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SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats är att försöka påvisa det paradigmskifte som sker inom den grekiska 

krigsföringen mellan de persiska och peloponnesiska krigen – mellan arkaisk och klassisk era. Med 

inspiration från A Western Way of War (2009) hämtade jag idéer från militärhistorikern Victor 

Hansons teori angående att den grekiska krigsföringen genomgår en förändring som inte bara kom 

att påverka kommande generationer av grekiska krig, utan kom att bli en grundstomme i den 

västerländska mentaliteten för hur krig skall bedrivas, varav detta fortfarande går att hitta i dagens 

samhälle. För att uröna dessa förändringar har jag valt att titta på hur rollerna för den grekiska 

hopliten och det grekiska kavalleriet såg ut i några av de slag som utspelades under de persiska och 

de peloponnesiska krigen. Till hjälp har jag använt mig av följande primära frågeställningar i arbetet 

med uppsatsen:

• Vilka påtagliga förändringar kan vi utröna från Herodotus, Thukydides och Xenofon mellan 

perserkrigen och de peloponnesiska krigen när det kommer till den grekiska arméns sätt att 

kriga?

• På vilka vis upplyser dessa författare om det är för skillnad som sker med den grekiska 

krigsföringen – med främst fokus på kavalleriet?

• Kan vi återse Hansons teorier kring krigets utveckling i de grekiska författarnas texter?

Den grekiska krigsföringen under denna period (år 490-400 f.v.t.) inriktade sig till en början på 

korta, enstaka och avgörande slagfält mellan homogena grekiska tunga infanteri-arméer – hopliter – 

där huvudsyftet med krigsmodellen var att isolera det väpnade våldet till arenor – i det här fallet 

stora öppna fält – som inte skadade civilbefolkning, infrastruktur eller matodlingar och som skulle 

utspelas under korta perioder för att låta de stridande parterna snabbt kunna återgå till sin vardag. 

Under dessa slag kunde människan – och i det här fallet mannen – ventilera det inneboende våldet 

som fanns inom honom. Genom tydliga strukturer kunde krig bedrivas enligt grekerna på ett 

civiliserat vis, med endast ett avgörande slag där segrare och förlorare skulle behandlas på ett strikt 

traditionellt vis som gav ära till den segrande parten, och skam till den fölorande.  

     Men detta kom att förändras i och med grekernas konflikt med perserriket mellan år 490-479 

f.v.t. Mot slutet av 400-talet under klassiska eran så har den grekiska krigsföringen genomgått 

våldsamma förändringar, där strukturerna för ett ”civiliserat” krig inte längre är tydliga. Väpnade 

styrkor börjar allt mer attackera civilia mål, förlustsiffror stiger allt högre i och med att nya roller 

ges till annars överblivna stridsenheter – samtidigt som kriget som fenomen blev längre och mer 

kaotiskt.

   



Genom att undersöka slag som återfinns i Herodotos, Thukydides och Xenofons verk så lyckades 

jag se en betydande förändring i hur grekerna bredrev krig efter de persiska krigen. Under de 

peloponnesiska krigen så ser vi hur kavalleriet och det lätta infanteriet får allt mer tydligare roller, 

och hur ideologin kring den grekiska hopliten och de krig som tidigare bedrevs under dess struktur 

förlorar sin romantiserade lyster för ett mer våldsamt krig som saknar tydliga ramar för regler och 

principer. Men fortfarande finns den idé om att bedriva krig för ett avgörande våldsamt slag, där 

segraren vinner ära och förloraren måste hålla skammen för förlusten – något som fortfarande 

återfinns i det moderna västerländska samhället och som präglat den västerländska historien sedan 

de antika grekerna först gick ut i krig.
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SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram de förändringar som sker med den traditionella 

krigsföringen under klassisk grekisk era, för att genom de homeriska, arkaiska och klassiska 

källorna få ett fördjupat perspektiv på innebörden av de föndringar som kom att påverka krig senare 

i den västeuropeiska världens historia. Det valda ämnets vikt för oss vardagliga människor bottnar i 

den grekiska mentalitetens arv till vår egna kulturella värdering av krig i allmänhet. Genom att 

förstå grekernas tänkande om kriget så kan vi även förstå oss själva bättre angående vår 

västerländska syn på väpnade konflikter – där vi västerlänningar i allmänhet fortfarande idag ryggar 

tillbaka från vad vi anser är fega krigshandlingar. Krigshandlingar så som guerilla taktiker, 

självmordsattentat, sabotage och liknande metoder som bryter mot det tradionella västerlänska 

slagfältet – med två likartade arméer som med sin väpnade makt allena försöker söndra sin 

motståndare och vinna segern. 

     Det finns en historisk förankning bakom 1900-talets amerikanska infanteri-strategiska motto 

”When war comes there should only be one question that is ever asked of a commander as to a 

battle and that one is not what flank did he attack, nor how did he use his reserves, nor how did he 

protect his flanks, but did he fight?”1. Detta visar ett tydligt exempel på den västerländska 

krigsmentaliteten där vi finner medlet bakom väpnad konflikt är att det våldsamma stridandet självt 

skall vinna segern. Krig är en arena för våld och styrka, och dessa är de medel som skall brukas för 

segern. 

     Med detta som facit blir det inte heller svårt att se samband med de blodiga konflikterna under 

Första och Andra Världskriget, de Napoleanska krigen och kolonialmakternas krig om Nordamerika 

och Afrika. Vad dessa alla har gemensamt är att det är västerländska arméer som slåss mot varandra 

på likartade regler, med liknande principiella filosofier och med homogena arméer. Det förklarar 

också varför det blev sådana enorma katastrofer för de olika parterna när kulturkrockar möttes – så 

som det första korståget då muslimerna inte på något vis var förberedda att möta den västerländska 

riddaren, eller varför inte ta något närmare i tiden så som Vietnamkriget där USAs krigsmakt inte 

kunde tvinga fram en avgörande strid mellan dess marinkår och de nordvietnamesiska guerilla 

soldaterna.

      Att försöka följa detta västerländska tänks rötter och försöka skåda de vändpunkter som kom att 

bli den västerländska civilisationens riktlinjer blir med andra ord  ett företag som har en moralisk 

innebörd för inte bara vårt samhälle, men även för oss själva som individer, och inte mindre 

människor.

1 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – A western way of war, 
sid 10
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TEORI

Den teori som ligger till grund för denna uppsats har sitt ursprung från en idé jag fick medan jag 

läste Hansons the Western Way of War (2009). I denna bok så presenterar Hanson ett arbete som 

försöker förklara strukturen bakom den grekiska krigsföring från homerisk era fram till den 

klassiska erans slut (ca 700-300 f.v.t.) med störst fokus på tiden mellan år 500-400 f.v.t. Det vi kan 

se som en gemensam faktor bland de grekiska stadsstaterna angående deras sätt att bedriva krig är 

en avgörande fokus på tunga infanteristrider, som är helt frånkopplade av stöd från kavalleri eller 

lättare infanteri. Det fanns en strävan för krigsföringen att låta tunga infanteriformationer under 

korta slag (med en tidsgräns på några timmar2) krascha samman på slät mark under de varma 

grekiska sommarmånaderna. Detta var ett sätt för de grekiska folken att isolera krigets våldsamma 

natur med fasta ramar och regler.   

     Liksom Hanson anser jag att en förändring sker under den klassiska eran där de helt avgränsade 

tunga infanteristriderna utvecklas till slagfält som kommer att ge allt mer plats – och framförallt 

starkare roller – främst åt kavalleriet och i andra hand det lättare infanteriet och bågskyttet. Dessa 

förändringar hotade dock inte den allmänna inställningen till den väpnade konflikten mellan 

infanteriformationer (som fortsatte att leva kvar i västerländskt tänk ända in i modern tid). 

Grekernas sätt att bedriva krig var från början inriktat på det kortvariga slagfältet mellan tungt 

berustade infanterister, men enligt Hanson sker det en förändring där dessa kortvariga slagfält 

senare övergår till att bli större, längre och mer komplexa arenor för de grekiska krigen.     

     Min teori är att den förändring som sker är något i stil med de första stegen i den riktning mot de 

principiella modeller av krig som de västerländska arméerna bedrev senare i historien, och minnet 

av detta dröjer fortfarande kvar i det moderna samhället – och denna förändring gör sig inte sedd 

förrän efter grekernas krig med perserna (med första konflikten runt år 490 f.v.t). Jag tror att genom 

de antika källorna – som i denna uppsats fall är Homeros, Herodotos, Thukydides och Xenofon – så 

kan vi se spår som styrker denna teori, där min fokus kommer då att ligga på perserkrigen och 

senare de peloponnesiska krigen. För att kunna hålla mig till en säker struktur så kommer jag 

använda mig av följande frågeställning när det kommer till strävandet efter rimliga svar:

• Vilka påtagliga förändringar kan vi utröna från Herodotus, Thukydides och Xenofon mellan 

perserkrigen och de peloponnesiska krigen när det kommer till den grekiska arméns sätt att 

kriga?

• På vilka vis upplyser dessa författare om det är för skillnad som sker med den grekiska 

2 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – the Burden of Hoplite 
Arms and Armor, sid 56
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krigsföringen – med främst fokus på kavalleriet?

• Kan vi återse Hansons teorier kring krigets utveckling i de grekiska författarnas texter?          

MATERIAL

Alla vetenskapliga arbeten som behandlar den antika grekiska historien har ett behov av att någon 

gång vända sig till de antika källorna. Poeter, diktare och författare – så som Homeros, Herodotos, 

Plutarchos, Xenofon, Aeschylus, Aristoteles och Thukydides – är en del av de källor som ger oss ett 

fönster in till den antika grekiska världen, där vi kan förnimma dessa historikers omvärld och ta del 

av deras världsuppfattning. Självfallet finns det ett problem med dessa källor när det bland annat 

kommer till källtydning – då deras dialekter inte nyttjas längre i vardagliga sammanhang, och därför 

blir det flera ord och begrepp som inte kan översättas till tillfredsställande närhet med dess 

ursprung. Vi kan se exempel på detta med klassiska grekiska ord så som hoplit och falang (falanx) 

som lämnats oöversatta även i det svenska språket. Med andra ord så står en historiker inför två val 

när denne väljer att använda de antika källorna:

1. Att genom behärskandet av den klassiska grekiskan läsa de gamla skrifterna som de är 

skrivna.

2. Förlita sig till översatta kopior på grund av bristande kunskaper med den klassiska 

grekiskan.

I denna uppsats fall så kommer jag bruka översatta verk av de grekiska källorna då jag själv inte 

besitter de lämpliga språkkunskaperna för att handskas med primärkällorna. Detta sätter mig i en 

prekär situation där jag måste hänge tillit till de versioner av källorna jag införskaffar. En 

översättning lider hela tiden risken att den svävar bort från innehållet på grund av feltolkningar av 

ord och begrepp. Därför är det nödvändigt för historikern som brukar översättningar att de skaffar 

accepterade översättningar för att inte riskera sträva från det ursprungliga materialet.

     Just för denna uppsats så kommer jag att främst rikta mig till Herodotos, Thukydides och 

Xenofon, med huvudsaklig fokus på Herodotos texter om det första och andra perserkriget, och 

Thukydides och Xenfons texter som behandlar de peloponnesiska krigen. Dessa källor har 

gemensamt att de är skapade av författare som var aktiva under den större delen av den tid de 

försökte återskapa i sina texter, där på andra sidan spektrumet vi har författare som Plutarchos eller 

den isländska författaren Snorre Sturlasson som skrev om historia flera hundra år före sin egen tid. 

Alla tre av dem nyttjade resandet på ett eller annat vis för att på så sätt komma i kontakt med nya 

intryck av kulturer och folkslag, och är därför grundläggande till stor del av vår uppfattning av icke-

grekiska kulturer under antiken – som till exempel Herodotos som visar stort intresse att berätta det 
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persiska rikets början med Cyrus den Stores födelse och uppväxt. 

     Varför dessa författare får en ännu större relevans för ett militärhistoriskt arbete som just denna 

uppsats – och då speciellt Thukydides och Xenofon – är att de har haft militärerfarenhet genom 

tjänstgöring. Som en medborgare av sin stadsstat så fanns det en förpliktelse att från 18 års ålder till 

60 tjänstgöra i det militära.3 Med andra ord är det människor som varit med om och själva erfarat de 

situationer som uppsatsen kommer försöka analysera. En annan intressant ståndpunkt för 

författarnas huvudsakliga värde för detta arbete är att det var väldigt vanligt att den valda publiken 

för texterna var krigsveteraner – människor som upplevt och som kunde uppskatta författerens egna 

erfarenheter via de historier som författaren återskapat4. Av just denna anledning så har författarna 

haft som ett huvudsyfte att skildra slagen de berättar om på ett så realistiskt och jordnära vis som 

möjligt, främst för att det inte skulle verka stötande med den utvalda publiken och i andra hand för 

att inte bryta den då populära grekiska diktningens mönster. 

     Kontentan blir att det finns en större trovärdighet till dessa författares vittnesmål, även om vi får 

förhålla oss kritiskt till all den information som presenteras i dessa texter inte kan vara 

förstahandsvittnesmål. Vi måste erkänna att Thukydides uppenbarligen inte kunde ha deltagit vid 

varje slag han återberättar om i sina texter med alla skiftande fraktioner och allianser under de 

peloponnesiska krigen, samtidigt som vi måste förstå att Herodotos skildringar av de persiska 

kungarna bygger på hörsägnen han fått via andrahandsvittnen eller liknande (en vanlig metod som 

var brukad av flera antika historiker). Allt som handlar om arméers antal och liknande nödvändiga 

adminstrativa resurser som är nödvändiga för en militärhistoriker får vi som forskare i princip helt 

anta är falska, då det inte finns några som helst källor – vad vi vet – som kan stödja de antika 

historikernas påståenden.5 Dock får inte vi som moderna historiker förkasta dessa källor på grund av 

deras förmodligen efterkonstruerade händelser och dialoger, utan så länge som vi förhåller oss till 

vår källkritiska granskning så blir det uppenbart att vi ändå kan komma åt små eller stora delar av 

dessa händelser och deras förlopp – ett fönster in till en glömd värld. 

