen i saltet och sin mamma. Freud menar att 

betingelsen, som relaterar till oidipuskomplexet, är sammankopplad med det sexuella 

begäret.44 Men hos Goddard är oidipuskomplexet inte relaterat till sex, utan till den person en 

utvecklas till genom den blick som komplexet skapar. Utifrån en sådan tolkning finner Akilles 

ingen varaktig tröst hos Briseis. Även om han agerar som en bebis, finns det inte någon närhet 

mellan dem efter att Akilles tillfredsställt det behov som uppstod hos honom vid lukten av 

havssalt. I stunden, ja, skulle det kunna gå att säga att det finns en närhet mellan Briseis och 

Akilles, men den ser inte Briseis. Hon finner ingen tröst i det Akilles gör, hon är chockad, inte 

förtjust.45 Hon betraktar inte Akilles som kärleksfull mot henne eftersom han inte ser henne 

som person. Blicken på henne som slav väger fortfarande tyngst, och påverkas inte mycket av 

stundens rollbyte.  

Efter att Patroklos dör, gestaltas Akilles som en mer rationell person. I relation till Briseis 

kommer det fram när Akilles håller ett tal till invånarna i lägret i The Silence of the Girls om 

hur han och Agamemnon gjorde fel som bråkade om en kvinna, en slav. Akilles inser 

konsekvenserna hans känslor orsakade. Han må bli mer rationell, men han vill fortfarande inte 

ha någonting att göra med Briseis. Akilles ser Briseis som anledningen till att Patroklos är 

död, han skyller sitt agerande på henne och tar inte eget ansvar. Briseis inser att det inte finns 

någonting hos Akilles som bryr sig om henne. Hon uppfattar Akilles ord och kommer till 

insikten: ”That’s when I knew there was no hope.”46  Jag uppfattar hennes ord som att det har 

börjat växa ett hopp hos henne, om hennes framtid, och när hon hör Akilles tal utplånas det 

lilla hopp som börjat växa. Hon har sett hur Akilles agerar med Patroklos, betraktat dem 

tillsammans och förstår därmed att det inte längre finns något hopp då Akilles aldrig kommer 

att förlåta henne för att ha tagit Patroklos ifrån honom. När Briseis hopp försvinner inser hon 

att hon verkligen är fast i det liv Akilles ’gett’ henne. Briseis berättar: “And I do what 

countless of women before me have been forced to do. I spread my legs for the man who killed 

                                                 
44 Freud 1998, s. 293. 
45 Barker 2019, s. 43–44. 
46 Barker 2019, s. 209.  



14 

 

my husband and my brothers.”47 Hon har sett hur alla de andra kvinnorna i lägret blir 

behandlade och hon inser att hon nu har blivit som dem. Hon accepterar den roll hon nu har 

och har haft sedan Akilles dödade hennes familj. Hon kan inte längre kämpa emot den roll 

samhället skapat åt henne. 

Sista gången Akilles rör Briseis ansikte är timmar innan han dör och han säger till henne 

att det var för hennes bästa som han fick henne att gifta sig med Alcimus.48 Det här tolkar jag 

som att Akilles aldrig har sett sig själv som någon bra man för Briseis. Hon kommer att få det 

mycket bättre med någon som kan ta hand om henne och barnet. Kanske beror Akilles 

handlingar här på att han vet att han kommer att dö och därmed inte känner något behov att 

anpassa sig till andras förväntningar på honom. Han kan göra vad han vill. Med den här 

handlingen visar Akilles på en ödmjukhet som jag anser inte går att förstå utan att gå in på 

relationen mellan Akilles och Patroklos. 

 

2.4 Akilles och Patroklos 

Alla som skrivit om relationen mellan Akilles och Patroklos har alltid varit noga med att 

nämna att Homeros aldrig uttryckligen skriver hur denna relation verkligen ser ut, vilken slags 

relation de två hade.49 Många tidigare uttolkare, men även nutida forskare anser att Homeros 

tystnad kring Akilles och Patroklos relation var ett tecken på just hur deras relation faktiskt 

var mer romantisk, innefattande erotisk kärlek. Det Fantuzzi anser utmärkande för Iliaden är 

hur intensiv Homeros fick relationen (mellan Akilles och Patroklos) att framstå. Denna 

intensitet är ett av de utmärkande dragen för relationen. Det Homeros är tydlig med i denna 

skildring är att intensiteten varken är erotisk eller kärleksfull, skriver Fantuzzi. Den 

exceptionella intensiteten som framträder i Iliaden, hade Homeros ingen tanke på att ringa in, 

menar Fantuzzi.50 

I The Silence of the Girls skriver Barker om hur Akilles och Patroklos sitter vid 

middagsbordet varje kväll, vilket liknar skildringen av dem i Iliaden. Fantuzzi tar upp det 

faktum att de två verkar vara två delar av en själ, där de tar över och avslutar varandras 

handlingar.51 Hos Barker sitter de bredvid varandra och Briseis, som är berättaren i denna 

scen, betraktar dem och uppmärksammar hur de sneglar på varandra ofta.52 Briseis ser hur de 

