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Abstract 
 

411 BC during the festival in Lenaia in Athens, in the end stages of the Peloponnesian war, 
Aristophanes’ comedy Lysistrate was played on stage for the first time. Despite the fact that 
the Athenian woman didn’t have a voice in the public sphere, she not only dominates the 
story in the play, but also became the focus of the audience through the staging of the play.  

My purpose with this study has been to examine through a close reading of the play how 
Aristophanes portrays the women in the text, and what might have been his purpose with the 
portrayal.  

Aristophanes’ depiction of the women in Lysistrate is not only based on the conventions 
of his contemporary society, but also on more complex structures that form the aspects of how 
the women are shaped in the text.  

In accordance with these structures the women are portrayed in a ridiculing and 
exaggerated way, especially when it comes to sexuality and all kinds of mischief. This results 
in a comical portrayal of the women. But they are also portrayed in a more sensible and 
serious way in their political statements, where they voice criticism and question the war and 
how it is handled. The women advocate their own right to take part in and give advice on 
political affairs in war as well as in peace.  

The comical and the political portrayal of the women interact with each other and form a 
whole that might constitute Aristophanes’ purpose with his writing of the women. The 
political message, that Aristophanes’ wishes for an end to the war and that the women should 
be allowed to give advice, is clear, while the comical portrayal ensures that it comes across 
more as a wish, than as a political urging.  

 
 

Key words: Aristophanes, Lysistrata, women, structures, gender, Athenian politics, social 
norms.  
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1. INLEDNING 

År 411 f.Kr. var Athen inne på sitt tjugonde år i det peloponnesiska kriget mot den andra 
huvudaktören Sparta. Trots att Athen två år tidigare lidit ett stort nederlag på Sicilien då deras 
expeditionsstyrka förgjordes skulle det dröja ytterligare sju år innan kriget skulle ta slut.

1
 

Trots att Athen låg i krig hindrade det inte folket i staden från att fira den årliga festivalen 
Lenaia som ägde rum omkring januari och pågick i fyra dagar till guden Dionysos ära.

2
 Ett 

sedvanligt inslag under festivalen var tävlingar inom dramatik och det var under sådana 
förhållanden som Aristofanes komedi Lysistrate skapades och iscensattes för första, och 
möjligen enda, gången.

3
 

Handlingen i Lysistrate utspelar sig under den då aktuella krigstiden och bygger på ett 
kvinnligt missnöje över den långvariga konflikten som håller deras män ifrån dem. Lysistrate 
kallar således hustrur från Greklands alla hörn till ett möte i Athen för att ena dem i en plan 
att tillsammans sätta stopp för kriget, en plan som går ut på att vägra deras makar sex medan 
de äldre kvinnorna i staden ockuperar statskassan på Akropolis.

4
 Pjäsen skildrar 

händelseförloppet och konflikterna i staden som uppstår när medborgarkvinnorna sätter 
planen i verket och fram till det att de atenska och spartanska männen försonas och sluter 
fred.  

Trots den atenska medborgarkvinnans avsaknad av en offentlig röst i samhället domineras 
pjäsen av hennes roll och gestaltning och hon stod följaktligen i fokus för allmänhetens 
beskådan. Men hur framställdes kvinnorna egentligen och vad var Aristofanes syfte med den?  

1.1 Syfte, frågeställning och teoretisk utgångspunkt 

Mitt syfte med studien är att undersöka vad som kan ha varit Aristofanes underliggande syfte 
med hans framställning av kvinnorna i Lysistrate.  

För att organisera undersökningen ska jag utgå från tre aspekter som präglar gestaltningen 
i texten, nämligen sexualitet, uppträdande samt den privata och offentliga sfären. Jag kommer 
således att undersöka hur Aristofanes framställer kvinnorna i förhållande till dessa aspekter 
med avseende på föreställningar om kvinnan. I enlighet med detta har jag även för avsikt att 
granska hur de mest framträdande kvinnliga karaktärerna i pjäsen gestaltas och vad de 
eventuellt representerar.  

För att undersöka vad Aristofanes syfte kan ha varit kommer jag även att granska de 
samhälleliga strukturer av tankar och sociala villkor som kan ha influerat hans framställning 
och hur han valt att uttrycka dem. Tillsammans med Aristofanes gestaltning kommer 
följaktligen samtida tankar och förhållanden beträffande kvinnorna i Athen under den 
klassiska perioden att behandlas.  

Min teoretiska utgångspunkt är att kvinnornas framställning i Lysistrate grundar sig på 
och följaktligen speglar det samtida samhällets sociala konventioner och föreställningar 
beträffande kvinnor. Då Aristofanes avsåg att framföra pjäsen inför åskådare vars 

                                                        
1 Robson 2013, xxiv. 
2 MacDowell 1995, 7. 
3 MacDowell 1995, 7 och 8. MacDowell (1995, 13) menar att en pjäs oftast bara iscensattes en gång. 
4 Henderson (1991, 94) påpekar det motsägelsefulla i handlingen att sexstrejka för makar som inte är närvarande 

samt att syftet är att få hem dem från kriget och det plötsligt visar sig att de är hemma.  
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uppfattningar och värderingar om kvinnor var ett resultat av den samtida attityden hade han 
således även ett syfte, ett budskap, med framställningen av kvinnorna.    

 
1.2 Källmaterial och metodredovisning 

I undersökningen ska jag behandla den antika pjäsen Lysistrate genom Hendersons 
översättning i Loeb Classical Library

5
 i vilken den grekiska texten står parallellt med den 

engelska översättningen jag använt mig av. Hendersons översättning är den modernaste jag 
hittat av verket och följaktligen den mest aktuella för min studie.   

Den huvudsakliga begränsningen som källan har är det faktum att det är en översättning. 
Trots Hendersons sakkunskap gör han ett aktivt val av ord och uttryck i sin översättning och 
tolkning av texten. Analysen och resultatet av min undersökning kommer följaktligen 
influeras av den tolkning Henderson presenterar i sin översättning av Lysistrate då den ligger 
till grund för min studie. Då jag inte valt att studera och jämföra andra översättningar av 
verket i sin helhet kommer jag behandla begränsningen genom att ta det i beaktande och 
endast använda mig av andra översättningar i de fall något i Hendersons text är otydligt.  

För att undersöka vad som kan ha varit Aristofanes syfte med framställningen ska jag 
börja med att göra en närläsning av Lysistrate och följaktligen granska de aspekter som 
präglar hans gestaltning av kvinnorna i avsikt att få en tydlig uppfattning om vilka aspekter 
det gäller och var i texten de förekommer.  

Efter att ha identifierat de olika aspekterna sexualitet, uppträdande samt den privata och 
offentliga sfären kommer jag att undersöka och analysera hur Aristofanes förhåller kvinnorna 
till dem rörande föreställningar om kvinnan. I enlighet med min undersökning av hur han 
framställer dem har jag även för avsikt att granska de mest framträdande kvinnliga 
karaktärerna i texten. I undersökningen av de kvinnliga aspekterna och karaktärerna är det 
även nödvändigt att granska de samtida strukturer av tankar och sociala villkor beträffande 
kvinnorna som troligen influerade honom och således användes för hans syfte.  

Efter undersökningen av de kvinnliga aspekterna och karaktärerna kommer jag att 
diskutera de strukturer som ligger till grund för framställningen i förhållande till min 
undersökning. Jag har även för avsikt att diskutera vad tidigare forskare hävdat i syftet att 
kontextualisera min studie. Med min undersökning som grund och genom att gå i polemik 
med tidigare forskares slutsatser kommer jag slutligen diskutera vad som kan ha varit 
Aristofanes underliggande syfte med framställningen.  

1.3 Forskningshistorik 

Inom den forskning som har bedrivits i ämnet har fokus övervägande legat på att undersöka 
syftet med Lysistrate som pjäs i sin helhet. Tyngdpunkten ligger dock på kvinnorna, vilket 
bottnar i deras dominerande och centrala roll i gestaltningen, och följaktligen innefattar 
forskningen även syftet med deras framställning. 

Det är dock utmärkande för tidigare forskning att utgå från och/eller fokusera på en 
aspekt av framställningen och följaktligen utesluta en ingående undersökning av de aspekter 
som deras gestaltning grundar sig på. Taaffe har exempelvis studerat kvinnornas framställning 
i förhållande till könsidentitet, vilket hon menar uppmärksammas till följd av de 
inkonsekvenser som blir tydliga i förhållande till de manliga skådespelarna.

6
 Saxonhouse 

utgår även hon från en aspekt då hon argumenterar för den konflikt mellan det privata och det 
offentliga som hon menar att kvinnornas framställning skildrar.

7
 Ytterligare ett exempel på 

                                                        
5 Henderson 2000. 
6
 Taaffe 1993. 

7
 Saxonhouse 1980. 
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forskning som fokuserar på en aspekt av framställningen är Stroup som granskar kvinnorna 
utifrån ett sexuellt perspektiv och argumenterar för deras gestaltning som hetärer.

8
  

Bortsett från könsidentitet, den privata och den offentliga sfären samt sexualitet är politik 
en infallsvinkel vilken många forskare valt att tillämpa. Henderson respektive Kurtén-
Lindberg framhåller båda i sina studier av Lysistrate att kvinnorna gestaltas i enlighet med att 
förmedla ett politiskt budskap om fred, men då Henderson menar att det politiska i kvinnornas 
gestaltning i vissa aspekter speglar samtiden hävdar Kurtén-Lindberg att det snarare grundar 
sig specifikt på samtida kvinnors tankar.

9
 Trots att MacDowell är inne på samma spår om 

politik och fred belyser han istället hur kvinnornas framställning uppmanar männen till 
handling.

10
 Forskare har dock antagit andra infallsvinklar, exempelvis Gardner som tar fasta 

på kvinnornas framställning som stereotyper grundade på de samtida männens rädslor 
beträffade deras kvinnor.

11
  

Gemensamt för samtliga är dock, som tidigare nämnts, att de huvudsakligen grundar sin 
forskning på en aspekt av kvinnornas framställning. Om forskningen har som syfte att endast 
granska och diskutera en av aspekterna inom kvinnornas framställning krävs inte en ingående 
undersökning kring de resterande. Men i samtliga nämnda fall av tidigare forskning 
presenteras slutsatser kring syftet med kvinnornas gestaltning och i enlighet med det anser jag 
att fler än en aspekt bör tas i beaktande i studien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
8
 Stroup 2004. 

9
 Henderson 1996; Kurtén-Lindberg 1987. 

10
 MacDowell 1995. 

11
 Gardner 1989. 
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2. DE KVINNLIGA ASPEKTERNA 

Föreställningar om kvinnan i förhållande till sexualitet, uppträdande samt den privata och 
offentliga sfären var inte enbart kopplade till kvinnans natur utan kunde även grunda sig på 
hennes sociala ställning. Tankar och sociala konventioner behövde således inte stämma 
överens mellan exempelvis en gift medborgarkvinna och en prostituerad. Xenofon redogör till 
exempel för uppfattningen om att de prostituerade var till för mannens sexuella behov och 
njutning medan sexuell kontakt med hans fru huvudsakligen tjänade syftet att fortplanta sig.

12
  

 Således är det viktigt att betona att de kvinnor som Aristofanes skildrar i Lysistrate är 
medborgarkvinnor och fruar, vilket blir mest märkbart när den kvinnliga kören åberopar dem 
som medborgare och när Lysistrate tillkännager att de kommer att få ett slut på kriget om de 
vägrar deras sexuella plikter som hustrur.