METOD

Till denna uppsats har jag valt att främst titta på vad Herodotos, Thukydides och Xenofon har att 

berätta angående några av de mer kända slagen under både perserkrigen och de peloponnesiska 

krige. De slag jag kommer mest att fokusera på är slagen som stod vid Marathon (år 490 f.v.t.), 

Plataiai (år 479 f.v.t.), Delium (år 424 f.v.t.) och Pireus (år 403 f.v.t.) – där jag kommer dela in dem 

3 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – the Old Men, sid 89
4 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Not Strategy, Not 
Tactics, sid 23
5 Matthew Christopher, 2012, Havertown / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – Foreword, sid 
xiv
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i kategorierna ”perserkrigen” och ”peloponnesiska krigen”. Genom att avläsa författarnas 

dokumentationer så hoppas jag kunna utröna de militära enheter (dock ingen vidare fokus på deras 

antal) som deltog i slagen, hur de nyttjades och vilka faktorer som författarna påpekar verkar ha 

varit avgörande för segraren/förloraren. På detta vis så hoppas jag kunna konstatera de förhållanden 

som förändrats – om nu något sådant har skett – mellan perserkrigen och de peloponnesiska kriget. 

Självfallet så måste jag vara öppen med att jag inte kan nyttja det föråldrade sättet att analysera 

dessa militära sammandrabbningar – med fokus på de stridande arméernas mängd av krigare, totala 

väpnade resurser och förnödenheter, förlustsiffror och liknande adminstrativa uppgifter – då oftast 

detta är ointressant för de grekiska författarna. Eftersom deras dokumentation oftast baseras på 

vittnesmålet av veteraner från slagen går det inte att säkert förlita sig till de siffror som författarna 

kommer över utan att vara otroligt kritisk mot uppgiftslämnaren. 

     Jag förutom de grekiska källorna kommer även att använda mig av Hansons A War like no Other 

(2005) och The Western Way of War (2009), Matthews A Storm of Spears (2012) och Anglim, 

Jestice, Rice, Rusch och Serratis Slagfältet under antiken (2002) – författare med bred auktoritet på 

området – för att kunna få en bredare uppfattning och förhoppningsvis kunna få se på olika 

tolkningar av utvecklingen av det grekiska tunga infanteristen – hopliten – och den grekiska 

kavalleristen genom dessa västerländska forskningsstudier. På detta vis så kan jag försöka få ett 

helhetsperspektiv av den strukturella utvecklingen samtidigt som jag rotar mig djupare i de 

beskrivna slagen som de grekiska historikerna berättar om i sina texter. Detta ger mig 

förhoppningsvis en tydligare inblick i den antika världen och därför en möjlighet till en klarare 

förklaring bakom slagens avgöranden. 

      

TIDIGARE FORSKNING

Läran om militärhistoria, och då speciellt antik militärhistoria, livnär sig konstant på sammarbetet 

mellan tolkning av källor – källkritik – och analysen av de fynd och platser associerade med den 

aktuella militärstrukturen. I den antika militärhistorikens fall så lider den konstant av att det oftast 

saknas trovärdiga bevis för det som vi tolkar från de antika källorna – men även kravet på 

behärskning av flera andra akademiska områden för att verkligen kunna rota sig i ämnet. Bland 

annat så krävs en kunskap inom de äldre dialekterna av grekiska och latin, men även 

tolkningsförmåga av konstikonografi och förståelse av arkeologi. På grund av de enorma krav som 

sätts på en antik militärhistoriker så lider ämnet av en frånvaro av just hängivna historiker.6 Det 

skall dock inte förnekas att historiker har gjort sig namn inom ämnet och är fortfarande aktiva idag 

6 Matthew Christopher, 2012, Havertown / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – Foreword, sid 
xiii
Ibid, xiv

6



med sin forskning, så som John Keegan, Donald Kagan, Karen Metz och Richard Gabriel. 

     Ämnet som sådant hade från början hög status bland de akademiska ämnena för de västerländska 

officersskolorna, men under början av 1900-talet så började det även väcka intresse i den allmäna 

sfären. Dock så förlorade ämnet det intresse det haft efter Första och Andra Världskriget, där 

militärhistoria i sig kom att i princip helt fokusera sig på dessa två krig. Först under de två senaste 

decennierna så har intresset för ämnet börjat växa igen – och då mycket tack vare den mer flexibla 

kommunikationsförmågan genom internet och datorns växande framfart i det moderna samhället.7 

De antika militärhistoriker som då redan verkade inom ämnet kunde helt plötsligt lättare komma i 

personlig kontakt med varandra, och på så vis stödja varandras arbeten, men även fylla de luckor 

som fanns i ämnet lättare.

  

Till detta arbete så har jag av logiska skäl därför valt att grunda mina förkunskaper på 

militärhistoriska arbeten angående slagfält och militära strukturer under antiken. Urvalet av 

författare representerades av rekommenderade titlar från svenska militärhistoriska biblioteket 

(SMB), där detta arbete kommer främst att förhålla sig till Victor Hanson och Christopher Matthews 

forskning. Båda har gjort sig ett namn inom den antika militärhistoriska läran, där Hanson främst är 

känd på grund av sina metoder att lyfta fram mänskliga element inom närstridens lagar och 

fenomen – så som bland annat rädsla, utmatning. Matthew har istället utnyttjat en ny form av metod 

inom historiaforskningen med hjälp av historiska återskapanden – eller reenactment som det är 

mera känt som – och med hjälp av fotografering av dessa återskapanden för att få en bättre fysisk 

bild av närstridandets puls. Det båda har gemensamt är att de – likt många andra antika 

militärhistoriker – nyttjar John Keegans revolutionerande forskning inom ämnet, det vill säga fokus 

på människan på slagfältet istället för den adminstrativa informationen.

     De båda har i några av sina litterära verk försökt presentera den grekiska hopliten och dess 

omgivning i antik närstrid för att stilla den kunskapstörstande moderna människan. I deras 

forskning går att återse den ”klassiska” återanvändning av våra homeriska, arkaiska och klassiska 

källor, och de ger i sina verk ett studium – med mer vikt i Hansons fall – av hur den grekiska 

hopliten utvecklas genom de arkaiska och klassiska perioderna av Greklands historia. Jag finner 

mig inspirerad av deras försök att visa en strukturell skillnad som börjar synliggöras på det grekiska 

slagfältet mellan det persiska och peloponnesiska krigen. Här vill jag dock försöka utöka vår 

förståelse av några av de strukturella skillnaderna, där jag tror att det finns en viktig fokusering på 

det västerländsksa antika kavalleriet och användning av lättare infanteri och pilbågsskytte och hur 

7 Matthew Christopher, 2012, Havertown / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – Foreword, sid 
xvii
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dessa grupper får mer status och plats på det grekiska slagfältet.
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DEN GREKISKE HOPLITEN UNDER PERSERKRIGEN
EN ÖVERBLICK

För att förstå vad det är för förändringar som sker på det grekiska antika slagfältet så måste vi först 

förstå dess bakgrund och dess största fokus – tunga infanteristrider på öppna slagfält som stod i 

sommarhettan i bara några fruktansvärda timmar. Den rationella grekiska filosofin tolkade att 

människan hade ett våld inom sig och därför så borde detta våld utövas på en rationell arena för att 

inte låta våldet bli okontrollerat och på så vis bli en fara för samhället som den direkta 

omgivningen.8 Slagfältet blev alltså den perfekta scenen för att låta människans våld ventileras, en 

plats som kunde försvaras av den intellektuelle som den enda platsen där våld var målet. För de 

grekiska stadsstaterna så var krig nödvändigt, även fast det då inte var krig som vi känner till det 

idag. Det antika grekiska kriget var fokuserat på ett par avgörande slag som skulle få avgöra utfallet 

istället för långa ihärdiga kampanjer och politiskt manövrerande.

     Från början var slagfältet en plats för rika aristokrater – de med den materiella rikedomen att 

kunna kosta på sig krigets nödvändigheter –  att vinna ära och hjältedåd och ta det tillbaka till sitt 

hushåll.9 Men i och med agrikulturens växande framfart och stadsstaternas stigande makt med en 

allt tydligare och säker samhällsstruktur så började även medelklassen kunna komma åt de 

nödvändiga artiklarna till kriget – och därför började det även antalet medlemmar öka som deltog 

på var sida av slaget.10 I och med medelklassens nu större deltagande så började även vinsten av 

krig bli allt större. Medelklassen utgjordes främst av landsägare och därför blev även landsägor en 

del av krigets byten. Av den anledningen drog sig allt fler ur medelklassen in i krigen – då vikten av 

att beskydda sina ägor blev allt större, men även lockelsen att härja fiendens gårdar var tillräckligt 

för vissa.11 

     Från början var även slagfältets aktörer främst beridna aristokratiska krigare, men på grund av 

den grekiska miljöns terräng och växtlighet så var det väldigt få hushåll utanför överklassen som 

hade råd att ha en häst, ännu mindre en häst att dra ut i krig med.12 Därför kom de grekiska 

slagfälten att främst vara hemvisten för infanteriet, klädda i bronsrustning och bärandes på tunga 

sköldar och spjut. Formerade i täta led, eller – som vi får lära oss för första gången av Homeros –  

falanger13. Dessa formationer bestod av långa led av krigare som alltid var större än djupet av 

8 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Ordinary Things, 
Ordinary People, sid 4 
9 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Epilogue, sid 219
10 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm / Antikens historia, Europa i vardande – Järnåldern, sid 66
11  Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Ordinary Things, 
Ordinary People, sid 4
12 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian war 
– Horses, sid 225
13 National Encyklopedin – http://www.ne.se/lang/falang/166831, 2013-08-13
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formationen. På detta vis så fick formationen kvadratiska utseenden vars ändamål hade att krascha 

in i motståndarens formationer och med den gemensamma styrkan av falangens medlemmar knuffa 

och trycka på motståndaren tills denne gav vika. Detta ackompanjerades av stick från spjut – och 

när dessa inte var dugliga längre, hugg och stick med kortsvärd.

     På detta sätt slogs den grekiske hoplit-krigaren i generation efter generation, och det är till en 

början dessa krigare vi kommer att fokusera oss på – då det var främst dessa krigare och 

formationer som var tvugna att följa med i utvecklingen av händelser som kom att påverka både det 

grekiska slagfältet och det grekiska sättet att kriga.   

HOPLITEN

Redan i Homeros Iliaden kan vi läsa om grekiska krigare som var beväpnade med sköld och spjut 

och som ställde sig upp i täta led och slogs som en enhet mot sina trojanska motståndare.14 Klädda i 

rustningar av brons så lät de vikten av sina led trycka mot de trojanska krigarna i blodiga närstrider. 

Så får vi lära oss av en av de tidigaste antika källorna om det grekiska kriget, något som fortsatte att 

leva kvar bland de grekiska stadsstaterna – och som i sin tur kom att påverka andra stora antika 

riken så som Makedonien och romarriket. Senare under den arkaiska tiden, mellan 700-600 f.v.t. så 

uppkommer en krigarklass som vi idag känner till som hoplit.

     Hopliten, uppkallad efter de sköldar – hoplon – som de bar, bar främst spjut av en längd mellan 

två till tre meter i höjd krönta, med från början en spets av brons, som senare byttes ut mot järn. I 

botten av spjutet satt en bronsspets vars syfte var att balansera vapnet men även som ett hjälpmedel 

att lättare kunna sticka de fiender som fallit till marken.15 Detta spjut bars antingen över axeln eller 

sänkt till midjan vid marsch. Deras sköld var likt ett djupt fat, med en ihålighet där vänsterarmen 

kunde festas med hjälp av remmar, och hade en diamter på cirka 80 till 100 centimeter. Skölden var 

gjord av trä och var förstärkt med både läder på insidan och täckt av brons på framsidan. Med 

sköldens form kunde hopliten vila sköldens kant över sin vänstra axel för att spara energi och lätta 

på den krävande tyngden (runt 8 kilo). Förutom dessa vapen bars även ett kortsvärd av brons – vars 

syfte var att ha som ett sista nödvändigt vapen efter att spjutit brutits eller förlorats. Till detta var 

hopliten beklädd i ett bronsharnesk förstärkt med läder, arm- och benskenor av brons och en 

heltäckande bronshjälm. Tyngden av all denna utrustning – närmare 30 kilo16 – formade bland annat 

tidsgränsen för de grekiska slagfälten, och därför kan vi anta att de var så pass korta som bara några 

14 Homeros (översatt av Hammond Martin), 1987, London / The Iliad – the Breaking of the Truce, sid 63
Ibid, 64
15 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 23
Ibid, 18
16 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm / Antikens historia, Europa i vardande – Järnåldern, sid 66
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timmar på grund av att de stridande blev helt enkelt slagna av utmatning om slagen hade pågått 

längre.

     Hopliten var formade i formationer kallade falanger – där den formation vi känner till idag 

formades under 700-talet f.v.t. i Korinth, Sparta och Argos17 – vars led skulle vara bredare än 

formationen var djup. Det främsta syftet med dessa formationer var att göra en mur av brons och 

spjut, vilket i en närstrid skulle knuffas och puttas med fienden tills dess att deras linje gav vika. Till 

hjälp av detta så nyttjades spjuten för att sticka de få åtkomliga mjuka delar som inte var 

beskyddade av sköld eller rustning. 