                                                 
47 Barker 2019, s. 267. 
48 Barker 2019, s. 308. 
49Fantuzzi 2012, s. 187. 
50 Fantuzzi 2012, s. 193. 
51 Fantuzzi 2012, s. 195–197.  
52 Barker 2019, s. 25. 
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agerar med varandra i kontrast till de andra männen runt omkring dem. Deras relation 

beskrivs som innefattande av beröringar, medan den i Iliaden tolkas utifrån de ord Akilles och 

Patroklos utbyter, samt de beskrivningar berättaren använder sig av. Det fanns ju de som 

tolkade Akilles och Patroklos utifrån det Homeros inte skrev. En grekisk retoriker vid namn 

Aischines (390 f.Kr – 320 f.Kr) skrev omkring 346 f.Kr om hur han var åsikten att den 

tystnad Homeros lämnat efter sig i Iliaden gällande Akilles och Patroklos, var ett tydligt 

tecken på hur deras relation var mer än det utskrivna. Aischines menade att relationen mellan 

Akilles och Patroklos faktiskt var romantisk och att det var de visa åhörarna och läsarna som 

skulle se den sanningen i tystanden i eposet.53 Fantuzzi anser däremot att det språk Homeros 

använde sig av uttryckte tydligt hur intensiv Akilles och Patroklos relation var. Den var även 

fylld av begär, men ingenting av det Homeros skrev antydde ett begär kopplat till det erotiska 

eller passionerade och menar därmed att det är det utskrivna som har störst betydelse i 

tolkningen.54 I andra verk av Homeros är detta begär kopplat till ett tillfredsställande som inte 

är kopplat till sex. Sång, mat och sömn är några exempel på de ting som begäret hos 

människor kan vara kopplat till.55 I The Silence of the Girls ser Briseis redan den första 

kvällen hur nära Akilles och Patroklos relation är. Vardagliga saker som att äta middag 

utmärks av hur Patroklos och Akilles utbyter leenden och blickar.56 Briseis uppfattar dessa 

eftersom hon hela tiden betraktar Akilles. Hans agerande skiljer sig ifrån hur han betedde sig 

när de först träffades. Även om han befinner sig bland kamrater, samma kamrater som han 

fick att skratta med sin kommentar om Briseis, så är det Patroklos han fokuserar på vid 

middagsbordet.  

Det finns en scen i The Silence of the Girls som kan tänkas vara parallell med en scen i 

Iliaden. I Iliaden sitter Akilles och spelar lyra och sjunger medan Patroklos sitter och lyssnar. 

”Tyst mittemot honom satt den lyssnande Patroklos ensam, ivrigt väntande på att få avlösa 

honom i sången.”57 Patroklos är redo att ta över när Akilles slutar sjunga, han förväntar sig att 

få göra det. Detta var en del av den intensitet som beskriver Akilles och Patroklos relation, 

som även visas i hur samspelta de två är.58 Den intensitet Fantuzzi talar om, återfinns hos 

Barker och är mer förankrad i de beröringar och de ageranden Briseis uppmärksammar hos 

Akilles och Patroklos. Hos Barker utmärks denna intensitet inte bara av utbytet av blickar och 

                                                 
53 Fantuzzi 2012, s. 188–189. 
54 Fantuzzi 2012, s. 192–198.  
55 Fantuzzi 2012, s. 193.  
56 Barker 2019, s. 56–57.  
57 Homeros 1999, s.171.  
58 Fantuzzi 2012, s. 195.  
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leenden och andra små detaljer, utan även av någonting som inte kan beskrivas. Briseis ser 

Akilles och Patroklos på stranden en kväll och förklarar att hon inte visste vad det var hon såg 

men att hon förstod dess styrka.59 Briseis kan inte sätta ord på vad det var Akilles och 

Patroklos var för varandra. På det sättet är Iliaden och The Silence of the Girls överens. Den 

första är tyst, medan den andra ser nästan allt, och ändå förblir Akilles och Patroklos relation 

obeskrivlig i båda. Jag anser att Briseis oförmåga att beskriva Patroklos och Akilles relation 

har att göra med hennes perspektiv och hur hon inte kan veta hur relationen är eftersom hon 

inte befinner sig i den. Samtidigt vill jag påstå att det även har att göra med hur Akilles och 

Patroklos själva ser sin relation och hur Briseis kan ta del av den blicken när hon betraktar 

dem. Det betyder att varken Patroklos eller Akilles har en tydlig benämning på vad de är för 

varandra.  

Motsvarigheten till Iliadens scen med lyran hittas rätt tidigt i The Silence of the Girls där 

Akilles återigen, av en vana, sitter och spelar och sjunger medan Patroklos sitter och tittar på 

honom.60 Det är här Briseis lägger märke till de blickar och leenden de två männen utbyter. 

Genom Briseis uppfattning kommer läsarna att se på de båda genom hennes blick och förstå 

dem som skilda från allt det andra som sker runt Briseis. 

