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“Miste du tar, om du tror, att haemoniska konster dig hjälpa: 

slit ej ur nyfött föls panna förhäxande svulst; 

icke Medeas ört, ej magisk sång eller marsiskt 

trollformulär en dag lägger till kärlekens liv: 

Circe Ulixes nog kvarhållit, Medea Iason, 

kunde med trollsång blott kärleken hållas vid makt; 

trolldryck bleker väl flickornas kind men gagnar ej något: 

sinnesförvirring därav följer och vilt raseri. 

Sky var skymt av ett brott! Vill älskad du bli, så var älskvärd! 

(övers. av Elias Janzon) 

fallitur, Haemonias siquis decurrit ad artes, 

datque quod a teneri fronte revellit equi. 

non facient, ut vivat amor, Medeïdes herbae 

mixtaque cum magicis nenia Marsa sonis. 

Phasias Aesoniden, Circe tenuisset Ulixem, 

si modo servari carmine posset amor. 

nec data profuerint pallentia philtra puellis: 

philtra nocent animis, vimque furoris habent. 

sit procul omne nefas; ut ameris, amabilis esto:” 

(Ov. Ars am.II.99-107) 

1. Inledning   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så skriver Ovidius i Ars Amatoria, sin handbok för unga män i hur de bäst lockar till sig kvinnor. 

Han menar prompt att varken örter, besvärjelser eller kärleksdrycker är effektiva och håller vad 

de lovar – annars hade Jason och Odysseus förblivit kvar hos de mest välkända grekiska 

trollkvinnorna, de från gudar härstammande Medea och Circe. Trots detta avrådande finner vi 

att det inte alls är ovanligt i den latinska litteraturens värld att magikunniga kvinnor med örter, 

besvärjelser och kärleksdrycker anställdes för att skapa ny kärlek, men även att befria från 

olycklig sådan. Bevisligen fanns också kvinnor, vilka tog saken i egna händer och använde sig 

av sina magiska kunskaper för egna ändamål och syften. Det är just dessa kvinnor, både de som 

anlitas och de som arbetade för egen vinning, som är föremål för denna studie. Vilka var 

egentligen dessa romerska ”häxor”? 

 

2. Forskningsläge 
På senare tid har definitionen och användandet av begreppen ”häxa” (witch) och ”magi” (magic) 

varit föremål för en stor diskussion, vilken har drivits av bland andra Kimberly Stratton i 

Naming the Witch: Magic, Ideology, & Stereotype in the Ancient World (2007), Matthew Dickie 

i Magic and Magicians in the Greco-Roman World (2001), Barbette Stanley Spaeth i ”From 

Goddess to Hag: The Greek and the Roman Witch in Classical Literature” (2014), samt Naomi 

Janowitz i Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2001).   

     Länge drogs alltså alla latinska häxbegrepp över en kam. Faktum är att antika texter i många 

fall fortfarande övertolkas utifrån vad vår tids uppfattning om magi innebär, exempelvis genom 

att lägga till adjektiv såsom ”magisk” i översättningen. Jag ansluter mig till de författarna, som 

trots sin medvetenhet om att begreppet ”häxa” (witch) kan vara en missledande översättning, 

ändå har valt att använda sig av det fast med en form av friskrivningsklausul. För att markera 

detta kommer jag hädanefter att sätta citationstecken kring begreppet ”häxa”. Just det här 
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problemet är också anledningen till att jag anser att en utredning av hur de latinska begreppen 

för ”häxa” användes av romarna är på sin plats. 

  

Författarna Matthew Dickie och Kimberly Stratton är två forskare, som under 2000-talet har 

ägnat sig åt magi och ”häxor”, men utifrån helt olika perspektiv. Dickie behandlar i sin bok 

Magic in the Greco-Roman World både manliga och kvinnliga magiker utifrån antika texter 

med syfte att komma närmare personerna som anlitades för magiska tjänster, däribland 

kärleksmagi (Dickie 2001, 1-5). Stratton, å andra sidan (som utöver romerska och grekiska, 

även arbetar med judiska och kristna texter) strävar i sin bok Naming the Witch: Magic, 

Ideology, & Stereotype in the Ancient World efter att med ett genusperspektiv och en 

diskursmetod identifiera bakgrunden till den stereotypa skildringen av ”häxor” i antik litteratur. 

I avsnittet om romerska ”häxor” har Stratton en teori om att ”häxornas” litterära uppsving i 

litteraturen är en diskurs på grund av så kallade ”farliga kvinnor” (”wicked women”). Dessa 

avser elitkvinnor, som under senrepubliken och den augusteiska eran tog mer plats i samhället 

och då rubbade – eller till och med vände på – den för romarna naturliga maktbalansen mellan 

könen (Stratton 2007, 71-105). Min egen ingång och förhållningssätt till ämnet ligger 

någonstans däremellan. Jag tror, precis som Dickie, att litteraturens berättelser kan lära oss i 

eftervärlden en hel del om dessa ”häxor” och deras existens under antiken, fastän det inte är 

någon lätt uppgift att utreda (Dickie 2001, 5-12). Dock, som Stratton framhåller, anser jag det 

lika viktigt att inte göra förhastade antaganden om dessa texter, vars författare kan ha andra 

anledningar till att skapa och forma sina karaktärer, däribland ”häxorna”, på ett visst vis 

(Stratton 2007, 84). Går möjligtvis dessa forskares syn på de romerska ”häxorna” att förenas? 

Med deras olika förhållningssätt i åtanke har jag studerat fler latinska textställen om 

kärleksmagi, vissa mindre utforskade än andra, med förhoppningen att komma den 

romerska ”häxan” längre in på livet. 

 

3. Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att undersöka den latinska litteraturens ”häxor”, som ägnade sig åt att 

antingen skapa eller befria från kärlek med hjälp av besvärjelser, örter, gifter och diverse andra 

magiska metoder. Frågor som skall behandlas för att kunna beskriva de romerska ”häxornas” 

identiteter innefattar följande: 

• Hur benämndes de? 

• Hur arbetade de? 

• Hur var synen på dem? 
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”Sagire enim sentire acute est; ex quo sagae anus, 

quia multa scire volunt, et sagaces dicti canes. Is 

igitur, qui ante sagit, quam oblata res est, dicitur 

praesagire, id est futura ante sentire.” 

(Cic. Div.I.31) 

”Ty ‘sagire’ är att vara skarpsinnig; av denna 

anledning kallas gamla gummor för ’sagae’, 

eftersom de vill veta mycket, och hundar sägs 

vara lyhörda (’sagaces’). Således, den som har 

kunskap om något innan det har skett, sägs 

besitta förmågan att ’praesagire’, d.v.s. det att 

förnimma framtiden i förväg.”  

(Egen översättning) 

 

4. Metod, material och avgränsning 
Denna undersökning är en hermeneutisk studie av latinska texter om olika typer av kärleksmagi. 

De behandlade texterna sträcker sig från ca. 40 f.Kr till 8 e.Kr och är skrivna av några av 

epokens främsta poeter: Vergilius, Horatius, Ovidius, Propertius och Tibullus. Avgränsningen 

av materialet har främst skett med syfte att isolera den romerska kärlekshäxan från de många 

romerska med grekiska förlagor, vilket är anledningen till att exempelvis Ovidius’ 

Metamorfoser, som i stort behandlar grekisk mytologi, samt Senecas Medea, har uteslutits från 

denna text. Vidare har författarnas verk utvalts för att tillsammans spänna över olika genrer – 

epik, satir och elegi – med avsikt att presentera ämnet i skiftande dager. 

 

5. Analys 
Vem var den romerska ”häxan”? Vad kunde hon åstadkomma? Var befann hon sig? Vad 

arbetade hon med för verktyg? Var hennes magi beroende av gudomliga insatser? Ja, det är 

frågor på vilka nu svar ska sökas. 

 

5.1 Begrepp och benämning 
Latinet har inget motsvarande samlingsbegrepp för en magikunnig kvinna, som svenskans och 

engelskans häxa och witch. Istället finns en mängd olika begrepp som benämner dessa kvinnor. 

Det finns dessutom många fler än de, som är föremål för denna studie, exempelvis striga och 

lamia. Jag har här valt att undersöka begreppen saga, venefica, sacerdos, lena och anus, 

eftersom det är de som förekommer i uppsatsens utvalda texter. 

 

5.1.1. Saga 
Lexikalisk definition: ”klok kvinna, signerska, spåkvinna; häxa, äv. kopplerska” (Ahlberg 

1994, 783). 

En romersk benämning för en ”häxa” är saga. Ordet har sitt ursprung i adjektivet sagus, som 

betyder ”skarpsinnig” och ”siande”. Enligt Cicero är den egentliga innebörden även hos det 

motsvarande verbet, [prae]sagire, just ”att vara klok” och ”att sia”: 
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”[…] quae te cumque domat Venus, 

non erubescendis adurit 

ignibus, ingenuoque semper 

amore peccas. Quidquid habes, age 

depone tutis auribus. a! Miser, 

quanta laboras in Charybdi, 

digne puer meliore flamma. 

quae saga, quis te solvere Thessalis 

magus venenis, quis poterit deus?” 

(Hor. Carm.I.27.14-22) 

 

”Vilken Venus som än har underkuvat dig,  

upptänder hon [dig] med eldar du inte bör skämmas över. 

Man begår alltid misstag i naturlig kärlek. 

Vad du än har på hjärtat, kom, anförtro det åt säkra öron. 

Åh! Stackare, vilken Charybdis-situation du kämpar i! 

Pojk, du är värd en bättre flamma. 

Vilken häxa [saga] eller trollkarl [magus] med thessaliska 

gifter och vilken gud ska kunna lösa dig från detta?” 

(Egen översättning) 

 

”quod mihi non patrii poterant avertere amici, 

eluere aut vasto Thessala saga mari, 

hoc ego non ferro, non igne coactus, at ipsa 

naufragus Aegaea vera fatebar aqua: 

correptus saevo Veneris torrebar aeno, 

vinctus eram versas in mea terga manus. 

 

”Vad mina vänner ej kunde avvärja, ingen thessalisk  

spåkvinna ens med ett hav kunde ha rentvått mig från 

skulle jag, tvingad med järn och eld, och i de egeiska 

vattnen nära att dö, aldrig ha erkänt som lögn: 

fängslad stektes jag grymt i Venus’ glödheta kittel 

och mina händer var fast fjättrade bakom min rygg. 

 

Trots denna tydliga definition av Cicero, som inte var mycket äldre än de augusteiska 

författarna, vilka här kommer att behandlas, är det sällan som vi stöter på begreppet saga blott 

med betydelsen ”sierska”, utan dessa skarpsinniga gamla gummor tillskrivs fler kunskaper än 

så. Hos Horatius ser vi ett tydligt exempel på detta betydelseskifte i Carmina I.27. I dikten 

uppmanar poeten själv sina vänner att ta det försiktigt med vinet och upphöra att bete sig 

barbariskt likt traker, vilka han hävdar använder vinstop som vapen och har sina dolkar nära till 

hands vid barbråk (Hor. Carm. I.27.1-8).1 En av vännerna, blott tilltalad som puer (pojke), tycks 

inte lyssna, emedan han verkar vilja dränka sin olyckliga kärlek i vin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kopplas alltså saga samman med begreppet magus (”mager, [persisk] vis man, präst, siare; 

trollkarl, besvärjare”; Ahlberg 1994, 518) samt deus (gud), vilka det utav texten ovan framgår 

besitter förmågan att befria någon från kärlek. Guden förmodas kunna göra det i och med sin 

gudomlighet, men både magus och saga verkar kunna skapa kärleksglömska med hjälp av 

thessaliska gifter (som vi under undersökningens gång kommer att se är frekvent använda i 

kärleksbesvärjelser). Även om Horatius i detta fall menar att denne puer är bortom all räddning 

från sitt kvinnodilemma, är det tydligt att en saga ändå ansågs besitta denna förmåga.   

      

Ett liknande fall av kärlekstrubbel finner vi hos Propertius, som i sina fyra elegiböcker trånar 

efter den minst sagt ombytliga Cynthia. Poeten, som länge plågats av sin brinnande kärlek till 

denna ständigt otrogna kvinna, stoltserar senare i berättelsen med att han på egen hand tillslut 

har frigjort sig från den – något som inte ens en saga kunde befria honom från med allt havets 

vatten: 

 

 

 

 

 

                                                      
1 “natis in usum laetitiae scyphis / pugnare Thracum est: tollite barbarum / morem, verecundumque Bacchum / 

sanguineis prohibere rixis. / vino et lucernis Medus acinaces / immane quantum discrepant: impium / lenite 

clamorem, sodales, et cubito remanete presso.” 



 6 

”parcite luminibus, seu vir seu femina fias 

obvia: celari vult sua furta Venus. 

neu strepitu terrete pedum neu quaerite nomen 

neu prope fulgenti lumina ferte face. 

si quis et imprudens aspexerit, occulat ille 

perque deos omnes se meminisse neget: 

nam fuerit quicumque loquax, is sanguine natam, 

is Venerem e rabido sentient esse mari. 

nec tamen huic credet coniunx tuus, ut mihi verax 

pollicita est magico saga ministerio. 

hanc ego de caelo ducentem sidera vidi; 

fluminis haec rapidi carmine vertit iter.     

haec cantu finditque solum manesque sepulcris 

elicit et tepido devocat ossa rogo; 

iam tenet infernas magico stridore catervas, 

iam iubet aspersas lacte referre pedem. 

cum libet, haec tristi depellit nubile caelo: 

cum libet, aestivo convocat orbe nives. 

sola tenere malas Medeae dicitur herbas, 

sola feros Hecatae perdomuisse canes. 

Haec mihi composuit cantus, quis fallere posses.” 

(Tib. I.2.35-55) 

 

”Slut era ögon, ni som jag möter, man eller kvinna! 

Venus vill ej att det märks vad hon i smyg har styrt om. 

Skräm mig inte med dånande steg, fråga ej vad jag heter, 

håll inte facklor ni tänt nära mig, blända mig ej! 

Om någon råkar få se mig så må han tiga, vid alla 

gudar svära att han verkligen ingenting minns. 

Ty den som ej håller tyst skall märka att Venus är blodets 

barn som steg upp en gång skön ur ett brusande hav. 

Skvaller skall dock din man inte tro på: en trovärdig kvinna 

som behärskar magi [saga] lovar i hans fall mig hjälp. 

Jag har ju sett henne själv dra stjärnor ner ifrån himlen, 

floders forsande lopp ändras av hennes magi, 

mark kan hon öppna med trollsång och locka andar ur gravar, 

kalla till sig en döds kropp innan bålet brann ned… 

Än så trollbinder hon med magi dessa skaror ur djupet, 

än befalls de dra bort sen hon bestänkt dem med mjölk. 

Får hon lust, förjagar hon gråa moln ifrån himlen 

eller hon framtrollar snö mitt under sommarens tid. 

Endast hon sägs känna Medeas giftiga örter, 

Hecates vilda flock hundar sägs hon blott ha tämjt. 

Trollformler du kan gäcka din man med skrev hon för min skull” 

(övers. av John Köhler) 

ecce coronatae portum tetigere carinae, 

traiectae Syrtes, ancora iacta mihi est. 

nunc demum vasto fessi resipiscimus aestu, 

vulneraque ad sanum nunc coiere mea.” 

 (Prop. III.24.9-18) 

 

 

Men nu är skeppet, prytt med kransar, lyckligt i hamnen, 

Syrtens förrädiska rev bakom mig, ankaret fällt. 

Trött av bränningens pinande svall har jag äntligen åter 

kommit till vett och sans; såren har läkt helt igen.” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

 

 

 

Sagae kunde alltså anställas för att avlägsna oönskad plågsam kärlek, men det synes inte vara 

allt de kunde anlitas för. I elegiförfattaren Tibullus’ diktsamling, i vilken han själv utgör 

huvudkaraktären, skildrar han sina egna kärleksäventyr med älskarinnorna Delia och Nemesis. 

I början av den första boken avslöjar Tibullus för åhörarna att han har vänt sig till en saga – 

vilken han tillskriver en mängd olika magiska förmågor – för att få hjälp med en kärleksaffär: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Av denna text framgår att sagae var kvinnor som kunde anställas för att med märkliga örter, 

gifter och magiska besvärjelser uträtta kärlekstjänster, i detta fall göra makar ovetande om deras 

partners kärleksaffärer.  

 

Om vi blickar vidare till ytterligare två verk av Horatius, Epoder och Satirer, går det möjligtvis 

att argumentera för att begreppet saga också kan förknippas med konsten att framkalla kärlek. 

Detta i och med att en av Horatius’ karaktärer i några dikter i dessa verk (Hor. Epod.5; Sat. I.8) 

bär namnet Sagana, vilket inte utan anledning påminner om begreppet saga. Enligt 500-tals-

grammatikern Priscianus fanns sagana som ett substantiv med detsamma innebörd som saga 

(Mankin 1995, 118: Prisc. GLK II, 120: ”sagana enim et saga idem significant”). Däremot 

finns inte detta substantiv, förutom som egennamn på Horatius’ ”häxa”, i någon annan idag 

bevarad latinsk text från antiken (Lewis & Short 1879, ”sagana”). Enligt mig pekar det på att 
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Horatius, som vi redan sett har använt begreppet saga som ”kärlekshäxa” ovan, sökte ge ett 

namn åt sin karaktär som skulle spegla hennes identitet: en saga. Om Sagana identifieras som 

en sådan utgör hon ett exempel på en saga som kan skapa kärlek. Sagana hjälper nämligen sin 

häxkollega Canidia att koka kärlekssoppa för att återvinna dennas otrogne älskare (Hor. Epod.5; 

se avnitt ”Prostitution”) och utför med samma kollega ytterligare en magisk rit för att framkalla 

kärlek (Hor. Sat.I.8.; se avsnitt ”Nekromanti, ’dockor’ och knutar). 

Med alla dessa texter sammanställda kan det konstateras att sagae var ”häxor”, som arbetade 

på beställning. Det var till dem romarna kunde gå för att befrias från olycklig kärlek – som i 

Horatius’ Carmina I.27 och Propertius III.24 – eller göra sina makar oförmögna att uppfatta att 

deras partner har en kärleksaffär mitt framför ögonen på dem, som i Tibullus I.2. Därutöver 

verkar det som om Horatius’ karaktär Sagana är en saga, vilket lägger till förmågan att skapa 

kärlek till listan.  

     En dikt som dock inte riktigt överensstämmer med de övriga är Ovidius’ Amores III.7. Där 

beskylls, snarare än anlitas, en saga för att ha orsakat impotens (Ov. Am.III.7.27-35; se 

avsnitt ”Synen på kärleksmagi och genrens påverkan”). Detta är det enda fallet i våra texter då 

ett visst förakt mot det annars neutralt värdeladdade begreppet saga kan uppfattas. Tibullus, till 

exempel, gick så långt som att kalla henne trovärdig (”verax”; se ovan Tib. I.2.43). För mig är 

dock inte detta undantag hos Ovidius tillräckligt för att fälla alla de andra texternas gängse 

uppfattning om vad en saga ter sig vara: en professionell anställbar ”häxa”. 