     Förutom att leden var täta så fanns det en solidarisk tanke bakom hopliten, där varje krigare hade 

som huvuduppgift att skydda sin granne till vänster med sin sköld.18 Med andra ord var endast varje 

hoplit-krigare lika stark som sin högra granne, och därför fanns det ett krav på tillit till sina 

närmaste stridande bröder. Den här tilliten stärktes även av att falangen var formad efter släkt, 

stamtillhörighet och etnicitet – återigen något vi redan i Iliaden kan läsa om när Nestor ber 

Agammemnon att forma sina krigare efter deras ursprung.19 För detta syfte var en falang formad av 

människor som kände varandra, antingen genom släkt eller grannskap. Detta gav falangen en ökad 

stridsmoral och därför skapade den ett moraliskt band mellan sina krigare – där bland annat de 

yngre ville visa sig bättre för de äldre, som ville se efter sina skyddslingar.20 Den äldre tidens fokus 

på den individuelles skicklighet och hjältemod (som vi såg hos den aristokratiska krigaren och kan 

läsa om i Iliaden där hjältar slogs i envig mot varandra) blev istället den gemensamme hoplitens 

tapperhet att hålla sin plats i ledet – och därmed skapades ett nytt manligt ideal.

     På grund av sina täta formationer, och hjälmens bristande hjälp för synen21 så var inte falangen 

någonting som lätt manövrerades, och hade även väldigt svårt att bibehålla sina led över all annan 

terräng än öppna ytor. Därför var det nödvändigt för grekiska arméer att det fanns fasta platser som 

kunde bli återkommande för krig så att slaget kunde utkämpas efter preferabel struktur. De grekiska 

arméerna ställde helt enkelt upp sig mittemot varandra och marscherade frammåt tills båda sidorna 

kraschade in i varandras falanger. Därefter följdes ett hivande från båda sidor tills en falang 

vacklade och då kunde motståndaren bryta sig in och splittra formationen. Var formationen splittrad 

innebar det att du hade förlorat, något vi lär oss av Thukydides när han berättar om slaget vid 

17 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 17
18 National Encyklopedin, Reimers Pontus, Wikander Charlotte / http://www.ne.se/article/article.jsp?
i_art_id=204981&originalURI=/hoplit, 2013-08-13 
19 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Unit Spirit and 
Morale: the Origins of Regimental System, sid 117
20 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm / Antikens historia, Europa i vardande – Järnåldern, sid 66
Ibid, 66 
21 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – The Burden of Hoplite 
Arms and Armor, sid 71
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Delium (år 424 f.v.t.) där de boiotieriska hopliterna viker och gav athenarna rum att strömma in 

bland deras led.22 Dock så var det sällan det gällde speciellt stora förlustsiffror bland de stridande 

hopliterna, där de egentliga förlusterna oftast bara var de främre leden – där de bakre leden lyckades 

fly tack vare att bland annat kasta av sig sin rustning och sin beväpning för att undkomma de 

nertyngda fienden.23 Större förlustsiffror var oftast inte aktuella om det inte gällde att hela falangen 

blivit bruten och inte längre kunde skydda varandra. Hanson menar att det var en stor chock för 

grekerna när hela 14% av den athenska hoplitskaran på närmare sjutusen krigare dukade under vid 

slaget vid Delium.24

     Men det var inte utan starka ledare som de grekiska hopliterna gick ut på slagfältet. Endast 

genom en ledare som stred med sina mannar kunde hopliten våga sig på det avgörande steget som 

skulle skicka dem rytandes in i sina motståndare.25 Dessa ledare, eller generaler, fick oftast ta den 

osäkraste platsen i falangen för att kunna visa sitt mod för det behövande manskapet – den yttersta 

positionen på högra flanken i första ledet. Denna plats var utan tvekan osäkrast på grund av 

frånvaron av en sköldman på hoplitens högra sida. Med andra ord fick generalen skydda sig själv så 

gott det gick – och detta resulterade självfallet oftast i att generalen stöp under striderna, med flera 

exempel i historien så som Kallímakhos, Leonidas, Hippokrates och Brasidas. På grund av det 

minimala skydd som fanns på den högra flanken så menade Thukydides att falangerna tenderade att 

under marscher att omedvetet vrida sin högerflank lätt åt höger26 (förmodligen för att ledaren 

försökte så gott som möjligt skydda sig själv).  

     Vanligtvis så slogs grekerna på högsommaren då skörden redan var bärgad och striderna inte 

skulle kunna störa jordbruket.27 Det fanns även en tidsgräns för de grekiska krigen, då vid höstens 

antågande behövdes de stridande hopliterna hemma och ta hand om sina ägor – och därför skulle 

krigen snabbt skötas så att vardagen kunde återgå till det vanliga.28

     Medlemmar av hopliten hade alla i grund medborgerliga rättigheter – det vill säga makten att 

kunna rösta –  och det var som lag att varje fri man från 18 år och uppåt som kunde bära vapen 

skulle tjänstgöra i en av stadsstatens falanger.29 Detta var stadens främsta skyldighet, att alltid vara 
22 Thukydides (översatt av Hammond Martin), 2009, New York / the Peloponnesian War – Book 4, sid 236 
23  Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – The Burden of 
Hoplite Arms and Armor, sid 63
24  Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Armor, sid 135
25 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – A Soldier's General, 
sid 107
Ibid, 108
26 Thukydides (översatt av Hammond Martin), 2009, New York / the Peloponnesian War – Book 5, sid 294
27 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm / Antikens historia, Europa i vardande – Järnåldern, sid 66
28 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Ordinary Things, 
Ordinary People, sid 4
29 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 17
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beredd att kunna försvara sig under krigstid, och om en man hade rätt att rösta var han därför också 

skyldig att försvara sin rätt att vara medborgare – genom hopliten. Självfallet kunde dessa principer 

se annorlunda beroende på vilken stadsstat det gällde. Sparta hade till exempel värnplikt för livet ut, 

där varje fri man endast fick ägna sig åt soldatens yrke. Det är med dessa fakta som vi kan 

följeaktigt anta att falangen och hopliten var som ett kollektiv av jämbördiga medborgare, som stred 

tillsammans med sina vänner och familj och därför stred även för dem – som motiverades av att 

försvara sin rätt att vara en fri grekisk medborgare.

     Nedan så kommer vi börja gå in på några av de slagfält som hopliten var aktiv under det som vi 

idag kallar perserkrigen: två invasionsförsök från det enorma perserriket som båda gånger stötte på 

och bekämpades av de grekiska falangerna som uppgjordes av flera stadsstater som tillsammans 

samlade sig mot en icke-grekisk fiende som – enligt Herodoso – kom att hota det som dom alltid 

slagits om att försvara – sin frihet.

PERSERKRIGEN

Vår uppfattning av det som idag kallas perserkrigen – som stod mellan de grekiska stadsstaterna 

och perserriket – baseras nästan helt och hållet på Herodotos skildring genom hans texter från den 

klassiska eran (ca 500-300 f.v.t.). Herodotos låter krigen berättas som en ideologisk kamp mellan 

barbari och civilisation, förtryck mot frihet. Herodotos var en grekisk supporter och har därför gärna 

förstorat grekernas vinster och segrar som någon form av Davids kamp- och besegrande av Goliat. 

Dock så skall det inte skjutas under matten med att under perserkrigen så stod nästan hälften av de 

grekiska stadsstaterna på persernas sida och att stadsstaterna använda sig av persisk hjälp 

regelbundet i sina krig mot varandra.30

     Men krigens ursprung hade sina rötter från den persiska konungen Kyros den Stores erövring av 

Greklands kolonier i provinsen Jonien under år 547 f.v.t.31 De joniska kolonierna låg i det som vi 

idag kallar Mindre Asien, en halvö mellan Svarta havet och Medelhavet som idag utgör Turkiets 

asiatiska del32. Ockupationen väckte misstycke hemma i de grekiska stadsstaterna, och nästan 

femtio år senare så utbröt en revolt år 499 f.v.t. bland de övertagna städerna. Athen skickade bland 

annat en symbolisk flotta för att stödja upprorsmakarna33 – och samma år så brände de grekiska 

Ibid, 17
30 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska tiden, 
sid 107 
31 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 22
32 National Encyklopedin / http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=256423&originalURI=/mindre-asien, 2013-08-
14
33 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska tiden, 
sid 107
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revoltörerna den persiska staden Sardes.34 Detta väckte en stor provokation hos det persiska väldet 

som valde nu att slå ner på upproret med väpnat våld. Redan år 494 f.v.t. så blev det upproriska 

stadsledaren Miletos erövrat och dess invånare sålda som slavar – men för den persiska makten så 

var detta inte nog. Det fanns en viss osäkerhet i det utrikespolitiska spelet när stadsstaterna visat att 

de var beredda att stödja uppror inom de persiska gränserna, och därför valde konung Dareios I att 

skicka iväg en straffexpedition med huvudsyfte att bränna Athen.35 Om konungen hade några 

långtgående avsikter med sin invasion har vi tyvärr inga svar på det idag – men den troligaste 

uppfattningen är att han hoppades på att göra de grekiska stadsstaterna till vasallregimer under 

persisk makt och därmed säkra väst. 

     År 490 f.v.t. så seglade invasionsflottan iväg med sikte mot Attika för att kunna landa vid 

Marathonbukten och därifrån marschera de fyra mil som låg mellan landstigningen och Athen. De 

persiska härförarna Datis och Artafrenes hoppades bland annat på att kunna nyttja den öppna ytan 

till att lättare kunna manövrera sina talrika ryttarskaror.36 Athen själva besvarade denna invasion 

med att samla sina hopliter och sökte snabbt efter bundsförvanter från andra stadsstater. Vad vi vet 

så var det endast Sparta av de större stadsstaterna som svarade – men kunde inte marschera till 

Marathon på en gång av debatterade anledningar. Herodotos vill bestämt få oss att tro att det rörde 

sig om religiösa högtider som inte kunde avbrytas, men moderna teorier anser att det kunde härledas 

till en fruktan hos spartanerna att deras enorma slavbefolkning skulle göra uppror när deras herrar 

marscherade till andra sidan Grekland.37 

     Så endast med sina egna hopliter stödda av runt 600-1000 boiotier från den lilla staden Plataiai 

marscherade grekerna ut mot Marathon. Armén var ledd av tio generaler – i samma demokratiska 

anda som Athen vanligtvis dekorerade sig med – där bland annat den beryktade athenaren Miltíades 

var placerad bland ledarposterna. När den athenska armén var inom synhåll för den persiska hären 

som ansamlat sig strax framför bukten så blev det rådslag och röstning om arméns nästa steg. 

Hälften av generalerna ville retirera tillbaka medan hälften – där bland annat Miltíades återfanns – 

ville gå till omedelbart angrepp.38 För att avgöra röstningen enligt sed så lät generalerna 

Kallímakhos, krigsarkonten (det vill säga den cermoniella titeln på den som leder högerflygeln av 

armén) göra sin röst hörd i målet. Kallímakhos, vän till Miltíades, valde således strid. 

34 National Encyklopedin / http://www.ne.se/lang/joniska-revolten?i_h_word=joniska%20upproren, 2013-08-13
35 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Dareios straffexpedition. Slaget vid Maraton, sid 177
Ibid, 177
36 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 22
37 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Dareios straffexpedition. Slaget vid Maraton, sid 178
Ibid, 178
38 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 22
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SLAGET VID MARATHON

Så gjorde de båda arméerna sig färdiga för strid, och vad vi lyckats vaska fram med någorlunda 

säkerhet från detta slagfält var att athenarna och deras boiotiska allierade kunde räknas upp till cirka 

tiotusen hopliter och perserna någonting runt tjugofemtusen (med ett rytteri på några tusen)39. 

Miltíades hade kommando över den grekiska skaran och bestämde sig för att göra en slaglinje som 

var lika bred som den persiska – för att på så sätt inte kunna bli omringad av den numerärt 

överlägsna persiska hären.40 Den grekiska slaglinjen lämnades dock svag på mitten, med de 

starkaste ansattsningarna på de båda flankerna, där bland annat Kallímakhos tog kommando över 

den högra. Miltíades hoppades locka perserna med att attackera grekernas svaga mitt med sitt 

kavalleri och sina elitkrigare. samtidigt som grekernas starkare flanker slog sig igenom persernas 

flyglar för att sedan omsluta sig runt de perser som anstormat mitten.41 

     Följande om striden kan vi läsa från Herodotos:

The lines were drawn up, and the sacrifices were favorable; so the Athenians were

permitted to charge, and they advanced on the Persians at a run. There was not less than eight

stades in the noman's-land between the two armies. The Persians, seeing them coming

at the run, made ready to receive them; but they believed that the Athenians were possessed

by some very desperate madness, seeing their small numbers and the running to meet their

enemies without support of cavalry or archers. That was what the barbarians thought; but the 

Athenians, when they came to hand-to-hand fighting, fought right worthily. They were the

first Greeks we know of to charge their enemy at a run and the first to face the sight of the

Median [persiska] dress and the men who wore it. For till then the Greeks were terrified 

to even hear the names of the Medes [perser].42

Mycket riktigt så övermannade den persiska skaran – med bland annat hjälp av pilregn och ostadig 

terräng – grekernas svaga mitt och trängde sig igenom. Men samtidigt bröt sig de grekiska 

hopliterna igenom persernas flanker och istället för att förfölja de flyende trupperna svängde de runt 

och attackerade den kvarvarande persiska mitten i flank och rygg.43 Perserna lyckades undkomma 

total omrigning och flydde ner mot sina skepp på stranden, tätt förföljda av de segerdruckna 

grekerna. En desperat kamp utbröt runt skeppen medan perserna försökte sjösätta sig, och grekerna 

39 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Dareios straffexpedition. Slaget vid Maraton, sid 178
40 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book VI, sid 454
41 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 22
42 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book VI, sid 454-455
43 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Slaget vid Marathon, sid 24
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lyckades i kaoset erövra sju av de persiska skeppen, och bränna andra.44 

     De perser som överlevde försökte i djärvt segla närmare Athen för att kunna göra en lättare 

anstormning mot staden. Men enligt Herodotos så räddades staden av den snabbe kuriren Filippides 

bragd att springa hela vägen från Marathon tillbaka till Athen (42 kilometer) direkt efter slaget och 

larma om grekernas seger vid Marathonbukten. När perserna närmade sig staden och såg att dess 

befolkning blivit varse grekernas seger vid Marathon så valde Datis och Artafrenes istället att 

retirera och drog sig tillbaka tillsammans med den kvarvarande flottan mot Asien.45

      Om vi skall visa Herodotos någon tillit angående förlustsiffrorna så skall runt 

sextusenfyrahundra perser stupat medan runt hundranittiotvå greker tillsammans med Kallímakhos 

och två andra generaler fallit – och då främst från kampen i mitten där den grekiska linjen bröts.46 

Majoriteten av persernas förluster kom av att deras egna flanker bröts, och att flykten ner till 

båtarna blev så pass okontrollerad med de jagande grekerna efter sig. Slaget vid Marathon blev för 

grekerna inte bara en stor seger över det persiska väldet, utan det blev även en ideologisk seger som 

kom att förevigas i den grekiska mentaliteten – där den fria västerländska civilisationen besegrat det 

barbariska öst (en tanke som levt kvar i det västerländska tänket långt efter).47 Dock så blev detta 

inte sista gången som grekerna kom att möta den persiska invasionshären.  