I både eposet och romanen är Patroklos Akilles högra hand, den som gör vad som ombeds 

av honom. Akilles ber Patroklos förbereda maten till gästerna och sedan att ordna sovplatser, 

vilket han gör. Även här vill Fantuzzi se hur samspelta de två är och hur deras relation utgörs 

av att de kompletterar varandra.61 Denna kompletterande natur gör det möjligt att tolka 

Akilles och Patroklos relation som någonting som klarar sig utan Briseis medverkan. Dels 

beror det på hur Patroklos först uppenbarar sig i Iliaden när Briseis blivit bortförd, dels för att 

Akilles och Patroklos liv verkar fungera som vanligt även när hon är borta. De äter 

tillsammans och sover bredvid varandra med varsin kvinna utan att ägna en tanke åt Briseis.62 

Med den andra kvinnan bredvid sig behöver Akilles inte Briseis. Han har även Patroklos, den 

konstanta personen i hans liv.  

När Briseis blir tagen från Akilles och han gråter av förlust av en modersfigur, om än en 

svag sådan, skiftar Barker perspektiv från Briseis i första person till ett 

tredjepersonsperspektiv som följer Akilles. Från detta perspektiv får läsarna en inblick i hur 

Akilles tänker. Vi får veta hur hans mamma lämnade honom och att när han trodde att hon 
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hade kommit tillbaka var det Patroklos som stod bredvid Akilles pappa istället. ”What 

Achilles felt at that moment was not the familiar awkwardness of meeting yet another 

’friend’, but something infinitely more disturbing: a long, cool shiver of recognition.”63 

Eftersom detta är berättat från tredjepersonsperspektiv är det berättarens blick på hur hon 

ansåg att mötet mellan de två pojkarna gick till som beskrivs, hur berättaren tror att Akilles 

och Patroklos först kände inför varandra. Det faktum att det inte beskrivs som att de två 

träffades och långsamt blev vänner, utan att Akilles själv kände någonting mer än förlägenhet 

visar på en tydlig sammankoppling mellan de två. Den blick Akilles har på sitt eget 

förhållande med Patroklos, genom tredjepersonsperspektivet, ger en djupare inblick i deras 

relation än den blick Homeros har på de två som en allvetande berättare. Den starka relationen 

mellan Akilles och Patroklos beskrivs med sparsamma medel i Iliaden. Den allvetande 

berättaren vet vad som har hänt och vad som kommer att hända. Litteraturteoretikern Gerard 

Genette kallar den allvetande berättaren för en extern fokalisering och beskriver den genom 

att likna den med en hjälte som uppträder framför läsaren utan att läsaren får veta vad hjälten 

tänker eller känner.64 Det här berättarperspektivet kännetecknar hela Iliaden och ger därmed 

inte läsarna någon inblick i vad som försiggår i Akilles huvud. Att The Silence of the Girls i 

sin tur är berättad från en intern berättare, första person respektive tredje person, möjliggör en 

läsning där de litterära figurernas tankar och känslor synliggörs och detta berättartekniska 

grepp påverkar tolkningen av deras förhållanden med varandra. Valet att skriva utifrån Briseis 

perspektiv i första person och Akilles i tredje person kan visa på hur det är Briseis som 

observerar händelserna och Akilles som står i centrum. Till skillnad från Iliaden får Briseis en 

plats i The Silence of the Girls, men hennes roll är fortfarande slavens och hon kan därmed 

inte göra mer än att observera. Hennes interna perspektiv kastar ljus på det kvinnliga 

levnadstillståndet något som inte framträder alls i Iliaden. Barker lyfter fram Briseis som en 

väsentlig karaktär vars berättelse har sitt ursprung i Akilles berättelse. Men 

förstapersonsperspektivet har sina brister och Briseis kan därmed inte veta vad som försiggår i 

Akilles huvud. Jag ser det perspektivbyte som sker från Briseis till Akilles som ett sätt att 

komma närmre Akilles, men utan att skifta fokus från Briseis. 

Genom den interna fokaliseringen i tredje person får läsaren en inblick i Akilles som 

person. Akilles känslor gällande Patroklos, Briseis och sin mamma framförs genom den 

kunskap perspektivet har om honom. I de kapitel i The Silence of the Girls där Akilles står i 
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18 

 

centrum går mina tankar till Akilles relation med sin mamma och de paralleller denna relation 

kan tänkas ha till Akilles relation med Patroklos. När Thetis lämnade den sjuårige Akilles 

kunde han inte äta, sova eller leka.65 Akilles började bli bättre efter att Patroklos dykt upp och 

växte upp till att bli den Akilles Briseis träffar. På samma sätt som Patroklos fick Akilles att 

må bättre, fick hans död konsekvenser för Akilles. Barker skriver: ”He can’t sleep. Can’t eat, 

can’t sleep, can’t play the lyre – and now, apparently, can’t fuck… Useless.”66 

Tredjepersonperspektivet gör att läsaren får en inblick i hur beroende Akilles verkligen är av 

Patroklos och hur mycket Patroklos betydde för Akilles. Precis som den sjuårige Akilles, 

förlorar den vuxne Akilles förmågan att ta hand om sig själv när Patroklos, precis som Thetis, 

försvinner ur Akilles liv. Med begreppet individuation i tankarna går det att uppfatta Akilles 

agerande i båda situationerna som regressivt. Jung talar om hur en person utan en helhet, i de 

flesta fall en familj, kan hamna i en regression.67 Det går därmed att tolka Patroklos som en 

del av Akilles familj, av hans liv, precis som Thetis var. Patroklos tog Thetis plats i Akilles 

liv.  