 

5.1.2 Venefica 
Lexikalisk definition: ”giftblanderska; häxa, trollpacka” (Ahlberg 1994, 916). 

Fastän venefica närmast översätts med ”giftblanderska” i och med begreppets sammansättning 

av venenum (gift) och facere (att göra), har det besläktade substantivet veneficium 

(giftblandning, förgiftning) fått mer specifika betydelser, bland annat just ”kärleksdryck” 

(Ahlberg 1994, 916). Alltså råder det enligt lexikon ingen tvekan om att venefica har att göra 

med en ”häxa” med koppling till kärleksmagi och inte bara en ”giftblanderska”. Detta tycks 

dessutom överensstämma med de två veneficae i våra texter, vilka hittas i Ovidius’ verk Amores 

(III.7) samt Horatius’ Epoder (5).  

 

Ovidius’ venefica nämns i dikten av hans älskarinna, som beskyller honom för att vara förhäxad 

av en sådan, emedan hans manliga sexuella förmåga plötsligt inte fungerar: 
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“’aut te traiectis Aeaea venefica lanis 

devovet, aut alio lassus amore venis.’ 

nec mora, desiluit tunica velata soluta – 

et decuit nudos proripuisse pedes! –  

neve suae possent intactam scire ministrae, 

dedecus hoc sumpta dissimulavit aqua.” 

(Ov. Am.III.7.79-84) 

“’Dig har en häxa [venefica] förtrollat med gift och en tygbit hon spetsat, 

eller du kommer helt matt hit ur en främmande famn’.” 

Raskt steg hon ner ifrån bädden, blott svept i löst hängande klädnad. 

och när hon rusade ut barfota, fann jag det sött. 

Men för att dölja för huset sin skam över detta fiasko 

ber hon om vatten, och så låtsas hon tvätta sig ren.”  

(övers. av John Köhler) 

“quid accidit? cur dira barbarae minus 

venena Medeae valent, 

[…] 

a! a! solutus ambulat veneficae 

scientioris carmine.” 

(Hor. Epod.5.61-62; 71-72) 

“Vad händer? Varför fungerar inte den barbariska 

Medeas fasansfulla gifter sämre? 

[…] 

Aha! Han går fri på grund av en 

skickligare ”häxas” [venefica] besvärjelse.” 

(Egen översättning) 

 

 

 

 

Denna venefica tillskrivs här fler förmågor än att blanda gift, nämligen att använda en ulldocka 

för att göra Ovidius impotent (se avsnitt ”Nekromanti, ’dockor’ och knutar”). I samma dikt 

misstänker även Ovidius själv att hans plötsliga impotens beror på magi, men han kallar istället 

utövaren för saga (se avsnitt ”Saga”). Detta innebär då att dessa två benämningar för ”häxa” 

här används synonymt.  

 

I Horatius’ femte epod (se även avsnitt ”Prostitution”) undrar diktens huvudkaraktär Canidia 

varför hennes försök att återfå sin otrogne älskare inte fungerar. Hon säger sig ha testat allt, 

men kommer tillslut fram till slutsatsen att hon har överlistats av en kunnigare venefica: 

 

 

 

 

Av citatet ovan kan det utrönas att en venefica även bemästrar ”carmine” (besvärjelse), vilket 

bidrar till begreppets bredare innebörd som ”häxa”, snarare än blott ”giftblanderska”.  

 

I båda dessa textstycken används benämningen för att skylla på någon. Ovidius’ älskarinna 

beskyller en venefica för Ovidius’ impotens och Horatius’ Canidia menar att det är en venefica 

som bär skulden för att hennes magi inte biter på älskaren. Utifrån detta förefaller venefica 

användas som invektiv mot en magiutövande kvinna, till skillnad från saga, som i de allra flesta 

fall inte verkar ha någon värdeladdning förknippat med sig (se avsnitt ”Saga”). 

 

5.1.3. Sacerdos 
Lexikalisk definition; ”präst(inna), (ex. sacerdos Vestae = vestal)” (Ahlberg 1994, 781). 

Anledningen till att detta begrepp har kommit med i denna undersökning är på grund av ett 

textstycke i Vergilius’ Aeneiden, där en så kallad sacerdos anställs (visserligen som en 

täckmantel) för att befria den svikna drottning Dido från hennes plågsamma kärlek till Aeneas, 

eposets huvudkaraktär. Denna sacerdos sägs vara kunnig i ”magicae artes”, magiska konster 

(Verg. Aen.IV.493), som beskrivs följande: 
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”haec se carminibus promittit solvere mentes 

quas velit, ast aliis duras immittere curas; 

sistere aquam fluviis et vertere sidera retro; 

nocturnosque movet Manis; mugire videbis 

sub pedibus terram et descendere montibus ornos.” 

(Verg. Aen.IV.487-491) 

 

”Vilket hjärta hon vill säger hon sig kunna med trollsång 

lösa från kval; hon har makt att i själen ingjuta plågor, 

hejda floders lopp och låta planeter gå bakåt. 

Nattliga maner kallar hon fram; du får höra hur marken 

dånar under din fot, se askar gå ned ifrån bergen.”/ 
(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

”Oceani finem iuxta solemque cadentem 

ultimus Aethiopum locus est, ubi maximus Atlas 

axem umero torquet stellis ardentibus aptum:” 

(Verg. Aen.IV.480-482) 

 

”Nära Oceanens grannskap, nära den sjunkande solen   

vid Ethiopiens gräns finns ett land där den väldige Atlas’  

skuldra vrider det valv som beströtts med brinnande stjärnor;” 
(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

 

 

 

Sacerdos är här ett förvånande begrepp att använda med tanke på Vergilius’ beskrivning av den 

magiutövande kvinnan, som av allt att döma överensstämmer med det mer konventionellt 

använda saga (någon som anställs bland annat för att skapa eller befria från kärlek). Dickie 

menar att hon har benämnts så, eftersom: ”the idea that magic is a special form of religious 

behaviour. It will, accordingly, be priestesses of strange foreign cults who are credited with 

having a knowledge of magic” (Dickie 2001, 138). Visserligen säger Dido, som anlitar henne, 

att denna sacerdos härstammar från ett mytiskt folk och bor på en avlägsen plats: 

 

 

 

 

Detta koncept kallas ”the Other” – det vill säga det att ett folkslag tydligt uppfattar sig själva 

som normen och mycket annat som ”barbariskt”2 – och är vanligt inom studier om antikens folk 

och säkerligen vad Dickie tar fasta på här. Är det däremot verkligen hela sanningen? Det är jag 

inte helt övertygad om. Å ena sidan kan åberopandet av ktoniska gudomar (se 

avsnittet ”Gudomar”) ses som en baksida av den accepterade religionen och det att många av 

våra ”häxors” ingredienser till sina magiska riter är från avlägsna trakter, ofta Thessalien, tolkas 

som ett inslag av teorin om ”the Other”. Å andra sidan, vilket vi kommer att se i följande 

avsnitt, finner vi minst lika frekvent romerska ”häxor” utan anmärkningsvärt exotiska ursprung 

och som befinner sig på helt vanliga platser för den samtida romaren, såsom på Roms 

esquiliniska kulle eller på bordellen. Det måste naturligtvis medges att Dickies påstående om 

just denna sacerdos i Aeneiden är sant – hon är från fjärran land och besitter magiska kunskaper 

– till skillnad från exempelvis en vestal av romerskt ursprung hos Propertius, som blott kunde 

önska att hon var magikunnig. Konceptet om att magi utövas av exotiska personer finns 

bevisligen till viss del, men det är långt ifrån överallt gällande.  

 

I ett av Propertius försök att dikta annat än kärlekselegi berättar han en känd historia om en av 

gudinnan Vestas prästinnor vid namn Tarpeia, som sägs ha förrått Rom (enl. Livius I.10 för 

guld, här för kärlek) till sabinernas kung, Titus Tatius (Prop. IV.4). Vestales, som dessa 

tjänarinnor hette, kallades också för både virgines Vestae (Vestas jungfrur) och prästinnor, 

                                                      
2 Vidare läsning om konceptet the Other i romersk antikforskning, se t.ex.: Gruen 2011, 115-187. 
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”o utinam magicae nossem cantamina Musae! 

haec quoque formoso lingua tulisset opem.” 

(Prop. IV.4.51-52) 

“O om jag kände magins besvärjelser! Åt denne sköne 

man hade då även jag kunnat ge hjälpande kraft.” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

”sic fieri iubet ipse deus, sic magna sacerdos 

est mihi divino vaticinata sono. 

haec, ubi Bellona motu est agitata, nec acrem 

flammam, non amens verbera torta timet; 

ipsa bipenne suos caedit violenta lacertos 

sanguineque effuso spargit inulta deam, 

statque latus praefixa veru, stat saucis pectus, 
et canit eventus quos dea magna monet. 

(Tib. I.6.43-50) 

”Så vill en gud att det skall ske, så har också den höga prästinnan 

yppat för mig det här uppfylld av inspiration. 

Eggad av Bellonas kraft är hon i sin besatthet 

ej rädd för lågande eld eller för gisslande slag, 

hugger vilt sig själv med en yxa i armen och sprutar 

på gudinnan sitt blod utan att alls få nåt men; 

rak, med ett spjut borrat in i sidan och sårad i bröstet, 

kungör hon vilket straff mäktig gudinna har bestämt.” 

(övers. av John Köhler) 
 

sacerdotes (cf. Tib. II.5.51-52; Ov. Fast.III.425, VI.457). Sacerdotes kan avse både manliga 

och kvinnliga prästämbetshavare, varav vestalerna var de mest kända kvinnliga sådana i Rom. 

Hursomhelst, denna vestal, Tarpeia, klagar över att hon inte känner till några magiska 

besvärjelser, som skulle kunna hjälpa den sabinske kungen, vilken hon blivit förälskad i, att 

vinna tillbaks de av romarna bortrövade sabinskorna: 

 

 

Detta pekar utan tvekan på det faktum att hon, en sacerdos, inte hade någon som helst kunskap 

om magi och bidrar därmed till att begreppet inte vanligen kan tillämpas på en ”häxa”, även om 

hon själv här hade önskat det. 

 

Hos Tibullus finner vi en sacerdos som en sierska, av vilken poeten har fått veta att Delias make 

ska överlåta henne till honom att bevaka (”at mihi servandam credas”: Tib. I.6.37). Han säger 

att denna sacerdos har siat för honom att det skall ske: 

 

 

 

 

 

 

 

Även om oftast blod från offerdjur användes, snarare än offerförättarens eget, så har vi 

förmodligen här att göra med en mer vanlig benämning på en sacerdos: en som tjänar gudens 

syften och fungerar som ett redskap för att till exempel offra eller profetera åt denne. Här råkar 

bara frågan till gudinnan handla om kärlek. Prästinnan försöker alltså inte få gudinnan Bellona 

att ändra på något, utan blott be henne om en skymt av framtiden. Detta skiljer sig ifrån dem, 

som arbetar med kärleksmagi, vilka har som syfte att förändra någons sinne för egna eller 

kundens ändamåls skull. 

 

I andra fall hos Vergilius verkar nämligen sacerdos dessutom vara just prästinnor, precis som 

exemplen från Propertius och Tibullus ovan. Exempelvis finner vi en sacerdos i den sjätte 

sången av Aeneiden, som är en sibylla, en sierska, i tjänst hos Apollo och Trivia. Hon besitts av 

guden och tvingas framföra hans budskap, antingen hon vill eller inte, emedan hon är vigd åt 

honom: 

 



 11 

”[…] una Phoebi Triviaeque sacerdos, […]. 

ventum erat ad limen, cum virgo ‘poscere fata 

tempus’ ait; ‘deus ecce deus!’ cui talia fanti 

ante fores subito non vultus, non color unus, 

non comptae mansere comae; sed pectus anhelum, 

et rabie fera corda tument, maiorque videri 

nec mortale sonans, adflata est numine quando 

iam propire dei. […]” 

(Verg. Aen.VI.35; 45-51) 

 

 

”[…] prästinnan, vigd åt Foibos och Trivia, […] 

Tröskeln hade de nått då jungfrun ropar: ’Se guden, 

guden! Stunden är inne att be om orakel!’. Och plötsligt 

skiftar den talande färg och anletsdragen förvandlas, 

flätat hår löses upp och bröstet flämtar, av vanvett 

sväller hjärtat vilt; det är som hon vuxit, och rösten 

har inte mänsklig klang, ty hon känner gudomen andas 

nära, och komma över sig nu. […]” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

 

”terra tuum spinis obducat, lena, sepulcrum 

et tua, quod non vis, sentiat umbra sitim; 

nec sedeat cineri Manes, ut Cerberus ultor 

turpia ieiuno terreat ossa sono! 

docta vel Hippolytum Veneri mollire negantem, 

concordique toro pessima semper avis, 

Penelopen quoque neglecto rumore mariti 

nubere lascivo cogeret Antinoo. 

illa velit, poterit magnes non ducere ferrum, 

et volucris nidis esse noverca suis. 

quippe et, Collinas ad fossam moverit herbas, 

stantia currenti diluerentur aqua. 

 

”Kopplerska, måtte din grav bli höljd av risiga törnen 

och – vad du fruktar mest – törsten tortera din själ, 

aldrig din aska få ro och hämnaren Kerberos evigt 

med sina hungriga tjut skrämma ditt leda skelett! 

Även den kyske Hippolytos kunde hon uppeggat, häxan [docta] 

som i en endräktig bädd ständigt sår söndring och agg, 

ja, fått Penelope, glömsk av ryktet hon hört om sin make, 

att som Antinoos’ brud ge sig hans kättja i våld. 
Hon kan göra att järn ej längre dras till magneter 

och väcka fåglars hat till sina hjälplösa små. 

Mixtrar hon lömskt vid en grop med örter från Porta Callina 

blir den solidaste kropp vatten och upplöses helt. 

 

 

 

 

 

 

Det finns förvisso några paralleller mellan denna sacerdos och ”häxor”: det utsläppta håret, för 

att nämna en. Utsläppt hår, vilket ofta även slits från huvudet, var vanligen ett litterärt attribut 

för kvinnors okontrollerade sorg och/eller vanvett (cf. t.ex. Ov. Met. IV.139; Liv. I.13; Verg. 

Aen.IV.589-590). ”Häxors” utslagna, rufsiga hår tyder på att de är galna och från vettet i ordets 

vanliga bemärkelse – och det i och med deras galna handlingar (t.ex. Hor. Epod.5.15-16; 27; 

Sat.I.8.24). Vergilius’ prästinnas vanvett kommer dock av gudens bemäktigande över henne, 

d.v.s. att hon bokstavligt talat är utom sig själv och besatt, vilket ju inte en ”häxa” är vid sin 

magiutövning. Dessutom benämns sibyllan av Vergilius som en virgo (jungfru) ovan och 

beskrivs även såsom casta (kysk; Verg. Aen.V.736), vilket definitivt tyder på att hon, likt 

vestalerna, var just en gudfruktig prästinna och ingen ”häxa”. 

 

Hursomhelst, i och med distinktionen mellan att vara besatt av en gud eller arbeta för egen 

vinning, vill jag argumentera för att sacerdos – med ett förvånande undantag i Vergilius’ fjärde 

bok – inte konventionellt används för att beteckna en ringaktad ”häxa”, utan en respekterad 

tempeltjänarinna. 

 

5.1.4. Lena 
Lexikalisk definition: kopplerska, förförerska (Ahlberg 1994, 493). 

Vår mest kända lena finner vi hos Propertius, som i sin fjärde elegisamling önskar en plågsam 

död åt en kopplerska vid namn Acanthis, som onekligen kan mycket mer än att enbart förföra 

män: 
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audax cantatae leges imponere lunae 

et sua nocturno fallere terga lupo, 

posset ut intentos astu caecare maritos, 

cornicum immeritas eruit ungue genas; 

consuluitque striges nostro de sanguine, et in me 

hippomanes fetae semina legit equae.”      

(Prop. IV.5.1-18) 

 

Månen förhäxar hon djärvt och påtvingar den sina lagar 

och till en nattlig varg byter hon ofta gestalt; 

vaksamma äkta män blir blinda när på en skuldlös 
kråka med nageln hon grymt utsliter ögonens par. 

Ugglevampyrer rådfrågar hon om mitt blod, och för min skull 

samlar hon giftigt slem, alstrat av dräktiga ston./ 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

 

 

 

Acanthis, denna lena, sägs här kunna framkalla kärleksbegär även hos den kyskaste av dem alla, 

Hippolytos, som enligt myten hade vigt sitt liv åt den kyska Artemis. Men denna lena tillskrivs 

även kraften att få kärlek att försvinna, både för kvinnor (vilket exemplifieras med Penelope, 

som kopplerskan sägs kunna förmå glömma ryktet om sin make Odysseus’ hemfärd och 

acceptera friaren Antinoos) såväl som för män, med hjälp av utslitna kråkögon.  

      Gällande de blodsugande striges (”ugglevampyrerna”) och de dräktiga stonas hippomanes 

(”giftiga slem”) ovan verkar det som om dessa faktiskt används mot Propertius själv (”in me”). 

Vad som dock inte framgår specifikt av texten är till vilket ändamål som kopplerskan använder 

hans utsugna blod och hästslemmet. Med tanke på att hon senare i texten avråder Cynthia, den 

prostituerade och Propertius’ älskarinna, från att ta emot kunder såsom fattiga poeter har det 

troligtvis inte att göra med en bindande kärleksdryck, utan en lösande (Prop. IV.5.52-58; se 

citat nedan). Å andra sidan framhåller flera lexika (Lewis & Short 1879, William Whitaker’s 

Words 2007: ”hippomanes”) att hippomanes särskilt användes för att frammana passion och 

åtrå, medan andra är mer vaga i sin definition genom att blott ange ”kärleksdryck” (Ahlberg 

2007, 393). För mig ter det sig ändå definitivt inte vara passion och åtrå som är målet i denna 

dikt, utan att röja poeten ur vägen genom att, likt de andra äkta männen, få honom att glömma 

sin kärlek. Bör lexika måhända se över sina definitioner? 

     Hur fallet än är, skildrar Propertius i denna dikt Acanthis som en lena mer påminnande om 

en saga – en klok kvinna med magiska krafter (Acanthis är ”docta”, bildad/lärd, se ovan) – än 

en vanlig bordellmamma. 

 

Om Propertius’ lena här jämförs med Tibullus’ saga (Tib. I.2.41; se avsnitt ”Saga”), som vi har 

sett också har förmågan att göra makar ovetande om deras partners kärleksaffärer samt lösa 

älskare från olycklig kärlek, kan det konstateras att dessa begrepp kan användas synonymt i 

betydelsen ”kopplerska-med-magiska-krafter”. Faktum är att det även i en annan dikt av 

Tibullus finns en lena, med bestämningen callida (klok, lärd, skicklig), som också benämns 

som saga. Efter det att ytterligare en älskare, en rikare sådan, har skaffats åt Tibullus’ älskarinna 

Delia förbannar han denna lena för att ha planerat hans undergång. Därefter uppmanar han 

Delia att i all hast avlägsna sig från kopplerskans (nu däremot tilltalad som saga) lära och/eller 

order (praecepta), eftersom all kärlek enligt henne kan köpas med gåvor. Tibullus hävdar 
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”haec nocuere mihi: quod adest huic dives amator, 

venit in exitium callida lena meum. 