XERXES TAR ÖVER

Efter förlusten vid Marathon gav Darioes I upp på att fortsätta med sin idé om att attackera Athen. 

Istället så gavs denna förpliktelse till hans son Xerxes I, när denne kom till makten runt år 486 f.v.t. 

Vi kan dock inte blunda för sannolikheten att konungen ville även bygga på myten om sig själv med 

ett stordåd som kom att efterliknas med storkonungen Kyros, Kambyses och Darieos mäktiga 

erövringar.48 Xerxes valde dock att inte göra faderns misstag att skicka en mindre straffexpedition 

mot grekerna, utan istället så rustade han en enorm ockupationshär för att erövra det grekiska 

fastlandet och hoppades med sin egen närvaro statuera misstaget med att göra eller stödja uppror 

mot det persiska riket.49

     Denna härs storlek har varit omdebatterad sedan länge, där Herodotos vill mena att den gick upp 

mot två miljoner medan moderna historiker är mer säkra på att den gick upp mot tvåhunrafemtio 

44 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book VI, sid 455
Ibid, 457
45 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 23
46 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book VI, sid 455-456
47 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska tiden, 
sid 108
48 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Den stora persiska invasionen, sid 186
49 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska tiden, 
sid 109

16



tusen krigare i en blandning av lätta infanterister, kavalleri och bågskyttar.50 Xerxes delade upp sin 

armé i två grupper, där en landgående skulle ta sig in i Grekland norrifrån medan en flotta med 

förråd och proviant skulle segla med kusten jämsides med den landgående. Mot denna armé så satte 

grekerna upp ett hastigt försvar vid Thermopylepasset, en armé bestående av ledande spartaner 

tillsammans med allierade greker, för att värja sig mot den invaderande fienden medan resterande 

grekiska stadsstater mobiliserade sina egna hopliter. Den spartanskt ledda hoplitarmén på cirka 

sjutusen man nådde och förstärkte passet under sommaren år 480 f.v.t. och lät sig sen invänta den 

persiska hären.

     När Xerxes märkte att passet var blockerat så lät han direkt gå till attack som resulterade i en 

flera dagars lång belägring av passet – tills det att perserna lyckades hitta stigar som tog dem bakom 

det grekiska försvaret och på så vis kunde attackera dem från två håll.51 Kung Leonidas av Sparta 

valde att skicka iväg större delen av sin här när bud kom att perserna börjat ta sig runt dem, och 

stannade med sina trehundra spartaner och några boiotitiska hopliter för att hålla perserna borta 

tillräckligt länge för att den resterande hären kunde varna de andra stadsstaterna (och då främst 

Athen som låg närmast passet).52 De persiska styrkorna krossade de sista grekerna vid passet, och 

några veckor senare så härjade Xerxes ett nu evakuerat Athen och jämnade delar av staden till 

marken.

     De grekiska allierade hade samlat en flotta på nästan fyrahundra skepp att möta den periska 

armadan som kunde räknas upp till sjuhundra. Efter evakueringen av Athen lyckades grekerna 

tvinga perserna till strid vid ön Salamis utanför Attika, där de nyttjade de smala sunden för att locka 

in de persiska skeppen – och på så sätt ta ifrån persernas största fördel i nummer.53 Efter att ha sänkt 

tvåhundra av persernas skepp, till en förlust av mindre än fyrtio av sina egna, jagade de segrande 

grekerna bort den nu förlamade persiska flottan från grekiskt vatten.54 Utan stöd från sin flotta så 

ansåg Xerxes sina chanser att erövra hela Grekland hela tiden minskande och valde istället att dra 

sig tillbaka mot Persien. Kvar lämnade han sin släkting Mardonios för att med sin enorma landarmé 

fortsätta kampen och försöka slå sig igenom det Korintiska näset och på så sätt försöka tvinga de 

grekiska stadsstaterna till kapitulering.55 Mardonios slog upp ett härläger framför Kitaironberget och 

50 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Den stora persiska invasionen, sid 187
Ibid, 187
51 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska tiden, 
sid 109
52 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Den stora persiska invasionen, sid 189
Ibid, 198
Ibid, 198
53 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska tiden, 
sid 109
54 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book VIII, sid 590
55 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Den stora persiska invasionen, sid 199
Ibid, 199
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lät bygga ett fort till försvar.

     Grekerna besvarade detta med att samla en ny hoplitarmé som slöt upp vid den lilla staden 

Plataiai sommaren år 479 f.v.t. och kunde räknas till minst sextiotusen hopliter. För detta slag så 

valde grekerna även att rusta sin skara med nästan lika mycket lättare beväpnade soldater och ett 

litet stödjande rytteri. Ledda av den spartanska regenten Pausanias tågade grekerna ut på de öppna 

fälten utanför Plataiai för att möta Mardonios enorma här.

SLAGET VID PLATAIAI

Från början ville inte Pausanias tåga ut med sina långsamma hopliter på fältet, i vetskap om att han 

kunde bli utmanövrerad av det persiska kavalleriet, och istället inväntade han rätt tillfälle att 

attackera. Grekerna ställde sin armé med ryggen mot Kitaironberget, och delade upp så att den 

spartanska hoplitskaran tog den högra flanken och athenarna den vänstra. Athenarna på sin sida av 

slagfältet blev genast ansatta av perservänliga boiotier och thebaner, medan Mardonios tog 

följeaktigt initiativet och anstormade den spartanska flanken med kavalleri och pilbågsskyttar. 

Spartanerna väntade ut våger av attacker och gick tillslut till motangrepp.

Följande kan vi läsa om Mardonios attack mot spartanernas flank från Herodotos:

While he [Pausanias] was still uttering his prayer, the men of Tegea took the lead in attacking the 

barbarians, and, right after Pausanias' prayer, the sacrifeces proved favorable for the 

Lacedaemonians [spartanerna]. As this had at last turned out right, they too attacked the Persians, 

and the Persians confronted them, throwing away their bows. First there was a fight around the 

barricade of wicker shields, and when this was thrown to the ground, the fight grew really fierce 

around the Temple of Demeter, and it lasted a long time, until it came to hand-to-hand struggling. 

The barbarians eized their [grekernas] spears and broke them off. In spirit and strength, the 

Persians were the equals of the Greeks, but they had no armor, and they were unskilled besides and 

no match for their enemies cunning. They made their carges singly or in tens, in close-packed 

groups of greater or lesser numbers, hurling themselves at the Spartans; and so they were 

destroyed. 

     At the place of where Mardonius himself was, fighting on horseback (with a white charger) and 

surrouned by the picked force of the thousand bravest Persians, there the Persians pressed the 

enemy very hard. For as long as Mardonius survived, they kept on resisting and defending 

themselves and killed many Lacedaemonians. But when Mardonius fell, and the ranks that were 

around him – the strongest part of the army – were also destroyed, the others yielded to the 

pressure of the Spartans and were put to flight. What ruined them mostly was that they wore their 

Ibid, 199
Ibid, 199
Ibid, 199
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cloths without armor, and so the fight they waged was that of light-armed men against fully 

equipped soldiers.56

Efter att Mardonios blivit dräpt av spartanerna så valde den andre persiska befälhavaren Artabazus – 

som innan slaget varnat Mardonios för att gå i öppet slag med grekerna57 –  att retirera med sin 

personliga persiska styrka tillbaka mot Persien. På så vis lämnades de greker kvar som stått på 

persernas sida under slaget och de nu ledarlösa styrkor under Mardonios som sökte sig till sitt fort, 

helt utan stöd. De kvarvarande perservänliga grekerna gick snart under och efter att grekerna brutit 

ner murarna till persernas fort så stod slaget vunnet för de allierade stadsstaterna. 

Detta avslutade även det persiska försöket att med väpnad makt invadera Grekland, och Xerxes 

valde att inte göra fler invasionsförsök. Med Athen i ledning började grekerna ta tillbaka provinser 

och kolonier som en gång i tiden varit grekiska från den persiska makten och 449 f.v.t. tvingades det 

fram fred mellan de båda kulturerna. 58

      Enligt Herodotos så förlorade perserna under slaget runt tvåhundrasjuttio tusen man mot 

grekernas blotta hundrafemtionio – där främst spartanerna förlorade mannar åt Mardonios 

pilbågsskyttar.59 Återigen så segrade den grekiska falangen mot de mer lösa formationer hos 

perserna, där det var närstriden som blev den avgörande faktorn för de grekiska hopliterna.   

ERFARENHETER FRÅN ETT NYTT KRIG

Det vi känner till som perserkriget bedrevs som en väpnad konflikt som varade under flera år. 

Krigets motståndare var inte bara åtskiljda av geografiska gränser, utan även genom kulturella och 

filosofiska värderingar – något som speglades i bland annat deras arméer. Det är utan större 

svårighet att vi kan kalla hela situaitonen som en kraftig och ordentlig kulturkrock.

     De fria grekerna, med sina idéer om att krig bedrevs av tunga infanterister alena under några 

timmarslånga slagfält under sommaren, kom att behöva slåss mot arméer flera gånger större än sina 

egna, mot en fiende som varken hade skördar eller hem att planera sina konflikter efter. Deras 

fienders syn på krig kom att reflekteras i deras specialiserade lätta enheter60, vars nummer, snabbhet 

och flexibilitet varit deras huvudsakliga styrkor på de öppna persiska slätterna sedan tidigare. 

Grekerna började även möta allt fler av de ökända persiska pilbågsskyttarna, föraktade av den 

56 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book IX, sid 640
57 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book IX, sid 641
Ibid, 643
58 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Den stora persiska invasionen, sid 200
59 Herodotos (översatt av Greene David), 1987, London / Herodotus, the history – Book IX, sid 643
60 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – the Hoplite and His 
Phalanx: War in Agricultural Society, sid 37
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grekiska hopliten61. Den grekiska mentalitetet – som fortfarande ses idag i det västerländska 

samhället – var att modiga män slogs ansikte mot ansikte, inte lät sig bli dödade av slump från långt 

håll. På grund av det större antalet pilbågsskyttar så började även allt fler hopliter dö innan de kunde 

kasta sig in i närstrid, och dessa skyttar blev ett av persernas bästa vapen mot det grekiska 

infanteriet.62

Användningen av kavalleri blev även något nytt för grekerna, där grekerna sedan tidigare tillåtit 

aristokratin behålla sin beridna position på slagfältet – i huvudsyfte att hålla sig borta från 

infanteriets närkamp och få en mer passiv stödroll.63 Perserna i sin tur nyttjade sitt kavalleri som en 

hammare att slå ut infanteriformationer – från främst flank men även när stunden gavs i fronten – 

och var beväpnade med kastspjut, stötspjut och båge.64 Dessvärre så upplevde inte det persiska 

kavalleriet några enorma segrar mot det grekiska infanteriet – likt de tidigare gjort mot de asiatiska 

folkslag som perserna bedrivit krig emot65 – då de bättre rustade grekerna kunde mer effektivt stå 

emot de rytteristötar från de lättbeväpnade perserna. 

     Grekerna var även tvugna att ställa om sig angående de tidpunkter de kunde bedriva krig då 

perserna utnyttjade sin förmåga att kunna slåss året runt. Helt plötsligt blev grekerna ställda inför 

mycket längre krig som inte längre avgjordes på ett slagfält – utan på flera håll och kanter.

      Perserna i sin tur mötte en fiende som var mycket bättre utrustad för den närkamp som slagen 

avgjordes igenom, och en fiende som slogs av helt andra orsaker en av slavdom eller tjänstgöring 

under deras monark. Deras grekiska motståndare var män som räknades till den fria massan – en 

frihet som existerade så länge de kunde försvara sin rätt till rösträtt inom sin stadsstat. Hopliten 

utgjordes även främst av en medelklass av landsägare – det vill säga bönder.66 Denna frihet sades ha 

blivit hotad av persernas invasionsförsök och därför valde flera grekiska stadsstater att försvara sina 

ägor och sin stad – centrum för deras frihet – från ockupation och slaveri. Med andra ord mötte 

perserna en fiende med en brinnande motivering – uppbackad av den grekiska hoplitens mentalitet 

om att söka seger i brutal närkamp – till att fortsätta kämpa ett krig mot en enormt numerärt 

överlägsen makt. Detta ideal om att vara fri enade även grekerna och gjorde att de slogs som en 

enhet, medan däremot perserna saknade den regementartade strukturen som präglat grekernas 

61 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – A Western Way of 
War, sid 15
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62 Matthew Christopher, 2012, Havertown / / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – the Reach 
and Trajectory of Attacks made with the Hoplite Spear, sid 91
63 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian war 
– Horses, sid 228 
64 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Strid till häst, sid 96
65 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
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66 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Järnåldern, sid 65
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krigsföring. För att sumera så var perserna likt individuella krigare som slogs var och en för sig, 

omedveten om sin egen roll i att stödja de andra runt sig – medan grekerna hela tiden var tvugna att 

förlita sig på sin närmaste granne att beskydda denne och att denne i sin tur skyddade sin granne. 