13
 Även om det är tydligt att samtliga är medborgare 

och att de sexstrejkande kvinnorna är fruar är det dock mindre tydligt huruvida de äldre 
kvinnorna är änkor, hustrur eller ogifta.

14
   

Det är även framträdande hur distinktionen mellan de sexstrejkande fruarna och de äldre 
kvinnorna som ockuperar Akropolis även kommer till uttryck i gestaltningen av de olika 
aspekterna.  

2.1 Sexualitet 

I kvinnornas framställning domineras aspekten sexualitet främst av anspelningar på sex och 
en kvinnlig association till ett omåttligt begär, vilket resulterar i en gestaltning av kvinnorna 
som sexgalna. Det är dock viktigt att betona att sexualiteten skildras genom de yngre fruarna i 
texten och inte de äldre kvinnorna.

15
 

Redan i inledningen av texten introduceras kvinnornas intresse för sex då Lysistrate inför 
Kalonike, den enda närvarande, anmärker på de andra kvinnornas frånvaro. Hon påpekar att 
gatorna istället skulle ha varit oframkomliga om mötet hade handlat om att hylla Bacchus, 
Pan eller Genetyllis, vilka hade erotiska kopplingar.

16
 Kvinnorna är endast medvetna om att 

de kallats för att diskutera en fråga av betydelse men hade det gällt hedrandet av gudomar 
med koppling till erotik skulle de alla ha varit på plats menar Lysistrate, det om något skulle 
vara värt att skynda och vara i tid till.

17
  

Textens första sidor utgörs av en dialog mellan Lysistrate och Kalonike och de sexuella 
anspelningarna skildras regelbundet genom den senares repliker. Beträffande deras möte 
frågar Kalonike vad saken gäller, om det är en stor en, om den även är saftig och när 

                                                        
12

 Xen. Mem. 2.2.4. 
13

 Ar. Lys. 335, 149-154. 
14

 På mitten av 400-talet f.Kr. hade det införts en lag som innebar att för att bli klassad som medborgare krävdes 

det att personens båda föräldrar var medborgare, se Robson 2013, 3. 
15

 Att sexualitet inte gestaltas i förhållande till de äldre kvinnorna stämmer överens med den distinktion 

Aristofanes gjort mellan dem och de yngre fruarna genom att utesluta deras deltagande i sexstrejken vilket ger 

uppfattningen om dem som sexuellt inaktiva. 
16

 Ar. Lys. 1-3; Henderson 2000, 267, n. 1. 
17

 Ar. Lys. 13-14. 
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Lysistrate bekräftar detta undrar hon således varför alla inte redan är där.
18

 När Lysistrate 
anmärker att det inte är penisen hon åsyftar utan ”No, it’s something I’ve been thinking hard 
about, tossing it around night after sleepless night” är den enda responsen hon får från 
Kalonike att den måste vara slapp vid det laget.

19
 Medan Hendersons översättning antyder att 

det är en penis Kalonike syftar på menar Pomeroy att det handlar om ett dildoliknande 
instrument och att Kalonike påpekar att den måste börja bli tunn, inte slapp som framgår i 
Hendersons översättning.

20
 Vad som än var Aristofanes tanke bakom repliken är det 

väsentliga att det likväl är det manliga könsorganet som står i fokus.   
Aristofanes har gjort ett medvetet val i sin framställning när han låter Lysistrate uttrycka 

sig på ett sätt som nästan indikerar att det skulle handla om det manliga könsorganet. Han 
låter hennes repliker vara precis så öppna så att läsaren förstår vad hon menar men tillräckligt 
för att Kalonike enkelt ska kunna komma med sexuella anspelningar.  

Intresset för sex blir tydligt i Kalonikes gestaltning, hon tar alla tillfällen hon får att 
anspela på det manliga könsorganet och gör det på ett sätt som kan liknas vid en fixering. Hon 
lyssnar nätt och jämt på vad Lysistrate säger utan är snarare upptagen med att föra penisen på 
tal. Kalonike framställs här som att hon knappt har något annat i tankarna, vilket skapar 
förutsättningen för att uppfatta henne som sexgalen. Samtidigt skildras inte Kalonike ensam 
med ett påtagligt sexuellt intresse utan det är något som även tilldelas de andra kvinnorna. 
Aristofanes låter Lysistrate bekräfta att de andra kvinnorna är likasinnade då hon instämmer 
att om mannens könsorgan var anledningen till mötet så hade alla snabbt uppenbarat sig, detta 
i likhet med det tidigare uttalandet rörande hyllandet av gudomarna.

21
   

De som blivit sammankallade infinner sig till slut men utöver Lysistrate är det endast 
Kalonike, Myrrhine och den spartanska kvinnan Lampito som kommer till tals under mötet. 
Vid ett tillfälle yttrar sig en atensk fru men annars förs samtalet uteslutande mellan dessa fyra 
kvinnor.

22
  

Det som Aristofanes tidigare indikerat beträffande deras sexualitet blir särskilt 
framträdande i den delen av dialogen där Lysistrate ska förklara varför hon samlat dem och 
den respons hon får. Hon börjar med att fråga huruvida de skulle vara beredda att följa henne 
om hon kunde komma med en plan om hur de ska kunna få slut på kriget, vilket Kalonike, 
Myrrhine och Lampito bekräftar med entusiasm.

23
 Lampito hävdar att hon skulle kunna 

klättra upp till den högsta toppen i Lakonien bara hon fick en skymt av fred.
24

 Då de är eniga i 
frågan och de resterande kvinnorna inte gör några invändningar kan man som läsare förutsätta 
att de delar samma uppfattning. Eftersom pjäsen var till för att upplevas på scenen och inte i 
litterär form finns det en möjlighet att de kvinnor som inte kommer till tals i texten kan ha 
nickat instämmande med huvudena. Om kvinnorna å andra sidan var av motsatt åsikt är det 
dock mindre troligt att de ska ha sagt ifrån genom att skaka på huvudena snarare än att öppet 
invända vilket de inte gör i texten.   

Trovärdigheten i Kalonike, Myrrhine och Lampitos ord styrks av att Kalonike påpekar att 
de kommer att ge upp vad som behövs för att få ett slut på kriget, även om det innebär deras 
död.

25
 Men den iver och pålitlighet Aristofanes i ena stunden förknippar med kvinnorna 

ifrågasätts i nästa då Lysistrate tillkännager sin plan och vad som krävs av dem:  
All right. We’re going to have to give up – the prick. Why are you turning away from 

me? Where are you going? Why are you all pursing your lips and shaking your heads? 

                                                        
18

 Ar. Lys. 21-24. 
19

 Ar. Lys. 25-28. 
20

 Pomeroy 1975, 87f. 
21

 Ar. Lys. 25. 
22

 Ar. Lys. 136. 
23

 Ar. Lys. 111-118. 
24

 Ar. Lys. 117-118. 
25

 Ar. Lys. 123. 
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What means your altered color and tearful droppings? Will you do it or not? What are 

you waiting for?
26 

Kalonike och Myrrhine finner det inte längre angeläget att engagera sig i saken, då låter de 
hellre kriget fortsätta.

27
 Kalonike påstår att hon kan göra vad som helst, hon kan gå genom eld 

bara hon inte behöver avstå från penisen vilken hon menar, i enlighet med hennes tidigare 
gestaltning, att det inte finns något liknande.

28
 Kvinnornas reaktion styrker föreställningen om 

dem som sexgalna. Från att gestaltas som beslutsamma, ivriga och redo att kunna göra vad 
som helst för att få slut på kriget till att de alla drar sig undan med förändrad ansiktsfärg och 
tårar i ögonen skildras de snarare som underkastade sina begär. Lysistrate bekräftar detta 
genom att utbrista i ett ”Oh what a low and horny race are we!”

29
 

Slutligen går de med på att genomföra planen och Aristofanes framställning av deras 
sexualitet ställs på sin spets när han skildrar deras beteende när de har gått några dagar av 
sexstrejken och de börjar försöka att smita iväg. Det är i deras undanflykter för att lyckas ta 
sig förbi Lysistrate och vidare hem som det blir som tydligast.  

Ett exempel är den tredje frun som Aristofanes skildrar på ett naivt och löjeväckande sätt 
då hon i all hast är på väg från Akropolis eftersom hon, enligt vad hon påstår, behöver föda.

30
 

Lysistrate påpekar att kvinnan inte var gravid föregående dag, konstaterar att det hon har 
under klädseln är hårt och efter en granskning att det är den heliga hjälmen som agerar som 
maskerad mage.

31
 Kvinnan förklarar hjälmen med svaret ”Well, if I began to deliver here in 

the citadel, I could get into the helmet and have my baby there, like a pigeon.”
32

 Trots det 
komiska i replikskiftet och situationen genomskådas fruarnas sexuella lystnad i deras naiva 
försök till flykt. Det faktum att de inte står ut längre och tar till alla tänkbara desperata 
bortförklaringar för att återvända hem till sina män ger en indikation på bristande kontroll 
över sina begär. Trots att de med övertygelse slutligen bestämde sig för att sätta planen i 
verket att avstå sex finner de det svårt att upprätthålla. 

Kvinnorna som sexgalna motsvarar vad Blundell menar är den samtida föreställningen 
om kvinnors oförmåga att kontrollera sitt sexuella begär och uppfattningen om att hon ansågs 
njuta av sex mer än vad som var anständigt.

33
 Robson menar även att självkontroll som dygd 

på 400-talet f.Kr. i Athen hade blivit av större vikt än tidigare. Dygden innefattade sexuellt 
beteende och att kontrollera sin lust associerades med manlighet och styrka.

34
  

Det som kan ha legat till grund för dessa föreställningar var troligtvis en del av mannens 
rättfärdigande av hans överordnade och kontroll över kvinnan. Samtidigt kan det ha bottnat i 
fruktan för det hot som en kvinnas sexualitet, särskilt med dessa egenskaper, skulle kunna 
innebära. Detta hot utgjordes bland annat, eller huvudsakligen, av rädslan för äktenskapsbrott 
vilket en kvinna med en bristande förmåga att kontrollera sitt omåttliga begär riskerade att 
begå. Makens kännedom om de konsekvenser som skulle drabba honom till följd av hustruns 
otukt räckte säkerligen för att uppfatta hustruns sexualitet som ett hot.

35
 

                                                        
26

 Ar. Lys. 124-128.  
27

 Ar. Lys. 129-130. 
28

 Ar. Lys. 133-135. 
29

 Ar. Lys. 137. 
30

 Ar. Lys. 743. 
31

 Ar. Lys. 744, 747 och 749-752. Henderson (2000, 371, n. 78) förklarar att det är den bronshjälm som hörde till 

statyn av Athena Promachos på Akropolis som avses. 
32

 Ar. Lys. 753-755. 
33

 Blundell 1999, 104. 
34

 Robson 2013, 141. 
35 Pomeroy (1975, 86) menar att förutom den stora vanäran som drabbade mannen till följd av hustruns 

äktenskapsbrott var mannen även juridiskt tvungen att skilja sig från henne, vilket kanske inte alltid var önskvärt. 

