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Resereportaget

Pergamons akropolis är en av 
de mest dramatiska och impo-
nerande antika grekiska läm-

ningarna i det nuvarande Turkiet. På 
355 meters höjd tronar klippborgen 
över den moderna staden Bergama 
och den mysisika Kaikoslätten.

Området befolkades redan på 
700-talet f kr av eoliska greker. 
Men dess egentliga historia börjar 
först efter Alexander den Stores 
död (323 f.kr), då en av hans tre 
generaler – som ärvde det gigantiska 
imperiet – Lysimachos av Trakien 
förvandlade klippan till en mili-
tärbas, där han också förvarade sin 
skatt om 9000 talenter i guldmynt 
(1 talen≈750.000:-). Skatten kom 
att övervakas av ståthållare Filetarios 
från Tios. Denne och hans efterkom-
mande (Attaliderna) lyckades genom 
ett skickligt politiskt manövrerande 

skapa ett eget autonomt rike, det 
pergamentiska, som kom att bli ett 
av de mest betydande kulturcentru-
men under den hellenistiska epoken.

Stadens bibliotek tävlade med 
det i Alexandra och omfattade ca 
200.000 volymer. 

Under dess absoluta blomstrings-

tid regerade Eumenes I (263-241 
f.kr) och statsstaten fick sin största 
utbredning 188 f kr under Eumenes 
II. Den siste regenten i dynastin, 
Attalos III, saknade arvingar och 
testamenterade kungariket till Rom, 
varmed Pergamon blev huvudstad 
i den asiatiska provinsen år 133 f 

kr. Detta för att förhindra ett in-
bördeskrig i det maktvaccuum som 
med sall äkerhet skulle uppstå vid 
Attalos död.

Under det andra århundrade f.kr 
byggdes det fantastiska Zeusaltaret 
som 1873 påträffades av arkeolo-
gerna. 1945 hade det återuppbyggts 
i ett museum i Berlin – Pergamon-
muséet.

Altaret byggdes ursprunligen för 
att fira minnet av Eumenes II:s seger 
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över galaterna. Det låg på en klipp-
terrass och var synligt vida omkring. 
Altaret utgjordes av en väldig platt-
form (35x38m) och längs ena lång-
sidan var en bred trappa inhuggen 
som ledde till platån där offeraltaret 
var placerat. Platån var omgiven av 
en jonisk stoa (pelarhall). 

Altargårdens underbyggnad har 
en 130 meter lång och 2,3 meter 
hög, relieffris av gudarnas och gigan-
ternas kamp om världens herravälde 

Vi besöker Pergamonmuséet i Berlin
(Gigantomachien)men med anspel-
ning på pergamenernas nämnda 
seger. Ovanför finner vi en mindre 
relief med naturinslag som skildrar 
sagan om Telephos, son till Her-
kules, och Pergamons mytologiska 
grundande.

Dessa båda teman presenteras i ett 
gytter av figurer där giganternas ben 
formas till ormar som deltar i stri-
den. Giganterna var barn till Moder 
Jord, och representerade naturens 
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Pergamonmuseet inrymmer en av världens finaste 
samlingar av antika föremål. Det bestå egentligen av tre 
fristående museer: Antika föremål från Främre Orienten, 

Islamisk konst samt Museet för antika grekiska och 
romerska föremål. Det är det berömda altaret i det 

senare som givit upphov till muséets namn 
och som vi här skall ägna uppmärksamhet.

Trition och hans mor, Amphitrite, i kamp med Giganterna

Rekonstruktion av akropolis Per-
gamon. Vi ser röken från offret 
som bränns vid Zeus altare
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starka, kaotiska krafter. Med hjälp 
av den mänskliga hjälten Herkules, 
lyckades Gudarna vinna kampen.

Frisens gudar är grupperade efter   
släkförhållanden – i öst finner vi de 
Gudar som levde på berget Olym-
pen. I söder gudar som kan knytas 
till ljuset och dagen. I norr krig och 
öde. I väst hittar vi den familj som 
tillhör Dionysos och havets gudar, 
dvs Poseidon, hans gemål Amphi-
trite och deras son Triton.

Imponerande akropol
Altaret var bara en av flera magni-
fika byggnader som uppfördes på 
klipterasser på denna akropol. Strax 
ovanför altaret finner vi ett Athena-
tempel, det tidigare nämnda bib-
lioteket och vidsträckta kolonnader. 
Högst upp byggdes under romersk 
tid Hadrianus Trajanustempel, som 
kom att utgöra vallfärdcentrum för 
Mindre Asiens kejsarkult.

På andra terrasser återfinner vi 
de pergameniska kungarnas palats, 
exklusiva marmorutsmyckade torg, 
tempel, gymnasier och teatrar.

De ruiner som besökare till Per-
gamon kan beskåda idag vittnar om 
den rika stadsbild och den storhets-
period som här var för över 2000 
år sedan

Trajanus Tempel byggdes av kejsar 
Hadrianus en bit ovanför Zeus altare

I mitten av Gigantomachiens norra fris, 
strax bakom en pansarklädd gigant, 
ser vi en gudinna i en fladdrande 

tunika. Med höger hand lyft är hon redo 
att kasta en ormdraperad kruka på sin 
fiende som har fallit på knä. Ovanför gi-
ganten ser vi ett ormhuvud med hotfullt 
spelande tunga. Huvudet är en del av 
en ormbenad Gigant, som gått förlorad, 
men varit inbegripen i nästa kampsscen 
till höger.

Huvudet av gudinnan anses vara en 
av de mest fascinerande porträtten i 
den här frisen. Det vackra ansiktet är 
förvånandsvärt distansierat och oen-

gagerat i den kamp hon är inbegripen 
i. Den här ”coola” hållningen är en del 
av den idealiserande föreställning man 
hade av Gudarna. Giganterna å sin sida 
har tydliga spår av stridens plåga i sina 
ansiktsuttryck.

Fram till alldeles nyligen antog man 
att kvinnan var Nyx, nattens gudom. 
Men utifrån frisens sammanhang är det 
snarare frågan om en av hennes de tre 
döttrar, de sk Moirerna. Och då kanske 
Klotho (Spinnerskan). Moirerna var tre 
gudinnor som utmätte människornas 
livsöden. Det grekiska ordet ”moirai” 
betyder just ”utmätare”.

Den Egyptiske kejsaren 
Ptolemaios förbjöd export 
av papyrus för att hindra 

att Pergamons bibliotek skulle 
bli större än det i Alexandria. I 
Pergamon började man i stället 
att tillverka ark av skinn från 
får, get eller kalv, vilket torka-
des på en ram, skrapades och 
glättades med pimpsten eller 
krita. Slutligen skars kanterna 
rena och raka.  Produkten kom 
att kallas pergament. De var 

Papyrus & Pergament

dessutom billigare och tåligare än 
de känsliga papyruset. 

År 47 f kr brann biblioteket i Alex-
andria ned till följd av krig. Sex år 
senare gav Markus Antonius drott-
ning Cleopatra Pergamons 200.000 
volymer som gåva. Dessa skulle 
senare brinna upp i ännu en brand 
som drabbade Alexandria. Bibliote-
ket i Pergamon fortsatte dock att 
vara ett kulturellt och vetenskapligt 
centrum fram till slutet av antiken 
(ca 400 e.kr).

Allt som 
finns kvar 
idag av 
bibliote-
ket och 
dess stoa