[…] 

At tu quam primum sagae praecepta rapacis 

desere: nam donis vincitur omnis amor. 

pauper erit praesto semper, te pauper adibit 

primus et in tenero fixus erit latere, 

[…] 

vinclaque de niveo detrahet ipse pede.” 

(Tib. I.5.47-48: 59-62;66) 

”Delias skönhet blev mitt fördärv: en rik älskare fick hon, 

då till min skada en slug kopplerska [lena] erbjöd sin hjälp. 

[…] 

Delia, avstå dock strax från den snikna kopplerskans [saga] vinkar, 

ty av presenter man får flyger all kärlek sin kos. 

Men en fattig man finns jämt till hands, kommer till dig 

tidigt, lämnar ej alls älsklingens sida den dan, 

[…] 

från din snövita fot lossar han själv din sandal.” 

(övers. av John Köhler) 

däremot att han, den fattige älskaren, alltid troget ska vara i hennes tjänst – ja, han ska till och 

med knyta upp hennes skoremmar: 

 

 

 

 

 

 

Det förefaller dock som om Tibullus inte förblev Delias evigt trogne tjänare, emedan han i sitt 

andra verk introducerar oss för ytterligare en lena, som har hand om hans nya förälskelse, 

Nemesis. Denna lena, som vi får veta heter Phryne (Tib. I.6.45, se citat nedan), berättar Tibullus 

vankar fram och tillbaka i hemlighet bärande på tabellae i klädvecket. Tabella, 

diminutivformen till tabula (bräda, tavla, brev; se Köhlers översättning följande sida), är 

visserligen ett ord med många betydelser, men här misstänker jag att det lika gärna kan vara 

fråga om så kallade ”curse tablets”. Dessa var tavlor avsedda för defixiones, besvärjelser, varav 

många av de 1 600 idag funna (från Grekland, Egypten, Rom osv.) har att göra med kärlek 

(Chrystal 2015, 85). Med denna tolkning skulle då även denna lena, fastän hon sökte dölja det, 

möjligtvis ha använt sig av en form av kärleksmagi.   

 

Även hos Ovidius finner vi en lena med mystiska förmågor. I hans Amores stöter vi på en 

kopplerska som kallas för Dipsas (Ov. Am.I.8.1-2),3 vilket ironiskt nog även är namnet på en 

orm vars bett orsakar en fruktansvärd törst (Lewis & Short 1879, ”dipsas”). Själv sägs hon 

nämligen aldrig ha upplevt en gryning såsom sobria, nykter (Ov. Am.I.8.3-4).4 Hon beskrivs 

väl kunna behärska ”magas artes Aeaeaque carmina” (”magiska konster och Aeaes [Circes] 

besvärjelser”; Ov. Am.I.8.5) 5  och besitta många olika natur- och nekromantikrafter (Ov. 

Am.I.8.6-14; se avsnitt ”Nekromanti, dockor och knutar”). Det framgår dessvärre inte vad dessa 

krafter skulle användas till. Däremot, med den följande scenen i åtanke – när Ovidius råkar höra 

henne instruera en av hans älskarinnor om vilka älskare hon bör ha och hur hon med knep och 

lögn ska förföra dem (Ov. Am.I.8.19-108) – kan det med viss säkerhet åtminstone förmodas att 

denna lena använde dessa magiska förmågor i sitt yrke. Därtill kan tilläggas att hon i dessa 

instruktioner till Ovidius’ älskarinna alluderar till magiutövning i form av gift (”inpia venena”): 

                                                      
3 “est quaedam – quicumque volet cognoscere lenam, / audiat! – est quaedam nominee Dipsas anus.” 
4 ”ex re nomen habet – nigri non illa parentem / Memnonis in roseis sobria vidit equis.” 
5 ”illa magas artes Aeaeaque carmina novit.” 
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“lingua iuvet mentemque tegat; blandire noceque; 

impia sub dulci melle venena latent.” 

(Ov. Am.I.8.103-104)  

“Låt dina avsikter döljas av ord, av skenbart smicker, 

Liksom ett honungsskikt döljer ett ondskefullt gift.” 

(övers. av John Köhler) 

”aurum spectato, non quae manus afferat aurum! 

versibus auditis quid nisi verba feres?” 

[…] 

“qui versus, Coae dederit nec munera vestis, 

istius tibi sit surda sine aere lyra.” 

(Prop. IV.5.53-54; 57-58) 

 

”Se till guldet, ej till den hand som räcker dig guldet.  

Vad får du ut mer än ord, av att ha lyssnat på vers?”  

 […] 

”Den som skänker dig vers, inte koiska kläder, hans lyra  

anstår det bäst vara stum om den ej klingar av mynt.” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

”Ecce, quid iste tuus praeter nova carmina vates 

donat? Amatoris milia multa leges.” 

(Ov. Am.I.8.57-58) 

 

”Nå, vad ger dig din präktige skald utom nyskrivna dikter? 

Av den älskaren får du många tusen snart nog.”/ 

(övers. av John Köhler) 

 

”lena nocet nobis, ipsa puella bona est. 

lena vetat miserum Phryne furtimque tabellas 

occulto portans itque reditque sinu. 

”Nej, min flickvän är bra, allting är kopplerskans skuld. 

Phryne, kopplerskan, blir mitt fördärv: i smyg för hon med sig 

fram och tillbaka brev vilka hon gömt vid sin barm. 

 

 

 

   

Det att lida av ”törst” (”sitim”, se citat ovan Prop.IV.5.1-2), som bland annat Propertius kallar 

berusning för, synes vara något karaktäristiskt för just lenae, emedan det förekommer hos 

många av våra författares porträtterande av dem (Ov. Am.I.8.3-46; Ov. Fast.II.579-5807; Prop. 

IV.5.1-28). Att den vinberoende gamla kopplerskan var en litterär stereotypkaraktär uppbyggd 

av fördomar argumenterar Dickie övertygande för i sin bok. Han framhäver att de – till skillnad 

från respektabla kvinnor, matronae, för vilka det inte anstod att dricka – var just den sortens 

kvinnor, tillsammans med sina puellae, prostituerade flickor, vars vindrickande inte skulle få 

en romare att höja på ögonbrynen (Dickie 2001, 185-187). Att då skildra dessa lenae som 

vintörstande späder då på deras omoraliska läggning och svärtar således ned uppfattningen om 

dem – och i förlängningen också av själva begreppet, som inte kan uppfattas annat än negativt. 

Detta blir särskilt tydligt när vi dessutom ser till författarnas inställning till dem. Samtliga lenae 

i både Propertius’, Ovidius’ och Tibullus’ texter förbannas av författarna, eftersom de 

uppmanar sina puellae att satsa på mer välbärgade kunder än simpla skalder. Acanthis, vår lena 

i Propertius’ elegi (se ovan), predikar för ”nostrae amicae”, identifierad som poetens älskade 

Cynthia, att: 

 

 

 

 

Nästintill detsamma finner vi Ovidius’ lena, Dipsas (se ovan), säga åt hans ”thalamos pudicos” 

(”ärbara älskling” enl. Köhler; Ov. Am.I.8.19): 

 

 

Även Tibullus beskriver hur hans älskade Nemesis hålls borta från honom av sin lena, Phryne:9 

 

 

 

                                                      
6 Se not 4. 
7 ”vina quoque instillat: vina quodcumque relictum est, / au tipsa aut comites, plus tamen ipsa, bibit.” 
8 “terra tuum spinis obducat, lena, sepulcrum / et tua, quod non vis, sentiat umbra sitim.” 
9 “Tabellas”: se diskussion på föregående sida om huruvida Phrynes ”brev”, som Köhler väljer att översätta det, 

också skulle kunna tolkas som curse tablets. 
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saepe, ego cum dominae dulces a limine duro 

agnosco voces, haec negat esse domi; 

saepe, ubi nox promissa mihi est, languere puellam 

nuntiat aut aliquas extimuisse minas.” 

(Tib. II.6.44-50) 

 

Påstår ofta min flickvän är ute, och dock hör jag tydligt 

hennes ljuva röst från en rätt hårdhjärtad dörr, 

ofta när jag lovats en natt så meddelar hon mig 

att ej min flicka mår bra eller förskräckts av något hot.”  
(övers. av John Köhler) 

 

 

 

 

Girigheten hos dessa lenae uppskattas bevisligen inte av skalderna, men dessa kvinnor hade det 

nog inte särskilt lätt heller och deras livssituationer var sannolikt beroende av deras 

bordellflickors prestationer och rika kunder. Dickie uttryckte det väl: 

 

The prostitutes and women for whom the poets of love elegy proclaim their love are far from 
being common prostitutes but women whose status comes closer to that of a kept woman. The 

procuresses, accordingly, who work on behalf of these women are by no means at the bottom 
of the social pile. Yet it requires no great imaginative effort to see that they must have lived on 

the verge of destitution. (Dickie 2001, 187). 

 

De prostituerade verkar dessutom inte ha haft något fast pris för sina ”tjänster”, utan priset tycks 

vara något som de skulle förhandla fram själva (se till exempel Ov. Am.I.8.69-70)10, vilket 

troligtvis är anledningen till dessa kopplerskors undervisning i hur flickorna bäst förför män, 

gör dem till stamkunder och framförallt vilken sorts män de bör satsa på som kunder. Huruvida 

dessa lenae faktiskt använde sig av ”magi” för att förenkla arbetet för sina puellae eller om 

detta är en stereotypisk litterär symbol, som författarna tar till för att beskriva att dessa kvinnor 

har sjunkit till den allra lägsta moralen, lär dessvärre förbli en gåta. Däremot kan det med 

säkerhet konkluderas att lena är ett begrepp som i dessa texter har innebörden ”häxa” vid sidan 

om ”kopplerska”. 

 

5.1.5. Anus 
Lexikalisk definition: ”gammal kvinna, gumma, än med aktning: gammal dam, än ringaktande: 

käring, samt spec. spågumma (Sabella)” (Ahlberg 1994, 66). 

Gällande anus skulle jag vilja hävda att lexikon är i behov av en omprövning av sin definition. 

Visserligen finner vi i våra texter även anus blott i betydelsen ”gumma/gammal kvinna” (till 

exempel Tib. I.3.84; I.6.58 & 63), men i ett flertal fall finns hos våra författare en stark koppling 

hos den ringaktade anus till den magiutövande lena, men även saga. Flera av de ”häxor” med 

andra benämningar, vilka vi redan har stött på, har visserligen beskrivits som uttryckligen gamla 

kvinnor: Ovidius’ lena Dipsas kallas rentav för en anus (Ov. Am.I.8.2, se avsnitt ”Lena”) och 

Propertius’ lena Acanthis’ grav önskar poeten vara ”curto vetus amphora collo”, en gammal 

amfora med sprucken hals (Prop. IV.5.75), vilket Dickie tror är en metafor för henne själv: 

                                                      
10 “parcius exigito pretium, dum retia tendis, / ne fugiant; captos legibus ure tuis.” 
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”Se där en gumma, sittande mitt ibland flickor, som magiskt 

utför Tacitas rit (tyst är hon dock inte själv). 

Tre bitar rökelse stoppar hon in med hjälp av tre fingrar 

under en dörr där en mus gnagt sig en hemlig passage. 

Hon binder mörkgrått bly med förtrollade trådar och tuggar 

sju svarta bönor sen, en efter en, i sin mun. 

Huvudet av en sardell syr hon hop och smörjer med tjära, 

trär på en nål av brons, rostar det över en eld. 

Hon häller också på vin, och vad som blir över, det delar 

hon och väninnorna på; merparten dricker hon själv. 

’Ovänners munnar’, utropar hon, ’våra fienders tungor 

har jag nu bundit och sytt!’ Rusig går sedan hon ut.“ 

(övers. av Ingvar Björkeson) 
 

 

”ecce anus in mediis residens annosa puellis 

sacra facit Tacitae (nec tamen ipsa tacet), 

et digitis tria tura tribus sub limine ponit, 

qua brevis occultum mus sibi fecit iter; 

tunc cantata ligat cum fusco licia plumbo 

et septem nigras versat in ore fabas, 

quodque pice adstrinxit, quod acu traiecit aena, 

obsutum maenae torret in igne caput; 

vina quoque instillat: vini quodcumque relictum est, 

aut ipsa aut comites, plus tamen ipsa, bibit. 

‘hostiles linguas inimicaque vinximus ora’  

dicit discedens ebriaque exit anus.” 

(Ov. Fast.II.571-582) 

 

drucken, usel och gammal (Dickie 2001, 184). Men det finns även de, som enbart går under 

namnet anus, vilka i sin tur lika gärna skulle kunna benämnas med något annat av våra hittills 

undersökta begrepp. Det mest självklara exemplet finns i Ovidius’ verk Fasti, där vi möts av 

en urgammal käring, ”anus annosa” (Ov. Fast.II.571), som utan tvekan också är en lena, 

kopplerska, sittande med sina puellae, prostituerade flickor. Hon är berusad och utför offer på 

ett oheligt vis till Tacita, stumhetens gudinna bosatt i underjorden, under Feralia-festivalen, 

dagen då maner och andar blidkas (Ov. Fast.II.569-570)11 och [de ”respekterade”, olympiska] 

gudarna göms bakom stängda tempeldörrar (Ov. Fast.II.563)12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna anus påstår sig här genom detta offer till Tacita ha övervunnit fientliga tungor och 

ovänliga munnar. Vad hon menar med detta är dock inte helt självklart, vilket Dickie påpekar, 

som föreslår att hon och hennes flickor önskade tysta munnarna på en rival eller missnöjd kund 

(Dickie 2001, 189). Själv vill jag dock inte utesluta att detta har en parallell till andra ”häxor”, 

vilka vi har påträffat, som med hjälp av magiska hjälpmedel har gjort äkta män ovetande om 

sina makars kärleksaffärer (Prop. IV.5 [se avsnitt ”Lena”]; Tib. I.2 [se avsnitt ”Saga”]). Denna 

tystnadsbesvärjelse skulle lika gärna kunna vara ämnad åt någon, som har sett något som han 

inte borde och därför bör tystas. Kanske var det en make till kopplerskans prostituerade? Allting 

hänger på vem de ”ovänliga munnarna” (”inimica ora”, se ovan) tros tillhöra. Hursomhelst, 

har vi här att göra med en anus som definitivt också kan identifieras som en magiutövande lena. 

 

Hos Tibullus finner vi en anus (Tib.I.5.12), som eventuellt skulle kunna syfta på den några 

rader längre ned funna callida lena, vilken är omnämnd ovan (Tib. I.5.48; se avsnitt ”Lena”). I 

ett par översättningar (Postgate 1988, 221; Köhler 1996, 33) är båda dessa begrepp översatta 

med ”bawd”/”kopplerska”, vilket antyder att det då skulle vara fråga om samma person. Enligt 

                                                      
11 ”hanc, quia iusta ferunt, dixere Feralia lucem; / ultima placandis manibus illa dies.” 
12 ”di quoque templorum foribus celentur opertis.” 
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“num te carminibus, num te pallentibus herbis  

devovit tacito tempore noctis anus?” 

(Tib. I.8.17-18) 

 

“Har någon gumma förhäxat dig, säg, med trollformler, ja med 

 blekgröna örter hon fann nattetid när det var tyst?” 

(övers. av John Köhler) 

 

min åsikt går det omöjligt att avgöra säkert, eftersom kvinnan dels inte fått något tilltalsnamn 

och dels uppträder i olika scener: anus är den som sjunger besvärjelser över den då sjuka Delia 

(Tib. I.5.9;12)13 och callida lena anklagas och förbannas för att ha fixat en rikare älskare åt 

Delia, som uppmanas upphöra lyssna till order av denna saga (Tib. I.5.47-48; 59; se 

avsnitt ”Lena”). Hypotetiskt, om tolkningen att textstyckets samtliga begrepp avser en och 

samma kopplerska är korrekt, blir slutsatsen att alla tre begreppen anus, lena och saga kan 

användas kompletterande och/eller synonymt. Vad som dock är säkert är att vi i detta textstycke 

har att göra med en anus, som ägnar sig åt magiska besvärjelser och har betydelsen ”häxa”. 

 

Tibullus ger i en annan dikt ytterligare ett exempel på en anus med magi. Här handlar det om 

en flicka vid namn Pholoe, älskarinna till poetens vän Marathus, som Tibullus instruerar i hur 

hon ska behandla sin älskare. Här är det fråga om hon möjligtvis har förhäxats av en anus, 

eftersom ”hon behagar” (”illa placet”), fastän hon inte har smyckat sitt ansikte eller hår (Tib. 

I.8.15-16). 14  Till skillnad från föregående exempel beskrivs denna dikts anus helt utan 

kopplingar till begreppen saga eller lena, vilket visar på att anus kan stå för sig självt och 

fortfarande ha betydelsen ”häxa”: 

 

 

 

Även Horatius’ “häxor”, de i våra ögon mest häxlika av dem alla (vilka ska undersökas närmre 

i följande avsnitt ”Prostitution”), kallas för anus. Fastän ”häxorna” i den femte dikten i 

Epoderna har samma förmågor som sagae, nämligen att binda kärlek genom trollkonst, här i 

form av en kärleksdryck (”amoris poculum”; Hor. Epod.5.38) gjord av en oskuldsfull pojkes 

lever, omnämns de inte som något annat än ”obscenas anus”, ”förskräckliga käringar” (Hor. 

Epod.5.98).  

     Vidare, i den allra sista epoddikten i verket, den sjuttonde, möter vi en man, som bönar och 

ber en av ”häxorna” från den föregående dikten, Canidia, att lösa honom från hennes hårda 

grepp. Han säger sig vara villig att göra allt för att bli fri, till och med erkänna att besvärjelser 

och magisk sång (carmina och nenia) faktiskt fungerar samt fjäska genom att besjunga Canidia 

                                                      
13 “[…] cum tristi morbo defessa iaceres,/ […]/ carmine cum magico praecinuisset anus.” 
14 ”illa placet, quamvis inculto venerit ore / nec nitidum tarda compserit arte caput.” 
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”haec nocuere mihi. quod adest nunc dives amator, 

venit in exitium callida lena meum.  

[…] 

 

som ”kysk och anständig” (”pudica, proba”) – och inte kalla henne för ”prudens anus” (”klok 

gammal hagga”), vilket han alltså egentligen ansåg (Hor. Epod.17.27-29; 38-40; 45, 46-48).15 

 

Således verkar det som om ett flertal ”häxor”, såväl sagae som lenae, också benämns som anus, 

vilket också stämmer in på beskrivningen av många av dem såsom gamla och fula med trassliga 

hår, långa naglar och missfärgade tänder, för att nämna några exempel. Författarnas avsikt med 

dessa porträtteringar var kanske då att deras fysiska utseenden skulle spegla deras oacceptabla 

handlanden. Att vara gammal och ful tycks ha blivit en till den grad stereotyp beskrivning av 

de magiutövande kvinnorna att ”häxorna”, exempelvis Canidia och hennes medhjälperskor, inte 

behöver benämnas som något annat än just anus. Detta begrepp kan stå för sig självt. Åhörarna 

förstod ändå vad för sorts kvinnor det var fråga om. Med det som bakgrund kan det konstateras 

att anus självständigt kan få innebörden ”häxa” av sin kontext i samma grad som lena – något 

som borde återges i den lexikaliska definitionen. 