Dessutom, vilket kan ha varit den allvarligaste konsekvensen, framhåller Blundell (1999, 126) att det fanns en 

risk att en påkommen kvinna med äktenskapsbrott hade fött ett utomäktenskapligt barn in i hushållet som hennes 
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Det blir tydligt att Aristofanes har använt denna oro då han i texten framhåller kvinnor 
som benägna att vara otrogna och som något inte helt ovanligt. När Lysistrate frågar ”Don’t 
you all pine for your children’s fathers when they’re off at war?” och Kalonike, Myrrhine och 
Lampito bekräftar det genom att berätta hur länge deras män varit borta tillägger Kalonike att 
”Even lovers have vanished without a trace.”

36
 När hon uttrycker att det inte bara är makarna 

som saknas verkar hon inte specifikt syfta på en egen älskare till henne, även om han troligen 
är inkluderad i yttrandet, utan älskare i allmänhet. Kalonike antyder inte bara att flera av dem 
har älskare utan även att det inte är något ovanligt att ha det som fru. 

När Lysistrate några sidor senare framför eden för deras avhållsamhet börjar hon med 
”No man of any kind, lover or husband –” vilket Kalonike, å de andra hustrurnas vägnar, 
upprepar innan Lysistrate fortsätter ”shall approach me with a hard-on.”

37
 På samma sätt som 

Kalonike tidigare nämnde älskare tar även Lysistrate dem i beaktande. Indikationen på 
utomäktenskapliga förhållanden blir därtill mer trovärdigt när den uttrycks av en andra person 
och framför allt då det ingår i den ed som samtliga kvinnor slutligen svär vid att följa.

38
 

Tilläggas kan att älskare endast tas i beaktande i början av eden, den resterande delen rör 
makarna. Eden förklarar att det är i hemmet de ska leva i celibat, hur de ska göra sina makar 
heta som vulkaner men inte ge vika för dem samt hur de ska gå tillväga om maken försöker 
tvinga sig till sex.

39
 Även här skildras ett omåttligt begär då det vittnar om att kvinnor till och 

med kan vara beredda att ägna sig åt sex utanför äktenskapet för att stilla sina lustar. 
I enlighet med tidigare anspelningar på det manliga könsorganet förekommer det även  

hänsyftningar på dildos vilket, som tidigare nämnts, förmodligen var den vanligaste källan till 
tillfredsställelse i hennes liv. I samband med Kalonikes replik att både makar och älskare 
försvunnit till följd av kriget tillägger hon beklagande att det inte ens finns dildos att tillgå 
som tröst sedan Miletos gjorde uppror.

40
 Ett annat exempel är när Lysistrate talar om att fresta 

makarna och Kalonike frågar ”But what if our husbands pay us no attention?” följt av 
Lysistrates uppmaning ”As Pherecrates said, skin the skinned dog.”, vilket Henderson menar 
betyder att använda en dildo.

41
 

 Framställningen av den sexuella aspekten domineras onekligen av kvinnorna som 
sexgalna men de gestaltas även som fresterskor. Det mest framträdande exemplet är när 
Lysistrate förklarar hur enkelt de med sexstrejken kommer att få slut på kriget genom att 
fresta männen: 

If we sat around at home all made up, and walked past them wearing only our diaphanous 

underwear, with our pubes plucked in a neat triangle, and our husbands got hard and 

hankered to ball us, but we didn’t go near them and kept away, they’d sue for peace, and 

pretty quick, you can count on that!
42

 

Ett flertal sidor ägnas även åt ett möte mellan Myrrhine och hennes make Kinesias utanför 
Akropolis där hon låter honom tro att hon trots allt kommer att ha sex med honom. Istället 
drivs Kinesias nästintill till vansinne då Myrrhine gång på gång drar ut på det genom att 
insistera på att springa iväg för att hämta saker med erotiska associationer vilket hon hävdar 
behövs för deras stund tillsammans. Efter att ha frestat Kinesias under en längre tid påminner 

                                                                                                                                                                             
makes vilket följaktligen kunde leda till att hennes barns legitimitet kom att ifrågasättas och således även deras 

anspråk till arv och medborgarskap. 
36

 Ar. Lys. 99-100, 107. 
37

 Ar. Lys. 210-214. 
38

 Ar. Lys. 237. 
39

 Ar. Lys. 217-232. 
40

 Ar. Lys. 107-110. Henderson (2000, 283, n. 15) tydliggör att Miletos var av stor betydelse för exporten av 

dildos. 
41

 Ar. Lys. 157-158; Henderson 2000, 289, n. 19.  
42

 Ar. Lys. 149-154.  
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hon honom om att rösta för fred innan hon rusar iväg till Akropolis.
43

 Stroup har framhållit att 
Aristofanes gestaltar Myrrhine som hetär då hon med avsikt bygger upp en sexuell spänning 
genom den långa väntan och de erotiska sakerna hon hämtar, hon menar att Kinesias 
behandlas som en klient och att priset han måste betala för deras möte är att stoppa kriget.

44
 

Med utgångspunkt i den sexuella aspekten finns det dock en annan företeelse som är 
väsentligare i gestaltningen av deras möte. Med tanke på de egenskaper Aristofanes tillskrivit 
fruarna i förhållande till sex upplever man som läsare att risken är stor att Myrrhine kommer 
att bryta eden. Det gör hon dock inte, det visar sig istället att Myrrhine behärskar sin 
sexualitet och att det är viktigare att stå fast vid sitt ord och fullfölja strejken än att ge efter för 
sitt begär. Här är det snarare Kinesias som inte kan kontrollera sin lust.  

Sammantaget genomsyras hustrurnas framställning inom aspekten sexualitet med en 
association till ett omåttligt begär vilket Aristofanes ställer på sin spets genom att skildra dem 
som sexgalna. Dock verkar Lysistrate, precis som de äldre kvinnorna, vara ett undantag för 
denna gestaltning. Visserligen framställs hon, till skillnad från de äldre kvinnorna, i 
förhållande till sexualitet men hon gör varken vulgära erotiska anspelningar eller uttrycker det 
missnöje som präglar de andra hustrurna i samband med att avstå från det manliga 
könsorganet. Lika viktigt är det att betona att man som läsare bakom hustrurnas omåttliga 
begär ändå finner kvinnor drivna av beslutsamhet som trots tillfälliga tvivel och undanflykter 
står fast vid sin plan hela vägen till slutet. 

2.2 Uppträdande 

Gestaltningen av kvinnornas uppträdande omfattar deras utseende och deras egenheter, såsom 
klädsel och dryckesvanor. Aristofanes framställer kvinnornas yttre med en tydlig, men inte 
helt dominerande, association till prostitution samtidigt som de egenheter som skildras både 
är nedsättande och ger kraft åt deras handlande i syfte att få slut på kriget. Det är viktigt att 
betona att gestaltningen av kvinnornas utseende huvudsakligen beträffar hustrurna medan 
deras egenheter avser samtliga kvinnor. 

Med avseende på deras klädsel skildrar Aristofanes hustrurna markant från vad som var 
brukligt för en medborgarkvinna under den klassiska perioden i Athen. De sedvanliga 
kläderna för en atensk medborgarkvinna var peplos och chiton, plagg som satt löst på kroppen 
med undantag för midjan som markerades med ett bälte.

45
 I skildringen av hustrurnas kläder 

förekommer således inte dessa utan det är snarare plagget krokoton, en saffransfärgad 
klänning, som uppmärksammas.

46
 Kalonike antyder exempelvis att det är något fruarna har 

som vana att bära när hon säger att de brukar sitta hemma och se söta ut i sina 
saffransklänningar.

47
 Klädesplagget förekommer även i andra sammanhang, när Lysistrate 

säger att det bland annat är kvinnornas klänningar som kommer att rädda Grekland avbryter 
Kalonike henne tvärt och meddelar att hon i så fall kommer att färga en klänning i 
saffransfärg.

48
 I eden för deras avhållsamhet nämns även klänningen i samband med vad de 

ska bära för att göra makarna heta som vulkaner.
49

  

                                                        
43

 Ar. Lys. 916-951. Det är intressant hur Kinesias, i likhet med de andra makarna, under hustruns sexstrejk inte 

vänder sig till andra sexuella partners som stod till förfogande.  
44

 Stroup 2004, 60. 
45

 Robson 2013, 126.  
46

 Robson 2013, 126. 
47

 Ar. Lys. 44. 
48

 Ar. Lys. 50-51. I Kalonikes första uttalande verkar det som en vardaglig sak att hustrurna bär krokoton medan 

hon här tycks antyda att hon själv inte har en sådan klänning då hon säger att hon ska låta färga en i den färgen. 

Det kan dock vara så att hon känner sig angelägen om att skaffa sig en till då hon tolkar Lysistrates ord om 

klänningar som att hon specifikt åsyftar de med saffransfärg.   
49

 Ar. Lys. 219, 221. 
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Bortsett från krokoton framhålls det ett par gånger att de bär genomskinliga underkläder 
och under en scen ges en indikation om att så även är fallet med de övriga plaggen de bär på 
kroppen.

50
 När Lampito för första gången gör sitt framträdande i texten berömmer Lysistrate 

hennes fysik och Kalonike uttalar sig uppmuntrande om hennes bröst.
51

 Kort därefter 
kommenterar Myrrhine att man kan se på en av kvinnornas sköte att hon är från Boeotien och 
Kalonike instämmer med att hennes könshår är ”[…] most elegantly pruned.”

52
 Inspektionen 

fortsätter och slutar med att en kvinna från Korinth får hela sin kropp bedömd som att se bra 
ut, både framifrån och bakifrån.

53
 Samtliga repliker styrker inte endast att fruarna bär 

genomskinliga underkläder utan även att deras andra plagg är transparenta. En sådan 
inspektion av kvinnorna skulle inte vara möjlig om inte de yttre plaggen likaledes var 
genomskinliga.

54
 Kropparna kan med stor sannolikhet ha avslöjats genom åtsittande kläder 

men för att uttala sig om könshår krävs transparenta plagg. Det bör dock inte uteslutas att 
båda företeelserna sannolikt avses.  

Det är viktigt att betona att granskningen av samt uppmärksamheten på kvinnornas 
kroppar framställer dem som objekt och då dessa kvinnor, med undantag för Lampito, inte 
heller förses med någon replik stärks denna uppfattning hos läsaren. I pjäsens slutskede 
introduceras en avklädd kvinna som Försoning inför de atenska och spartanska männen som 
samlats vid Akropolis för att under Lysistrates ledning komma fram till en lösning och 
följaktligen försonas.

55
 Det faktum att hon är naken och att männen gör upp om hennes 

kroppsdelar, vilka de även oanständigt kommenterar, som representerar olika grekiska 
områden leder även här till en uppfattning och skildring av henne som ett objekt.

56
 

Att skildra kvinnorna i genomskinliga kläder står inte endast i stark kontrast till plaggen 
peplos och chiton utan även till den mantel och slöja många medborgarkvinnor bar.

57
 Taaffe 

påpekar att kläder som avslöjar deras kroppar måste ha gjort det påfallande för publiken under 
pjäsen att det inte var en riktig kvinnokropp som skymtade under klädseln och att denna 
passage följaktligen uppmärksammar tvetydigheten mellan den kvinnliga karaktären och den 
manliga skådespelaren.

58
 Det bör betonas att uppseendeväckande och granna kläder 

associerades med prostituerade, vilka enligt Robson använde sig av sådana kläder för att 
antyda om deras yrke och dra till sig potentiella kunder.

59
 Han menar även att nakenhet 

förknippades med prostitution och det är oundvikligt att missa det faktum att båda 
företeelserna är en tydlig del av hustrurnas gestaltning.