Grekerna var medvetna om att om en av hopliten lämnar sin plats så faller hopliten – med andra ord 

en direkt fara för alla medlemmar av falangen. Av just den anledning stannade hoplit-krigarna och 

slogs tills linjerna bröts. Perserna kämpade enskilt eller i grupperingar utan struktur – som individer 

som bara behövde tänka på sig själv. Om en persisk krigare kände behovet av att fly för att överleva 

så fanns det ingen moralisk struktur som höll honom kvar.   

     Perserna kom även att flera gånger slåss på grekernas villkor, där vi kan se förödelsen av 

persernas försök till slag mot grekerna vid Salmis och Plataiai. Även Thermopylepasset kan räknas 

som en moralisk vinst för de utnumrerade grekerna som lyckades hålla persernas här – ledd av 

Xerxes själv – i tre dagar utan att deras försvar brustit. Det är inte förrän efter perserna hittar stigar 

runt om passet och kan omringa grekerna som striden vänder till persernas fördel. 

     Förutom allt detta så slogs även perserna mot denna tids bäst rustningsklädda krigare, medan de 

själva valt att undvika tyngre rustningar för snabbhet och lättare manövring.67 Detta kom att väga 

tungt mot persernas stridskapacitet, där de inte kunde stå ut längre närkamper mot de grekiska 

hopliterna. Persernas mentalitet var främst riktad till krig som gick ut på lösa formationer med fokus 

på stora antal krigare med lättare beväpning och utrustning för att lättare kunna agera på slätter och 

liknande slagfält. När det kom till effektivitet så var det främst pilbågsskyttarna och kavalleriet som 

tillfogade grekerna störst skada under de båda krigen – något som grekerna kom att själva utnyttja i 

de deras kommande krig.68 

67 Matthew Christopher, 2012, Havertown / / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – Bearing the 
Hoplite Panoply, sid 46
68 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – the Hoplite and His 
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KAVALLERISTENS FRAMVÄXT UNDER DE PELOPONNESISKA 

KRIGEN
ÖVERBLICK

Decennierna efter perserkrigen började en maktkamp resa sig bland de grekiska stadsstaterna – 

vilket kom att forma dem i två dominerande block de tre sista decennierna av 400-talet f.v.t. Direkt 

efter perserkrigen rådde ett politiskt lugn bland de segerdruckna grekerna, även fast Athens 

betydelse som växande ekonomisk makt genom sin överlägsna flotta kom att göra parter utanför 

athenarnas vänskapskrets oroliga.69 Vi kan förundras över varför de krigiskt överlägsna spartanerna  

i Peloponnesos inte tog tillfälle i akt för att ena de grekiska stadsstaterna under sig – kanske berodde 

det på att Sparta inte hade några större drömmar med imperiebygge när de själva konstant behövde 

brottas med sin egen slavklass upproriska sinnen – men utan det militärt överlägsna Sparta så kom 

initiativet att falla i Athens händer. Athen med sin betydande flotta fortsatte att jaga iväg perserna 

efter de grekiska vinsterna vid Salmis och Plataiai, och kom att frigöra flera grekisktalande 

provinser från det persiska rikets kontroll. Med sina nya allierade skapade Athen ett försvarsförbund 

med sig själv som styrande, där varje förbundsmedlem var tvungen att bidra med skepp och hopliter 

åt förbundet i ett fortsatt försvar mot perserna. Efter freden med perserna år 449 f.v.t. så började det 

råda ett ifrågasättande om förbundet inte borde avslutas, men Athen krävde lydnad och höll hårt om 

sina förbundsmedlemar.70 Athen valde även under perioden innan freden att ta över jordbruksmark 

från de nu ”frigjorda” grekistalande kolonierna och lät dessa ägor gå till athenska medborgare.71 

Förutom detta började Athen att påtvinga den athenska ”demokratiska modellen” på sina 

förbundsmedlemmar.72 Detta bemöttes självfallet av ilska och rädsla för den athenska maktens 

växande påtryckning av de andra stadstaterna. 

     Athens vilja att bli den starkaste sjömakten i Medelhavet under denna period visste inga tydliga 

gränser när de till och med började att hota den dåvarande starka handelsmakten Korinth, och 

tillslut ockuperade Naupaktos vid år 459 f.v.t. för att komma åt infarten till Korithiska viken.73 

Genom denna väpnade handling så ströp nu athenarna Korinths handelsleder och korinthierna fick 

69 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska tiden, 
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vända sig till sina spartanska grannar och vänner i det peloponnesiska förbundet för att hitta hjälp. 

Detta i sin tur påbörjande en upptaktning mellan de båda blocken – sjöförbundet och det 

peloponnesiska förbundet – där allt fler stadsstater flockade till Sparta och Athen lade allt fler 

stadsstater under sjöförbundets ledning.74

     Ett krigsutbrott var tillslut omöjligt att undvika vid år 431 f.v.t. med Athens fortsatta provokation 

av det peloponnesiska förbundet och snart rasade konflikten över Grekland.75 Från början var det 

svårt för de båda förbunden att komma åt varandra, med sjöförbundets överlägsna flotta och 

peloponnesiska förbundets överlägsna hoplitarmé. De första stadierna i kriget blev alltså 

förflyttningar av arméer och flottor, med härjningar av kustremsor och jordbruksområden – tills det 

inte längre gick att undvika konfrontation. Redan i dessa stadier av kriget så ser vi en förändring i 

den grekiska krigsföringen, där civilbefolkningen och livsmedelsproduktionen blir allt mer offer för 

krigets konsekvenser.76 Attacker mot civilamål skapar en ny form av fasa för krig bland den 

grekiska befolkningen som allt mer söker skydd bakom förbundens murar. Pest och andra 

sjukdomar börjar snart härja bland de tätpackade flyktingarna innanför stadsportarna  - bland offren 

märks även den dåvarande athenska politiske och imperiebyggaren Perikles77 – och snart härjar ett 

krigskaos aldrig skådat bland de grekiska stadsstaterna. 

     Under kung Archidamos II så bedriver Sparta nästan varje år en invasion in i Attika, och snart 

etablerar de ett fort uppe i bergen för att lättare kunna storma den athenska landsbyggden. Athen 

fortsatte att regera till sjöss, i och med det peloponnesiska förbundets knappa flotta, och kunde utan 

problem föda sin befolkning som tagit skydd bakom stadsmurarna – och ignorerade helt enkelt den 

spartanska ockupationen av stadsstatens landsbyggd (förmodligen så spelade även athenarnas 

utnumrerade hoplitstyrka in i beslutet).78 Dock så får spartanerna känna på förlust år 425 f.v.t. när en 

spartansk hoplitskara blev omringad av en athensk flotta på en sandrevel, Sphakteria, vid Pylos på 

Peloponnesos västkust. Där blev spartanerna utsatta för utsvältning och tvingades tillslut att 

kapitulera till athenarna – något som kom som en chock för Sparta. Att spartaner kunde kapitulera 

blev en enorm moralisk förlust för stadsstaten.79 Samtidigt härjades Sparta konstant av slavuppror, 
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där Pylos började bli hemvist för upprorsmakare80, och snart upphörde invasionerna in i Attika när 

athenarna lovat att avrätta de spartanska fångarna om en peloponnesisk styrka skulle kliva över 

gränsen, och kriget svalnade när de båda sidorna började söka nya sätt att övervinna sin 

motståndare.81

     Kriget fortsatte dock – och vid det här laget var förändringarna redan synbara. Under de sju år 

som kriget varat hade knappt någon större infanteristrid varit – men mängden av hopliter bara växte. 

De båda förbunden vågade helt enkelt inte kasta sina resurser in i ett avgörande slag för att på så 

sätt vinna hela kriget. För mycket stod på spel för det växande athenska imperiet och Sparta höll 

hårt om sin egen livrem. Båda sidorna var väl medvetna om att peloponneserna hade den starkare 

landarmén och sjöförbundet den starkare flottan – och därför ville ingen möta den andres styrka och 

ingen kom åt varandras svagheter. Men återigen tog Athen initiativet när de bestämde sig år 424 

f.v.t. att marschera in i Delium för att besegra de peloponnesiska allierade boiotierna som hotade 

Athens norra gräns – och låta en hoplitstrid avgöra kampen.

     

SLAGET VID DELIUM

Den athenska generalen Hippokrates valde att marschera med sin armé över gränsen efter att han 

skickat sin andre general Demosthenes via flottan i förväg för att locka till sig allierade för den 

athenska hopliten, och locka boiotier missnöjda med sin regim till revolt mot sin egna poltiska 

makt.82 Så vid vinterns början var planerna färdiga – Demosthenes skulle ta sin athenska flotta och 

ansamla sig med upprorsmakare vid Siphae medan Hippokrates mötte en boitisk armé nu försvagad 

av uppror och förräderi vid Delium. Otursamt för Demosthenes misstog han datumet han skulle 

anlända till Siphae och kom dit för tidigt utan att några upprorsmakare anlänt. Istället hade 

athenarnas företag blivit i sin tur förrått och boiotierna hade blivit varnade om faran. Styrkor sattes i 

rörelse för att befästa och skrämma iväg athenarna vid Siphae, och vid Delium mötte Hippokrates 

hela den väpnade makt boitierna kunde frambringa. 

      Hippokrates valde då att förstärka staden Delium och väntade med sin armé bakom sina 

nybyggda barrikader. Boiotierna valde då att inte attackera, utan de hoppades på att deras armé 
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skulle vara nog att skrämma ut athenarna från sitt land, men när detta inte lyckades med så började 

de bli osäkra på sig själva. Deras general Pagondas uppmanade då sina krigare om vikten att alltid 

ställa sig upp och slå tillbaka en fiende som inte slogs för något annat än att lägga hela deras land 

under sig och kväva den frihet boiotierna kände till. Vikten av att visa en invaderande fiende att de 

skulle behöva kämpa för att få det de kommit för att ta väckte de boitiska krigarna till ny vrede, och 

de ställde upp sig för strid. Hippokrates valde då att satsa sitt företag på ett avgörande slag och 

tågade ut med sina mannar för att möta boiotierna.83      

     Hippokrates stationerade ett kavalleri på trehundra ryttare kvar i Delium för att under kommande 

strid kunna attackera vad de ansåg vara viktiga mål i den boiotiska skaran. Boiotierna besvarade 

detta med att själva sätta upp ett rytteri för att kontra athenarnas, och marscherade sen frammåt. 

Boiotiernas armé kunde räknas till sjutusen hopliter, över tiotusen lätta infanterister beväpnade med 

kastspjut och stenslungor och tusen ryttare, en armé som var i storlek den samme som athenarnas. 

Athenarna valde att sätta sitt kavalleri på sin linjes båda flanker och därefter kallade Hippokrates till 

tal för sin armé. Enligt Thukydides hann han inte tala till mer än hälften av sin skara innan boitierna 

gick till angrepp, och athenarna valde att rusandes möta motståndet. 

     Slagfältet hade en hög kulle i mitten, vilket skillde de båda sidorna från varandra, och när 

boitierna marscherat över den och kommit ner till dess fot så mötte de athenarnas anstormande linje. 

Följande skriver Thukydides om stiden

The Boeotians on the left wing and as far as the centre were losing to the Athenians, who pressed 

hard on that section of and especially on the Thespians [allierade hopliter till boitierna]. The troops 

on either side of them had fallen back, so the Thespians were encircled and hemmed in: those who 

died were cut down defending themselves hand-to-hand. In the confusion of this encirclement 

some of the Athenians too were killed in mistake by their own side. So this section of the Boeotian 

line faced defeat, and ran to join that part of their army which was still fighting. Their right wing, 

where the Thebans were stationed, was getting the better of the Athenians, pushing them back 

gradually at first then ever more insistently. A further circumstance was that, in response to the 

difficulties of his left wing, Pagondas launched two squadrons of cavalry round the hill from the 

blind side, and their sudden appearance over the ridge struck terror into the victorious Athenian 

wing, who thought that another army was coming to attack them. Pressed now on both sides by the 

combination of this development and the Theban drive which was breaking their ranks, the entire 

Athenian army turned to flight.84
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Athenarna flydde nu antingen mot Delium – där det fortfarande fanns athenska skepp från 

Demosthenes i hamnen – eller mot skogarna vid Oropus, nära den attiska gränsen.85 Kvar lämnade 

den athenska hopliten sina bortkastade sköldar, rustningar och vapen – allt lämnat för att snabbare 

kunna fly mot säkrare marker.86 Boiotierna marscherade upp till Delium och krävde att athenarna 

skulle ge sig av mot Athen. Athernarna å sin sida stannade kvar i Delium och boiotierna valde att ta 

de döda athenarna som gisslan – något som gick emot den grekiska traditionen att få begrava sina 

döda omgående efter ett slag.87 Athenarna stannade envist kvar i Delium och endast efter en kortare, 

men blodig belägring flydde de sista athenarna hem. 

      Resultatet av det misslyckade invasionsförsöket ledde till en moralisk ångest för de athenska 

medborgarna, då slaget vid Delium var det första slag som stått så nära Attika sedan slaget vid 

Marathon år 490 f.v.t. Att dessutom slaget vid Delium avgjordes på grund av athenarnas bristande 

mod var som ett infekterat sår i den athenska idén om sin egen överlägsenhet. Inte längre frågade 

sig de athenska filosoferna ”Vad gjorde du vid slaget vid Marathon?” utan istället blev frågan ”Vad 

gjorde du vid slaget vid Delium?” för att hemsöka de athenare som flydde striden. Inte längre blev 

Sphakteria ensam bland de förnedringar som utsatte den grekiska hopliten, utan nu även Delium.