Akilles reaktion på Patroklos död visar hur Patroklos hjälper Akilles att uppfylla de 

grundläggande behoven han har: sömn, näring och nöje. Då Iliaden saknar en inblick i Akilles 

tankar skapas inte samma känslomässiga relation mellan honom och Patroklos. Eposet 

nämner deras starka kamratskap flera gånger och Fantuzzi menar att Akilles och Patroklos 

relation inte tillhör den kultur av pederasti som fanns under antiken, utan är en del av en 

tradition bestående av starka, intensiva kamratskap.68 Den blick Briseis har på Akilles och 

Patroklos i The Silence of the Girls kan stärka detta argument. Briseis ser de två på stranden 

en kväll och betraktar dem: ” I knew I’d stumbled on something too private to be witnessed. 

[…] but what I saw on the beach that night went beyond sex, and perhaps even beyond 

love.”69 Hon ser på deras relation som någonting som inte kan förklaras, någonting som går 

utöver sex, och kanske är det därför Akilles både känner den passion han gör för henne och 

även det att han inte fungerar som vanligt när Patroklos är död. Akilles behöver Patroklos för 

att fylla sina grundläggande behov innan han kan ta del av andra nöjen, som bland annat sex 

med Briseis, även om han ser på henne med avsky. 
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När Akilles tänker kring Thetis och Patroklos får parallellen mellan de två en tydligare 

tolkning. ”The truth: Patroclus had taken his mother’s place.”70 Akilles medger att Patroklos 

blev mer än en vän. Då Goddard inte pratar om oidipuskomplexet i relation till det sexuella 

utan till blicken går det att uppfatta detta påstående som någonting relativt sant. På grund av 

den kärlek en son har till sin mamma kommer sonen att försöka läka det sår som uppstår när 

de skiljs åt med någon som liknar hans mamma.71 Freud talar om ett sexuellt begär till 

mamman och menar då att det alltid finns en sexuell dragning till modersfiguren.72 Det finns 

ingenting i Akilles påstående som syftar till en erotisk relation, och inte heller menar Goddard 

att blicken på modersfiguren har att göra med den sexuella dragning Freud talar om. Utifrån 

det anser jag att Akilles fann, och finner, bland annat tröst hos Patroklos, vilket var det han 

behövde från sin mamma. Patroklos tog därmed Thetis plats som Akilles modersfigur. 

Genom konversationer låter romanen de andra litterära figurerna, som bland annat 

Odysseus, kommentera relationen mellan Akilles och Patroklos. Han insinuerar att de två 

männen ser ut att må väldigt bra efter att Briseis blivit bortförd och Akilles inte längre deltar i 

kriget.73 Det här indikerar att när Akilles och Patroklos får leva själva i fred mår de som bäst. 

Men även när Briseis inte fysiskt befinner sig med någon av Akilles eller Patroklos, 

återkommer hon i handlingen. Likt Iliaden, är det Briseis som är en av anledningarna till att 

handlingen drivs framåt. 

 När Akilles tackar nej till Agamemnons erbjudande om att få tillbaka Briseis i The 

Silence of the Girls, diskuterar Akilles och Patroklos situationen. Patroklos blir arg och är på 

väg ut när Akilles frågar om han vill ha sällskap.74 Någonting i hans reaktion på Patroklos ord 

och handlingar gör det möjligt att tolka Akilles som ett barn som ber om en förälders tillåtelse 

att göra någonting. Akilles vill ha Patroklos medgivande även om det betonas att Patroklos är 

Akilles högra hand och gör det Akilles säger. Deras relation är därmed inte lika hierarkisk 

som de flesta tror. Kanske ser Akilles på Patroklos här med barnets blick, vilket skulle ge 

deras relation en annan form av hierarki. Växlingen mellan vem som är överst i hierarkin 

bestäms dock av Akilles, det är han som tillåts bryta med den roll han annars nästan konstant 

måste spela. Medan de går runt i lägret sneglar Akilles på Patroklos och lägger armen om 

honom i ett försök att bli sams.75 Barker använder ordet ”clumsy” vilket förstärker känslan av 
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att Akilles är ett barn som gjort fel. Jag anser att Patroklos inte ser på Akilles som den krigare 

han är, utan som någon han känt sedan de var barn och vet inte är orubblig, vilket resulterar i 

deras växlande roller. Ett annat exempel på deras starka relation och växlande roller är hur 

Patroklos finner tröst i Akilles säng, även om Akilles själv inte är där.76 

Den intensitet som återfinns mellan Akilles och Patroklos syns tydligast i Iliaden när 

Patroklos övertalar Akilles att låna honom sin rustning, och att det är Patroklos död som får 

Akilles att bli så pass ilsken att han går ut och krigar, alla tankar på sårad stolthet är då 

försvunna. Fantuzzi menar att utan Patroklos skulle Akilles inte göra det han gör, och det är 

det, den intensiteten, som gör det möjligt att tolka deras relation som någonting mer än 

vänskaplig.77 Den intensiteten är även anledningen till att Akilles förlorar sin vilja att leva. 