60
  

Förutom deras klädsel i skildringen av deras yttre framhåller Aristofanes även att de 
använder smink. Vid samma tillfälle som Kalonike säger att de sitter i hemmet med 
saffransklänningar nämner hon även att de bär smink och Lysistrate framhåller samtidigt att 
smink, deras rouge, är ett av deras vapen för att rädda Grekland.

61
 Robson hävdar att noggrant 

utformat smink associerades med prostitution, framför allt när det var applicerat kring ögonen 
då det ska ha uppmanat till ögonkontakt vilket förknippades med ett djärvt och skamlöst 

                                                        
50

 Ar. Lys. 47-48 och 149-151. 
51

 Ar. Lys. 78-81, 83. 
52

 Ar. Lys. 88.  
53

 Ar. Lys. 89-91. 
54

 Jag utesluter möjligheten att de kan ha klätt av kvinnorna alternativt lyft upp deras kläder för att granska dem 

då det inte finns något i texten som vittnar om att så vore fallet.  
55

 Ar. Lys. 1114. 
56

 Ar. Lys. 1163-1172 och 1157-1158; Henderson (2000, 423, n. 103) menar att de områden som avses i 

uppgörelsen har dubbla sexuella meningar som han menar illustreras med hänvisning till Försonings kropp. 
57

 Robson 2013, 120. 
58

 Taaffe 1993, 57. 
59

 Robson 2013, 127. 
60

 Robson 2013, 127. 
61

 Ar. Lys. 44-48. 
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beteende. I kontrast till detta skulle respektabla kvinnor istället undvika ögonkontakt genom 
att sänka sina huvuden ute bland män.

62
  

Enligt Robson ska dock smink ha varit förekommande bland medborgarkvinnor men att 
de, med tanke på kopplingen som kunde göras till prostitution, använde det betydligt mer 
återhållsamt.

63
 Att hustrurna använder smink framgår således i texten men då rouge är den 

enda typen som nämns är det omöjligt att avgöra i vilken utsträckning de var sminkade. 
Dessutom är det intressant att de använder rouge då det gick emot normen bland kvinnor 
inom den övre klassen, vilka strävade efter blek hy, och detta ger följaktligen en indikation 
om att hustrurna inte var en del av den samhällsgruppen.

64
  

När det kommer till kvinnornas egenheter är deras dryckesvanor ett framträdande inslag i 
gestaltningen. Enligt Henderson fanns det en stereotypisk föreställning om att kvinnor var 
begivna på alkohol och det verkar vara just denna föreställning som ligger till grund för hur 
kvinnor och alkohol skildras.

65
 Ett utmärkande exempel är när Lysistrate förklarar att de ska 

svära eden om deras återhållsamhet över en stor bägare med vin och att inte hälla något vatten 
i den.

66
 Lampito svarar att hon inte finner några ord för att prisa eden och kort därefter 

uttrycker Kalonike att en person blir glad bara genom att vidröra koppen.
67

 Inte bara att de 
väljer att svära eden över vin utan även den entusiasm som följer vittnar om kvinnors svaghet 
för alkohol.

68
 Det är dock det faktum att Lysistrate säger att de inte ska blanda i något vatten i 

vinbägaren och att hon avslutar eden med ”If I live up to these vows, may I drink from this 
cup,” följt av ”But if I break them, may the cup be full of water,” som huvudsakligen gestaltar 
dem som begivna på alkohol.

69
 Enligt Davidson ansåg grekerna vindrickandet som en symbol 

för deras kulturella identitet och det var en sedvana att späda ut vinet med vatten.
70

 Kvinnorna 
är så begivna på alkohol att de förkastar den traditionella sedan att tillsätta vatten, de föredrar 
att dricka vinet rent och följaktligen med högre alkoholhalt. Att straffet för att bryta eden är 
att bägaren istället fylls med vatten indikerar att de har en svaghet för drycken då det 
framställs som det värsta tänkbara och således det mest lämpade straffet. 

När magistraten gör sitt första framträdande i texten uttalar han sig inte endast om 
kvinnors dryckesvanor som oanständiga utan påpekar även att det beteende kvinnorna 
uppvisar är en utsvävande extravagans.

71
 Genom att hänvisa till en gammal händelse där en 

kvinna, enligt honom, ska ha betett sig på detta sätt menar han att det är ett uppförande man 
kan förvänta sig av alla kvinnor. Följaktligen uttrycker han en åsikt om kvinnans natur enbart 
grundad på hans egen tolkning av den enda händelsen.

72
  

Beträffande andra egenheter kritiserar Lysistrate hustrurna genom att framhålla den 
manliga föreställningen om kvinnor som kapabla till alla sorters ofog men att när de är 
sammankallade till att diskutera en fråga av betydelse dröjer de med att dyka upp.

73
 Kalonike 

bekräftar dock föreställningen genom att säga att kvinnor minsann är kapabla till det.
74

 

                                                        
62

 Robson 2013, 125. 
63

 Robson 2013, 125. 
64

 Robson 2013, 125.  
65

 Henderson 2000, 323, n. 43. 
66

 Ar. Lys. 194-197. 
67

 Ar. Lys. 198 och 201. 
68

 Vinets centrala roll i eden behöver dock inte enbart syfta på att gestalta kvinnornas inställning till vin utan det 

kan även avse att hedra Dionysos då han var vinets gud och pjäsen utspelade sig under Lenaia vilken, som 

tidigare nämnts, ägde rum till hans ära. 
69

 Ar. Lys. 234-236. 
70

 Davidson 1998, 40 och 46. 
71 Ar. Lys. 398. Konstan (1995, 55) framhåller att magistraten är en av de tio som ingick i den kommitté som 

tillsatts för att övervaka hanteringen av kriget.  
72

 Ar. Lys. 387-398. 
73 Ar. Lys. 9-14. 
74

 Ar. Lys. 12. 
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Samtidigt dyker fruarna faktiskt slutligen upp och går med på den plan som männen kommer 
att uppfatta som ett ofog. Det är viktigt att betona att denna egenhet, förmågan till ofog, är en 
betydande faktor i verkställandet av planen och följaktligen försoningen mellan Athen och 
Sparta. 

Aristofanes skildrar även kvinnorna som fräcka, och när de går för att möta männen som 
hotat dem och försökt ta sig genom portarna till Akropolis uppmanar Lysistrate de äldre 
kvinnorna att ”Tackle them! Hit them! Smash them! Call them names, the nastier the better!” 
vilket resulterar i att polismännen springer iväg tjutande.

75
 Kvinnornas fräckhet är ett 

förekommande inslag i texten men det är efter denna händelse som det tydligast kommer till 
uttryck då magistraten förvånat kommenterar männens flykt och Lysistrate svarar ”Well, what 
did you expect? Did you think you were going up against a bunch of slave girls? Or did you 
think women lack gall?”

76
 Magistraten instämmer inte bara utan anspelar även, i enlighet med 

vad som tidigare nämnts, på deras dryckesvanor genom att svara ”Oh yes, they’ve got plenty 
of that, provided there’s a wine bar nearby.”

77
 

Gestaltningen av fruarnas uppträdande med avseende på deras yttre domineras av en 
likhet med prostitution beträffande klädsel, det bör dock tas i beaktande att nakenhet inte 
nödvändigtvis gestaltar dem som prostituerade. Emellertid bör fokus inte ligga på hustrurna 
som prostituerade utan snarare hur den aspekten tillsammans med de andra i deras 
uppträdande utgör framställningen av kvinnorna.  

Angående de ofördelaktiga egenheter Aristofanes skildrar i förhållande till kvinnorna går 
det inte att undgå att deras fräckhet snarare framhålls som en styrka, ett hjälpmedel för att nå 
deras syfte. Den skildras i enlighet med kvinnornas vilja och beslutsamhet att få ett slut på 
kriget och få hem sina makar, de har trots allt ett berättigat motiv för sitt handlande som man 
som läsare inte kan bortse från. 

2.3 Den privata och den offentliga sfären 

Den sista, och kanske den mest framträdande, aspekten i framställningen av kvinnorna i 
Lysistrate är gestaltningen av dem i förhållande till den privata och offentliga sfären.

78
 I 

texten förekommer det indikationer om kvinnliga aktiviteter med funktioner inom båda 
sfärerna, exempelvis textilproduktion i hushållet och utförandet av offentliga religiösa 
ritualer.

79
 Dock utgör dessa aktiviteter ingen väsentlig roll i hur kvinnorna framställs i 

förhållande till de två sfärerna. Det som gestaltningen grundar sig på och domineras av är att 
kvinnorna utmanar sin sociala roll genom att ovillkorligt agera i den offentliga sfären, 
huvudsakligen i samband med krigsangelägenheter och politik. Framställningen präglas även 
av något som kan liknas vid en argumentation för kvinnornas delaktighet i dessa ärenden. Det 
bör dock betonas att det framför allt är Lysistrate och de äldre kvinnorna som är mest 
framträdande i gestaltningen av denna aspekt.  

Tidigt i texten antyder Kalonike kvinnornas koppling till det privata när hon uttalar sig 
om fruarnas svårighet att ta sig från huset till följd av de sysslor de har till uppgift att ansvara 
för och utföra i hushållet.

80
 Mot bakgrund av detta tillsammans med det faktum att hustrurna 

bestämmer sig för att verkställa sexstrejken så antar man som läsare att en stor del av 
handlingen kommer att utspela sig inom den privata sfären. Trots att Lysistrate säger att de 

                                                        
75

 Ar. Lys. 456-461. 
76

 Ar. Lys. 462-464. 
77

 Ar. Lys. 465-466. 
78 Cohen (1991, 72) förklarar att den privata sfären ansågs höra till hemmet och förknippades med kvinnlig 

verksamhet medan den offentliga sfären huvudsakligen utgjordes av männen och deras offentliga aktiviteter, till 

exempel i folkförsamlingen. 
79 Ar. Lys. 535, 728-729, 735-736 och 638-647. 
80 Ar. Lys. 15-19. Lysistrate kommenterar dock detta genom att säga att det finns annat som borde vara av större 

vikt, se Ar. Lys. 20. 
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ska utföra strejken där nere medan de äldre kvinnorna ockuperar Akropolis slutar det dock 
med att hon och hustrurna ansluter sig till de äldre för att hjälpa till att spärra portarna.

81
 

Följaktligen sker inte strejken inom den privata sfären utan både de yngre och äldre kvinnorna 
agerar inom det offentliga för att genomföra sina uppgifter. Viktigt att betona är att kvinnorna, 
fram tills att athenarna och spartanernas slutligen försonas, har ett övertag i konflikten med 
männen som försöker driva bort dem och lyckas behålla kontrollen över Akropolis. Således är 
det de som dominerar det offentliga och inte männen.   

Det är inte bara det faktum att kvinnorna verkar i den offentliga sfären utan att de även 
börjar lägga sig i och uttala sig om offentliga angelägenheter. När magistraten frågar 
Lysistrate vad de vill åstadkomma genom att ockupera Akropolis svarar hon att avsikten är att 
hindra männen från att finansiera kriget och underrättar honom även om att de tänker förvalta 
pengarna i deras ställe, vilket han möter med förakt.

82
 Lysistrate hänvisar till att de redan har 

hand om hushållets finanser och att de således är kapabla till att hantera statskassan, vilket 
magistraten menar är nonsens då det i det här fallet handlar om krigsmedel.