 

5.2 Prostitution 
Hittills har vi sett att den romerska ”häxan” hade en stark närvaro på bordellen, där lenae med 

magiska hjälpmedel lade sig i andras kärleksaffärer (se avsnitt ”Lena”). Faktum är att, om det 

skrapas på ytan med en lång krokig häxnagel, uppenbarar sig fler magikunniga kvinnor på den 

romerska bordellen: de prostituerade själva. 

 

5.2.1. Tibullus och Propertius 
Tibullus tycks vara särskilt förtjust i dessa, emedan det finns skäl att tro att båda hans prisade 

älskarinnor, Delia från den första boken och Nemesis från den andra, har använt sig av – eller 

åtminstone anklagats för att ha använt sig av – kärleksmagi. 

     Låt oss börja med Delia, som är en svårtolkad karaktär. Hon synes befinna sig med fötterna 

i två olika världar, i den ena som en gift men otrogen kvinna (hon har en ”coniunx”, make: 

Tib.I.6.15) och i den andra som en anställd prostituerad hos en callida lena/saga (se 

avsnitt ”Lena” ovan). Denna kopplerska påstås ha skaffat fram en mer välbärgad älskare åt 

Delia, som dessutom kräver betalning för att öppna sin dörr för skalden: 

      

 

 

                                                      
15 ”ergo negatum vincor ut credam miser / Sabella pectus increpare carmina / caputque Marsa dissilire nenia. 

[…] paratus expiare, […]/ mendaci lyra / voles sonari: ‘tu pudica, tu proba’ / […] et tu, potes nam, solve me 

dementia, / […] neque in sepulcris pauperum prudens anus / novendialis dissipare pulveres.” 

”Detta blev mitt fördärv: en rik älskare är nu närvarande. 

Den förslagna kopplerskan kom och blev min undergång. 

[…] 
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”heu canimus frustra nec verbis victa patescit 

ianua sed plena est percutienda manu”  

(Tib. I.5.47-48; 67-68) 
 

 

”Ack, jag diktar förgäves; med ord kan porten ej övertalas 

att slå upp, utan man måste bulta på dörren med en fylld hand.” 

(Egen översättning) 

 

”saepe ego temptavi curas depellere vino: 

at dolor in lacrimas verterat omne merum. 

saepe aliam tenui: sed iam cum gaudita adirem, 

admonuit dominae deseruitque Venus. 

tunc me discedens devotum femina dixit, 

a pudet, et narrat scire nefanda meam. 

non facit hoc verbis, facie tenerisque lacertis 

devovet et flavis nostra puella comis.”   

(Tib. I.5.37-44) 

 

”Ofta har jag försökt att dränka bekymren i vinet: 

Smärtan förvandlade dock vinet till tårar var gång. 

Sov med nån annan ibland, men just när jag ämnade njuta 

frammanar Venus din bild, älskling, och bort flyr min kraft. 

Kvinnan lämnade då mig och påstod att jag var förhäxad; 

att du bedrev häxeri, sånt spred hon ut – vilken skam! 

Nej, inte alls med ord gör min flicka det, nej hon förtrollar 

med sin skönhet, sin arms mjukhet, sitt gyllene hår. 

(övers. av John Köhler) 

 

 

”vera quidem moneo, sed prosunt quid mihi vera? 

illius est nobis lege colendus amor. 

quin etiam, sedes iubeat si vendere avitas, 

ite sub imperium sub titulumque, Lares. 

quidquid habet Circe, quidquid Medea veneni, 

quidquid et herbarum Thessala terra gerit. 

et quod, ubi indomitis gregibus Venus adflat amores, 

hippomanes cupidae stillat ab inguine equae, 

si modo me placido videat Nemesis mea vultu, 

mille alias herbas misceat illa, bibam.” 

(Tib. II.4.51-60) 

 

”Denna min varning är sann, men vad gagnar mig väl ett sånt faktum? 

Kärlek från mig är nåt värt endast när damen har lust… 

Ja, beordrar hon mig att sälja mitt stamgods, så lyd den 

ordern, du Lar, ta emot anslag att huset bjuds ut! 

Alla slags gifter Circe ägt och Medea har använt, 

alla slags örter som jämt växt i Thessaliens land, 

liksom det slem som droppar ur skötet på brunstiga ston när 

Venus väcker sån drift hos varje otyglad hjord – 

om blott min Nemesis ser på mig vänligt, må hon blanda tusen 

örter till i min dryck: tveklöst så dricker jag ur. 

(övers. av John Köhler) 

 

 

 

Gift eller ej har alltså Delia bevisligen hängett sig åt prostitution vid en kopplerskas verksamhet. 

Vad som däremot gör att hon skulle kunna hamna under kategorin ”kärlekshäxa” är att hon 

själv har anklagats av Tibullus’ andra älskarinnor – vilka han förgäves försökte söka sig till när 

Delia nekade honom – för att ha förhäxat poeten med skändliga konster, (”[ars] nefanda”). 

Tibullus själv menar dock att de sprider falska rykten om henne och att Delia enbart har bundit 

honom till sig genom sin skönhet: 

 

 

 

 

      

 

 

I sinom tid verkar det som om en mer örtskicklig älskarinna än Delia vann Tibullus’ kärlek. 

Denna älskarinna, Nemesis, som vi redan har sett hålls borta från Tibullus av sin lena Phryne 

(se avsnittet ”Lena” ovan), håller honom fången av kärlek såsom en slav. Dessvärre vill hon 

inte finna sig i poetens lantliga idyll, utan hon söker ständigt nya gåvor – något som han här har 

blivit varnad för – med misstänkt häxlika metoder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menar Tibullus att detta blandande av örtdrycker är något som Nemesis repetitivt gör – och att 

han, fastän medveten om det, dricker av dem varje gång? Eller, använder han denna 

kärleksmagi bara som ett exempel för hur pass långt han skulle gå för att få en vänlig blick från 

henne? Med tanke på att även hans förra älskarinna Delia anklagades för att ha förhäxat honom 

(se ovan) så ligger tanken inte långt borta i detta fall heller. Circes och Medeas gifter, 

Thessaliska örter och hippomanes (passionsgivande slem från ett dräktigt sto) är alla dessutom 
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vanliga komponenter i just kärleksdrycker, framför någon annan typ av magisk dryck.16 Att 

Tibullus ens tar upp idén (fastän konjunktivisk och hypotetisk) att han skulle ta emot en 

kärleksdryck om hans älskarinna blandade den, talar för att hon kanske till och med redan hade 

gett honom en från första början för att göra honom till sin lydiga slav. För varför skulle 

Nemesis ge en redan slavisk älskare en kärleksdryck? Till skillnad från fallet med hans tidigare 

älskarinna Delia och anklagelserna om att hon hade förhäxat honom, så drar sig inte Tibullus 

här för att förknippa Nemesis med kärleksförhäxning, vilket han tidigare kallade för skändlig 

konst (”[ars] nefanda”) när det gällde Delia (Tib. I.5.42; se ovan). Nemesis är möjligtvis då 

den älskarinnan, som tidigare spred rykten om Delia, medan det egentligen var hon själv som 

på riktigt hade förhäxat Tibullus. Hur fallet än är, så är det tydligt att Tibullus som författare 

gärna använder sig av magiska inslag när han beskriver sin slaviska kärlek till de båda 

kvinnorna. 

 

Även i Propertius’ elegier finner vi en misstänkt prostituerad, Cynthia, poetens egen käraste. 

Karl Vennberg skriver i inledningen till Ingvar Björkesons utgåva av Elegier att ”hennes 

civilstånd är oklart: otrogen (i hög grad otrogen) hustru, som en gång Catullus Lesbia, eller 

frånskild, änka eller frigiven i en miljö varifrån lyxprostituerade rekryterades” (Björkeson 

1992, 8). Vad hon än har varit står det tämligen klart att hon sedan väljer vägen som prostituerad: 

hon reser till badorten Baiae, kärlekens skam (”crimen Amoris”) och har där uppenbarligen inte 

hållit sig till en man (Prop. I.11.27-3017; I.12.11-1218). Därtill klagar Propertius över hennes 

falskhet och ovillighet att ändra livsstil för att bli ärbar (”nobilis”; Prop. I.15.1-2, 23-24).19 

Senare instrueras hon av en lena vid namn Acanthis, en lärd ”häxa”, om hur hon bäst ska tjäna 

pengar på att förföra män samt att poeter och deras verser inte kan mäta sig med guld och lyx 

(Prop. IV.5; se avsnittet ”Lena”). Att Cynthia även ägnade sig åt kärleksmagi antyds redan i 

första boken i form av thessaliska gifter. I denna dikt, riktad åt en viss Gallus, skriver Propertius: 

                                                      
16 ”hippomanes, en vätska som löpande eller dräktiga ston sades utsöndra från ljumsken, och som enligt 

Vergilius ondskefulla svärmödrar använde vid beredandet av trolldrycker (Georg.III.280-4). Den tycks ha ägt 

förmåga både att stimulera libidon och framkalla impotens. I Aeneiden IV.515 betecknar hippomanes en 

utväxt på det nyfödda fölets panna – också den ett afrodisiakon.” (Björkeson 1992, 411). 

   Circe, mytologisk trollkvinna, som förvandlade sina f.d. älskare till djur med magiska örter (t.ex. Verg. 

Aen.VII.15-20; Ov. Met.XIV.308-40). 

   Medea, mytologisk trollkvinna, ursprungligen från Euripides drama om Jason och Medea, som bl.a. driven av 

svartsjuka förgiftar en slöja till Jasons nya blivande fru. 
17 ”tu modo quam primum corruptas desere Baias: / multis ista dabant litora discidium, / litora quae fuerant 

castis inimica puellis. / ah, pereant Baiae, crimen amoris, aquae!” 
18 ”non sum ego qui fueram: mutat via longa puellas. / quantus in exiguo tempore fugit amor!”  
19 ”saepe ego multa tuae levitatis dura timebam / hac tamen excepta, Cynthia, perfidia. […] quarum nulla tuos 

potuit convertere mores, / tu quoque uti fieres nobilis historia.” 
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”Invide, tu tandem voces compesce molestas 

et sine nos cursu, quo sumus, ire pares! 

quid tibi vis, insane? meos sentire furores?            

infelix, properas ultima nosse mala, 

et miser ignotos vestigia ferre per ignes, 

et bibere e tota toxica Thessalia. 

non est illa vagis similis collata puellis: 

molliter irasci non solet* illa tibi.                 

quodsi forte tuis non est contraria votis, 

at tibi curarum milia quanta dabit! 

non tibi iam somnos, non illa relinquot ocellos: 

illa feros animis alligat una viros.”  

(Prop. I.5.1-12) 

”Avundsamme, hör äntligen upp med ditt närgångna smicker 

och låt oss ostörda gå, okade samman, vår väg! 

Dåre, vad vill du? Själv pröva på passionen som tär mig? 

det som är bittrast av allt önskar du störta dig i, 

olycksalige, vandra på glöd som döljs under askan, 

dricka, aningslöst blind, varje Thessaliens gift. 

Cynthia liknar ej alls dina obeständiga damer  

– när hon blir riktigt arg, mera ett rasande djur – 

och om hon händelsevis skulle falla för dina inviter, 

hur många tusen kval skall inte drabba dig då!  

Sömnen berövar hon dig och likaså ögonens frihet; 

ingen förmår som hon tämja en styvnackad man.” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

“Canidia, brevibus implicata viperis 

crinis et incomptum caput,                     

iubet sepulcris caprificos erutas, 

iubet cupressos funebris 

et uncta turpis ova ranae sanguine 

plumamque nocturnae strigis 

herbasque, quas Iolcos atque Hiberia 

mittit venenorum ferax, 

et ossa ab ore rapta ieiunae canis 

flammis aduri Colchicis. 

 

”Canidia, vars huvud och hår var okammat 

och intrasslat med korta ormar, 

beordrar att [följande ting] framskaffas för att 

brännas i colchiska flammor:  

vilda fikonträd uppryckta från gravar, begravnings- 

cypresser, ägg dränkta i en motbjudande paddas blod, 

fjädrar från en nattuggla, örter sända från Iolcos och Hiberia; 

vilka är land rika på gifter; och slutligen, ben 

ryckta ur munnen på en utsvulten hynda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia framställs här som en kvinna som ingen annan, likt ett rasande djur, kan tämja män 

med sin vilja. Om någon faller för henne blir han bunden av en slavaktig passion, som är antyds 

kunna vara orsakad av thessaliska gifter, som han ovetande får i sig. Ett av Cynthias medel för 

att binda älskare till sig är då sannolikt magirelaterat, precis som hos hennes lena Acanthis. 

 

5.2.2. Horatius 
Alla prostituerade tycks däremot inte vara vackra unga kvinnor, utan också raka motsatsen. Det 

är nu dags att möta de mest kända romerska ”häxorna”, vilka har spelat en stor roll i att befästa 

vår tids stereotypiska bild av en ”häxa” – ja, ni vet, en ful gumma med vårta på näsan. Dessa 

finner vi utspridda i Horatius’ två första verk Epoder och Satirer. Anledningen till att dessa 

omnämns nu är att det finns god anledning att tro att dessa ”häxor” dessutom är prostituerade. 

Låt oss först bekanta oss med både verken och ”häxorna”. 

 

Epoder är ett löst sammansatt verk av sjutton dikter på jambiska versmått, som både är kopplade 

till verkliga och fiktiva (eller möjligtvis allegoriska) händelser. I två av dessa epoder figurerar 

Canidia, en ”häxa” och måhända en prostituerad sådan, som huvudperson. I den första av de 

två, epod 5, har hon tre häxkamrater vid sin sida, Sagana, Veia och Folia, vilka assisterar henne 

i att brygga en kärleksdryck på en oskyldig ännu inte könsmogen pojkes uttorkade lever, för att 

vinna tillbaks en otrogen älskare vid namn Varus, som hon misstänker har drabbats av en 

annan ”häxas” (venefica) besvärjelser (Hor. Epod.5.71-72; se avsnitt ”Venefica”). Horatius 

presenterar dem på följande vis: 
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at expedita Sagana per totam domum 

spargens Avernalis aquas 

horret capillis ut marinus asperis 

echinus aut currens aper. 

abacta nulla Veia conscientia 

ligonibus duris humum 

exhauriebat ingemens laboribus, 

quo posset infossus puer 

longo die bis terque mutatae dapis 

inemori spectaculo, 

cum promineret ore, quantum exstant aqua 

suspensa mento corpora, 

exsecta uti medulla et aridum iecur 

amoris esset poculum, 

interminato cum semel fixae cibo 

intabuissent pupulae. 

non defuisse masculae libidinis 

Ariminensem Foliam 

et otiosa credidit Neapolis 

et omne vicinum oppidum, 

quae sidera excantata voce Thessala 

lunamque caelo deripit. 

hic irresectum saeva dente livido           

Canidia rodens pollicem 

quid dixit aut quid tacuit?” 

 (Hor. Epod.5.15-49) 

 

 

 

Och Sagana, befriad [från gördel och sandaler], 

skvättande vatten från Avernus i hela huset, förskräcker 

med sitt rufsiga hår, som liknar en sjöborre 

eller ett löpande vildsvin. 

Veia, som inte avskräcktes av något samvetskval, 

grävde suckande av möda med hårda hackor  

ett hål i marken, i vilket pojken kunde begravas 

och under den långa dagen förtvina vid åsynen 

av två, tre utbytta måltider, eftersom hans ansikte 

stack upp så mycket [ur jorden] som en kropp som flyter  

i vatten gör, med hakan ovanför ytan. 

När hans märg och uttorkade lever skurits ut 

efter det att hans ögon ruttnat bort av att ha stirrat på 

den förbjudna maten, skulle det bli en kärleksdryck. 

Någon som inte fattades var Folia av Rimini med sina 

maskulina lustar (om man frågar overksamma Neapel 

och varje grannstad), som med thessalisk stämma drar 

ned de förtrollade stjärnorna och månen från himlen. 

Vid det tillfället, gnagande med missfärgad tand på sin 

oklippta tumnagel, sa Canidia –  

ja vad sa hon och vad sa hon inte?” 

(Egen översättning) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojken gör i slutet motstånd med förskräckliga förbannelser (se avsnitt ”Furor och magi”) och 

Horatius avslutar där tvärt sin vers, lämnande åhöraren ovetande om slutet – 

lyckades ”häxorna”? 

      Den andra dikten om Canidia i Epoder, nummer 17, handlar om en man, som bönar och ber 

Canidia att släppa honom ur sitt grepp och anser sig ha lidit nog av henne och hennes konster 

(Hor. Epod.17.19-23; se avsnitt ”Anus”). 

     Satirer består av två diktsamlingar av mycket blandad karaktär. I en av dessa, den första 

bokens åttonde dikt, möter vi återigen Canidia samt hennes kompanjon Sagana. Genom en 

fågelskrämmas berättelse får vi veta att dessa två tillsammans ofta härjar på Esquilinens kullar, 

som nu gjorts om från en sunkig gravplats till en respektabel trädgård (Hor. Sat.I.8.3-4, 10, 

14).20 Fågelskrämman, en staty av Priapus (gud över fruktbarhet, trädgårdar, sex och fallosen) 

återger att dessa ”häxor” stör hans trädgård mer än tjuvar, när de samlar ingredienser till sina 

kärleksdrycker och åkallar andar om nätterna (Hor. Sat.I.8.17-22; se 

avsnitt ”Nekromanti, ’dockor’ och knutar”). Statyn lyckas, trots sin skräck inför ”häxorna”, 

dock i slutet skrämma iväg dem med en brakande fjärt från sin träkropp (Hor. Sat.I.8.46-47).21 

 

                                                      
20 “[…] deus inde ego, furum aviumque / maxima formido […] / hoc miserae plebe stabat commune sepulcrum, / 

[…] / nunc licet Esquiliis habitare salubribus.” 
21 ”nam displosa sonat quantum vesica pepedi / difissa nate ficus: at illae currere in urbem.” 
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Vad gäller Horatius’ ”häxor”, i synnerhet Canidia, som har studerats mest, finns olika 

uppfattningar. Dickie har mer eller mindre tagit det för givet i sin argumentation att hon och de 

andra är prostituerade (Dickie 2001, 178-181), medan Mankin i sin edition av Epoder tror att 

Canidia kan vara en matrona, det vill säga en gift kvinna, eftersom hon kallar Varus 

för ”senem…adulterum” (”den gamle äktenskapsförbrytaren”; Hor. Epod.5.57), vilket skulle 

kunna antyda att Varus var hennes make. Han påpekar dock också att termen adulter kan 

användas för alla sorters otrogna älskare (Mankin 1995, 109, 127). Jag tror att dessa ”häxor” 

mycket väl kan vara en grupp prostituerade, som Dickie hävdar. Exempelvis sägs Canidia av 

berättarjaget i epod 17, som hon med magiska knep har bundit till sig som älskare, vara ”mycket 

älskad av sjömän och försäljare” (”amata nautis multum et institoribus”; Hor. Epod.17.20), 

vilket jag tolkar som ett direkt hån mot hennes ”lågklassiga kunder”. 