Det finns en scen i Iliaden där Akilles kan tolkas som visande medkänsla. När Patroklos 

kommer till honom gråtandes efter att ha hjälpt de sårade driver Akilles med honom, och 

liknar Patroklos med en liten gråtande flicka och sig själv med mamman.78 Denna pik kan 

antas vara Akilles sätt att visa sin medkänsla och sympati.79 Kanske beror det på att Akilles 

aldrig har haft chansen att visa sina sanna känslor på grund av den roll han har till och med i 

sin relation med Patroklos. Trots de växlande rollerna är Akilles så pass van att vara den hans 

krigskamrater förväntar sig att han ska vara att det förmodligen är svårt för honom att bryta 

sig loss ur den rollen, även med Patroklos. Av den anledningen är det nog ovant för Akilles att 

vara medkännande, vilket betyder att Fantuzzis tankar om att det Akilles säger till Patroklos 

när han gråter även skulle kunna användas för att se på romanens parallella händelse som en 

del av Akilles medkänsla mot Patroklos. 

Först är det Akilles som finner tröst hos Patroklos, vilket kan relateras till modersfiguren i 

oidipuskomplexet. Sedan är det han som tröstar Patroklos. Deras roller är som sagt 

omväxlande och blicken Akilles har på Patroklos som modersfigur är vacklande. Akilles 

behöver inte agera som ett barn med Patroklos då Patroklos inte endast ser på honom som ett 

barn. Patroklos växte upp tillsammans med Akilles och har därmed sett honom agera krigare. 

Akilles har möjlighet att släppa in Patroklos på grund av deras historia. Vidare har det alltid 

funnits en ömhet i Akilles blick på Patroklos som bidrar till hur de agerar tillsammans. ”That 

objective assessment, where he’d been used to seeing only affection, struck a chill.”80 Det är 

Patroklos som tänker det här när Akilles betraktar honom efter att han frågat Akilles om att få 
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låna hans rustning och gå ut i kriget. För första gången ser Akilles på Patroklos med en 

objektiv blick och det gör Patroklos nervös, då Akilles alltid har betraktat Patroklos med 

ömhet. Patroklos har därmed aldrig personligen varit på den andra sidan av Akilles känslor, 

de känslor som alla andra ser och tar emot.  

Briseis ser hur Akilles och Patroklos tar efter varandra. När Patroklos har på sig Akilles 

rustning är det som att han har blivit den andre. Briseis vet nu att det hon såg på stranden den 

kvällen, det hon inte kunde beskriva, var det hon nu ser. Akilles och Patroklos var en 

identitet.81 Det skulle kunna vara så att de speglar varandra. Goddard pratar om hur blicken vi 

har på andra, det vi ser i dem, främst de brister, oftast är brister vi själva tycker oss ha.82 Kan 

det därmed inte även vara så att det vi ser hos andra, de bra egenskaperna, ser vi i oss själva, 

eller tar till oss. Den blick Akilles har på sig själv skulle jag påstå är rätt arg. Tolkningen gör 

jag utifrån hur Akilles reagerar på att se sig själv i spegeln efter att Patroklos gått ut för att 

kriga. Akilles är chockad över att han ser att han är betagen av rädsla för vad som kan hända 

Patroklos, när han inte brukar se någonting annat än ilska.83 Akilles börjar sedan att gråta på 

samma sätt han gråter över Briseis, men där relationen mellan Akilles och Briseis kan 

diskuteras i relation till hans stolthet, är Akilles tårar för Patroklos mer desperata. Jag vill 

påstå att skillnaden i Akilles känslouttryck beror på den annorlunda typ av relation Akilles 

och Patroklos har i jämförelse med Akilles och Briseis. Kanske gråter Akilles för han är på 

väg att förlora ännu en modersfigur, vilket skulle förstärka tankarna kring parallellerna om 

Akilles ätande och sovande. Med Briseis har Akilles inte haft rollen som barn, och Briseis 

aldrig rollen som modersfigur. De tillfällen då Akilles kan tänkas se Briseis som en 

modersfigur, har inte samma betydelse för honom som när Patroklos intar denna roll. För att 

återgå till Briseis och Akilles handlar de tårar Akilles fäller när Briseis blir bortförd om 

förlusten av en socialt accepterad modersfigur, en kvinna. Akilles sorg är därmed inte lika 

intensiv, vilket även beror på den roll de måste spela när de befinner sig bland andra. Den här 

tolkningen beror även på berättarperspektiven. Jag anser att de tårar Akilles fäller för Briseis 

inte har samma intensitet för henne då dessa är sedda av Briseis och hon inte har en 

medkännande blick på Akilles. Den interna berättaren som berättar om Akilles tårar för 

Patroklos vet däremot vad det är Akilles tänker och känner, som rädslan när han ser sig själv i 

spegeln. 
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När Patroklos dör fortsätter Akilles att se sig själv i spegeln, han rent av tvingar sig själv 

att göra det. Han fortsätter med det efter att han dödat Hektor och ser då de sår han gett sig 

själv. Dock är de bara illusioner och Akilles tvingas se sitt egna, oskadade ansikte.84 Det här 

kan en välja att tolka som att Akilles blivit självmedveten. Han känner sig skyldig, men vill 

samtidigt att Hektor ska fortsätta såras så länge han själv lider av förlusten av Patroklos. 