83
 Det Lysistrate 

hävdar är inte bara att kvinnorna har befogenhet att gå från att hantera hemmets medel till de 
offentliga tillgångarna utan även att det är en likvärdig jämförelse. Lysistrate fortsätter med 
att säga att kvinnorna ska skydda männen nu när det är de som har hand om krigsmedlen.

84
 

Trots att han med ilska motsätter sig detta uttalande upplyser hon honom om att de kommer 
bli skyddade vare sig de vill det eller inte och att det faktum att de inte ber om det vittnar om 
att de är i ännu större behov av det.

85
 Lysistrate menar således att kvinnorna inte endast tänker 

ta över männens givna uppgift att sköta de offentliga medlen utan även uppgiften att skydda 
befolkningen, vilket troligen inte bara uppfattades som ett fräckt yttrande utan även 
kränkande. 

Blundell menar att en kvinna, trots att hon hade medborgarskap, var utesluten från 
demokratins institutioner och Cohen framhåller i enlighet med detta att kvinnorna inte kom i 
närheten av den funktion som männen hade i den offentliga och politiska sfären.

86
 När 

magistraten frågar Lysistrate hur det kommer sig att de överhuvudtaget är intresserade av krig 
och fred vittnar hennes utläggning till svar inte bara om dessa sociala konventioner och 
uppfattningar om kvinnans obehörighet utan antyder även om hennes sociala roll att inte 
blanda sig i sådana angelägenheter: 

Before now, and for quite some time, we maintained our decorum and suffered <in 

silence> whatever you men did, because you wouldn’t let us make a sound. But you 

weren’t exactly all we could ask for. No, we knew only too well what you were up to, and 

many a time we’d hear in our homes about a bad decision you’d made on some great 

issue of state. Then, masking the pain in our hearts, we’d put on a smile and ask you, 

“How did the Assembly go today? Any decision about a rider to the peace treaty?” And 

my husband would say, “What’s that to you? Shut up!” And I’d shut up.
87

 

Lysistrate fortsätter och förklarar att när kvinnorna kom till kännedom om ytterligare värre 
beslut som männen tagit började de ifrågasätta deras dåraktiga hantering. Lysistrate berättar 
att hon till svar fick att hon skulle återgå till sin sömnad om hon inte ville utsättas för våld och 
tillägget om att krig endast ska ha med män att göra.

88
  

                                                        
81 Ar. Lys. 175-179 och 245-246. Lampito är den enda kvinnan som skickas iväg hem, till Sparta, för att ta itu 

med planen medan de resterande kvinnorna från de olika delarna av Grekland stannar som gisslan och tar sig 

tillsammans med de athenska fruarna mot Akropolis för att hjälpa till att spärra portarna, se Ar. Lys. 240-244. 
82

 Ar. Lys. 486-488 och 493-494.  
83

 Ar. Lys. 494-496. Henderson (1987, 133) tydliggör att det i allmänhet var hustrun som hanterade hushållets 

ekonomi. 
84

 Ar. Lys. 497. 
85

 Ar. Lys. 498-501. 
86

 Blundell 1999, 128, 160; Cohen 1991, 149, 153. 
87

 Ar. Lys. 507-514. 
88

 Ar. Lys. 517-520. 
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Det är tydligt att denna passage gestaltar kvinnorna som oberättigade till att lägga sig i 
offentliga ärenden som krig och politik. Samtidigt är kvinnornas missnöje med och 
kritiserande av männens hantering av det framträdande i skildringen och det blir ytterligare 
påfallande när Lysistrate fortsätter med sin utläggning. Hon hävdar inte bara att männen har 
gjort fel i sitt handlande och sedan obefogat klagat över konsekvenserna utan hon menar även 
att det inte är rätt att hustrurna inte är tillåtna att ge råd när männen gör fel.

89
 Följaktligen 

avslutar hon med ”So, if you’re ready to listen in your turn as we give you good advice, and 
to shut up as we had to, we can put you back on the right track.”

90
 Det här skapar en tydlig 

kontrast till kvinnans sedvanliga sociala roll då Lysistrate inte endast förespråkar att 
kvinnorna ska ha rätt till att delta genom att ge männen råd utan även antyder att de kan ha 
större insikt i vad som är det bästa att göra. Magistraten sätter sig emot detta och kort därefter 
kontrar Lysistrate med att ”War shall be the business of womenfolk!”

91
 Huruvida Lysistrate 

syftar på krig generellt eller detta specifika fall är dock otydligt. Emellertid är det ett 
accepterande av kvinnors råd hon huvudsakligen förespråkar och inte en bestående förändring 
av vilka som ansvarar för beslutsfattandet av krigsangelägenheter, följaktligen är det troligen 
en tillfällig omställning hon åsyftar. 

Det finns ytterligare två passager där det tydligt argumenteras för kvinnornas delaktighet 
inom krig och politik genom att dela med sig av sina råd. Det första exemplet är efter det att 
den kvinnliga kören uppgett flera religiösa befattningar vilka de haft när de var flickor och 
kvinnornas ledare förkunnar att hon således har en skyldighet till att erbjuda goda råd.

92
 Hon 

säger även att om hon skulle föreslå något som är bättre än det som redan är ska det faktum 
att hon är en kvinna inte vändas emot henne och hänvisar till att även hon har en andel i 
samhället då hon har bidragit med män.

93
 I likhet med Lysistrates kritik av männen anklagar 

körens ledare dem för att leda dem alla mot ruinering till följd av deras vårdslöshet med 
pengar.

94
  

Det andra exemplet är när Lysistrate förklarar för magistraten hur kvinnorna ska gå 
tillväga för att stoppa och lösa konflikterna kring kriget. Hon tar upp innehållet i sin sykorg 
och säger:  

It’s rather like a ball of yarn when it gets tangled up. We hold it this way, and carefully 

wind out the strands on our spindles, now this way, now that way. That’s how we’ll wind 

up this war, if we’re allowed: unsnarling it by sending embassies, now this way, now that 

way.
95

 

Magistraten förkastar hennes förklaring och säger att hon inte har någon hjärna vilket 
Lysistrate kontrar med att säga ”[---] if you had any brains you’d handle all the polis’ business 
the way we handle our wool!”

96
 För att magistraten verkligen ska förstå det hon åsyftar 

redogör hon mer ingående för metaforen med kvinnornas ullarbete. Detta gör hon genom att 
börja med att be honom föreställa sig deras polis som nyklippt ull och efter att hon förklarat 
alla steg i processen avslutar hon med att resultatet blir att man kan väva en ny fin kappa till 

                                                        
89

 Ar. Lys. 521-526. 
90

 Ar. Lys. 527-528. 
91 Ar. Lys. 538. 
92

 Ar. Lys. 638-648. ”Kvinnornas ledare” framställs som ledare för den kvinnliga kören då hon första gången hon 

framträder i texten gör det i samband med kören som bär på kannor fyllda med vatten och kort därefter hänvisar 

hon till att även hon bär på en kanna vilket identifierar henne som en av dem, se Ar. Lys. 319-349 och 358-359. 

Hon bekräftar dessutom att hon är en av de äldre kvinnorna, Ar. Lys. 825. 
93

 Ar. Lys. 649-652. 
94

 Ar. Lys. 654-655. 
95

 Ar. Lys. 567-570. 
96

 Ar. Lys. 572-573. 
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folket.
97

 Lysistrates metafor är mer än en redogörelse över hur kvinnorna tänker gå tillväga, 
det är ett råd till hur man bäst hanterar den situation som Athen befinner sig i. Det hon säger 
är inte bara välformulerat och genomtänkt utan framstår även som förnuftigt och således 
skildras kvinnor som kapabla till att ge goda råd, detta trots att hon tillämpar liknelsen genom 
erfarenheter från den privata sfären.

98
 

När magistraten kort därefter hävdar att kvinnor inte delar krigets bördor blir han 
tillrättavisad av Lysistrate som menar att de, genom att skicka ut sina söner till armén, bär mer 
än sin beskärda del.

99
  Som läsare sympatiserar man med kvinnorna och med tanke på det 

aktuella kriget var det säkerligen även många bland de antika åskådarna på teatern som kände 
medkänsla för dem. Samtidigt gestaltas det som en berättigad anledning till att vilja delta i 
krigsangelägenheter.  

I samband med kvinnornas gestaltning i förhållande till den privata och den offentliga 
sfären är det dock viktigt att uppmärksamma hur Lysistrate och de äldre kvinnornas agerande 
i den offentliga sfären förändras mot slutet av texten. De övergår från att blanda sig i och ge 
råd om politiska angelägenheter genom att huvudsakligen gå i polemik mot männen till att 
förmedla ett tydligare budskap om fred mellan Athen och Sparta. Kvinnornas ledare 
ifrågasätter männens ledare och varför de fortsätter att kämpa mot dem när det finns en 
möjlighet till en bestående vänskap.

100
 Detta uttrycker inte endast en positiv skildring av vad 

konflikten mellan männen och kvinnorna istället skulle kunna vara utan även vad som skulle 
kunna vara fallet mellan Athen och Sparta. Varför strida när man kan ha en varaktig vänskap? 

Den mest märkbara gestaltningen av ett budskap om fred är när de athenska och 
spartanska delegationerna möts för att komma fram till en lösning på kriget till följd av 
kvinnornas sexstrejk och Lysistrate följaktligen håller ett långt tal för männen där hon 
argumenterar för fred och försoning. När hon har fått männen från båda sidorna till sig 
uppmanar hon dem att lyssna till vad hon har att säga och fortsätter: 

It’s true I’m a woman, but still I’ve got a mind: I’m pretty intelligent in my own right, 

and because I’ve listened many a time to the conversations of my father and other elders, 

I’m pretty well educated too. Now that you’re my captive audience I’m ready to give you 

the tongue-lashing you deserve—both of you. You two sprinkle altars from the same cup 

like kinsmen, at Olympia, at Thermopylae, at Pytho—how many other places could I 

mention if I had to extend the list—yet when enemies are available with their barbarian 

armies, it’s Greek men and Greek cities you’re determined to destroy. That takes me 

through one of my arguments.
101

 

Lysistrate vänder sig sedan först till spartanerna och sedan till athenarna och argumenterar för 
hur de båda gjort varandra orätt genom att ta upp tidigare exempel på tillfällen de kommit 
varandra till räddning och hur de nu återgäldar det genom att strida mot varandra.

102
 

Avslutningsvis förkunnar hon ”So why, after so many fine favors done, are you fighting 

                                                        
97

 Ar. Lys. 574-586. Henderson (1987, 141) belyser att ullarbete spelade en offentlig och religiös roll i kulten av 

Athena, främst i samband med vävningen och presentationen av en peplos under Panathenaia, en festival i Athen 

som ägde rum vart fjärde år till gudinnans ära, se Blundell 1999, 26. 
98

 Textilproduktion i form av ullarbete var en stor del av en kvinnas liv i den privata sfären och utfördes inom 

hemmet av kvinnor i alla samhällsskick, se Blundell 1999, 141. 
99 Ar. Lys. 587-589. 
100 Ar. Lys. 1016-1017. 
101 Ar. Lys. 1115-1135. Återigen kommer det till uttryck att kvinnor har kompetens till att uttala sig om 

offentliga ärenden då innehavandet av intelligens inte utesluts av att vara kvinna. I likhet med Lysistrates 

tidigare metafor om ullarbete ger detta uttalande, om än mindre framträdande, en indikation om kvinnans sociala 

roll inom den privata sfären då det blir tydligt att hon erhållit kunskap som står utanför hennes sedvanliga 

utbildning som utgjordes av hennes plikter i hushållet, se Blundell 1999, 132f. 
102 Ar. Lys. 1137-1146, 1149-1156. 
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instead of calling a halt to your misbehavior? Why not make peace? Come on, what’s in the 
way?”