     Intressant nog i denna strid kom kavalleriet att spela en stor roll i segern för boiotierna, där 

Pagondas order att skicka sitt kavalleri runt kullen kom att bli det avgörande dråpslaget för den 

athenska moralen. Att ens kavalleri någonsin tidigare varit så avgörande under ett hoplitslag hade 

sällan hört talas om. Slaget ger också oss någonting angående synen på kavalleri – där grekerna 

tidigare inte fruktat att möta till exempel det persiska kavalleriet rakt på. Men nu vid blotta 

anblicken av dessa rytteriformationer så blev det tillräckligt för de dessutom segrande athenarna på 

boiotiernas vänstra flank att tappa modet och fly. Det skall även kommas ihåg att detta var 

athenarnas högra flank, en flank som traditionellt hade både general och dennes närmare officerare 

posterade här för att hålla starkare moral för den mindre skyddade flanken.88 Via Thukydides får vi 

inte vidare veta vart Hippokrates befinner sig, men kan anta om vi förutser efter reglen att han varit 

någonstans i närheten av den högra flanken (vad vi vet är att Hippokrates dör under slaget vid 
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arméns flykt)89. Athenarna som tidigare visat prov på sina flanker – från till exempel slaget vid 

Marathon – hade stor tillit dessa viktiga punkter av sin slaglinje.90 Helt plötsligt så ser vi tydligt hur 

ett paradigmskifte skett bland de grekiska krigarklasserna, där hopliten inte allena längre kunde 

vinna slaget.

DET GREKISKA KAVALLERIET

Från början var den beridna krigaren främst någon som var en del av aristokratin för aristokratin. 

Det var samtidigt som slagfälten såg annorlunda ut för den grekiska antiken. Innan arkaisk tid (före 

700 f.v.t.), innan hopliten tagit över slagfältet, var det grekiska slagfältet en skådeplats för de 

ärohungriga rika. Under år 1200-800 f.v.t. gick aristokrater, beridna och beväpnade med kastspjut 

och stötspjut in i dueller mellan varandra, och nedkämpade sin motståndare för chansen att 

återvända hem med seger och berömmelse.91 Men innan dess hade hästar varit uteslutande dragdjur 

åt forntidens stridsvagnar92 som vi bland annat kan se i Homeros Iliaden, där trojanernas främsta 

användning av hästarna är till sina stridsvagnsenheter och för kungar och stora krigare på båda sidor 

att färdas genom slagfältet i.93  

     Men slagfältet kom under arkaisk tid att allt mer bli en arena för medelklassen och hoplit-

krigaren, och kavalleristen fick ta ett steg tillbaka och mer vara ett passivt stöd åt infanteriet. Likt 

det lätta infanteriet – vilket var de fattigaste medborgarna av stadsstaternas möjlighet att delta i krig 

beväpnade endast med vapen de hade råd med, så som en kniv, en slunga eller något liknande94 – så 

ansågs rytteriet vara något som kunde störa kampen mellan fiendens och den egna hopliten. Därför 

kom rytteriet, likt det lätta infanteriet, att vara en kontring mot motståndarens över- och underklass.

     Det är efter de båda perserkrigen som dessa båda krigarklasser kommer att få ett större utrymme 

på slagfältet och dessutom ges mer specifierade roller. För det första så växte antalet krigare i de 

grekiska arméerna, där från början de grekiska stadsstaterna traditionellt valde att utkämpa sina slag 

med en hoplitarmé på femhundra till sjuhundra krigare.95 Helt plötsligt rustades arméerna till flera 

tusen hopliter, nästan dubbelt så mycket lättinfanteri och flera hundra till några tusen kavallerister. 

Kavalleriet fick i uppdrag att slå ut motståndarens ytterkanter och sedan anfalla falangernas flanker 
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med en skur av kastspjut medan fienden var låsta i strid med ens egna hopliter, eller om tillfället 

erbjöds skulle de rida mot fiendens provianteringsläger och förstöra det.96 Detta i sin tur kunde 

innebära döden för en hel armé när de fråntagits sina enda förnödigheter. Det lätta infanteriet blev 

istället trupper som nyttjades att vara en ”sköld” framför hopliterna när de marscherade frammåt, 

och kunde under marschen mot motståndarna tillfoga dem skada med hjälp av sina kastvapen. 

Annars sattes det lätta infanteriet in när motståndarens falanger bröts, för att få in snabba 

knivbeväpnade män som kunde sticka och hugga de fallna och tillbakaryckande hopliterna.97 

     Det grekiska kavalleriet blev dock aldrig speciellt stort under de peloponnesiska krigen, då det 

var väldigt mycket resurser, tid och träning som behövdes för att kunna upprätta en större skara 

ryttare. Varken Athen eller Sparta hade under denna period något större fast kavalleri under den 

senare hälften av 400-talet, utan nöjde sig oftast med att förlita sig på sina allierade eller hyra in 

beridna legosoldater (så som persiska kavallerister)98. Under de peloponnesiska krigen kom dock 

stadsstaterna att allt mer försöka skaffa sig större kavalleriformationer, men det fanns självfallet 

problem.

     Några av de största problemen som vi måste förstå med kavalleri under antiken ligger i 

teknikerna bakom att hålla sig kvar på hästen samtidigt som ryttaren skall lyckas tillfoga någon 

skada mot fienden. I och med avsaknaden av stigbyglar så fick ryttaren främst knipa ihop med 

benen för hålla sig fast på hästen.99 Samtidigt var ryttaren beväpnad med kastspjut, bröstplåt, hjälm 

och stövlar plus ett extra spjut för att stöta med. Med andra ord fanns det redan ett litet utrymme till 

tyglarna och att lägga på en sköld på detta var det inte tal om. Det krävdes mycket träning för en 

ryttare att få den erfarenhet som krävdes att ta sig själv och sin häst in i strid. Att grekerna med 

avund såg på de skythiska ryttarna100 som smidigt rörde sig i sin sadel och nyttjade pilbågen som sitt 

främsta vapen är förståeligt. Samma rytteri inspirerade perserna till deras egna utveckling av sitt 

kavelleri, och under de peloponnesiska krigen kom främst athenarna att försöka skapa sitt egna 

beridna pilbågsarmerade kavalleri. Sen återkom problemet att de flesta stadsstater hade endast ett 

litet antal av den viktigaste resursen – hästar.101
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     Förutom Thessalien hade inte de andra stadsstaterna så många öppna ytor som var optimala för 

hästuppfödning. Thessalien hade just ett överflöde av slätter och utmärkta hästar,  varav hästarna 

kom som en effekt av att Xerxes övervintrade med sin armé under år 479 f.v.t.  i provinsen. Genom 

handel tilläts thessalierna avla på de mycket bättre persiska nisaiska hingstarna som fanns i hären.102 

De som i regel ägde de flesta hästarna var även aristokratin, och därför blev dessa främst kopplade 

till det grekiska kavalleriet. Där medelklassen utgjorde hopliterna, lätta infanteriet av underklassen, 

var kavalleriet fortfarande främst centretat kring aristokratin. Intressant nog börjar även generaler 

leda från häst, återigen något som inte skådats tidigare, så som till exempel den spartanske kungen 

Agis vid slaget vid Mantinea sommaren år 418 f.v.t.103   

     Där tidigare grekerna hade vunnit slag så som Salamis och Plataiai med skepp och hopliter, och 

fortsatt att slagits i avgörande hoplitstrider under åren innan började nu kavalleri att dyka upp 

överallt under de peloponnesiska krigen, och deras effektivitet att döda översteg snart den grekiska 

hoplit-falangen med tusenfallt.104

Att kavalleriet började få mer utrymme och en viktigare roll att fylla kan iaktas i de peloponnesiska 

krigen på flera slagfält, men deras vikt för en fungerande militaristiskkampanj återspeglas otroligt 

väl i Athens misslyckade försök att invadera Sicilien under år 415 f.v.t. Vid det sjuttonde året av 

kriget så står det oavgjort mellan de båda förbunden. Samtidigt som slaget och förlusten vid Delium 

utspelade sig hade spartanerna skickat ut generalen Brasidas för att skapa oroligheter och uppror 

runt det athenska Chalkidike och den thrakiska kusten.105 Brasidas var framgångsrik i sitt företag 

och efter två års motgångar så valde Athen att skicka sin ledare Kleon med en här för att stoppa 

spartanerna år 422 f.v.t. 

     Samma år stod ett avgörande slag mellan de båda generalerna utanför Amphipolis där sexhundra 

athenska hopliter tillsammans med Kleon dog mot de spartanska förlusterna av sju hopliter och 

Brasidas han själv.106 Kleon hade marscherat upp till staden, men kände sig inte manad till att 

attackera. Istället började han sakta dra tillbaka sina trupper men samtidigt hade han missbedömt 

den spartanska garrnisonens förmåga till handling, och som följd stormade försvarana ut från 
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portarna när de tolkade att athenarna redan börjat fly innan slaget börjat.107 I kaoset som uppstod så 

blev athenarnas reträtt till en panikartad flykt och de förlorade därmed sina formationer, något som 

spartanerna utnyttjade direkt när Brasidas stormade deras mitt. Kleon själv blev dödad av en lätt 

infanterist när han sprang för sitt liv, och Brasidas blev dödligt sårad och dog strax efter slaget.

     Efter slaget vid Amphipolis så var athenarnas moral i princip helt förstörd i och med förlusten 

vid Delium och Kleons död. Inte heller spartanerna tog det speciellt väl med deras general Brasidas 

död. Krigströttheten gjorde sig känd bland de stridande stadsstaterna likt mjölksyran i allt för 

pressade muskler, och de båda förbunden kom fram till en kortvarig fred år 421 f.v.t. under det som 

vi kallar Nikias-freden, efter den athenska general som ledde förhandlingarna.108

     Under freden började Athen samla sig igen för att återbygga sin moral och började planera nya 

gränsförflyttningar i deras imperiebygge, medan det peloponnesiska förbundet började byggandet 

av en betyande flotta. Athen såg mot det utomstående Sicilien, som inte stod på någon sida i kriget, 

och bestämde sig för att lägga Syrakuse under sig. Under den imperie-entusiastiske Alkibiades 

ledning så seglade i juni en invasionsflotta iväg med över femtusen athenska och allierade hopliter 

uppbakade av nästan femhundra pilbågsskyttar, sjuhundra slungkastare och endast trettio 

kavallerister.109 Men redan vid landstigningen av Sicilien började missöde härja den athenska 

skaran. Entrepenören Alkibiades blev strax återkallad till Athen för ett påstått religiöst brott varav 

athenaren fruktade för sitt liv och flydde i exil till det peloponnesiska förbundet, där han försökte 

väcka spartanerna till att återigen gå i krig, och bland annat stödja Syrakuse.110 Ledarskapet för den 

athenska hären gick istället till den krigströtte Nikias, som under hela företaget varit tvärt emot det, 

tillsammans med den yngre generalen Lamakus. 

     Lamakus, som tyvärr led av en obetydande politisk roll hemma i Athen och hade därför en 

väldigt liten tyngd när det kom till kommando över armén, ville direkt ta till handling och storma 

Syrakuse innan de kunnat ta initiativet ifrån de invaderande athenarna.111 Nikias föredrog dock en 

mera passiv hållning för athenarna, med fokus på att etablera sig på landsbyggden, vilket gav 
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Syrakuse exakt den tid de behövde på att först komma över chocken att de blivit invaderade och 

sedan börja mobilisera sig för motangrepp. Detta resulterade i ett två års långt krig som nötte ut och 

tillslut helt tillintetgjorde den athenska styrkan på Sicilien. Lamakus själv dog vid belägringen av 

Syrakuse innan första året av Sicilien-kampanjen nått sitt slut, och Nikias med den senare tillsatte 

generalen Demosthenes blev efter det sista slaget vid floden Assinarus – som räknas som det antika 

slagfält med den största dödssiffran i procentuell jämförelse med sin armé under hela den klassiska 

eran –  avrättade av de segrande syrakuserna och deras nu allierade peloponnesiska bundsförvanter.

     I efterhand så var det lätt att se de avgörande faktorerna bakom Athens totala misslyckande i sitt 

invasionsföretag. Tillsammans med athenarnas passivitet och långsamhet att agera aggressivt efter 

landstigning på Sicilien och deras förvånansvärt lilla kavalleri kom de att lida fruktansvärt under 

Syrakuses egna styrka – sitt rytteri. Syrakuse var olikt de grekiska stadsstaterna i det att de förlitade 

sig inte lika mycket till tungt infanteri så som de gjorde till ett lättkavalleri. Under de större 

striderna utanför Syrakuse så vägde syrakuserna upp sitt svaga infanteri med över ett tusen 

kavallerister, som beväpnade med pilbåge och kastspjut gjorde livet fruktansvärt för de athenska 

hopliterna.112 Dessa otroligt skickliga ryttare kontrade inte bara det athenska kavallerifolket och lätta 

infanteriet, utan de var dessutom ett hot alldeles själva mot det athenska tunga infanteriet (något 

som aldrig tidigare skådats). Likt de hunniska, arabiska och mongoliska folkslagen långt senare 

visade syrakuserna fördelen med snabbheten hos det lätta kavalleriet och den fruktansvärda skadan 

ett fokuserat pilregn kunde åsamka. 

     Athenarna var helt oförberedda för detta nyttjande av kavalleri – där de tidigare bara påträffat det 

persiska och det grekiska kavalleriet där den ena slogs på grekernas villkor och den andre varit 

alldeles för litet i antal för att i regel påverka några större slagfält –  och kunde aldrig riktigt 

mobilisera ett eget kavalleri av samma kvalitet eller mängd under kampanjen på Sicilien. I 

slutändan så blev Athens invasion av Sicilien en katastrof av fruktansvärda proportioner. De totala 

förlusterna kunde räknas till över tio tusentals greker, hundratals skepp och oräkneligt med material. 

     Förutom att athenarna misslyckades med sin invasion så blev deras kampanj en gnista som 

antände det peloponnesiska förbundets krigsvilja igen. Peloponneserna allierade sig med Syrakuse 

och understödde dem under det två år långa kriget, samtidigt som Sparta mobiliserat och skickat 

iväg en armé som slagit läger lite över tjugo kilometer ifrån Athens murar och athenska slavar 

desserterade från Attika till närliggande provinser. Inte nog med detta, utan de östliga ”allierade” till 

Athen började känna hur förbundsledaren tappat allt mer och mer av den makt den hållit över sina 

112 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Horses, sid 210
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undersåtar, och revolt låg i luften. Ändå så fortsatte Athen efter år 413 f.v.t. envist kriget mot det 

peloponnesiska förbundet.     