Akilles börjar agera mer för andra än sig själv. Hektor dödade Patroklos och ska lida för det, 

men samtidigt skäms Akilles för det han gör.85 Förmodligen för att han vet att Patroklos inte 

skulle gilla det. 

När Thetis lämnar Akilles på stranden efter att ha fått honom att lova att han inte ska slåss 

innan han har en rustning, i The Silence of the Girls, förväntar sig Akilles att känna den 

familjära känslan av förlust, men han känner ingenting.86 Jag antar att han inte saknar Thetis 

eftersom han nu har mist den person som för honom varit den viktigaste modersfiguren. Eller 

den viktigaste personen. Han har troligtvis inte sett på Thetis som sin mamma på väldigt 

länge, ända sedan han och Patroklos blev nära vänner, och det är först nu han inser det. Den 

blick han har på Thetis har alltid varit den hos ett litet barn. Det visar hans rop på Thetis: 

”’Mummy, mummy,’ like a small child crying to be picked up.”87 Akilles tilläts ha den rollen 

då hans mamma aldrig såg honom som någonting mer än ett skört barn.88 Den här blicken har 

hindrat Akilles i hans individuationsprocess. Den process som skulle göra honom till en 

självmedveten person med ett mål.89 Men genom Patroklos skulle jag påstå att Akilles har 

börjat se en helhet i världen och inte bara i sig själv. Det visar den medkänsla Akilles har för 

både Patroklos, och deras skadade vän i sjuktältet. Denna medkänsla finns även i Iliaden då 

Patroklos gråter efter att ha sett sin skadade vän och återvänder till Akilles för att fråga honom 

om hans rustning. Akilles jämför Patroklos med en gråtande liten flicka och sig själv med 

mamman.90 För första gången visar Akilles medkänsla för grekerna, hans soldater, en 

medkänsla som inte uppkommit i relation till Patroklos och Fantuzzi menar att detta är ett 

tecken på hur Akilles bryter mot den ilska han visat genom eposet, och han gör det genom att 

visa på medkänsla vilket dittills har varit en känsla Patroklos behärskat.91 Jung talar även om 

en resa, ett självförverkligande och kanske har Patroklos hindrat Akilles från att nå det genom 
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att finnas där för honom. Genom att förlora Patroklos går Akilles ut i kriget igen med 

vetskapen om att han kommer att dö, och det är förlusten av Patroklos som skapar 

självförverkligandet hos Akilles i The Silence of the Girls. Det som talar för att Akilles får en 

känsla av individuation när Patroklos dör är det faktum att han inte längre kan undvika sitt 

öde. I relation till oidipuskomplexet går det, på grund av detta, att tolka Patroklos som den 

person som ger Akilles en helhet, som en modersfigur och när Patroklos sedan dör uppstår 

separationssåret på rätt sätt, vilket i sin tur leder till Akilles korrekta känsla av individuation. 

Akilles skulle därmed kunna sägas ha sett Patroklos som mer av en mamma än Thetis, men 

ändå uppträtt som ett barn tillsammans med henne på grund av den blick hon hade på sin son. 

Ett tydligt exempel på hur Akilles blir en mer medkännande människa efter att Patroklos 

dött, uppmärksammas av Briseis. I The Silence of the Girls kommer Hektors pappa, Priamos, 

för att be Akilles om sin sons kropp. Briseis ser hur varsam Akilles är med Priamos, vilket 

bidrar till att Briseis förser läsarna med en ny insikt om Akilles. Hon tänker: ”Nothing would 

have pleased me more than to be able to think of Achilles as a thug with no redeeming 

characteristics or grace of manner; but he was never that.”92 Hon har sett Akilles, observerat 

honom, men det är först nu, när Akilles mist Patroklos, som Briseis verkligen ser det. Senare 

känner hon att någonting har förändrats mellan henne och Akilles. De är inte längre ägare och 

slav.93  

 

 

2.5 Patroklos och Briseis 

Relationen mellan Patroklos och Briseis är den som syns minst i både Iliaden och The Silence 

of the Girls. Till skillnad från eposet existerar Patroklos och Briseis på samma yta i romanen. 

Det går kanske till och med att säga att de två blir vänner, eller så pass nära vänner det går att 

bli när den ena var med och mördade den andres man och bröder.94 

Briseis träffar Patroklos under hennes första natt i det grekiska lägret. Barker skriver: 

”This was Achilles’ closest companion, his second in command, but that made no sense at all, 

for why would such a powerful man be waiting on a slave?”95 Hon förstår inte varför 

Patroklos skulle visa henne medkänsla eftersom hon har börjat se på sig själv som slav. Som 

tidigare nämnts ser hon sig själv utifrån den blick som hon antar Patroklos, och de andra 
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männen, ser på henne med. För det är allt hon nu har blivit. Därmed litar hon inte på 

Patroklos. Hon förstod inte varför han skulle vara snäll mot henne. Den blick hon har på sig 

själv utifrån männen, visar sig här då Briseis känner sig mer ’bekväm’ med Akilles och hans 

ignorerande. 96 Den roll hon nu har tillåter inte henne att våga lita på Patroklos eller Akilles. 