     Dickie visar dessutom på deras roller i detta bordellag genom att påpeka att Veia, vars namn 

klingar etruskiskt, har ålagts ”smutsjobbet” att mödosamt gräva gropen åt pojken och således 

skulle kunna tänkas vara en slavinna vid den romerska bordellen (Dickie 2001, 181). Hon skulle 

alltså vara längst ned i den interna hierarkin. Ovan (se avsnitt ”Saga”) har vi sett att Sagana har 

ett samband med begreppet saga, som i vissa fall också kan vara synonymt med kopplerska (se 

avsnitt ”Lena”). Därtill avslöjar Horatius i Satirer att Sagana är den äldre av dem (Hor. 

Sat.I.8.25: ”cum Sagana maiore”), vilket vi har funnit alltid vara fallet med kopplerskorna (se 

avsnittet ”Lena”). Detta skulle då tala för att Sagana är saga/lena i bemärkelsen kopplerska-

med-magiska-krafter och alltså högst upp inom grupphierarkin här. Folia verkar tveklöst vara 

en prostituerad, då hon lider av ”masculae libidinis”, en manlig lidelse, och beskrivs ha gjort 

den känd längsmed hela Neapelbukten (Hor.Epod.5.41-44; se ovan). Dickie menar att hon då 

måste vara ”a prostitute of a specialized sort” (Dickie 2001, 181), det vill säga lesbisk. Stratton, 

å andra sidan, har valt att i sin bok tolka masculae libidinis i ett bredare perspektiv. Hon menar 

att man ska vara försiktig med att ge kvinnor roller, såsom prostituerade, i antik litteratur och 

att manlig lidelse här (och på många andra ställen med invektiv mot ”häxor” i antik litteratur) 

handlar om en diskurs av ”farliga kvinnor” (”the discourse of wicked women”) (Stratton 2007, 

73ff), som antar männens roller samt avviker från det kvinnliga romerska idealet, och då 

innefattar även Canidia, kärleksdryckens upphovsman: 

 

This portrait even more emphatically demonizes the women: by committing infanticide, they 
join the ranks of Medea as aberrations, even in inversions, of the female ideal. Furthermore, 

they perpetrate this diabolic ritual with amorous intentions. They are driven by an insatiable 

lust that can only be cured by the distilled desire of a murdered child, whose own inability to 
satiate the natural desire of hunger led to his demise. Thus, like her cohort Folia, Canidia can 

be described as masculae libidinis. Stopping at nothing to fulfill her carnal urges, Canidia 
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assumes the predatory role typically taken by men in Roman culture and in the majority of 

extant attraction spells recovered archaeologically. (Stratton 2007, 84-85) 

 

Denna genuspolitiska tolkning är övertygande, emedan Stratton längre fram i ett annat 

sammanhang också framhåller att kejsar Augustus ”propagandakampanj” för sitt pånyttfödda 

Rom, som skulle genljuda forna tiders glans, innebar en förstärkning av de redan existerande 

sociala och religiösa normerna. Då kom dessa ”farliga kvinnor” – vilka hörde till samhällets 

elit och som på olika vis fått ökat inflytande, myndighet och tillgångar – att sticka ut från 

mängden ännu mer (Stratton 2007, 97-99).  

 

Vad jag föreslår är däremot att inte stänga dörren helt för Dickies rollidentifikationer. Vi har 

onekligen sett prov på Strattons ”farliga kvinnor” i våra dikter, bland annat hos Propertius och 

Tibullus, vars älskarinnor i denna uppsats har identifierats ovan som någon form 

av ”lyxprostituerade”, som kan – och ska, på order av sina lenae (kopplerskor) – tänja på de 

sociala gränserna och därmed könsrollerna. De styr och ställer med poeterna (och säkerligen 

även sina andra älskare) såsom personliga leksaker samt beskyller sina konkurrenter för att ha 

använt sig av magi, när älskarna inte följt deras väg (se avsnitt ”Syn på kärleksmagi och genrens 

påverkan”). Detsamma anser jag går att läsa in i Horatius’ femte epod, men då ännu mer när 

Canidia har fått rollen som prostituerad. Hon försöker med allt som står i hennes makt för att 

få tillbaks älskaren vid namn Varus och hon påstår också att en mer skicklig venefica 

(förgifterska, ”häxa”) håller honom bunden med en starkare besvärjelse (Hor. Epod.5.71-72; se 

avsnitt ”Venefica”). Hon förbereder en amoris poculum, en kärleksdryck, för att få tillbaks 

honom – och det på sina villkor. Eftersom en prostituerad kvinna egentligen betalas just för att 

underkasta sig mannen, helst såsom tacitans, tigande (cf. t.ex. Mart. Spec.9.4; 11.102; 14.39), 

blir effekten av Canidia och de andra prostituerade desto mer som Strattons ”farliga kvinnor”, 

emedan de då ännu mer går utanför sin könsnorm. 

 

Tolkningen av Horatius’ ”häxor” kanske då görs bäst genom att kombinera dessa forskares 

idéer: de är prostituerade ”häxor”, som Dickie påstår, men de är också exempel på litterära pikar 

gentemot tidens ”farliga kvinnor”, som vänt på könsnormerna och då nedsvärtas med skändliga 

handlingar, vilket är Strattons ståndpunkt. Lindsay Watsons kommentar i A Commentary on 

Horace’s Epodes till den femte epoden utgör i min mening en aurea mediocritas, som 

framhåller att slummens magiutövning, det vill säga Canidias och hennes kamraters, var en 

tydlig varning mot de högre samhällsskikten, som hade fått smak för sådana skändligheter: 
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“Nocturna mulierum sacrificia ne sunto praeter 

olla, quae pro populo rite fient;” 

(Cic. Leg.II.9.21) 

 

“Nattliga offer utförda av kvinnor får inte äga rum 

utom sådana, som sker på rätt sätt för folkets skull.” 

(Egen översättning) 

 

”cum mihi non tantum furesque feraeque suetae 

hunc vexare locum curae sunt atque labori, 

quantum carminibus quae versant atque venenis 

humanos animos: has nullo perdere possum 

nec prohibere modo, simul ac vaga Luna decorum 

protulit os, quin ossa legant herbasque nocentis.” 

(Hor. Sat.I.8.17-22) 

 

“Det är inte så mycket tjuvar och vilddjur som 

vanligen plågar denna plats och utgör bekymmer och 

mödor för mig, som de, som med besvärjelser och 

gifter stör mänskliga själar: dessa kan jag på inget 

vis varken förgöra eller hindra från att samla ben och 

skadliga örter, så snart som den vandrande Månen 

har höjt sitt vackra ansikte.” 
(Egen översättning) 

 

 

One of the most striking things about magic at Rome was the degree of penetration which it 
had attained among the upper classes. […] For one thing, Horace, by representing magic as 

carried on by the very scum of the polis, conveys an implicit warning against such activities to 

upper-class devotees of sorcery. (Watson 2003, 181).  

 

Därtill menar jag att Horatius’ ”häxor” kan jämföras med elegiförfattarnas prostituerade 

älskarinnor, fastän Horatius framställer dessa kvinnotyper på sitt satiriska vis genom att göra 

dem gamla, fula och vidriga. De antika författarna beskriver då förmodligen, ehuru i sina skilda 

genrer, samma historiska problem med ”farliga kvinnor” (maktsuktande elitkvinnor som tagit 

sig an manliga samhällsroller) just genom att framställa sina karaktärer som både prostituerade 

och magiutövande – två samhällsgrupper av lägsta rang. Detta problem framträdde dessutom 

enligt Stratton särskilt tydligt under Augustus’ tid (se ovan), under vilken våra författare 

verkade.   

      

Vilken anledning det än hade, står det emellertid klart att det finns en stark koppling i 

litteraturen mellan prostitution, kopplerskor och kärleksmagi (se även avsnittet ”Lena”).  

 

5.3 Gudomar och kunskaper 

5.3.1. Örter och gudomar 
 

 
 

 

Så skriver Cicero i sitt omfattande verk om romerska lagar och seder. Nattliga offer var alltså 

förbjudna, vilket utesluter våra ”häxors” riter från den accepterade religionsutövningens ramar, 

emedan det var just i beskydd av natten som de arbetade. Ett utmärkt exempel på detta finner vi 

hos Horatius’ Satirer, där den besjälade fågelskrämman berättar: 

 

 

 

 

 

 

 

Så snart som månen syntes på himlen kunde då dessa “häxors” magiska riter ta vid. Hittills har 

undersökts vilka kvinnor som utförde dessa nattliga riter, men nu är det dags att besvara frågan: 

på vilket sätt utförde de dem? 
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5.3.1.1 Örter, gifter och andra ingredienser 
För att enkelt kunna få en överblick över vad ”häxorna” i våra texter använde sig av för 

ingredienser i sina kärleksmagiska utövningar har jag sammanställt följande tabell: 

 

BENÄMNING/ 

EGENNAMN 

ÖRT/GIFT/INGREDIENS KONTEXT TEXTSTÄLLE 

Saga cantus/carmen, malas Medeae herbas 

(besvärjelsesång, Medeas onda örter) 

Hon anlitades för att göra 

Delias make ovetande om 

hennes kärleksaffär. 

Tib.I.2.41-58 

Saga Thessalico veneno, carmen, herba 

(Thessaliskt gift, besvärjelsesång, ört) 

Ovidius misstänker henne 

för att ha orsakat hans 

impotens. 

Ov. Am.III.7.27-

36 

Saga portenta Thessala, nocturnos lemures 

(Thessaliska spådomar, nattliga 

vålnader) 

Horatius menar att det är 

en last (vitium) att tro på 

sagae, vilka tillskrivs 

dessa egenskaper. 

Hor. Epist.II. 

2.205-209 

Saga Thessalis venenis  

(Thessaliska gifter) 

Horatius säger att inte ens 

en saga med gifter kan 

lösa någon från en sådan 

kärleksolycka. 

Hor. Carm.I. 

27.21-22 

Venefica carmine (besvärjelsesång) Canidia säger att en 

skickligare venefica har 

förhäxat hennes älskare 

Varus med en carmen. 

Hor. Epod.5.71-

72 

Sacerdos pubentes herbae nigri cum lacte 

veneni + nascentis equi de fronte 

revulsus et matri praereptus amor 

(frodiga örter med mjölk från ett svart 

gift + kärleksextraktet som man sliter 

ur pannan på ett från modern 

bortsnappat föl) 

Hon anlitades för att på 

låtsas befria Dido från sin 

kärlek till Aeneas. 

Verg. Aen.IV. 

514-516 

Lena, Dipsas Aeaea carmina, gramen, torto 

rhombo, virus amantis equae 

(Circes besvärjelsesånger, ört, magiskt 

spinnhjul, gift från ett brunstigt sto) 

Hon sägs behärska dessa 

ingrediensers kraft [och 

underförstås använda dem 

i sitt yrke]. 

Ov. Am.I.8.1-8 

Lena, Acanthis Collinas herbas + cornicum 

immeritas eruit ungue genas, 

consuluit striges nostro de sanguine, 

hippomanes fetae semina equae 

(örter från Porta Collina i Rom; där 

brottsliga vestaler begravdes levande; 

kråkors oförtjänta ögon river hon ut; 

ugglor ber hon om Propertius blod; 

extrakt från ett dräktigt sto) 

Genom dessa konster sägs 

hon kunna få kärlek att 

glömmas bort samt göra 

äkta män ovetande om 

deras partners 

förhållanden.  

Prop. IV.5.5-20) 

Anus (senare ev. 

äv. lena, saga) 

magico carmine  

(magisk besvärjelsesång) 

Tibullus berättar att en 

anus försökte bota Delias 

sjukdom med denna.  

Tib. I.5.12 
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Anus carminibus, pallentibus noctis herbis 

(besvärjelsesång; blekande skadliga 

örter) 

Tibullus undrar om 

flickan Pholoe har 

förhäxats med dessa, 

emedan hon är vacker 

utan utsmyckning. 

Tib. I.8.17-18 

Sagana (anus, 

ev. saga/lena/ 

prostituerad)  

 & Canidia 

(anus, ev. 

prostituerad) 

lupi barbam, variae cum dente 

colubrae  

(vargskägg, tand från en spräcklig 

orm, en hona)  

 

Dessa ingredienser grävs 

ned i jorden i samband 

med ”häxornas” bindande 

kärleksförtrollning. 

Hor. Sat.I.8.42-

43) 

Canidia (anus, 

ev. prostituerad) 

veneni; viperinus his cruor incoctus 

herbis)  

(gift; ormblod inkokt i dessa ”örter” 

[här: sallad])  

Horatius undrar om den 

vidriga vitlöken i hans 

sallad är något gift från 

Canidia eller ormblod. 

Hor. Epod.3.5-8 

Canidia (anus, 

ev. prostituerad) 

venenum Albuci 

(Albucius’ gift)  

Horatius diskuterar sin 

säregna diktkonst med en 

vän, men framhäver att 

man ska göra det som man 

är skicklig på, precis som 

Canidia är bra med gift. 

Hor. Sat.II.1.47-

50 

Canidia (anus, 

ev. prostituerad) 

venena Medeae, herba, radix, unctis 

(Medeas gifter, ört, rot, oljor) 

Dessa påstår hon sig ha 

testat, och misslyckats 

med, vilket har drivit 

henne till att koka ihop en 

ultimat kärleksdekokt på 

en pojkes lever för att 

vinna tillbaks sin älskare. 

Hor. Epod.5.61-

74 

Canidia (anus, 

ev. prostituerad)  

sepulcris caprificos erutas; cupressos 

funebris; uncta turpis ova ranae 

sanguine; plumam nocturnae striges; 

herbas, quas Iolcos atque Hiberia 

mittit venerorum ferax; ossa ab ore 

rapta ieiuniae canis  

(fikonträd uppryckta från gravar; 

likbåls-cypresser; ägg dränkta i blod 

från en ful padda; fjädrar från en 

nattuggla/vampyruggla; örter, vilka 

Iolcos och Hiberia, som är en bördig 

plats för gifter, har sänt; ben 

hänryckta från en utsvulten hynda) 

Innan kärleksdekokten 

med pojkens lever tar vid, 

beordrar hon att alla dessa 

ingredienser ska förtäras 

av flammis Colchicis 

(Medeas flammor). 

Hor. Epod.5.15-

24 

Canidia (anus, 

ev. prostituerad) 

medulla; aridum iecur 

(märg, uttorkad lever [från en 

könsomogen pojke]) 

Dessa är ingredienser från 

pojkens kropp till amoris 

poculum, själva 

kärleksdekokten. 

Hor. Epod.5.37-

38 

Canidia (anus, 

ev. prostituerad) 

Sabella carmina, Marsa nenia 

(sabelliska besvärjelsesånger, marsisk 

trollsång) 

Berättarjaget, fångad i 

Canidias grepp, erkänner 

i sin desperation dessa 

trollkonsters effektivitet. 

Hor. Epod.17.27-

29) 
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Cynthia (ev. 

prostituerad, 

Propertius’ 

älskarinna) 

non moribus herbis; rhombi staminea 

rota; portenta turgentis rubetae 

sanie; lecta ossa exsuctis anguibus; 

strigis inventae per busta iacentia 

plumae 

(osedliga örter; trollsnurras tråd; 

spådom från en padda svullen av blod; 

samlade ben från uttorkade ormar; 

ugglefjädrar funna runt gravar) 

Cynthia beskyller en 

annan kvinna för att ha 

förhäxat Propertius med 

dessa medel. 

Prop. III.6.25-29 

Nemesis 

(prostituerad, 

Tibullus’ 

älskarinna) 

Circe + Medea veneni; herbarum 

Thessala; quod, ubi indomitis 

gregibus Venus adflat amores, 

hippomanes cupidae stillat ab 

inguine equae. 

(Circes och Medeas gift; thessaliska 

örter; det gift som droppar ur skötet på 

brunstiga ston när Venus väcker lust 

hos otyglade hjordar.) 

Tibullus är förslavad av 

sin kärlek till henne, som 

inte besvarar den utan 

gåvor. Han påstår att han 

tveklöst skulle dricka 

hennes av dessa 

ingredienser blandade 

dryck för att få en vänlig 

blick. 

Tib. II.4.55-60 

 

Vad kan konstateras utifrån denna sammanställning? Till att börja med blir det tydligt 

att ”häxorna” vanligen förknippas med ”urhäxorna” från den grekiska litteraturen, Medea och 

Circe, vilka var av gudomligt ursprung. Våra texters ”häxor” däremot, som inte är av gudomlig 

härkomst, ter sig främst använda sig av icke-gudomliga konster, såsom carmina 

(besvärjelsesånger) och herbae (örter), vilka visserligen är tämligen vaga benämningar, men 

ibland beskrivs också ingredienserna i detalj. Det tyder på att författarna har gjort sin 

bakgrundsundersökning ordentligt och därmed vill framstå som poetae docti (lärda skalder). I 

sin tur pekar det på att det ändå fanns en gängse uppfattning om vilka ingredienser som skulle 

användas för vilka ändamål. Exempelvis gör tabellen det tydligt att Thessalien för samtliga 

poeter är en plats starkt förknippad med giftiga örter samt att det finns en stark närvaro av djur 

i ”häxornas” trollkonster: paddor, ormar, vargar, ugglor, hästar et cetera. Två av dem skildras 

även kunna förvandla sig själva till djur (se följande avsnitt). 

 

Dock finns det också det som inte alltid tycks innebära detsamma hos de olika författarna. Ett 

talande exempel är det giftiga slemmet från ston eller utväxten från föls pannor, hippomanes, 

vilket nämns av Vergilius, Ovidius, Propertius och Tibullus. Hos Vergilius och Propertius 

används slemmet i kärleksmagin för att upphäva känslor (Verg. Aen.IV.515-516; 22  Prop. 

IV.5.17-18, se avsnitt ”Lena”). Däremot menar Tibullus klart och tydligt att detta giftiga slem, 

så kallat hippomanes, är resultatet av att Venus har ingjutit kärlek och skapat lust hos de 

                                                      
22 “[…] nascentis equi de fronte revulsus et matri praereptus amor.”  
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”illa […] novit 

inque caput liquidas arte recurvat aquas; 

[…] 

cum voluit, toto glomerantur nubile caelo, 

cum voluit, puro fulget in orbe dies. 

sanguine, siqua fides, stillantia sidera vidi; 

purpureus Lunae sanguine vultus erat. 

hanc ego nocturnas versam volitare per umbras 

suspicor et pluma corpus anile tegi.” 

(Ov. Am.I.8.5-14) 

 

”[…] hon kan rikta en flods lopp emot källan igen; 

[…] 

Närhelst hon vill, så skockar sig molnen och uppfyller himlen, 

närhelst hon vill, blir den klar, himlen, och strålande blå. 

Jag har sett blod droppa ned från stjärnorna – om ni vill tro det - 

purpurröd av blod var också månen jag såg. 

Hon flyger, tror jag, förvandlad omkring i mörkret om natten, 

och hennes åldrade kropp täcks utav fjädrar och dun.” 
(övers. av John Köhler) 

 

”illa velit, poterit magnes non ducere ferrum, 

et volucris nidis esse noverca suis. 

quippe et, Collinas ad fossam moverit herbas, 

stantia currenti diluerentur aqua. 

audax cantatae leges imponere lunae 

et sua nocturno fallere terga lupo,” 

(Prop. IV.5.9-14) 

 

”Hon kan göra att järn ej längre dras till magneter 

och väcka fåglars hat till sina hjälplösa små. 