SLUTET FÖR ATHEN

Det persiska riket hade under hela de peloponnesiska krigen hållt sig utanför, med endast ett litet 

ekonomiskt stöd som vacklade från det peloponnesiska förbundet till sjöförbundet, för att sedan 

återigen hamna hos det peloponnesiska förbundet. Men efter nederlaget på Sicilien så blev deras 

agenda uppenbar: återinförandet av de joniska städerna till det persiska väldet.113 De sponsrade nu 

det peloponnesiska förbundet att kunna bygga den betydande spartanska flotta de hela tiden drömt 

om, och med hjälp av den spartanska armén som slagit läger ute på den attiska landsbyggden så skar 

peloponneserna av athenarnas spannmålsförsörjning både från land- och sjövägen. Athenarna 

fortsatte ändå att bedriva kampen med hjälp av sin flotta, men led ett enormt nederlag vid 

Aigospotamoi år 405 f.v.t. till den spartanska armadan. Ledd av generalen Lysander så slog 

spartanerna till mot de vilande athenarna som slagit läger vid en flodmynning, och lyckades ta dem 

helt oförberedda. Den athenska flottan utgjordes för det mesta av nyvärvade matroser och unga och 

oprövade kommendörer medan spartanernas var främst uppbyggd av veteraner.114 Under slaget 

förlorade athenarna 170 av sina 180 skepp, och de få som fanns kvar flydde ut till havs. Under de 

minuter som följde efter nederlaget så avrättade spartanerna mellan tretusen till fyratusen athenare 

och översteg samtidigt det sammanlagda antalet döda under slaget vid Delium.

     Efter att deras flotta blivit förintad så fanns det inte så mycket mer för athenarna att göra under 

slutfasen av kriget. De blev omringade och isolerade av de peloponnesiska förbundsmedlemmarna – 

av Lysander från sjöss och de två spartanska kungarna Agis och Pausanias från land –  och i svält 

och misär valde de att acceptera fred under våren år 404 f.v.t. Med freden förlorade Athen alla de 

underlydande områdena som stod under deras makt i sjöförbundet, deras mur mellan staden och 

hamnen Pireus revs ned och den athenska demokratin upphävdes.115 De långa peloponnesiska krigen 

var tillslut över.

Athen fick av Lysander utsatt ett råd av trettio medlemmar (även kallade de Trettio Tyrannerna) som 

113 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska 
tiden, sid 115
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war – Climax, sid 283
Ibid, 283
Ibid, 283
115 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska 

tiden, sid 116

32



skulle styra över det nu besegrade Athen som representanter åt Sparta. Detta råd visade sig vara 

hårda och grymma mot den athenska befolkningen, vilket väckte både ilska och hat hos Spartas nya 

undersåtar.116 Thrasybulus, en athensk general satt i landsflykt av de trettio tyrannerna strax efter 

freden år 404 f.v.t. återvände med en armé från Thebe för att återta Athen år 403.117 Han stormade 

Pireus och lyckades erövra hamnen – med bland annat hjälp från den upproriska befolkningen –  

från enväldsherrarna, som i sin tur skickade efter hjälp från Sparta. Kung Pausanias godkände 

hjälpen och i spetsen på sin spartanska armé, understödd av Lysander och hans skara av 

legosoldater gick han till attack mot Thrasybulos upprorsmakare vid Pireus sommaren år 403 f.v.t.118 

     

SLAGET VID PIREUS        

Xenofon har förhållandevis inte mycket att säga om slaget som stod utanför Pireus mellan 

Thrasybulus och Pausanias. Det som återfinns i hans Hellenika säger följande om slaget

Pausanias encamped in the so-called Halipedon, near Peiraieus; he held the right wing, and Lysandros 

[Lysander], with his mercenaries, the left. Sending ambassadors to the men in Peiraieus, Pausanias 

ordered them ro return to their own homes. When they did not obey, he started to attack, at least as far 

as a battle cry, so he would not seem openly favorable to them. When he accomplished nothing by the 

attack, he went away. On the next day, taking two regiments of the Lakedaimonians [spartaner] and 

three tribal contingents of the Athenian horsemen, he advanced to the Kophos Limên, looking to see 

where Peiraieus could most easily be walled off. But when, as he was going away, some men ran 

toward him and were causing him trouble, he became irritated and ordered the horsemen to charge 

them at a gallop, and those up to ten years from manhood to accompany them; he followed with the 

other troops. They killed almost thirty of the light-armed, and chased the others to the theater in 

Peiraieus. There all the peltasts [lättinfanteri] and hoplites of the men from Peiraieus happened to be 

putting on their armor. The light-armed, running out immediately, began to hurl javelins, throw stones, 

shoot arrows, and sling bullets. The Lakedaimonians, when many of them were wounded, began to 

retreat step by step under heavy pressure. At this their enemies attacked much more vigorously. There 

also died Chairon and Thibrachos, both regimental commanders, and Lakrates the Olympic victor and 

the other Lakedaimonians who lie buried in front of the city gate in Kerameikos. When he saw this, 

Thrasyboulos and the other hoplites came to help, and they quickly deployed in front of the Halai 

eight deep. After retreating under heavy pressure about four or five stadia to a hill, Pausanias ordered 

the Lakedaimonians and the allies to join him. After arranging the phalanx there extremely deep, he 

led them against the Athenians. The Athenians let them come to close quarters, and then some 

116 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Ruin?, sid 290

117 National Encyklopedin / http://www.ne.se/thrasybulos, 2013-08-20
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Athenians were pushed back into the mud in the Halai, and others gave way. About 150 of them 

died.119 

Efter att athenarna blivit tvugna att retirera tillbaka in i Pireus så valde Pausanias att inte följa 

efter dem. Istället så lät han skicka ambassadörer till folket inne Pireus om att de skulle ge upp 

under löfte att spartanerna inte skulle göra dem någon skada. Folket löd och talade till Pausanias 

om sina bekymmer med de trettio tyrannerna, och Pausanias bad då representanter från båda 

parter att komma till Sparta för att där under rådslag kunna återförenas.120

     Mycket riktigt i Sparta lyckades de båda parterna komma överens om fred mellan sig, 

samtidigt som spartanerna förvisade de trettio från Athen. De trettio i sin tur försökte etablera en 

armé av legosoldater vid Eluisis för att återta makten, men blev snabbt besegrade och skingrade 

av en athensk hoplitarmé.

     Vad vi kan utröna från slaget vid Pireus, som utspelas precis efter de peloponnesiska krigens slut 

är bland annat hur strukturen för det traditionella hoplitslagfältet har i princip smulatssönder till en 

mer svajande och slumpartad struktur. Istället för ett avgörande slag direkt mellan de båda styrkorna 

vid hamnen far de båda sidornas formationer fram och tillbaka. 

     Pausanias skickade in sitt kavalleri och sina yngsta hopliter efter det flyende lätta infanteriet in i 

staden, för att där av otur komma på de athenska krigarna som gör sig redo för strid. De 

lättbeväpnade infanteriet kastade sig då över spartanernas styrkor och tillfogar dem så mycket skada 

att de måste retirera. Med andra ord är antingen det spartanska kavalleriet och deras unga hopliter 

alldeles för förvirrade av situationen för att kunna etablera en linje och gå till motangrepp mot 

athenarnas lätta infanteri, eller så är det helt enkelt så att spartanerna är alldeles för lätt utrustade 

själva för att kunna stå emot den samlade skaran av projektiler från athenarna. Väldigt olikt de 

spartanska kämparna vid Plataiai som motstod flera skurar av persiskt pilregn så faller dessa 

spartanska styrkor över sjuttio år senare tillbaka efter att ha tillfogats ”stora förluster” av det lätta 

infanteriet.

     Samtidigt så har ordet ”legosoldater” översatts istället för ”allierade” i Krentz översättning av 

Xenofons beskrivning av slaget. Lysander söker efter legosoldater innan slaget, och de trettio 

försöker även senare efter slaget att värva en armé av endast legosoldater för att snabbt mobilisera 

en väpnad skara. Även detta är en av de viktiga strukurella skillnaderna som kom att förändras med 

de peloponnesiska krigen – det större antalet av legosoldater som uppkom under och efter krigen. 

När väl krigen tagit slut så fanns det fortfarande en alldeles för stor mängd stridsdugliga hopliter 

119 Xenophon (översatt av Krentz Peter), 1995, Warminster / Hellenika II.3.11-IV.2.8 – Hellenika II.4, sid 49-51
120 Xenophon (översatt av Krentz Peter), 1995, Warminster / Hellenika II.3.11-IV.2.8 – Hellenika II.4, sid 51
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som efter kriget förlorat antingen hem genom exil eller rent utav förlorat sina ägor till krigets kaos. 

Dessa ”hemlösa” krigare fann att det enda kall som fanns kvar för dem efter alla dessa år av krig var 

att fortsätta med det som de var duktiga på – att fortsätta kriga.121 Hädan efter kom Grekland att bli 

centrum för andra riken att kunna rekrytera den enorma mängd av nu professionella och arbetslösa 

krigare.122

121 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Ruin?, sid 301

122 Wikander Charlotte, Wikander Örjan, 2003, Stockholm  / Antikens historia, Europa i vardande – Den klassiska 
tiden, sid 116
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SLUTSATS
ETT SLUT PÅ DET TRADITIONELLA HOPLITSLAGET?

Ända sedan Iliaden så kan vi läsa om grekiska krigare som bär sköld, spjut, bronsrustning och slåss 

i täta formationer. Dessa ”homeriska” arméer är understödda av pilbågsskyttar och leds av sina 

herrar antingen till fots eller via deras stridsvagnar – det absolut vanligaste sättet att nyttja hästar i 

krig under denna tid. Redan här föds ett ideal av de krigare som slåss tillsammans, även fast Iliaden 

är full med episka dueller mellan hjältar och kungar så ser vi de första spåren av vad som kommer 

bli normen för det grekiska slagfältet. Senare i tiden, under den arkaiska eran, uppkommer 

hoplitidealet i samtid som aristokraterna måste nu backa för medelklassens intåg på slagfältet. 

Hoplitidealet blir kärnan för dessa krigare, där det inte längre är viktigt med personliga dueller utan 

det är formationen (falangen) som är viktig, en formation som endast kan hållas om varje man – och 

då specifikt mannen på din högra sida – står kvar och håller sin plats under alla omständigheter. 

Hopliten blev även en symbol för den frie grekiske medborgaren, där hopliten blev det fysiska 

försvaret för medborgarens frihet, ett försvar som medborgarna själva var tvugna att fylla ut med sig 

själva som hopliten.

     Från början var hoplitstriderna ett slagfält för inte mer än femhundra till sjuhundra man på varje 

sida, där även varje slag skulle vara det avgörande slaget för den säsongens krigsföring. Vann du så 

fick du ta del av priset som främst var de döda förlorarnas utrustning de bar med sig ut på slagfältet, 

och ibland så blev det lite mindre rövande på landsbyggden.123 Förlorade du så fick du återvända 

hem i skam och oftast lämna din utrustning kvar på slagfältet – dock så erbjöds du att få ta hem dina 

döda så de kunde få en riktig begravning. Pilbågsskyttar, tillsammans med lättare infanteri och 

kavalleri var oftast inte delaktiga i några av dessa slag, utan fick endast passiva roller om de var 

med eller fick nöja sig med att ta ut motståndarens ”icke-önskade” enheter.

     Men sen när perserkrigen utbröt så kom det att bli en ny sensation för grekerna angående kriget. 

Helt plötsligt stred de inte längre mot homogena arméer av tunga infanterister, utan nu blev 

slagfältet en plats för flera enheter med specifika roller att fylla, och antalet stridande bara växte. 

Fortfarande ansågs hoplit-falangen som idealet av den grekiska krigsföringen, och mycket riktigt så 

led perserna stora förluster mot den under både slaget vid Marathon och Plataiai (vi kan även vara 

så fräcka som att säga att de förmodligen tog mer förluster än räknat vid Thermopylepasset). Efter 

krigens slut så var fortfarande grekernas idealbild av det grekiska tunga infanteriet på topp. Det 

romantiserades pjäser, dikter och berättelser om de tappra hopliterna – så som från Herodotos när 

han odödligförklarade den spartanska kungen Leonidas och hans trehundra spartaner, som alla dog 

123 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Ordinary Things, 
Ordinary People, sid 4
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vid slaget vid Thermopyle.    

     Men grekerna lärde sig av perserkrigen från persernas enheter och formationer. Även fast 

hopliten gick segrande ut ur både Daerios och Xerxes krig mot Grekland så hade den tagit en stor 

skada av angreppen från persiska kavallerister och pilbågsskyttar. Både i slaget vid Marathon och 

Plataiai så var det de persiska ryttarna och pilbågsskyttarna som krävde störst antal offer av 

grekerna, och under båda slagen så fanns det en fruktan hos grekerna främst riktat mot det persiska 

kavalleriet. Grekerna tog in perserkrigen likt Västeuropa använde spanska inbördeskriget som 

någon form av testplats för det som kom att bli Andra Världskriget. Helt plötsligt så såg grekerna 

vidden av större arméer och nyttjandet av nya enheter. Så smått började alltså utvecklingen som 

kom att bli de peloponnesiska krigen. Hopliten stog kvar som huvudfokus för den grekiska 

krigsföringen under åren mellan perserkrigen och de peloponnesiska krigen, men när väl Athens 

provokation av det peloponnesiska förbundet väckte krigsutbrott så började drastiska förändringar 

ske.