”’Because I know what it’s like to lose everything and be handed to Achilles as a toy.’”97 

Patroklos säger det här till Briseis och det har kanske mer att göra med Akilles och Patroklos 

än Briseis och Patroklos, men när Patroklos säger det här talar han med Briseis och berättar 

sedan hur han kom att växa upp med Akilles. Genom att försöka relatera till Briseis visar 

Patroklos hur han förstår, i alla fall på vissa plan, vad hon går igenom med Akilles. Han visar 

medkänsla och det här förklarar även varför han varit snäll mot henne sedan den första 

kvällen. Han vet själv hur det är att bli överlämnad till någon annan. Skillnaden är förstås att 

Patroklos är en man och nu är vän med Akilles, oavsett hur deras relation började, medan 

Briseis inte ens är en person i Akilles ögon. Briseis börjar här att acceptera Patroklos små 

gester av medkänsla, men hon vet att han inte alls förstår vad hon går igenom.  

När Akilles inte slåss på slagfältet blir en vän till Patroklos och Akilles skadad och 

Patroklos går till sjuktältet för att ta hand om honom, på Akilles order. Det här kan visa på 

Akilles växande medkänsla, som uppstår i relation till de egenskaper han ser hos Patroklos 

och hur han speglar dessa i sig själv. Som tidigare nämnts tar Goddard upp att varje blick vi 

har på andra är en spegelbild av oss själva. Det vi tycker andra saknar, brister i dem, kan vara 

sådant som vi själva anser oss sakna.98 I samband med det skulle jag vilja påstå att positiva 

saker vi tycker att andra har kan vi även ta till oss själva. Vi kan identifiera egenskaper hos 

andra som vi själva vill ha, precis som ett barn vill efterlikna föräldern av motsatt kön inom 

oidipuskomplexet. Akilles växande medkänsla är ett tydligt tecken på hur han och Patroklos 

tar efter varandra, vilket betyder att Goddards teori om hur vi kan hitta våra egna brister i 

andra, borde gälla även andra egenskaper, positiva egenskaper. När Briseis ser Patroklos i 

Akilles rustning tänker hon att de är en identitet, vilket även är ett exempel på hur våra blickar 

speglas i andras. 

I sjuktältet ser Patroklos Briseis och de två arbetar tillsammans för att göra rent såret på 

Patroklos skadade vän. Innan de skiljs åt tar Patroklos Briseis kind i sin hand och frågar om 

hon är okej.99 Det finns en ömhet i Patroklos beröring och fråga, och känslan som uppstår hos 

                                                 
96 Barker 2019, s. 39.  
97 Barker 2019, s. 71.  
98 Goddard 2000, s. 28. 
99 Barker 2019, s. 179–181.  
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läsaren är att Patroklos verkar bry sig om Briseis. Patroklos handlingar hjälper läsaren att 

tolka Briseis tårar över honom när han dör som genuina. 

När Briseis gråter över Patroklos kropp i Iliaden är det många tolkare som valt att se 

Briseis tårar som någonting riktat mot Akilles, och henne själv. Fantuzzi är dock av åsikten att 

Briseis tårar är riktade till hennes döda man och hennes bröder som hon aldrig fick sörja 

ordentligt.100 Genom att se hennes tårar på det sättet, skapas en bild av Briseis som någon som 

inte brydde sig om Patroklos. Jag är istället av åsikten att Briseis även gråter över sin egna 

situation, utöver sorgen över Patroklos, som var den enda som behandlade henne som en 

människa. Hon har ingen kvar nu och inte heller någon säker framtid då Patroklos inte längre 

kan få Akilles att gifta sig med henne.101 I den här scenen berättar Briseis om hur hon inte vill 

att hennes och de andra kvinnornas sorg ska uppfattas som ouppriktig och falsk.102 Detta kan 

knytas till det Goddard säger om författarblicken: att alla författare har en blick på läsarna och 

de litterära figurerna. På samma sätt har läsarna en blick på författaren och de litterära 

figurerna.103 Barker använder sig av den blick både hon och läsarna har på Briseis och stödjer 

därmed tolkningen av att Briseis tårar är uppriktiga. Meddelandet Briseis framför här är att 

ingen som inte har varit slav kan förstå hennes tårar.104 Ingen kan kritisera henne då ingen 

förstår, varken författare eller läsare. I Iliaden framgår det inte alls lika tydligt att Briseis tårar 

även var för Patroklos. Uttolkare av eposet valde att se på Briseis tårar som själviska och att 

hon tog vara på situationen för sin egen vinning.105 I The Silence of the Girls kan denna 

tolkning även göras, men skillnaden mellan eposet och romanen är att i romanen får Briseis 

chansen att förtydliga sina tårar, motivera dem själv. Berättarna i eposet och romanen är på 

många sätt överens om Briseis tårar, men med Briseis som berättare får tårarna en tyngd de 

inte har i Iliaden.   