Mixtrar hon med örter från Porta Collina 

blir den solidaste kropp vatten och upplöses helt. 

Månen förhäxar hon djärvt och påtvingar den sina lagar 

och till en nattlig varg byter hon ofta gestalt;”. 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

brunstiga stona (Tib. II.4.57-58, se avsnitt ”Prostitution”), vilket då definitivt låter som en form 

av afrodisiakum och inte något kärleksupplösande. Ovidius framhåller att kopplerskan Dipsas 

är väl medveten om kraften hos ett brunstigt sto (Ov. Am.I.8.8).23 Med tanke på att Dipsas 

instruerar sin prostituerade flicka i hur man bäst förför män, så har även detta fall förmodligen 

att göra med hippomanes såsom ett kärleks- och lustväckande extrakt. Onekligen var detta 

hästslem välkänt för författarna, men som vi har sett användes det troligtvis inte alltid för 

samma ändamål. Antingen talar detta för en kunskapsbrist hos författarna, eller att de helt enkelt 

inte delade uppfattning eller, vilket kanske verkar mest troligt, att ingrediensen i fråga kunde 

användas på flera vis i kärleksdrycker. Precis sådana fall av oklarheter är det som ibland gör 

det svårt att få ett grepp om hur de romerska ”häxorna” arbetade med sina ingredienser, även 

om det samtidigt finns många likheter i författarnas skildringar, vilket framgår ovan. 

 

5.3.1.2 Naturkrafter 
Örter och diverse samlade ingredienser i all ära, men vad som verkligen utmärker sig hos 

nästintill alla ”häxor” i våra texter – såväl sagae, lenae, anus, Vergilius’ sacerdos samt Horatius’ 

prostituerade – är deras övernaturliga förmåga att kontrollera naturens krafter med sina 

besvärjelser. Två mycket utförligt skildrade exempel på detta är två lenae; Ovidius’ Dipsas och 

Propertius’ Acanthis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa två utdrag ger en tämligen god översikt över de förmågor som ofta tillskrivs ”häxorna”: 

att dra ner månen och stjärnorna från himlen (cf. Tib. I.2.43, se avsnitt ”Saga”; Hor. Epod.5.45-

                                                      
23 “scit bene, quid […] valeat virus amantis equae.” 



 30 

46, se avsnitt ”Prostitution”); Hor. Epod.17.4-624; Verg. Aen.IV.489, se avsnitt ”Sacerdos”), 

kontrollera vattenströmmar (cf. Tib. I.2.43, se avsnitt ”Saga”; Verg. Aen.IV.489, se 

avsnitt ”Sacerdos”) och jaga ner eller svepa molnen över himlen (cf. Tib. I.2.49, se 

avsnitt ”Saga”). Dipsas och Acanthis sägs i citaten ovan därtill kunna förvandla sig till nattliga 

djur, en uggla och en varg, och Tibullus’ saga berättas vara kapabel att få det att snöa om 

sommaren (Tib. I.2.50, se avsnitt ”Saga”) samt att Didos sacerdos förmår askträd att gå ner 

från bergen (Verg. Aen.IV.491, se avsnitt ”Sacerdos”). 

 

Vad innebar då alla dessa förmågor? Hos Horatius nämns att det fanns böcker med trollformler 

för att just kalla ner stjärnorna från himlen (Hor. Epod.17.4-5)25. Detta tyder då på att det hela 

var konster, vilka både kunde läras och läras ut. I mina ögon skulle alla dessa förmågor dock 

lika gärna kunna vara en litterär metafor: att ha kraft över naturen är att ha kraft över kärleken, 

vilket ju var anledningen till att dessa ”häxor” skildras utöva magi från första början. Forskaren 

Barbette Stanley Spaeth har ett annat förslag, som liknar Strattons resonemang om 

könsrollsinversion gällande de litterära häxkaraktärernas, de ”farliga kvinnornas”, uppsving 

under augusteisk tid (se avsnitt ”Prostitution”). Stanley Spaeth har dock applicerat 

teorin på “häxornas” naturkrafter: 

 
The image of the witch causing streams to run backward and “drawing down the moon” is 

found throughout the literary depictions of witches from Apollonius Rhodius to Lucan. The 
witch’s control of the natural world is an inversion of the “natural” order of things, whereby 

men through their association with culture have control of the world. […] Witches, then, 
represent the ultimate fear of the loss of all human, or more specifically male, control over the 

world and of the chaos that will result from that loss of control. (Stanley Spaeth 2014, 45) 

 

För mig ter sig denna teori, applicerad på just naturkrafterna, något långsökt och 

efterkonstruerad. Ibland kanske det är bäst att låta litteratur vara litteratur och inte hela tiden 

tänka i politisk-symboliska banor, utan istället försöka sätta sig in i hur den romerska åhöraren 

skulle ha reagerat vid uppläsningen av dessa verk. Antingen romarna trodde på ”häxor” och 

deras förmågor eller ej, så måste dessa skildringar ändå ha väckt känslor hos dem: skräck, skratt, 

förundran et cetera. Detta är en författares primära önskan. Att en litterär genre blir populär 

behöver inte nödvändigtvis ha med politik att göra, även om så ibland naturligtvis också är 

fallet. Hur det än må vara, går det inte att komma undan det faktum att det rådde någon form 

av konsensus hos författare av olika genrer hur en kvinna med magiska krafter skulle skildras 

och vad hon skulle kunna kontrollera i naturen. 

                                                      
24 Se not 25. 
25 ”libros carminum valentium / refixa caelo devocare sidera.” 
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“[…] scalpere terram 

unguibus et pullam divellere mordicus agnam 

coeperunt; cruor in fossam confusus, ut inde 

manis elicerent, animas responsa daturas. 

lanea effigies erat, altera cerea: maior 

lanea, quae poenis compesceret inferiorem; 

cerea suppliciter stabat, servilibus ut quae 

iam peritur a modis. […]” 
(Hor. Sat.I.8.26-33) 

“[…] de började gräva i jorden med naglarna och 

slita ett svart lamm i stycken med tänderna; blodet 

samlades i diket, för att därifrån frammana de 

dödas andar; själar som skulle förse dem med svar. 

En avbild (”docka”) var av ull, den andra av vax: 

den av ull var den större, vilken höll den 

underordnade i schack med straff; den i vax stod 

lydigt, som om den nu förgörs på ett slavaktigt vis.” 

(Egen översättning) 

 

5.3.1.3 Nekromanti, ”dockor” och knutar 
Många av ”häxorna” i våra texter frammanar nattliga maner och de dödas andar i samband med 

sin magiutövning, det vill säga en form av nekromanti. Exempel på detta finns hos bland annat 

Didos anlitade sacerdos, som sägs kunna kalla fram nattliga maner (”nocturnos Manis”; Verg. 

Aen.IV.490) samt Tibullus’ saga, vilken han påstår har kraften att locka fram de dödas andar 

(”manes”) från sina gravar och driva bort dem igen (Tib. I.2.43-48, se avsnitt ”Saga”). Låt oss 

fördjupa oss i den kanske mest utförliga framställningen, vilken är skriven av Horatius, som ju 

inte drar sig för att beskriva mörka skeenden. Canidia och Sagana, vilka vi redan bekantat oss 

med, kallar på de dödas andar och utför en bindande kärleksförbannelse en mörk natt: 

 

 

 

 

 

 

Det att förstöra, som i fallet ovan, en avbild (effigies) av den som ska förtrollas verkar vara 

vanligt förekommande i kärleksmagiska riter. Exempelvis instrueras Dido av sin anställda 

sacerdos att hon ska bränna Aeneas’ avbild och tillhörigheter på sitt bål (Verg. Aen.IV.504-505, 

507-508). 26  Detsamma tycks gälla avbilder av ull. Till exempel undrar en av Ovidius’ 

älskarinnor om en venefica har stuckit nålar i ull för att förhäxa honom (Ov. Am.III.7.79-80, se 

avsnitt ”Venefica”). 

     För att spinna vidare på tråden om symbolisk magiutövning kan även knutar och trådar 

nämnas. Canidia och Sagana tappar i slutet av den ovan citerade dikten sina ”incantata vincula” 

(förtrollade knutar), när de rusar från Priapus-fågelskrämman, som skrämt dem från vettet med 

sin fis (Hor. Sat.I.8.48-50). 27  Precis som ull- och vaxavbilderna i dikten ovan bildligt 

symboliserar besvärjelsens funktion, nämligen att den ena triumferar över den andra, så är dessa 

förtrollade knutar också väldigt talande. Vilket sätt för att binda kärlek vore mer bildligt än att 

faktiskt binda rep till knutar (cf. ”vincula”, ”effigiem”, ”nodis” Verg. Buc.8.73-78)?28  

Liknande tillvägagångssätt hittas hos Propertius, som berättar hur hans Cynthia beskyller en 

annan kvinna för att ha bundit hans kärlek genom att knyta ihop en bomullslinda från en 

                                                      
26 “At regina, pyra […] / erecta […] / super exuvias ensemque relictum / effigiemque toro locat haud ignara 

future.”  
27 ”Canidia dentes, altum Saganae caliendrum / excidere atque herbas atque incantata lacertis / vincula cum 

magno risuque iocoque videres.” 
28 ”terna tibi haec primum triplici diversa colore / licia circumdo, terque haec altaria circum / effigiem duco; 

numero deus impare gaudet. / necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores: / necte, Amarylli, modo et ‘Veneris’ 

dic ‘vincula necto’.” 
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likbålsbädd till ett band, symboliserande den förtrollande kärleken (Prop. III.6.30; se 

avsnitt ”Synen på kärleksmagi och genrens påverkan”). 

     Denna symboliska magiutövning finner vi även hos Ovidius’ anus/lena i Amores, när den 

gamla kopplerskan under festivalen tillägnad de dödas andar, Feralia, i sin trollformel syr ihop 

munnen på fisken som ska offras med tråd, för att just försegla sin fiendes mun (Ov. Fast.II.577-

578, se avsnitt ”Anus”). En fråga som uppstår av dessa exempel är huruvida de romerska 

magiformlerna faktiskt var så bildligt talande, eller om det var ett sätt för de antika författarna 

att förtydliga för sin publik vilken typ av formel det var fråga om. Svaret måste dock sökas 

utanför litteraturens ramar: hos arkeologin. Fynd av exempelvis curse tablets, men även 

votivgåvor till gudomar, kan här bidra med kunskap om de verkliga formlerna, vilket dock 

ligger utanför denna uppsats ramar. 

 

5.3.1.4 Gudomar 
Örter, gifter, och kärleksknutar kunde ”häxorna” enkelt skaffa fram på jorden för att använda i 

sin magi. Ett flertal av dem, som vi har sett, vände sig även till de dödas andar för assistans. 

För vissa räckte dock inte detta, utan de sökte sig till mäktigare krafter för hjälp: gudomar. Det 

mest extrema fallet är nog den sacerdos, som Dido anställt för att låtsas befria henne från sin 

olyckliga kärlek, men som i själva verket satte upp det likbål där drottningen istället tog sitt liv 

och uttalade en ödesdiger förbannelse (se följande avsnitt). Denna sacerdos, förmodligen ändå 

i tron att hon skulle utföra en kärleksmagisk rit, framställer Vergilius såsom åberopande så 

många som trehundra gudar, varav några nämns vid namn: Hecate, Diana, Erebos och Chaos 

(Verg. Aen.IV.509-511). Den gamla gumman hos Ovidius, benämnd som anus, men även 

identifierad som en lena (se avnittet ”Lena”), ses under sin magiska rit offra till Tacita (se 

avsnitt ”Anus”). Ovidius berättar senare att denna gudinna var en nymf, som berövats på sin 

tunga och förvisats till underjorden (Ov. Fast.II.571-616). Tibullus hävdar att hans anställda 

saga, som förser honom med en besvärjelse för att dölja en kärleksaffär för hans älskarinnas 

make, besitter kraften att tämja Hecates vilda, underjordiska hundar och att hon har skänkt ett 

offer åt ”magicos deos” (”de magiska gudarna”; Tib. I.2.54, [se avsnitt ”Saga”]; 63-6429).  

     Vilka var då ”de magiska gudarna”? Vi har redan fått namn på några av dem, men uppsjön 

av romerska gudar, deras ursprungsbetydelser och senare grekiska assimilationer, är inte en lätt 

uppgift att ta sig igenom – och inte heller en som ligger innanför ramarna av denna 

undersökning. Således nöjer vi oss under diskussionens gång med de vanligaste aspekterna av 

                                                      
29 ”[…] nocte serena / concidit ad magicos hostia pulla deos.” 
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”Nox, et Diana, quae silentium regis 

arcana cum fiunt sacra, 

nunc, nunc adeste, nunc in hostilis domos 

iram atque numen vertite!” 

(Hor. Epod.5.51-54) 

 

”Nox, och Diana, du som regerar över tystnaden 

när mystiska, hemliga riter äger rum, 

nu, nu, var närvarande, vänd nu vrede och 

gudomlig kraft mot fientliga hus!” 

(Egen översättning) 

 

dessa gudomar. Att döma av våra andra texter var just Hecate –  förknippad med måne, natt och 

trollkonst – och Diana – jaktens, månens, naturens, de vilda djurens och de tredelade 

vägkorsningarnas gudinna – de mest frekvent åkallade gudomarna,30 tillsammans med Nox – 

den besjälade Natten och mor till de inte sällan åkallade furierna – och Proserpina, dödsrikets 

gudinna.31 

 

Horatius tycks ha varit särskilt förtjust i att låta sina karaktärer, främst Canidia och Sagana, 

bruka gudomligt assisterad magi. I hans satirdikt med dessa två häxor i huvudrollerna sägs de 

av Priapus-fågelskrämman åberopa Hecate och en av de tre furierna, Tisiphone, under det att 

de utför en bindande kärleksförtrollning med bland annat vax- och ulldockor samt döda andars 

hjälp (Hor. Sat.I.8.33-34; se även avsnitt ”Nekormanti, ’dockor’ och knutar”).32 I Horatius’ 

femte epod, som vi redan är bekanta med, är det Canidia som får uppgiften att kalla på gudarna, 

medan Sagana skvätter vatten från Avernus (sjön i underjorden) runtomkring i huset, Veia 

gräver gropen åt den stackars pojken och Folia lockar ner månen och stjärnorna från himlen 

(Hor. Epod.5.25-46, se avsnitt ”Prostitution”). Canidia kallar på Nox och Diana på följande vis: 

 

 

 

 

 

Här påpekar hon att Diana särskilt åkallas vid mystiska och hemliga riter för att skapa tystnad. 

Nox, Natten, ger ju då mörkrets beskydd och döljer deras skändliga handlingar. Det skulle 

dessutom kunna vara anledningen till att himlen och stjärnorna, som ger ljus om natten, först 

har kallats ned från himlen av Folia (Hor. Epod.5.45-46, se avsnitt ”Prostitution”). Att be 

gudinnorna dölja att riten äger rum ter sig alltså vara lika viktigt som att ”vända vrede och 

gudomlig kraft mot fientliga hus”. 

     Diana, som i sin vanliga aspekt ofta räknas till de olympiska gudomarna, får vi lära mer om 

i epod 17. Där vädjar berättarjaget till Canidia att hon ska släppa honom genom att, likt Canidia 

själv, svära vid Proserpinas rike (underjorden) och Dianas numen (gudomliga kraft), som han 

menar inte bör åkallas. Det avslöjar då att det är en förbjuden aspekt av Diana som Canidia 

dyrkar: 

                                                      
30 Hecate (Hekate) var från början en grekisk gudinna. Redan hos grekerna identifierades hon ibland med 

Artemis (Diana, jaktens gudinna) och Selene (Luna, månens gudinna) och hos romarna benämns hon både med 

sitt grekiska namn och som Trivia (en av de tre Diana). I dessa texter verkar de vara en och samma, emedan de 

aldrig åkallas tillsammans i en och samma dikt, utan det är antingen det ena eller det andra namnet som nämns. 
31 För mer om grekisk-romerska gudomar, se Cotterell & Storm 2015, 10-91. 
32 ”Hecaten vocat altera, saevam / altera Tisiphonen.” 
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“Iam iam efficaci do manus scientiae, 

supplex et oro regna per Proserpinae, 

per et Dianae non movenda numina, […]” 

Hor. Epod.17.1-7) 

 

”Ja, ja, jag ger mig, [dina] konster fungerar! 

Och jag ber, vädjande, vid Proserpinas riken, 

vid Dianas gudomliga väsen, som inte bör störas […]” 

(Egen översättning) 

 

“His actis propere exsequitur praecepta Sibyllae.  
[…] 
quattuor hic primum nigrantis terga iuvencos 

constituit frontique invergit vina sacerdos, 

et summas carpens media inter cornua saetas                

ignibus imponit sacris, libamina prima, 

voce vocans Hecaten caeloque Ereboque potentem. 

supponunt alii cultros tepidumque cruorem 

succipiunt pateris. ipse atri velleris agnam 

Aeneas matri Eumenidum magnaeque sorori                
ense ferit, sterilemque tibi, Proserpina, vaccam; 

tum Stygio regi nocturnas incohat aras 

et solida imponit taurorum viscera flammis, 

pingue super oleum fundens ardentibus extis. 

ecce autem primi sub limina solis et ortus                

sub pedibus mugire solum et iuga coepta moveri 

silvarum, visaeque canes ululare per umbram 

adventante dea. […]” 
(Verg. Aen.V.236; 243-259) 

 

 

”Sedan skyndar han sig att utföra sierskans order. 

[…] 

Fyra stutar med kolsvart rygg leds fram till prästinnan 

nu att offras. Med vin begjuter hon först deras hjässor; 

pannans yttersta ragg mellan hornen avskär hon, kastar 

förstlingsoffret på helig eld, och anropar högljutt 

Hekate, mäktig i himlens höjd och Erebos’ avgrund. 

Andra sticker sin kniv i struparna, samlar det varma 

blodet i skålar. Åt furiers mor och den vördade systern 

slaktar Aeneas själv med sitt svärd ett svartulligt tacklamm, 

därpå en ofruktbar ko till din, Proserpinas, ära. 

Sedan han nattliga altaren rest åt dödsrikets konung 

låter han bränna på dem de dödade tjurarna hela; 

rykande inälvor dränker han in i rikligt med olja. 

Plötsligt, just då en stigande sol är nära sin tröskel 

hörs under fötterna växande dån, och skogarnas ryggar 

darrar; ut skuggors djup tränger skall av hundar: gudinnan 

är det som nalkas nu. […]” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

  

 

 

 

Det tycks finnas en viss röd tråd för vilken sorts gudomar som åberopas av ”häxorna” i våra 

texter, nämligen att de alla är kvinnliga och på något vis associerade med mörker och förbud. 