103
  

Det är tydligt hur framställningen av kvinnorna huvudsakligen berör den offentliga 
sfären. Aristofanes gestaltar kvinnorna inte endast som inkräktare på området utan låter dem 
även utmana sin sociala roll genom att ovillkorligt agera och engagera sig i det offentliga och 
dess politiska angelägenheter som annars exkluderade kvinnligt deltagande. Trots att en 
argumentation för deras rätt till att vara delaktig i beslut kring krig och fred är ett 
framträdande element i deras gestaltning handlar det inte om att inta en ny position i 
samhället utan snarare om rätten att föra sin talan och nyttan av att bli lyssnad till. De är 
endast beslutsamma kvinnor som är beredda att göra allt för att få hem sina män. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
103 Ar. Lys. 1159-1161. 
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3. DE KVINNLIGA KARAKTÄRERNA 

De mest framträdande kvinnliga karaktärerna i Lysistrate är även de som är nyckelpersonerna 
inom de två teman som deras plan grundar sig på, nämligen de yngre fruarnas sexstrejk och 
de äldre kvinnornas ockupation av Akropolis och statskassan.  

Tillsammans med Myrrhine och Lampito dominerar Kalonike gestaltningen av de yngre 
fruarna men till följd av att vara den mest förekommande och uttrycksfulla karaktären av dem 
är hon även den mest framträdande. Bland de äldre kvinnorna utmärker sig kvinnornas ledare 
genom att vara den drivande bland dem med en påfallande djärvhet och handlingskraft i 
konflikten med männen som försöker återinta Akropolis. Den mest betydande personen som 
Aristofanes framställer i texten, och som påträffas i både kvinnornas strejk och ockupation, är 
dock onekligen dess huvudrollsinnehavare och följaktligen pjäsens mest centrala karaktär, 
Lysistrate.    

3.1 Kalonike 

Kalonike, vars namn betyder rättvis seger, framställs endast i samband med sexstrejken och 
det är hennes karaktär som huvudsakligen uttrycker hustrurnas omåttliga begär som 
obestridligen präglar deras gestaltning.

104
  

I enlighet med min tidigare undersökning av aspekten sexualitet domineras hennes 
framställning av regelbundna erotiska anspelningar, hon indikerar även att hon har en älskare 
och trots hennes iver att ge upp vad som helst för att få ett slut på kriget och få hem sin make 
motsätter hon sig att behöva uppoffra det manliga könsorganet. I likhet med de andra fruarna 
bär hon även kläder som kan associeras med prostitution. Kalonike gestaltas inte endast som 
oanständig i sina anspelningar utan även som ohämmad och styrd av sitt starka begär.  

Skildringen av dessa egenskaper har en komisk prägel och det finns en överdrift som kan 
uppfattas som ett roande förlöjligande av henne. Kalonike kan troligen även ha uppfattats som 
en hotfull och opålitlig kvinna beträffande hennes omåttliga begär och antydan om en älskare, 
vilket följaktligen inte gestaltas i enlighet med normerna för en atensk hustru som skulle vara 
trogen och inte njuta av sex mer än anständigt. Till följd av att hon är den bland kvinnorna 
som mest uttrycksfullt skildrar deras omåttliga begär representeras hon som en stereotypiskt 
sexgalen kvinna. Trots sin underlägsenhet inför sina begär är det dock viktigt att betona att 
hon faktiskt går med på att delta i sexstrejken och spelar en betydande roll i eden som gäller 
deras avhållsamhet genom att ta på sig uppgiften att upprepa den å de andra fruarnas vägnar. 

3.2 Kvinnornas ledare 

I likhet med hur Kalonike gestaltats inom ramarna för hustrurnas sexstrejk framträder 
kvinnornas ledare endast i förhållande till den konflikt som uppstår mellan de äldre kvinnorna 

                                                        
104 Henderson 2000, 267, n. 2. 
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på Akropolis och de män som försöker driva bort dem. På samma sätt är Kalonike inte aktiv i 
striden mot männen och kvinnornas ledare gestaltas inte i förhållande till sexualitet.

105
 

Det som kännetecknar hennes gestaltning är snarare en viljestyrka och självsäkerhet i 
tvisten med männen, vilken utkämpas både fysiskt men huvudsakligen genom munhuggning 
och argumentation. Kvinnornas ledare är inte bara frispråkig, retsam och fräck utan framställs 
även i många fall som fyndig. Samtidigt skildrar hon en kvinnlig förmåga till handlingskraft 
och djärvhet genom att strida för något hon tror på och är beslutsam om att göra.  

Det framgår dock inte, i likhet med de samtliga äldre kvinnorna, huruvida hon är en 
hustru, ogift eller änka. Då äktenskap ska ha varit, tillsammans med moderskap, det viktigaste 
i en medborgarkvinnas liv och med tanke på den stora åldersskillnaden mellan man och hustru 
är det troligt att den kvinnliga ledaren är änka.

106
 Det är således troligt att hon som äldre 

kvinna har varit gift men till följd av den stora åldersskillnaden, om inte på grund av andra 
orsaker såsom krig, blivit änka under årens gång. Att hon inte deltar i sexstrejken kan 
uppfattas som en indikation att hon saknar en make att strejka för men fallet kan även vara så 
att äldre kvinnor, vare sig hustrur, ogifta eller änkor, uppfattades som sexuellt inaktiva och 
således uteslöts från strejken av den anledningen.  

Vilken social status hon än har är det påfallande i hennes gestaltning att hon står i kontrast 
till de yngre fruarna. Detta är en följd av hennes framträdande agerande gentemot männen 
genom att vara i direkt kontakt med dem, att hon gör ett tydligare intrång på den offentliga 
sfären och intar en attityd som liknar männens. 

3.3 Lysistrate 

Den mest betydande karaktären i texten är Lysistrate, vilket inte endast grundar sig på hennes 
initiativ och uppmaning till att få ett slut på kriget utan även att hon är delaktig och drivande i 
de flesta aspekterna av kvinnornas framställning.  

Hon är engagerad i både sexstrejken och ockupationen av Akropolis samtidigt som hon 
har en betydande roll inom den offentliga aspekten där hon förespråkar kvinnornas 
delaktighet i krigsangelägenheter. Mot slutet av texten är det även hon som leder de athenska 
och spartanska männens uppgörelse och försoning till följd av att den första atenska delegaten 
föreslår ”So why don’t we invite Lysistrata, since she’s the only one who can reconcile 
us?”

107
 Som tidigare nämnts beträffande den offentliga sfären använder hon tillfället för att 

tydligt och välgrundat uttrycka ett budskap om fred.  
Det faktum att verkställandet av Lysistrates plan och hennes framträdande roll i männens 

försoning, och därmed även den mellan de båda könen, är den huvudsakliga orsaken till att 
kriget slutligen tar slut gör att hon även lever upp till sitt namns betydelse, den som löser upp 
arméer.

108
  

Lysistrate står dock i tydlig kontrast till fruarnas gestaltning då hon i samband med 
sexstrejken inte framställs med samma omåttliga begär och huvudsakligen inte med den 
oanständighet som Kalonike uttrycker. Trots att Lysistrate bekräftar hustrurnas begär är det 
ingen egenskap som tilldelas hennes gestaltning, hon framställs snarare som sansad och 
fokuserad. På liknande sätt, om än inte lika markant, skiljer hon sig från de äldre kvinnorna 
vilka skildras som mer offensiva och ohämmade i konflikten med männen samtidigt som 
Lysistrate är aningen mer diplomatisk med ofta kvicka och, vad som framstår som, taktiska 
repliker. Hon har följaktligen tilldelats egenskaper vilka kan jämföras med en mans. 

                                                        
105 Det här gäller samtliga kvinnor, hustrurna deltar inte i de äldre kvinnornas fejd med männen och de äldre är 

inte en del av sexstrejken. 
106 Robson 2013, 29. Blundell (1999, 119f) menar att den nyblivna hustrun var mellan fjorton och arton år 

medan maken var kring trettio. 
107 Ar. Lys. 1103-1104. 
108 Henderson 2000, 267, n. 3.  
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Det finns dock en otydlighet kring Lysistrates karaktär som främst grundar sig på hennes 
utmärkande drag och kontrast till de andra kvinnorna. Hon tycks inte tillhöra någon av de två 
grupperna med kvinnor, hennes ålder anges inte och det är otydligt huruvida hon har en make. 
Henderson framhåller en förklaring till hennes karaktär, att Lysistrate kan ses som en 
motsvarighet till Athena. Han grundar detta på hennes roll som både försvarare av hemmet 
och polis samt andra kännetecken såsom hennes koppling till Akropolis och att hon talar för 
intern solidaritet.

109
 Henderson påpekar även hennes likhet med Lysimache, den samtida 

prästinnan i kulten till Athena Polias, vilket han huvudsakligen baserar på likheten i deras 
namn då Lysimache betyder den som löser upp strider medan Lysistrate motsvarar den som 
löser upp arméer.

110
 Han gör även en parallell till att Lysimache verkar ha varit känd för att 

vara emot det peloponnesiska kriget och menar att Aristofanes avsåg att skildra en del av 
prästinnans auktoritet i Lysistrates karaktär och troligen i syftet att göra ytterligare en 
koppling till Athena.

111
  

Foley framhåller även en koppling mellan Lysistrate och Lysimache då prästinnan 
förfogade över auktoriteten att i militära kriser både handla och tala för Athen.

112
 Taaffe 

menar att kontrasten mellan Lysistrate och de andra kvinnorna inte endast har att göra med 
hennes anspelning på prästinnan Lysimache utan även till följd av att hon tilldelats manliga 
attribut i förhållande till hennes attityd, kunskap och det sätt hon uttrycker sig på.

113
 

Trots att det är otydligt vem Lysistrate ska föreställa, huruvida det handlar om någon som 
för tankarna till Athena och Lysimache eller någon helt annan, kvarstår det faktum att hennes 
karaktär och gestaltning skiljer sig markant från de andra kvinnorna. Det väsentligaste kanske 
inte är vem hon föreställer utan vilka aspekter hon gestaltar och hur, samt att de egenskaper 
som tidigare nämnts gör henne unik. 
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 Henderson 1996, 40. 
110

 Henderson 1996, 41. 
111

 Henderson 1996, 41. Henderson tydliggör att man som prästinna inte bara hanterade offentliga rituella 

verksamheter utan hade även förmyndarskap över statskassan, vilket innebar en auktoritet ingen annan kvinna i 

Athen hade möjlighet till att uppnå, se Henderson 1996, 41.  
112

 Foley 1982, 9. 
113

 Taaffe 1993, 62, 64f. 
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4. FRAMSTÄLLNINGENS UNDERLIGGANDE 
STRUKTURER OCH DESS EVENTUELLA SYFTE 

Det är tydligt hur framställningen av kvinnorna grundar sig på underliggande strukturer, vilka 
blivit framträdande i undersökningen. De ligger inte endast till grund för gestaltningen av de 
kvinnliga aspekterna och karaktärerna utan tillsammans vittnar de om vad som kan ha varit 
Aristofanes syfte med kvinnornas framställning.  