Sammanfattningsvis var Briseis och Patroklos relation starkt sammankopplad med Akilles, 

precis som Briseis och Akilles relation alltid existerade i samband med deras känslor för 

Patroklos.106 Den största skillnaden mellan Briseis och Patroklos relation är att den skildras i 

romanen, och inte i eposet. På grund av det påverkar Briseis och Patroklos varandra och 

kanske bidrar Patroklos medkänsla till att Briseis börjar utveckla ett hopp för framtiden: om 

                                                 
100 Fantuzzi 2012, s. 119–120.  
101 Barker 2019, s. 212.  
102  Barker 2019, s. 212.  
103 Goddard 2000, s. 29. 
104 Barker 2019, s. 212–213.  
105 Fantuzzi 2012, s. 128–129. 
106 Barker 2019, s. 302. 
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den viktigaste personen i Akilles liv kan vara snäll mot henne, kanske finns det hopp för 

henne och Akilles. 

 

3. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och jämföra relationerna mellan Akilles 

och Patroklos i Iliaden och The Silence of the Girls. Jag har även undersökt Briseis roll i 

eposet i jämförelse med romanen, samt vilken betydelse berättarperspektiven har. 

Den största skillnaden mellan Briseis i Iliaden och The Silence of the Girls är att i eposet 

är hon ett frånvarande objekt där hon som person inte har någon betydelse. Det är Briseis som 

objekt som skapar Akilles ilska då hans stolthet kränkts av att hon blir bortförd, och att hon är 

frånvarande i nästan hela eposet gör ingen skillnad för handlingen då hennes viktigaste 

uppgift är avklarad. I The Silence of the Girls är hon de ögon igenom vilka berättelsen äger 

rum. Bortförandet av Briseis skapar förutsättningar för Akilles att agera som han gör, vilket 

resulterar i Patroklos död, och senare i hans egen. I The Silence of the Girls är det genom 

Briseis perspektiv som händelserna berättas, med några inhopp i tredjepersonsperspektiv. Det 

här ger romanen en inblick i de litterära figurernas liv som Iliaden inte ger. Det är inte längre 

en berättelse om krigaren Akilles och hans stolthet, som Iliaden har visat sig vara även om 

den har inslag av uppriktiga känslor mellan Akilles och Patroklos, utan romanen är en 

berättelse om människan Akilles som råkar vara den främsta krigaren i den grekiska armén.  

Någonting som de interna perspektiven hjälper till med är att tolka de olika känslouttryck 

som äger rum. I Barkers roman handlar det om Akilles obeslutsamhet gällande hans känslor 

för Briseis, medan Akilles känslor i eposet inte får någon förklaring och majoriteten av de 

uttolkningar som gjorts tyder på att Akilles inte kände någonting för Briseis som person. 

Akilles genomgår en känslomässig resa i The Silence of the Girls och blir mer än bara den 

krigare han är i Iliaden. Detta beror till stor del på Patroklos.  

Akilles och Patroklos relation har tolkats som intensiv i Iliaden och det som utmärker den 

är deras samspel. Patroklos finns alltid där för Akilles och det är en av anledningarna till att 

Akilles inte saknar Briseis i eposet. Jag anser att det finns större belägg i romanen för att 

kunna kalla Akilles och Patroklos relation för intensiv. Främst på grund av de roller de har 

gentemot varandra och hur de agerar inom ramen för dessa roller. Genom Akilles tankar 

förstår läsaren hur viktig Patroklos har varit för Akilles och hans sorg när Patroklos dör blir 

känslosammare. 

Akilles ser aldrig Briseis som en modersfigur, men uppvisar vissa tecken på 

oidipuskomplexet i relation till henne. Främst är det hur Akilles suger bort havssaltet från 
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hennes hud som ett hungrigt barn, vilket säkerligen kan kopplas till hur undernärd Akilles 

blev när Thetis lämnade honom, och därmed hur desperat han behövde näring.  

Vidare har Akilles alltid sett på Patroklos med ömhet och när Patroklos dör börjar Akilles 

att agera med en del medkänsla. Det här beror på att Akilles nu har fått en känsla av 

individuation, när den person som betytt mest för honom är borta och det sår som uppstår vid 

separationen mellan ett barn och förälder har uppstått på korrekt sätt. Akilles har sett på 

modern Thetis med avsky, och därmed har deras separation inte skett på korrekt sätt. Det är 

först när Akilles förlorar Patroklos som separationssåret uppstår på rätt sätt och Akilles kan få 

en korrekt känsla av individuation. Patroklos har därmed varit en modersfigur för Akilles, 

även om deras roller varit omväxlande. Akilles och Patroklos relation i The Silence of the 

Girls har aldrig handlat om sex även om Akilles uppvisar tecken på det oidipala komplexet, 

vilket också är i överensstämmelse med Goddards tolkning som inte sammankopplar 

oidipuskomplexet med sex. 

Avslutningsvis gynnar berättarperspektiven berättelsens handling genom att skapa rundare 

litterära figurer, där till och med Akilles får uppleva ett annat liv än endast det som krigare. 

Om Barkers roman enbart skulle ha en berättare från Akilles perspektiv skulle det fortfarande 

vara samma berättelse. Briseis blick förändrar inte handlingens utgång då hon endast berättar 

vad som händer. Det som blicken dock gör är att den möjliggör en nyanserad läsning av 

berättelsen som inbjuder till en diskussion om kvinnans plats i samhället, samt litteraturen, 

utan att ta ljuset från Akilles. 
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