Det är kanske inte så förvånande för oss idag att det är fråga om ”onda” gudomar, men att det 

skulle finnas en klar gräns mellan onda och goda gudar verkar dock inte ha varit lika givet för 

romarna. Detta tydliggörs särskilt om vi ser till följande textstycke ur Aeneiden. Här möter vi 

en kysk sibylla i Apollos och Trivias (Dianas33) tjänst (se även avsnittet ”Sacerdos”), vilken 

Aeneas och trojanerna har ombetts av Anchises’ (Aeneas far) ande att uppsöka för att kunna 

hälsa på honom i underjorden. Där har han lovat att visa vad Jupiters befallning att uppsöka 

Latiums kuster kommer att innebära för det trojanska folket (Verg. Aen.V.724-737). 34 

Prästinnan hjälper sedan Aeneas att komma ner i underjordens grotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergo, en kysk sierska hjälper och instruerar, på gudomlig befallning, den romerske idealmannen 

Aeneas att offra nattetid – vilket vi har sett var olagligt för kvinnor – till just de gudomarna, 

vilka vi har sett våra ”häxor” åkalla, däribland Hecate (Trivia/Diana), Proserpina och furiernas 

mor Nox. Ändå är det inget som här uttryckligen framhålls såsom nefas (gudomlig orätt), utan 

                                                      
33 Trivia: ”korsvägarnas gudinna”, en av de tre aspekterna av Diana, Apollos syster, som har en stark koppling 

till/är utbytbar med Hecate, vilket är gudinnan som sacerdos här kallar på. 
34 ”nate, […] / imperio Iovis huc venio, […] ditis tamen ante / infernas accede domos et Averna per alta / 

congressus pete, nate, meos. […] huc casta Sibylla / nigrarum multo pecudum te sanguine ducet. / tum genus 

omne tuum et quae dentur moenia disces.” 
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”Inest igitur in animis praesagitio extrinsecus 

iniecta atque inclusa divinitus. Ea, si exarsit 

acrius, furor appellatur, cum a corpore animus 

abstractus divino instinctu concitatur.”  

(Cic. De Div. I.31) 

“Således finns kraften att förutspå (‘praesagitio’) inuti sinnena 

[hos människor], sedan den utifrån har ingjutits och inneslutits 

på ett gudomligt vis. Denna [kraft], om den har utbrutit på ett 

våldsamt vis, kallas ’furor’, [vilket sker] när sinnet rycks hän 

från kroppen och drivs av en gudomlig instinkt.”  

(Egen översättning) 

 

tvärtom beskrivs offret ske ”i helig eld” ovan. Kanske är det då inte själva åkallandet av de 

ktoniska gudarna per se som är skändligt, utan anledningen och sättet? Att ändra på ödet, som 

en kärleksdryck gör, verkar vara det som är nefas, medan det att söka svar om sin gudomliga 

befallning, som Aeneas gör, är fas (gudomlig rätt). Bevisligen var åberopandet av gudar, vilka 

det än gällde, inget som var moraliskt svart eller vitt. 

     Möjligtvis är det då enklare att dra slutsatser om vilka preferenser författarna hade att låta 

sina karaktärer vända sig till gudomar eller inte. Det är tydligt att Horatius och Vergilius är de 

som mest vill framhålla de underjordiska, förbjudna gudarnas inblandning i kärleksmagi, 

medan elegiförfattarna Ovidius, Propertius och Tibullus gärna presenterar sina ”häxor” som 

vanliga människor (snarare än någon sorts ”onda prästinnor”), som har lärt sig magiska konster 

utan någon gudomlig assistans. 

 

5.3.2 Magi och furor 
Hittills har vi presenterats för vad jag skulle kalla “lärda häxor”, det vill säga magiutövare, som 

med hjälp av antingen nattliga gudomar eller med sin örtkunskap har åstadkommit kärleksmagi 

åt antingen en beställare eller åt sig själva. Dessa är de vanligast förekommande, men bevisligen 

kunde även ”olärda icke-häxor” frammana viss magi, närmare bestämt förbannelser. 

Förutsättningen för de olärdas magi har jag funnit vara begreppet furor, vilket dock är ett 

tämligen mångtydigt sådant. 

     Den lexikaliska definitionen av furor är först och främst ”raseri” och ”vansinne”, men den 

spänner också över innebörderna ”kärleksyra”, ”backantisk hänryckning” samt i 

pluralis ”hämndande” (Ahlberg 1994, 372). Det nära besläktade furia definieras likadant, men 

med en förmodad förstärkt känsla av feminin dårskap, då dess kapitaliserade form, Furia, 

betecknar de kvinnliga gudomliga väsen som kom med hämnd och plågor, furierna (Ahlberg 

1994, 371). Cicero påstår att furor är tillståndet när människor används som redskap för 

förutsägelser, då själen våldsamt avlägsnats från kroppen av en slags gudomlig instinkt (cf. 

Verg. Aen.VI.45-51, se avsnitt ”Sacerdos”):      

 

 

 

 

 

Att komma till detta utomsinnliga tillstånd, som furor beskrivs som, visar sig även kunna ske 

utan en gudomlig instinkt, nämligen genom begreppets egen innebörd: vansinne triggat av 
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“Ergo ubi concepit furias evicta dolore 

decrevitque mori, tempus secum ipsa modumque 

exigit […]” 

(Verg. Aen. IV.474-476) 

”Bruten av sorg, sen hon nu släppt furier in i sitt hjärta 

och bestämt sig att dö, planerar hon sättet och stunden.” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

”ipsa mola manibusque piis altaria iuxta 

unum exuta pedem vinclis, in veste recincta, 

testatur moritura deos et conscia fati 

sidera; tum, si quod non aequo foedere amantis                

curae numen habet iustumque memorque, precatur.” 

(Verg. Aen. IV.517-521) 

 

”Dido står själv vid altaret, bär i renade händer 

mjölet; ena foten är bar, hon har avtagit gördeln. 

Gudar och stjärnor som känner allt begär hon till vittnen 

inför sin död, och ber till en rättvis och minnesgod gudom, 

om någon sådan finns för kärlek som ej blev besvarad.”  

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

kärleksyra eller hämnd. På det förra finner vi exempel hos Vergilius och på det senare hos 

Horatius. Låt oss börja med Vergilius. 

 

Den fjärde sången av Vergilius stora nationalepos Aeneiden handlar om Dido, Karthagos 

drottning, som efter att ha lyssnat till Aeneas, den trojanske hjälten som sedan blir det romerska 

folkets stamfader, faller för honom. I början av sången beklagar sig Dido, inför sin syster, över 

sin kärlek till Aeneas, vilken inte borde infinna sig i och med att hennes hjärta egentligen 

föralltid borde tillhöra hennes avlidne make, Sychaeus. Systern, Anna, menar att ett förbund 

mellan Dido och Aeneas skulle gynna den nybildade staden och uppmanar Dido att söka 

gudarnas nåd och blidka dem med offer (Verg. Aen.IV.6-53). Drottningen övertygas och hennes 

kärlek släpps lös, medan hon såsom ”pulcherrima” (mycket vacker) uträttar offer till heliga 

gudomligheter (Verg. Aen.IV.53-64). Vidare i sången beordrar översteguden Jupiter, genom 

sitt sändebud Mercurius, Aeneas att överge Dido och sätta kurs mot Latium för att grunda sitt 

hem (Verg. Aen.IV.265-275). Då Dido får nys om hans planerade avfärd ser vi början på hennes 

furor. Här gör Vergilius det extra tydligt att furor inte bara är vanlig galenskap, utan något 

fullkomligt bortom sinnets kontroll – vilket för tankarna tillbaks till Ciceros egen definition 

ovan – genom att jämföra Dido med menader (följeslagarinnor till vin- och fruktbarhetsguden 

Bacchus), vilka var kända för sina orgiastiska yror (Verg. Aen. IV.296-303).35 Drottningen 

uppslukas av furor, framkallad av sitt brustna hjärta, och hon ser ingen annan utväg än att ta 

sitt liv och vända sig till en sacerdos och magicae artes som svepskäl för att anordna 

självmordet: 

 

 

 

 

Ett bål byggs upp och den anlitade sacerdos påbörjar den iscensatta magiska kärleksriten, som 

Dido lurat sin syster ska befria henne från sin olyckliga kärlek. Dido tar dock som planerat 

saken i egna händer och förbereder sig istället på att ta sitt liv: 

 

 

   

 

                                                      
35 ”At regina dolos (quis fallere possit amantem?) / praesensit, motusque except prima futuros / omnia tuta 

timens. Eadem impia Fama furenti / detulit armari classem cursumque parari. / saevit inops animi totamque 

incense per urbem / bacchatur, quails commotis excita sacris / Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho / 

orgia nocturnosque vocat clamore Cithaeron.” 
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”[…] ingeminant curae rursusque resurgens 

saevit amor magnoque irarum fluctuat aestu.” 

(Verg. Aen. IV.531-532) 

 

”[…] hon tärs av fördubblande kval, och ånyo 

flammar kärleken upp i rasande vågor av vrede.”   

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

”Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras, 

tuque harum interpres curarum et conscia Iuno, 

nocturnisque Hecate triviis ululata per urbes 

et Dirae ultrices et di morientis Elissae,                

accipite haec, meritumque malis advertite numen 

et nostras audite preces. si tangere portus 

infandum caput ac terris adnare necesse est, 

et sic fata Iovis poscunt, hic terminus haeret, 

at bello audacis populi vexatus et armis,                

finibus extorris, complexu avulsus Iuli 

auxilium imploret videatque indigna suorum 

funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae 

tradiderit, regno aut optata luce fruatur, 

sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena. 

haec precor, hanc vocem extremam cum sanguine fundo. 

tum vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum 

exercete odiis, cinerique haec mittite nostro 

munera. nullus amor populis nec foedera sunto. 

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor                

qui face Dardanios ferroque sequare colonos, 

nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires. 

litora litoribus contraria, fluctibus undas 

imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque.' 

(Verg. Aen. IV.607-629) 

                

”Sol, som ser och lyser världens verk med din låga, 

du som anstiftat allt och känner min olycka, Juno, 

Hekate, frambesvuren med skrik i nattliga gatuhörn. 

Furier, ni som tar hämnd, och ni, den döende Didos 

gudar, lyssna nu, och vänd er makt mot de usla 

som de förtjänar; hör min bön. Ifall denne brottsling 

oundvikligen måste nå hamn och anlöpa kusten 

– om detta är den högstes beslut, och ödet så kräver –  

må han åtminstone, ansatt i krig av orädda folkslag, 

bortkörd från eget land och ryckt ur Askanios’ armar 

ömkligen tvingas tigga om hjälp och åse de sinas 

skymfliga död; och nödgad till fred på dåliga villkor, 

låt honom aldrig få njuta sin tron och livet han drömde 

utan i förtid dö, och obegravd ligga i sanden. 

Det är min bön, mitt sista rop innan blodet mig lämnar. 

Ni, o tyrer, förfölj hans ätt och dess framtida släkten 

ständigt med hat, och bringa så min aska er hyllning. 

Mellan vårt land och hans får inget förbund, ingen vänskap 

finnas. Ur mina döda ben må er hämnare uppstå, 

och må med svärd och eld det dardanska nybyggarföljet 

jagas nu och i varje tid, närhelst det finns krafter! 

Strand mot strand, och hav mot hav, och vapen mot vapen, 

ber jag er om; och låt våra barnbarn strida för evigt!”/  

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

 

Här står hon alltså vid altaret, likt en ”häxa” med sin från gördel befriade midja och bara fot (cf. 

Hor. Sat.I.8.2436; Hor. Epod.5.2537), medan hon ber till en välvillig gudomlighet, till skillnad 

från de lärda ”häxor” som vi i föregående avsnitt har sett åberopa nattliga, förbjudna gudomar. 

Detta är för mig ett bevis på Didos osäkerhet och samvetskval. Hon har, om man så vill, en fot 

i varje läger: en sandalförsedd fot som sårad och förkrossad ber om en död beviljad av gudar, 

som ska befria henne från sorgen; och en ”häxlik”, bar fot, driven av furor och full av 

hämndlystenhet. Bevisligen tar den bara foten det avgörande steget: 

 

 

 

Efter en lång natt med sina kval ser hon nu Aeneas, på förnyad order av Jupiter, fara iväg för 

gott och Didos furor blir fullkomlig. Genom den förbannar hon, likt vilken lärd ”häxa” som 

helst, Aeneas och hela det trojanska (snart romerska) folket genom att kalla på bland annat den 

förbjudna Hecate och furierna själva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen, när furor tagit över den nu utomsinnliga Dido vänder hon sig till nattliga gudomar, 

hennes klädsel beskrivs likt en ”häxas” och hon antyds dessutom använda sig av någon form 

                                                      
36 “vidi egomet nigra succinctam vadere palla / Canidiam, pedibus nudis passoque capillo.” 
37 “at expedita Sagana […]” 
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”sub haec puer iam non ut ante mollibus 

lenire verbis impias, 

sed dubius unde rumperet silentium 

misit Thyesteas preces: 

’venena magnum fas nefasque, non valent 

convertere humanam vicem; 

diris agam vos; dira detestatio 

nulla expiatur victima; 

quin, ubi perire iussus expiravero, 

nocturnus occurram Furor 

petamque vultus umbra curvis unguibus, 

quae vis deorum est Manium, 

et inquietis adsidens praecordiis 

pavore somnos auferam: 

vos turba vicatim hinc et hinc saxis petens 

contundet obscenas anus; 

post insepulta membra different lupi 

et Esquilinae alites; 

neque hoc parentes heu mihi superstites 

effugerit spectaculum.” 

(Hor. Epod.5.83-102) 

 

”Vid detta [försökte] pojken inte längre, såsom förut, 

beveka de skändliga [”häxorna”] med milda ord, 

utan, tvivlande på hur han skulle bryta tystnaden, 

vräkte han ur sig förbannelser av Thyestes’ kaliber: 

’gifter är varken en stor gudomlig rätt eller orätt, 

de är inte mäktiga nog att ändra ett mänskligt öde; 

jag skall driva er från vettet; en grym förbannelse 

kan inte sonas med något offer; 

faktum är, när jag, tvingad att dö, tar mitt sista andetag 

skall jag möta er såsom en nattlig Furie 

och likt ett spöke fara ut mot era ansikten med krokiga naglar, 

vilket är en kraft hos de gudomliga manerna. 

Därtill skall jag, sittande på era oroliga bröst, 

driva bort er sömn med rädsla: 

från gata till gata skall en från alla håll stenkastande folkhop  

slå ned er, otäcka haggor! 

Därefter skall Esquilinens vargar och fåglar 

sprida ut era obegravda lemmar; 

och mina föräldrar, som ack skall leva längre än jag, 

kommer inte detta spektakel undgå.” 

(Egen översättning) 

 

av nekromanti (”ur mina döda ben må en hämnare uppstå”, se ovan). Detta är möjligen ett 

medvetet tillägg av Vergilius för att indikera att Dido nu korsat gränsen för vad som ansågs 

vara värdig religionsutövning, vilket hon ägnat sig åt före denna stund. Hursomhelst, kan det 

tämligen säkert konstateras att Didos förbannande bön till Sol, Juno, Hecate, furierna och 

hennes dödsgudar besvaras, emedan ett ständigt krig mellan romare och karthager kom att 

utkämpas, den kände Hannibal kom som en hämnare från Didos döda ben och Aeneas sägs ha 

dött en oförklarlig död.38 

 

Ytterligare ett exempel på när furor tycks kunna frammana en förbannelse hos en döende utgörs 

av Horatius’ puer (pojke), vars lever Canidia och hennes häxkollegor planerar att koka sin 

kärlekssoppa på (se avsnitt ”Prostitution” ovan). Denne timide och från början vädjande pojke 

uppfylls av en sådan furor, driven av vrede och hämndlystnad över sin orättvisa död, att han 

hotar med att själv bli en nattens besjälade Furor med hjälp av maniska gudomars kraft. Han 

häver då gentemot ”häxorna” ur sig thyestiska förbannelser39 – något som förmodligen inte 

lämnade en liten pojkes mun varje dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppenbarligen är furor ett tillstånd som framkallas av starka, utomsinnliga känslor. Till skillnad 

från Ciceros diskussion kring furor i samband med profetisk förmåga, verkar furor i dessa 

sammanhang driva de vansinnigas själar till att själva åkalla gudomar (snarare än att påverkas 

                                                      
38 Mer om förbannelsens verkan: se kommentar till rad 615-20 i Björkesson 1988, 311. 
39 Thyestiska förbannelser: ”Thyesteas preces: proverbial of a call for vengeance. Thyestes, a Tantalid, 

unwittingly ate his own children, then cursed the chef, his brother Atreus.” (Mankin 1995, 133).  
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Idque, ut modo dixi, facilius evenit appropinquante 

morte, ut animi futura augurentur. 

(Cic. Div.I.XXXI.64-65) 

 

“Och, såsom jag nyss sade, sker det enklare när 

döden stundar, att själar profeterar om vad som 

komma skall.” 

(Egen översättning)   

“num mea Thessalico languent devota veneno 

corpora? num misero carmen et herba nocent, 

sagave poenicea defixit nomina cera 

et medium tenuis in iecur egit acus? 

carmine laesa Ceres sterilem vanescit in herbam, 

deficient laesi carmine fontis aquae, 

ilicibus glandes cantataque vitibus uva 

decidit, et nullo poma movente fluunt. 

Quid vetat et nervos magicas torpere per artes?” 

(Ov. Am.III.7.27-35)  

“Har mina länders kraft förlamats av gift från Thessalien? 

Skadar mig, stackars karl, kanske en magisk dekokt? 

Har en häxa [saga] förknippat mitt namn med en rödaktig vaxbild 

och tryckt en spetsig nål rakt i levern på den? 

Svartkonst förvandlar säd på ett fält till förtorkade halmstrån, 

och den kan även förmå källor att helt torka ut. 

Ollonen tappar en ek genom svartkonst och vinstocken druvor; 

Fruktträd förlorar sin frukt utan all påvisbar grund. 

Kan inte likväl muskler och nerver förlamas av svartkonst? 

Kanske mitt underliv därför har tappat all kraft?  

(övers. av John Köhler) 

av en ”gudomlig impuls”) för att förbanna sina fiender med egna illabådande förutsägelser. 

Cicero själv medger dessutom att stundande död, vilket är fallet i båda våra exempel, stärker 

den förutspående förmågan hos den döende: 

 

 

 

Även om det inte säkert kan sägas om pojkens förbannelse gick i uppfyllelse eller ej, i och med 

diktens abrupta slut, är det tydligt att hans sinnelag gör en kvick helvändning från skräckslagen 

till hämndlysten i anslutning till begreppet furor. Detta tillstånd, då själen är utom sig själv, 

visar sig vara en drivkraft för honom att ta mod till sig att åkalla Manerna, dödsandarna, och 

uttala en förbannelse. Däremot, vilket ovan visats, kan det slutledas att Didos förbannelse gick 

i uppfyllelse och att hon således, driven av furor, framgångsrikt iklädde sig rollen som ”häxa” 

innan hon tog sitt liv med Aeneas’ svärd uppe på det anrättade bålet. 

 

5.4 Synen på kärleksmagi och genrens påverkan 
I inledningen till denna text gjorde Ovidius sin åsikt klar i Ars amatoria: att kärleksdrycker inte 

fungerar i längden, utan att de skadar flickor och bör betraktas som ”nefas” (ej [gudomligt] 

accepterade, skändliga). I ett annat av hans verk, Amores, tycks han dock mer benägen att tro 

att kärleksmagi ändå fungerar. Ovidius, berättarjaget i verket, ligger i denna dikt invid en vacker 

kvinna, men dessvärre, hur attraktiv han än finner henne, misslyckas han att inleda en kärleksakt. 