     En stadsstat hade inte längre en hoplitarmé, utan kunde värva flera. Grekerna började mobilisera 

större kavallerienheter och det lätta infanteriet tillsammans med pilbågsskyttarna fick allt mer status 

på slagfälten – i stil med de persiska enheterna runt femtio år innan.124 Med tanke på det större 

antalet stridande, det större antalet arméer och att kriget som väcktes nu i Grekland drog in nästan 

samtliga stadsstater så är det förståeligt att även krigen sträckte sig över längre tidsperioder. Inte 

längre kunde ett krig avgöras på några timmar under den grekiska sommarsolen, utan nu kunde en 

vinst bara innebära mobiliseringen för nästa slagfält, och slagfältet efter det. Förlust innebar också 

något helt annat. Traditionen om segrarens chans att plundra de fallna förlorarna var bara en bit av 

det segraren tog för sig. Oftast kunde en avgörande förlust innebära att hela stadsstaten kom att 

behöva underkasta sig det förbund som besegrat det – en princip som Athen utförde till det 

extrema.125

     Inte längre var de tidigare filosofiska principerna förhärskande angående hoplitstrider som gick 

ut på att människans våld skall försöka tyglas och isoleras från det vardagliga. Civilmål blev allt 

vanligare att attackera, där vi ser Archidamos II våldsamma invasioner av Attika och Athens 

tradition att attackera och sälja hela befolkningar till slaveri till de städer som var missnöjda med 

den athenska demokratin eller den athenska maktens missbruk av sina allierade.126 Den grekiska 

människan började frukta krig på ett sätt som mycket riktigt känns igen i det moderna samhället. 

124 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Fotfolkets roll, sid 28

125 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Fear, sid 9

126 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Horses, sid 208
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Krig var inte längre bara en plats där soldater och krigare dog – nu var även civilbefolkningen 

accepterade förlustsiffror.

     Det förändringar i de ursprungliga hoplitstriderna kan återses i slag så som det vid Delium, där 

den athenska hopliten blir så skärrad när de ser Pagondas kavalleri komma stormandes. Att en hoplit 

skulle bryta för kavalleri var på den här tiden nästintill fantasier, något som sällan hörts eller talats 

om. Kavalleriet kom att bli så avgörande för krigslyckan under vissa slag att hela invasionen av 

Sicilien gick i stöpet på grund av bland annat athenarnas knappa kavalleri vilket inte förmådde stå 

emot de professionella syrakusiska ryttarna. Slag som Pireus lär oss att stridigheterna inte längre 

utfördes genom tydliga riktlinjer, så som att båda arméerna ställde upp sig mitt emot varandra innan 

striden började, utan nu blev det mer ett kaos där arméerna strömmade fram och tillbaka utan att 

någon tydlig ordning kunde utrönas. Hanson förklarar det utmärkt med att innebörden av hoplit 

tappade helt sin mening under de peloponnesiska krigen, då slagen var så irreguljära och kaotiska. 

Om hoplitidealet angående falangen och de öppna avgörande striderna inte längre återföljdes, vad 

var då hopliten om inget annat än en tung infanterist i brons och med spjut?127

Hansons mening angående förändringen som sker med den grekiske hopliten under de 

peloponnesiska krigen är bland annat att den grekiske krigaren börjar ta bort rustningsdelar av sin 

utrustning för att göra sig lättare.128 Hoplitrustningen har i regel varit tung och osmidig – därav 

utvecklingen av falangen som en fungerande stridsformation. Vanligt var att grekerna lät tjänare klä 

sina herrar i rustning strax innan slaget, så som vi kan läsa om under slaget vid Pireus där de 

spartanska styrkorna kommer på de athenska hopliterna att ta på sig sin rustning även fast striden 

redan börjat. Vanligt var redan att grekerna kastade sin hoplitrustning när det var dags att fly, för att 

göra sig så lätt som möjligt och komma undan de segrande förföljarna. Denna praktik återses bland 

annat i slaget vid Delium där athenarna kastar av sig sin rustning för att undkomma boiotierna.

     Men under de peloponnesiska krigen menar Hanson att grekerna börjar en nedrustning av den 

arkaiska hoplitutrustningen, för att göra sig själva smidigare och lättare. Men problemet med att 

hopliten gjorde sig allt lättare var att fortfarande fanns den ursprungliga andan om hoplitstrid kvar – 

om att infanteriet skulle genom knuffande och hivande, med stöd av stötar med spjut och svärd, 

bryta sin motståndare. Denna idé om hoplitstrid rotade sig i att hopliterna var så tungt utrustade att 

de illa tvunget behövde knuffa sig igenom sin motståndare, för det var så svårt att fälla den nästan 

helt skyddade fienden med spjutstötar allena. Men när fotfolket helt plösligt började avrusta sig så 

127 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Armor, sid 151

128 Hanson Victor, 2009, London / The Western Way of War, infantry battles in classical Greece – Burden of Hoplite 
Arms and Armor, sid 57
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började även förlustsiffrorna stiga. Efter de peloponnesiska krigen så kunde till och med 

hoplitarméer beväpnade med korgsköldar och läderrustningar uppkomma för att billigare och 

snabbare kunna rusta till krig – så som Thrasybulus armé vid Pireus.

     Hanson ger andra paradigmskiften fokus, så som kavalleriets innebörd för grekerna under de 

peloponnesiska krigen129, men låter den främsta förändringen ligga hos den grekiske hopliten. Han 

talar om hur den romantiserade hopliten dör en våldsam död för att förvandlas till något som allt 

mindre och mindre kommer efterliknas med det ursprungliga idealet.

Matthew är också inne på teorin att det är främst hopliten som genomgår en förändring, även fast 

han inte är lika tydlig med tidsperioden. Han talar om hopliten som en tidslös enhet från allt ifrån 

den arkaiska till den klassiska eran, och gör det väldigt svårt att försöka hitta tydliga spår av hans 

egentliga teori. Det han konstaterar är att under de peloponnesiska krigen börjar falangens bakre led 

att nästintill tappa all sin rustning, då den grekiska mentaliteten var att det räckte med att de i främre 

ledet hade den bästa rustningen för att kunna motstå fiendens stötar och knuffar.130 De längst bak 

fick istället helt ge sig till att knuffa på de främre leden så mycket de bara orkade för att fortsätta 

vara till någon nytta.

     Matthew menar också att under peloponnesiska krigen börjar grekerna att ställa upp sina 

falanger i djupare led, något som tidigare undvikits för att så många som möjligt skulle kunna 

komma i kontakt med fienden. Istället så hängav sig grekerna åt det faktum att deras strider kom att 

bli längre, och då krävdes det fräscha led som kunde ta de fallnas och att med fler led kom en längre 

uthållning för de stridande – i och med den extra knuffen som fler led kunde ge.131 Detta ges som 

exempel vid Delium, där Pagondas valde att sätta sina boiotiska falanger i tolv led istället för de 

traditionella åtta.132

      Angående de andra paradigmskifterna, så som det ökade användandet av kavalleri och andra 

enheter, lägger inte Matthew någon större vikt vid dem. Det enda som han anser vara av någon 

större betydelse är det lätta infanteriets får en allt mer viktigare roll som ett stöd för hoplit-falangen 

innan och under närstriden, där det lätta infanteriet inte bara kunde agera som angripare av fiendens 

flanker, men även om nöden krävde hjälpa till att putta på hopliten och i värsta fall fylla igen 

luckorna bland fallna i falangen.133

129 Hanson Victor, 2005, New York / A War like no Other, how the athenians and spartans fought the peloponnesian 
war – Horses, sid 223

130 Matthew Christopher, 2012, Havertown / / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – the Hoplite 
Battle: Contact, Othismos, Breakthrough and Rout, sid 215

131 Matthew Christopher, 2012, Havertown / / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – Phalanxes, 
Shield Walls and Other Formations, sid 177

132 Thukydides (översatt av Hammond Martin), 2009, New York / the Peloponnesian War – Book Four, sid 235
133 Matthew Christopher, 2012, Havertown / / A Storm of Spears, understanding the greek hoplite at war – Phalanxes, 
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Av de antika historikerna så kan vi utröna ur deras texter flera viktiga punkter som tas upp angående 

den förändring som sker. Via Herodotos så ser vi den grekiska romantiserade idealbilden av de 

perfekta hopliterna, som utan stöd av kavalleri eller pilbågsskytte stormar fram över 

Marathonsslätter, eller som vid Plataiai tar sig an de modigaste av persernas krigare för att komma 

åt generalen Mardonios. Herodotos är övertygad om grekernas storhet och att den ligger i dess 

hoplit och dess ideal.134 

     Idealet finns kvar i Thukydides berättelser om de peloponnesiska krigen, men istället för den 

romantiserade arkaiska hopliten så är det nästan som att Thukydides valt att ha en ton av melankoli 

och bitterhet över hoplitens situation under krigen – så som vid slaget vid Amphipolis där Kleon 

lyckas med att totalt förlora slaget med vad Thukydides menar är klantig hantering av situationen.135 

Att de peloponnesiska krigen egentligen bara har två regelrätta hoplitslag (Delium och Mantinea) 

menar Thukydides är en främmande och en skrämmande förändring som sker i den grekiska 

världen, där krig allt mer blir något okontrollerbart utan ideal och princip.136 Att till och med 

kavalleriet vid Delium skulle skrämma den athenska högra flygeln är chockerande enligt 

historikern.137 Thukydides berättelse om de peloponnesiska krigen användes som ett medium för att 

nå ut till den grekiska befolkningen om hur det som en gång i tiden var ett stadigt Grekland nu 

förfallit i ett krigskaos som varken ger ära eller romantik till segraren eller förloraren.

     Xenofons Hellenika är egentligen en direkt fortsättning på Thukydides berättelser om de 

peloponnesiska krigen, där fokusen främst ligger på tiden strax innan freden år 404 f.v.t. och det 

som händer efter. Hans ton är nästan släpande när han förklarar slaget vid Pireus och vad som låter 

som ett tydligt exempel på kaoset som uppstår utan några strukturer från de äldre 

slagfältstraditionerna. Xenofons texter kanske bör ses mer som en upprepning av den olycka som 

Thukydides försöker framhäva i sina berättelser, där Xenofons publik var främst människor som 

levde runt femtio år efter freden slöts mellan de båda förbunden, och Athens imperium kollapsade. 

Det är svårare att tyda några verkliga skillnader mellan den arkaiska eran och de som skedde under 

de peloponnesiska krigen från Xenofon, men må det hända att detta beror på att den omgivning 

Xenofon levde i redan hade förändrats? Kan det inte vara så att när Xenofon skriver om kavalleriet 

och kaoset runt Pireus så är det något som är vardag för greker som kom att ärva det trasade 

Grekland efter det peloponnesiska kriget?

Shield Walls and Other Formations, sid 179
134 Linnér Sture , 2008, Falun / Herodotos, den förste globalisten – Framställningens struktur och syfte. Är Herodotos 

historier historia?, sid 58
135 Thukydides (översatt av Hammond Martin), 2009, New York / the Peloponnesian War – Book Five, sid 263
136 Thukydides (översatt av Hammond Martin), 2009, New York / the Peloponnesian War – Introduction, sid X
137 Thukydides (översatt av Hammond Martin), 2009, New York / the Peloponnesian War – Book Four, sid 236
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SUMMERING

Syftet med denna uppsats var att försöka tyda några förändringar i den grekiska hoplitens 

omgivning och direkt på det grekiska slagfältet. Jag ville se om de antika historikerna själva var 

medvetna om de förändringar som vi som historiker idag kan utröna från den antika historien. Vad 

jag kom fram till är att författarna är självfallet bundna till sin tid, där det vill säga att Herodotos 

ogärna talar om några direkta skillnader angående den grekiska hopliten utan istället gärna upphöjer 

den som Greklands tidslösa juvel inom krigsföring. Det är hos Thukydides och Xenofon som vi ser 

hur hopliten förändras, där Thukydides melankoliska ton i sina texter bara bygger på förfallet av 

Herodotos romantiska hoplit. Xenofon är nästan apatisk i sin beskrivning av tiden direkt efter de 

peloponnesiska krigen och förhåller sig till Thukydides sorg över våldet mellan de båda förbunden. 

Att andra enheter på det grekiska slagfältet får mer utrymme och status är något som går att se i 

både Thukydides och Xenofons berättelser, medan dessa enheters närvaro konstateras av Herodotos. 

Med andra ord så är det en förändring som sker mellan perserkrigen och de peloponnesiska krigen, 

en förändring som Hanson lyfter fram i The Western Way of War. 

     Bland annat kom kavalleriet att spela in allt mer i den grekiska krigsföringen och grekernas nya 

rytteri kom i sin tur att inspirera den makedoniska kungen Filip II när han mobiliserade sin armé för 

att erövra Grekland några decennier senare.138 Jag tror fortfarande att vikten av kavalleriets 

förändring är början på den utveckling vi kommer se förändrar skiftet från infanteri till medeltidens 

tunga kavalleri-strider med stöd av infanteriet (istället för tvärtom), och återigen så får vi en 

uppfattning av grekernas påverkan av den resterande västeuropiska världen. 

     Grekernas syn på det avgörande slaget, idén om att ens krigare slogs tappert tillsammans och att 

allt utanför normen anses fegt och förkastligt lever fortfarande kvar hos oss västerlänningar idag, 

där den tydligt återspeglas fortfarande i den amerikanska militärens aktioner så som under 

Vietnamkriget och senare Gulfkrigen. Vi är produkter av historia, och om idén om det avgörande 

slaget lever kvar med dagens utveckling av långdistansvapen och mobiliseringar av de moderna 

arméerna, hur kommer då vår framtid att se ut? Hur skulle grekerna se på det som skett med världen 

efter deras fruktansvärda upplevelser från de peloponnesiska krigen? Att spekulera kring att vi 

moderna västerlänningar haft vårt peloponnesiska krig via både Första och Andra Världskriget ger 

oss ingen direkt glädje, då vi som västerländska nationer fortfarande verkar upprepa samma misstag 

– så som den ökade attacken mot civilbefolkningen under krigstid – vilket vi kunnat spåra ända 

tillbaka till den klassiska eran.

138 Anglim Simon, Jestice Phyllis G., Rice Rob S., Rusch Scott M., Serrati John, 2002, Lund / Slagfält under antiken – 
Strid till häst, sid 99
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