De mest framträdande strukturerna är de som behandlar kvinnornas egenskaper, deras 
sociala villkor samt deras förhållande till den privata och offentliga sfären. Samtliga har 
granskats och uppmärksammats i tidigare forskning där både ställningstaganden kring 
kvinnornas gestaltning och syfte har gjorts.  
 

4.1 De kvinnliga egenskaperna 

En av strukturerna som framställningen bygger på är kvinnornas egenskaper vilka 
huvudsakligen präglas av en distinktion mellan de yngre fruarna, de äldre kvinnorna och 
Lysistrate. Fruarnas grundläggande egenskap utgörs främst av deras omåttliga begär och 
oanständighet, de äldre av deras frispråkighet och fräckhet samt Lysistrate av hennes 
auktoritet och förnuft. 

Kvinnornas egenskaper kommer till uttryck på olika sätt, fruarnas begär skildras 
huvudsakligen genom erotiska anspelningar, något som liknar en fixering vid sex och det 
manliga könsorganet. Bland de äldre kvinnorna manifesteras det i deras fejd med männen och 
beträffande Lysistrate kommer det främst till uttryck i hennes möjliga anknytning till 
prästinnan Lysimache och/eller de manliga karaktärsdragen.  

Det förekommer dock även egenskaper som gäller alla kvinnor. Dessa utgörs inte endast 
av oangenäma egenskaper såsom en begivenhet på alkohol, en fallenhet för alla sorters ofog 
och möjligen en oberäknelighet utan de gestaltas även med en beslutsamhet som snarare 
uppfattas som en styrka i deras agerande för att få ett slut på kriget. Trots att kvinnornas 
egenskaper främst präglas av en överdrift och ett förlöjligande, vilket huvudsakligen 
resulterar i en komisk skildring, finns det följaktligen aspekter som snarare får kvinnorna att 
skildras mer sansat och de framstår därmed mer seriöst. 

Beträffande kvinnornas svaghet för sex och alkohol menar även Dillon att det åsyftar att 
vara komiskt, han betonar även att det genom att framkalla skratt följaktligen skapar en 
förbindelse mellan pjäsen och dess åskådare.

114
 Gardner framhåller däremot att kvinnorna 

framställs som stereotyper vilka grundar sig på männens rädslor, rädslor som huvudsakligen 
ska ha rört deras fruar och främst i samband med äktenskapsbrott.

115
 Hon framhåller bland 

annat kvinnornas förhållande till vin och hur det skapar en uppfattning om att de släpper på 
hämningarna vilket följaktligen ökar risken för otrohet.

116
 Kvinnornas begivenhet på vin blir, 

som tidigare nämnts, tydlig i passagen där hustrurna svär eden om återhållsamhet. Med 
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avseende på denna passage betonar Saxonhouse att det väsentliga inte är deras förkärlek till 
vin utan att Lysistrate vill upprätthålla deras kvinnlighet i samband med deras inträde i den 
manliga politiska sfären.

117
 Således avfärdar Lysistrate alternativet att svära över en sköld då 

det skulle efterlikna männens tillvägagångssätt och anser vin som den lämpliga metoden för 
kvinnorna.

118
  

Taaffe har studerat kvinnornas framställning i Lysistrate i samband med könsidentitet. 
Hon menar att Aristofanes redan i början av pjäsen lägger stor vikt på att tydliggöra 
kvinnornas lättfärdiga personligheter, vilket hon hävdar är i enlighet med hans syfte att skildra 
dem som komiska genom att rikta åskådarnas uppmärksamhet mot de manliga skådespelare 
som gestaltar kvinnorna.

119
  

De inkonsekvenser som blir tydliga i kvinnornas gestaltning genom att det var män som 
spelade deras karaktärer lägger fokus på deras könsidentitet, vilket blir tydligt i passagen där 
Lampito och kvinnorna från Boeotien och Korinth får sina kroppar inspekterade. När 
Lampitos fysik och de andra kvinnornas kroppar granskas menar Taaffe att publiken blir 
påmind om inkonsekvensen och tvetydigheten i gestaltningen då det blir uppenbart att de 
spelas av män.

120
 Hon framhåller även att de kan ha burit genomskinliga kläder vilket i sin tur 

förstärker de kvinnliga karaktärernas onaturlighet och falskhet i förhållande till de manliga 
skådespelarna.

121
  

Taaffe menar följaktligen att framställningen av kvinnorna endast tjänade syftet att vara 
komiskt, vilket skildras genom deras egenskaper som framhäver deras konstlade gestaltning i 
förhållande till könsidentitet.

122
 Taaffe hävdar att åskådarna till pjäsen inte bara var vana vid 

att se maskulina hjältar utan även att det sannolikt var första gången de såg kvinnliga 
karaktärer i både talande och centrala roller, vilket hon menar drog uppmärksamheten 
ytterligare till de manliga skådespelarna.

123
 Jag tänker inte motsätta mig Taaffes synpunkt 

beträffande den uppmärksamhet som sannolikt riktades mot kvinnornas framställning i 
förhållande till de män som gestaltade dem samt att det troligtvis förstärkte den komiska 
aspekten. Samtidigt grundar sig dock kvinnornas framställning på mer än endast aspekten av 
könsidentitetens komik.  

En annan forskare som huvudsakligen betonar de kvinnliga egenskaperna är Stroup. I 
likhet med hur Taaffe inriktat sig på könsidentitet fokuserar Stroup på kvinnornas sexualitet. 
Hon menar att hustrurna framställs som hetärer i syftet att uppmärksamma avvikelserna inom 
det privata och det offentliga som en långvarig krigföring resulterar i och vars gränser krig 
löser upp.

124
  

Stroup menar att då hustrurna gestaltas som sexuella förhandlare förkastas deras 
tillhörighet i den privata sfären och de framstår följaktligen inte längre som hustrur.

125
 

Framställningen av kvinnorna som hetärer blir enligt Stroup som tydligast under kvinnornas 
ed, mötet mellan Myrrhine och hennes make Kinsesias samt i samband med kvinnan som 
företräder Försoning.

126
 Hon menar att det är i samband med kvinnornas ed om att avstå sina 

sexuella plikter som hustrur som de börjar uppfattas som hetärer.
127

 Omständigheterna kring 
eden bidrar till att situationen ger intrycket av ett symposium. Stroup menar att det 
huvudsakligen har att göra med att de väljer att svära eden över vin samt att Kalonike envisas 
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med att de ska lotta om ordningen som kvinnorna ska dricka efter, vilket är ett sedvanligt 
inslag under symposium.

128
 Hon framhåller även att bägaren är en kylix vilket stärker 

intrycket av kvinnorna som hetärer då bägaren användes i samband med symposium i vilka 
gifta kvinnor, till skillnad från hetärer, inte deltog.

129
 

Kvinnorna som hetärer menar Stroup blir tydlig i mötet mellan Myrrhine och Kinesias där 
en sexuell förhandling är framträdande.

130
 Lysistrate som är tveksam till Kinesias när han 

anländer till Akropolis släpper genast iväg Myrrhine när hon får veta att han tillhör ”en av 
hennes flickor”.

131
 Kort därefter fastställer Myrrhine sitt pris genom att meddela att hon först 

kommer hem när en försoning har uppnåtts och det har blivit ett slut på kriget.
132

 När 
karaktären Försoning introduceras menar även Stroup att Lysistrate syftar till att metaforiskt 
sälja henne till de ivriga männen.

133
   

Trots att det finns inslag i framställningen som antyder en anknytning till hetärer, eller 
möjligen prostituerade vilket jag tidigare diskuterat, utgör det inte en enhetlig framställning 
av dem. De övriga egenskaperna bör dock tas i beaktande, även om vissa eller samtliga av 
dem inte anses väsentliga, på samma sätt som det även är av vikt att fästa avseende vid de 
andra strukturer som framställningen grundar sig på.  

4.2 Kvinnornas sociala villkor 

Till grund för kvinnornas framställning i Lysistrate ligger även en betoning på kvinnornas 
sociala villkor.

134
 Här framträder något som kan liknas vid ett ifrågasättande av kvinnornas 

tillhörighet i den privata sfären och uteslutning från de offentligt politiska angelägenheterna. I 
enlighet med detta förespråkar kvinnorna, främst Lysistrate, deras befogenhet att delta i 
ärenden kring krig och fred, vilket går emot deras sociala villkor som bland annat bygger på 
en uteslutning från demokratins institutioner. Detta består inte enbart av en argumentation för 
deras befogenhet att till exempel hantera krigsmedel och ge råd utan även en kritik av 
männens vårdslöshet i frågan. Att kvinnorna ockuperar Akropolis och talar för att de ska 
sköta angelägenheterna kring krig och fred verkar dock endast handla om en tillfällig 
omställning, då det snarare är acceptansen och mottagandet av kvinnornas råd som de anser 
bör bli bestående.  

Medan Dillon framhåller att det handlar lika lite om en begäran om kvinnors rättigheter 
som det är en anklagelse mot männens inkompetens hävdar O’Higgins att det är ett resultat av 
samtida kvinnors röster vilka Aristofanes hört och brydde sig om.

135
 Kurtén-Lindberg tar 

däremot fasta på aspekten av kvinnornas kritik mot männen och i likhet med O’Higgins 
menar hon att Aristofanes tillämpat samtida kvinnors tankar i gestaltningen. Hon tillägger 
även att det var i syftet att framföra sitt egna politiska budskap, vilket var en kritik mot den 
athenska politiken och folkstyret.

136
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Enligt Kurtén-Lindberg sympatiserade Aristofanes inte endast med ett oligarkiskt styre 
utan ville även se att Athen slöt fred med Sparta, vilket han förespråkar genom Lysistrate.

137
 

Hon hävdar dock att det många läsare av texten kan uppfatta som att Aristofanes tar ställning 
för kvinnorna inte stämmer, utan att han endast står på fredens sida och att kvinnornas 
framställning enbart fungerade som ett sätt att framföra kritiken med politiskt ofarliga 
röster.

138
 Kurtén-Lindberg framhåller således att framställningen av kvinnornas sociala villkor 

visar en politisk kritik som går i linje med samtida kvinnors tankar och åsyftar att framföra 
Aristofanes egna åsikter och fredssträvan, med vilka han ville påverka åskådarna av pjäsen.

139
  

Kvinnornas klagomål kring sina sociala villkor och i kritiserandet av männens agerande 
menar Henderson sannolikt är ett missnöje som samtida kvinnor sannolikt delade men 
framhåller dock att det snarare kan ses som en spegling av samtiden.

140
 Henderson menar 

även att framställningen av kvinnorna syftar till att förmedla ett budskap om politisk fred och 
att detta görs genom att gestalta kvinnorna som språkrör för manliga argument. Följaktligen, 
och i likhet med vad jag tidigare nämnt, menar Henderson att kvinnornas ifrågasättande inte 
syftar till en bestående förändring av deras sociala villkor utan endast att männen bör lyssna 
till deras råd.

141
 Han framhåller även att de strävar efter att livet ska återställas till hur det var 

innan kriget och han uppfattar även deras sammansvärjning som tillfällig och osjälvisk.
142

  
Visserligen är denna konspiration tillfällig då kvinnorna lägger ner den i samma stund 

som de nått sitt mål. Samtidigt går det dock inte att undvika att Aristofanes framställer dem 
som ständigt kapabla att göra liknande saker och följaktligen indikerar att kvinnorna ånyo kan 
sätta en liknande plan i verket.  