Hans första tanke vid sin plötsliga impotens är här att en saga smugit i honom thessaliska gifter, 

skadliga örter eller ristat in hans namn på en lertavla (se även avsnitt ”Saga”): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna dikt verkar Ovidius vilja skylla ifrån sig för att slippa erkänna för sig själv att han inte 

kan kontrollera sin sexuella förmåga – något som en man med virtus (dygd, tapperhet, mandom) 

borde kunna. På samma vis ger den vackra flickan vid hans sida två alternativ till varför hon 

inte lyckas upphetsa honom. Det första alternativet hon ger är att en venefica har förhäxat 



 40 

”unde tuos primum repetam, mea Cynthia, fastus? 

quod mihi das flendi, Cynthia, principium? 

qui modo felices inter numerabar amantes, 

nunc in amore tuo cogor habere notam. 

quid tantum merui? quae te mihi carmina mutant?” 

(Prop. Eleg.I.18.5-9) 

 

”Ursprunget, Cynthia, till ditt förakt, var är det att söka? 

Vad menar du är skäl, Cynthia, till min gråt? 

Jag som räknades nyss bland lyckliga älskares skara 

upplever kärleken nu bara som smälek och skam. 

Är jag förtjänt av det? Har trolldom förhäxat ditt sinne?” 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

“ille potest nullo miseram me linquere facto, 

et qualem nolo dicere habere domi? 

gaudet me vacuo solam tabescere lecto? 

si placet, insultet, Lygdame, morte mea! 

non me moribus illa, sed herbis improba vicit: 

staminea rhombi ducitur ille rota; 

illum turgentis ranae portenta rubetae 

et lecta exsectis anguibus ossa trahunt 

et striges inventae per busta iacentia plumae 

cinctaque funesto lanea vitta toro.  

si non cana canunt mea somnia, Lygdame, testor, 

poena erit ante meos sera sed ampla pedes,” 

(Prop. III.6.21-32) 

“Mig, den skuldlösa, överger han, och en annan jag inte 

värdigas nämna ens låter han bo i sitt hus! 

Njuter han av att jag trånar bort på mitt ensamma läger? 

Må han, om han har lust, dansa av fröjd på mitt lik! 

Inte med älsklig charm, men med örter, har den där häxan [illa] 

vunnit segern: han leds av hennes trollsnurras tråd, 

lockas ifrån mig med magiskt gift från svällande paddor 

eller en uppskuren orms samlade kotor och ben, 

ugglefjädrar hon fann på söndervittrade gravar, 

rester av täcken för lik, knutna ihop till ett band. 

Talar drömmarna sant, o Lygdamus, då får han lida, 

sent men kännbart, sitt straff, krälande inför min fot. 

(övers. av Ingvar Björkeson)  

honom och det andra att han är utmattad efter en annan kärleksakt (Ov. Am.III.7.79-84, se 

avsnitt ”Venefica”). Båda parterna skyller alltså sina egna brister på kärleksmagi. 

 

Detsamma mönster finner vi hos Propertius, som också letar efter något att skylla sin älskade 

Cynthias plötsligt uppblossade förakt mot honom på: 

 

 

 

 

 

I en annan dikt i samma verk berättar slaven Lygdamus för Propertius om vad hans domina, 

samma Cynthia, har utbrustit, sedan hon genom spådomsdrömmar hade fått för sig att 

Propertius inte varit henne trogen. Hon menar att det beror på en namnlös kvinna som osedligt 

(non moribus) har vunnit honom med magiska knep: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det verkar bestämt som om det finns en återkommande vana att använda sig av påstådda ”häxor” 

och kärleksmagi som syndabockar för sina egna brister och misslyckanden i kärlek och erotik. 

Bevisligen brukades detta av både män, såsom våra ovan nämnda författare, och kvinnor, såsom 

Ovidius’ vackra älskarinna i Amores och Propertius’ Cynthia. Männen tycks lägga skulden 

på ”häxor” med syfte att skydda sina roller som dominanta och viriles (manliga) män med virtus 

(dygd, tapperhet, mandom), det vill säga som romerska idealmän. Kvinnornas beskyllningar 

gentemot andra kvinnor, som de påstår har fördärvat deras män med magi, verkar snarare bero 

på att skydda sina egna varumärken som prostituerade, då de använder sina konkurrenter, andra 

prostituerade kvinnor, som syndabockar genom att svartmåla dem som ”häxor”. 
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“at vos, deductae quibus est fallacia lunae 

et labor in magicis sacra piare focis, 

en agendum dominae mentem convertite nostrae 

et facite illa meo palleat ore magis! 

tunc ego crediderim vobis et sidera et amnes 

posse Cytaeines ducere carminibus. 

(Prop. I.1.19-24) 

 

“Ni vars uppgift det är att nedkalla månen med svekfull 

konst och på magisk eld sona med offer vår skuld, 

skynda, ingrip strax, förvandla min älskades sinne, 

blekare, mera än min, gör hennes anletes hy! 

Då skall jag tro er om att kunna med en kytaisk 

trollformel styra fritt floders och stjärnbilders lopp. 

(övers. av Ingvar Björkeson) 

 

Samtidigt som konceptet att beskylla ”häxors” förmågor för egna brister flitigt används av våra 

författare, uttrycker de även en viss skepsis mot dessa förmågor. Propertius är exempelvis tydlig 

med att han inte tror något förrän han själv har bevittnat det: 

 

 

 

 

 

I samma anda skriver Horatius i ett brev till en viss Florus att det är en last (vitium) att inte 

skratta åt sagae, det vill säga att vara rädd för dem (Hor. Epist.II.2.205-209),40 vilket indikerar 

att Horatius inte tar ”häxor” och magi på allvar. Tibullus är inte heller övertygad, emedan han 

är ängslig över om det som hans anställda saga har lovat honom, nämligen att Delias make ska 

bli ovetande om deras kärleksaffär, verkligen går att lita på (Tib. I.2.43-44, 55, 57, 61).41 

      

Fastän tveksamhet till kärlekshäxeriernas effektivitet uttrycktes, förefaller dessa ändå vanligen 

ha använts som invektiv. Att skylla ifrån sig på svartkonster verkar inte ha varit ovanligt varken 

bland män eller kvinnor, vilket sågs ovan. Detta, i samband med läskiga, men 

skrattretande ”spökhistorier” à la Horatius om sådana ”kärlekshäxor”, tyder på att romarnas 

syn på kärleksmagi inte var särskilt positiv, utan att den snarare var något som fruktades. Å 

andra sidan är naturligtvis litterära genrer också något som bör diskuteras vid ett sådant 

påstående.     

     Det faktum att den augusteiska eran bjuder på ett smörgåsbord av ”häxor” och magiska 

berättelser reflekterade säkerligen tidens intresse av ämnet. Hursomhelst måste dock ett visst 

överseende finnas för författarnas olika genrer och deras bakomliggande syften måste också tas 

i åtanke vid tolkningen av deras spegling av det samtida samhällets syn på kärleksmagi. Detta 

ter sig forskarna vara eniga om och villiga att konstatera (se exempelvis Barbette Stanley Spaeth 

2014, 43), men mig veterligen är det få som vidare har undersökt hur genrerna och olika 

perspektiv av dem kanske faktiskt kan säga oss något ändå om hur författarna tänkte 

kring ”häxor” och magi. Här följer således ett ödmjukt försök. 

     Horatius epoder och satirer är just satirer och med stor sannolikhet avsedda att i dikterna 

som berör magi driva med den och dess ofta påstådda ineffektivitet. Å andra sidan kan Horatius’ 

                                                      
40 “non es avarus: abi. quid? cetera iam simul isto / cum vitio fugere? Caret mortis formidine et ira? / somnia, 

terrors magicos, miracula, sagas, nocturnos lemures portentaque Thessala rides?” 
41 “nec tamed huic credit coniunx tuus, ut mihi verax / pollicita est magico saga ministerio. / […] haec mihi 

composuit cantus, quis fallere posses. / ille nihil poterit de nobis credere cuiquam, / […] / quid? credam?” 
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”in quartum surgens comprensus deprimor annum, 

cum possem matri dulcis et esse patri.  

eripuit me saga manus crudelis ubique  

cum manet in terris et nocit arte sua.   

vos vestros natos concustodite, parentes”  

(Watson 2003, 176: CIL vi. 19747) 

 

”Efter att ha växt upp under fyra år, då jag kunde  

vara min mor och far kär,  

begravdes jag sedan jag tillfångatagits. 

En saga ryckte bort mig med sin grymma hand. 

Föräldrar, så länge som hon förblir på jorden  

och gör skada med sin konst, vakta era barn!” 

(Egen översättning) 

 

mörka humor lika troligt grunda sig i samhällets verkliga rädslor. Epoder och Satirer är trots 

allt skrivna under 40-30-talen f.Kr. (Conte 1994, 293), vilket var en turbulent tid i romersk 

politisk historia med inbördeskrig och maktkaos. Denna oroliga samtid handlar dessutom flera 

av epoderna uttryckligen om (ex. nr.1,7,9,16), vilka ramar in dikterna om Canidias häxerier 

såsom ytterligare ett missnöje i Rom, en stad som enligt författaren höll på att förfalla (Hor. 

Epod.16.1-2). Med detta sammanhang ger Horatius ett intryck av att denna häxkonst var något 

som verkligen pågick och därtill var ett problem – och således naturligtvis var ett lämpligt offer 

för hans satiriska penna. Här hänvisas ofta från epod 5 till en gravskrift från Esquilinen över en 

4-årig pojke som bevismaterial för att exakt denna typ av kärleksriter faktiskt ägde rum: 

  

 

 

 

 

     Vad beträffar Vergilius finns skäl att misstänka en ännu större genrebundenhet. Visserligen 

kan erinras att Vergilius i nationaleposet Aeneiden lade orden ”[…] magicas invitam accingier 

artes” / ”[…] motvilligt blott jag tillgriper magiska konster.” i mun på drottning Dido när hon 

ber sin syster anlita en sacerdos (Verg. Aen.IV.493). I denna mening finner vi förmodligen 

författarens försäkran till sina åhörare att Didos handlande går emot alla ideal för en respektabel 

kvinna med pudicitia (kyskhet). Däremot kan inte detsamma sägas om Didos egen 

magiutövning. Att Vergilius gjorde Dido framgångsrik i sin kärleksförbannelse behöver inte 

nödvändigtvis spegla författarens egen syn på saken. Hur hade det sett ut om den puniska 

drottningen hade misslyckats med sin förbannelse över folkens framtida krig, som redan var 

historia i Vergilius’ skrivande stund? Några forskare (t.ex. Giusti 2018, 199-239) har etiologiskt 

undersökt huruvida Vergilius genom Didos förbannelse ämnade att efterkonstruera ett syfte för 

de tre puniska krigen, vilket verkar vara den rådande uppfattningen. I detta fall kan alltså inte 

Didos förbannelse säga oss någonting om Vergilius’ egen syn på magi, emedan författaren var 

bunden av att skapa historiska samband med sin berättelse. 

 

Samma varningsklocka bör ringa även vid läsningen av elegiförfattarna Ovidius, Propertius och 

Tibullus, då deras kärleksäventyr ofta tas för genrebundna fantasiberättelser. John Köhler, som 

har översatt och tolkat texter av både Ovidius och Tibullus, ifrågasätter milt denna gängse 

uppfattning: 
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Även om enligt mångas mening elegierna är skrivbordsprodukter i den alexandrinska 

diktarskolans anda, verkar åtskilliga av dem genom sin friskhet och åskådlighet, som om de 

ägde det självupplevdas charm. (Köhler 1987, 10) 

 

Själv ansluter jag mig mer till Köhler, eftersom jag anser att all text, fiktiv eller ej, på något vis 

speglar författarens egen tankevärld och därmed kan säga oss något om hur de uppfattade sin 

omvärld, däribland magiska företeelser. Å andra sidan är det också svårt att säga emot Stratton, 

som i forskaren Fritz Grafs fotspår framhåller att författare (inte bara elegiförfattarna) använder 

magi som ett motiv för poetiska syften och anpassar den utefter litteraturens lagar, snarare än 

magiutövandets egna (Stratton 2007, 84). 

 

6. Sammanfattning 
Så, vilka var de romerska ”häxorna”? Barbette Stanley Spaeth uttryckte det väl: 

 
Roman witches are not characters from mythology removed from reality by time and divine 
parentage, but are portrayed as women one might encounter in the market on any day.  

(Stanley Spaeth 2014, 41) 

 

De romerska ”häxorna” var alltså mer eller mindre vanliga kvinnor, som ofta hamnat utanför 

det accepterade samhället, såsom kopplerskor (lenae) och prostituerade. Men det fanns därtill 

de, vars samhällsroll inte framgår: de professionella, kloka kvinnorna, sagae. Till skillnad 

från ”häxorna” i bordellens värld, vilka vi har erfarit arbetade för sina egna syften och kanske 

också sin överlevnad (se avsnitt ”Lena”), så var det till sagae som romaren kunde vända sig till 

för att få magisk assistans i sina kärleksbekymmer. De anställdes som vilken annan yrkestjänst 

som helst, vilket sågs i exempelvis Tibullus dikt I.2 (se avsnitt ”Saga”).  

     Ett begrepp som hos Ovidius användes tillsammans med saga var venefica (giftblanderska) 

(Ov. Am.III.7; se avsnitten ”Saga” och ”Venefica”). I de ynka två fall som detta begrepp 

förekom i uppsatsens undersökta texter visade det sig användas som invektiv mot magiutövaren 

(Hor. Epod.5.71; Ov. Am.III.7.79).  

 

Ett ännu tydligare förakt verkar dock ha funnits mot den magikunniga kopplerskan (lena). Detta 

gjorde elegiförfattarna Ovidius, Propertius och Tibullus glasklart i sina dikter till dessa lenae, 

eftersom de lade sig i deras kärleksförhållanden till kopplerskornas puellae, prostituerade 

flickor (Prop. IV.5; Ov. Am. I.8; Tib. II.6; se avsnitt ”Lena”). Lena ter sig således nästintill ha 

blivit ett värdeladdat skällsord, emedan kopplerskorna skildras såsom sluga, giriga och nesliga 

kvinnor med en stark koppling till vin och berusning (se avsnitt ”Lena”). 
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     De ovan nämnda puellae var alltså skaldernas älskarinnor, under vilka de var såsom 

förslavade. Några av dem tycks dessutom ha haft en viss kunskap om kärleksmagi, exempelvis 

Tibullus’ båda älskarinnor Delia och Nemesis, samt Propertius’ Cynthia (Tib. I.5.37-44, 

II.4.51-60; Prop. I.5.1-12; se avsnitt ”Prostitution”). 

     Äldre prostituerade ”häxor” tror jag går att identifiera hos Horatius, nämligen den välkända 

Canidia och hennes kompanjoner Sagana, Veia och Folia från Epoder (3,5,17) och Satirer (I.8) 

(se avsnitt ”Prostitution”). Denna kvartett benämns som anus (haggor), vilket är ett begrepp 

som har konstaterats även kunna betyda ”häxa”, såväl självständigt som i kombination med 

våra andra begrepp för ”häxa” (se avsnitt ”Anus”). Horatius’ ”häxor” framställs som de 

tydligast stereotypiska ”häxorna”, ja som riktigt fula gamla käringar (anus), helt enkelt. Det är 

också de, vilka flitigast åberopar förbjudna gudomar, till skillnad från de flesta andra anus, 

sagae, veneficae och lenae, vilka arbetar med vad naturen, eller ”övernaturen” om man så vill, 

har att erbjuda: örter, ingredienser från djur, de dödas andar och naturkrafter av diverse slag (se 

avsnitten ”Örter, gifter och andra ingredienser”, ”Naturkrafter”, ”Nekromanti, ’dockor’ och 

knutar” samt ”Gudomar”). 

     Därutöver har magiutövande ”icke-häxor” inkluderats, i form av Vergilius’ Dido och 

Horatius’ puer, i och med sin genom furor (vansinne, kärleksyra) uppflammande förmåga att 

uttala magiska förbannelser. Dessa verkar vara mer sällan förekommande än vanliga ”häxor”, 

men tar stor plats i litteraturen i och med drottning Didos centrala roll i romarnas nationalepos 

Aeneiden (se avsnitt ”Furor och magi).  

 

Vad tyckte romarna om ”häxor” och kärleksmagi då? Det verkar ha funnits en vedertagen 

uppfattning om att ”häxors” kärleksdrycker inte var något som sågs särskilt positivt på, utan 

var en skymf mot gudarnas regler (”nefas”), som Ovidius förklarar i Ars Amatoria II.107 (se 

avsnitt ”Inledning”). Detsamma åsikt kommer fram då Tibullus’ älskarinna, som han söker sig 

till för att dämpa sorgen efter Delias avvisande, påstår att Delia har förhäxat honom genom 

skändliga konster (”[ars] nefanda”; Tib. I.5.42; se avsnitt ”Prostitution”). 

     Därutöver har vi sett prov på att kvinnor har beskyllts av både män och kvinnor för att ha 

utövat kärleksmagi mot dem. Exempelvis skyllde Ovidius sin manliga oförmåga vid en sexuell 

interaktion på en saga, för att bortförklara sin skam, samtidigt som kvinnan bredvid honom 

anklagade en venefica för att ha orsakat hans impotens (Ov. Am. III.7.27-35; III.7.79-84; se 

avsnitten ”Saga” samt ”Synen på kärleksmagi och genrens påverkan”). Propertius frågade sin 

Cynthia om hennes oväntade förakt mot honom hade orsakats av trollkonst och Cynthia i sin 

tur skyllde Propertius’ påstådda otrohet på en kvinna med magiska kunskaper (Prop. I.18.5-9; 
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III.6.21-32; se avsnitt ”Synen på kärleksmagi och genrens påverkan). Att ”häxors” magi 

användes som invektiv hos författarna skulle kunna spegla romarnas egna sätt att förolämpa 

andra, men ett sådant påstående måste tas med en nypa salt, emedan författarna själva samtidigt 

uttrycker en viss skepsis mot magins effektivitet. Poeternas litterära genrer hade nämligen med 

största sannolikhet ett finger med i spelet vad gäller framställningen av både magi och dess 

utövare (se avsnitt ”Synen på kärleksmagi och genrens påverkan”).  

 

Under denna undersöknings gång har en bred och tydlig bild av den romerska 

litteraturens ”kärlekshäxa” trätt fram. Det har konstaterats att hon inte var någon gudomlig 

varelse, utan en mänsklig sådan, som antingen anställdes för att blanda sig i andras 

kärleksaffärer eller använde sig av magiska knep för egna ändamåls skull. Ingredienserna till 

sina besvärjelser hämtade hon främst från naturen och hon kunde ofta själv styra över 

naturfenomenala krafter (se avsnitten ”Örter, gifter och andra ingredienser” 

samt ”Naturkrafter”). Vissa kunde även frammana de dödas andar och därutöver ta nattliga 

gudomar till hjälp (se avsnitten ”Nekromanti, ”dockor” och knutar” samt ”Gudomar”). Med 

alla dessa magiska hjälpmedel kunde alltså den romerska ”häxan” både skapa kärlek och befria 

någon från den, göra makar ovetande om sina partners kärleksaffärer samt orsaka impotens (se 

avsnitten ”Saga”, ”Venefica”, ”Lena” samt ”Anus”).  
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