4.3 Kvinnornas förhållande till den privata och den offentliga sfären 

I texten agerar och dominerar kvinnorna inte endast i den offentliga sfären utan de lägger sig 
även i och uttalar sig om politiska angelägenheter, de utmanar sin sociala roll. Särskilt 
framträdande är kvinnornas argumentation beträffande mottagandet av och deras befogenhet 
till att ge råd i fråga om krig och fred samt att motiveringarna huvudsakligen stöds av aspekter 
från den privata sfären. 

Saxonhouse framhåller att kvinnornas framställning syftar till att skildra konflikten 
mellan den privata och den offentliga sfären som det peloponnesiska kriget gett upphov till.

143
 

Hon menar exempelvis att Lysistrate ifrågasätter hur det offentliga kan påverka och 
genomsyra det privata samt verkar för att förstöra den.

144
 Saxonhouse betonar även passagen 

när fruarna försöker fly från Akropolis som ett tydligt exempel på konflikten mellan de två 
sfärerna då det vittnar om uppoffringen av privata nöjen som offentliga strävanden kräver.

145
  

Foley betonar däremot kvinnornas intrång i det offentliga som ett resultat av männens 
vårdslöshet och misslyckande med deras ansvar samt försummelsen av kvinnornas 
intressen.

146
 Männen har till exempel inte endast varit vårdslösa med stadens medel utan även 

med de söner kvinnorna bidragit med.
147

 Till följd av detta menar Foley att kvinnorna inte 
endast tar sig in i den offentliga sfären utan även omvandlar Akropolis till ett privat hushåll i 
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flera aspekter.
148

 Hon betonar även att den privata och den offentliga sfären förenas till en då 
distinktionen mellan sexstrejken, som hävdats ska utföras i hemmet, och ockupationen av 
statskassan på Akropolis raseras.

149
  

Liksom Kurtén-Lindberg och Henderson menar MacDowell att kvinnornas framställning 
syftar till att förmedla ett budskap om fred. Han tar dock fasta på sexstrejken och 
ockupationen av Akropolis och menar att budskapet kommer till uttryck i deras uppmaning 
och övertalning av männen till handling.

150
 Samtidigt framhåller han att Aristofanes både 

skrattar åt kvinnorna men även stöder dem genom att vid minst ett tillfälle framkalla sympati 
för dem.

151
 Dock menar han att Aristofanes avsikt inte var att förespråka kvinnligt politiskt 

ansvar eller makt utan att framställningen endast är i enlighet med uppmaningen om fred.
152

 
Tidigare i min undersökning betonade jag passagen där Lysistrate förespråkar de athenska 

och spartanska männens försoning genom att argumentera för den orätt de gör mot varandra 
genom att strida. MacDowell menar dock att de exempel Lysistrate framlägger i samband 
med atenskt och spartanskt samarbete och när de kommit till varandras hjälp är 
vilseledande.

153
 Han hävdar att Aristofanes inte låter Lysistrate delge samtliga omständigheter 

kring händelserna vilka snarare ger en mindre tilltalande bild av ett aktuellt samarbete dem 
emellan.

154
 Han menar således att dessa, och liknande, argument sannolikt inte syftade till att 

tas på allvar.
155
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5. SLUTDISKUSSION 

 
Framställningen av kvinnorna i Lysistrate utgörs av strukturer som ligger till grund för deras 
gestaltning och huvudsakligen rör det sig om att kvinnorna antingen gestaltas på ett 
förlöjligande och överdrivet eller på ett mer sansat och seriöst sätt. 

I det förra fallet dominerar majoriteten av kvinnornas egenskaper och agerande i samband 
med deras sexualitet, begivenhet för alkohol, djärvhet och förmågan till alla sorters ofog. I 
enlighet med den förlöjligande och överdrivna skildringen resulterar det i en komisk 
framställning av kvinnorna. Det komiska kommer följaktligen till uttryck i deras sexualitet 
och större delen av deras uppträdande men grundar sig huvudsakligen i kontrasten till normen 
för den samtida medborgarkvinnan då kvinnorna i Lysistrate inte endast utmanar sin sociala 
roll utan även har tilldelats flera oanständiga egenskaper. Trots att Aristofanes använder sig 
av mäns fruktan för vad en kvinna med sådana karaktärsdrag skulle kunna innebära är det ett 
taktiskt val då det sannolikt gjorde ett starkt intryck på männen i publiken eftersom många 
säkerligen kunde relatera till det. Det måste även ha framkallat många skratt då allvaret 
överskuggas av att samtliga av dessa egenskaper istället skildras med en överdrift och på ett 
förlöjligande sätt och således skildras som något befängt och humoristiskt. 

Den mer sansade och seriösa gestaltningen av kvinnorna utgörs i samband med den 
privata och den offentliga sfären och den strid och argumentation de driver mot männen, vilka 
rör de politiska angelägenheterna kring krig och fred. Kvinnorna kritiserar och ifrågasätter 
inte endast den samtida krigssituationen och männens hanterande av den utan förespråkar 
även kvinnornas delaktighet genom att få bidra med sina befogade råd till männen. På samma 
sätt som den förra aspekten av framställningen gestaltar kvinnorna ur ett komiskt perspektiv 
resulterar denna mer sansade del av deras gestaltning i ett politiskt budskap om att få ett slut 
på kriget. 

Aristofanes förespråkar vare sig en högre position, större utrymme i eller tillgång till den 
offentliga politiken för kvinnorna utan endast deras rätt och befogenhet att få yttra sig. 
Samtliga passager som belyser detta skildras utan ett förlöjligande eller en överdrift. Till 
skillnad från den komiska aspekten av deras gestaltning har de tilldelats mer gynnsamma 
egenskaper i form av en djärvhet och vältalighet och deras sak motiveras med sympati och 
välformulerade argument.  

Distinktionen mellan den komiska och den politiska gestaltningen speglas i kontrasten 
mellan textens mest framträdande karaktärer. Kalonike framställs endast i samband med 
sexstrejken, i vilken den komiska aspekten tycks vara som mest märkbar, och kvinnornas 
ledare framträder endast i förhållande till konflikten med männen, i vilken den politiska 
argumentationen äger rum.     

Lysistrate är dock drivande i både sexstrejken och konflikten med männen men har även 
tilldelats egenskaper som antyder manliga karaktärsdrag samt likheter med prästinnan av 
Athena Polias. Hennes gestaltning är således unik i förhållande till de andra karaktärerna och 
resulterar följaktligen i att de uttalanden hon gör, främst i samband med krig och fred, 
uppfattas som mer slående och trovärdiga. Då Lysistrate inte endast är pjäsens 
huvudrollsinnehavare utan även är som mest aktiv inom de politiska argumentationerna är det 
rimligt att anta att hon är den vars repliker väger tyngst i att förmedla ett budskap om ett 
avslut på kriget samt kvinnornas delaktighet i sådana politiska angelägenheter. 
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Det är tydligt att det centrala elementet i kvinnornas framställning är att få ett slut på 
kriget då det både ligger till grund för pjäsens handling samt är det som driver kvinnornas 
agerande i alla hänseenden. Den komiska gestaltningen och det mer sansade och seriösa 
framförandet av ett politiskt budskap interagerar och vittnar om det som kan ha varit 
Aristofanes underliggande syfte med framställningen av kvinnorna, nämligen att genom 
komedin förmedla ett politiskt budskap om att få ett slut på kriget, ett politiskt budskap som 
även innefattar rekommendationen till accepterandet och mottagandet av kvinnornas råd.  

Trots att budskapet huvudsakligen kommer till uttryck inom den politiska aspekten utgör 
den tillsammans med de komiska inslagen i kvinnornas gestaltning en nödvändig helhet. Det 
är tydligt att det finns en distinktion mellan det komiska och politiska då det är det senare som 
förmedlar budskapet. Men utan den komiska aspekten skulle framställningen dock enbart 
uttrycka en påfallande uppmaning. Genom att ta med komiken i gestaltningen dämpas 
allvaret, som kan riskera att uppfattas som en uppmaning, av det skämtsamma och resulterar 
snarare i ett uttryck för en önskan om ett avslut på den rådande krigssituationen. 

Det går tydligt att urskilja hur kvinnornas framställning även har styrts av och speglar det 
samtida samhällets sociala konventioner och föreställningar beträffande kvinnor. Normernas 
inverkan på framställningen är som mest framträdande i den komiska aspekten av kvinnornas 
gestaltning då, som tidigare nämnts, den grundar sig i kontrasten till normen för den samtida 
medborgarkvinnan. 

Normerna har dock huvudsakligen styrt framställningen dels till följd av att Aristofanes 
själv oundvikligen var influerad av dem och dels i avsikten att skildra något som låg inom 
samtliga av pjäsens åskådares värderingar, vilket följaktligen gjorde dem mer mottagliga för 
komiken och hans budskap. 

Vad som kan ha varit Aristofanes underliggande syfte med hans framställning av 
kvinnorna är följaktligen att förmedla ett budskap i form av en politisk önskan om ett slut på 
kriget och möjligheten för kvinnorna att få dela med sig av sina goda råd. 
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6. SAMMANFATTNING 

Under festivalen Lenaia 411 f.Kr. i Athen iscensattes Aristofanes pjäs Lysistrate och trots att 
den atenska medborgarkvinnan saknade en offentlig röst i samhället dominerar hon inte 
endast i handlingen utan stod även följaktligen i fokus för allmänhetens beskådan. Genom en 
närläsning av Lysistrate ville jag undersöka hur Aristofanes framställer kvinnorna i texten och 
vad som kan ha varit hans underliggande syfte med den. 

Framställningen av kvinnorna speglar inte endast det samtida samhällets sociala 
konventioner och föreställningar om kvinnor utan grundar sig även på underliggande 
strukturer. Å ena sidan gestaltas kvinnorna på ett förlöjligande och överdrivet sätt vilket 
huvudsakligen grundar sig i en kontrast till normen för den samtida medborgarkvinnan och 
resulterar i en komisk framställning. Å andra sidan gestaltas de på ett sansat och seriöst sätt 
vilket uttrycks i samband med deras kritiserande och ifrågasättande av den samtida 
krigssituationen och männens hantering av den. Inom denna aspekt skildras även ett 
förespråkande av att kvinnorna är befogade till att ge männen råd i politiska 
krigsangelägenheter och följaktligen männens acceptans och mottagande av dem. I distinktion 
till den komiska gestaltningen förmedlar detta ett politiskt budskap. 

Aristofanes låter den komiska och den politiska framställningen av kvinnorna, med 
tillhörande aspekter av gestaltningen, interagera i enlighet med det som kan ha varit hans 
underliggande syfte. Det komiska tjänade sannolikt syftet att tona ner det politiska budskapet 
som framträder i den mer sansade gestaltningen. Det som verkar vara ett politiskt budskap om 
en önskan om ett avslut på det långvariga samtida kriget riskerar att utan den komiska 
skildringen istället uppfattas som en politisk påfallande uppmaning. 

Följaktligen vittnar undersökningen om att Aristofanes underliggande syfte med 
framställningen av kvinnorna kan ha varit att förmedla ett politiskt budskap i form av en 
önskan om det peloponnesiska krigets slut, ett budskap som är beroende av den komiska 
aspekten och även innefattar förespråkandet av kvinnornas delaktighet i angelägenheterna 
kring krig och fred. 
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