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Fig. 39. Græsk vase (amfora) fra omkring 500 f.Kr. med gudinderne Hera,
Athene og Afrodite. Da gudinderne ikke kunne blive enige om, hvem der var
skønnest, overdrog de afgørelsen til en trojansk prins ved navn Paris. 

Paris afgjorde striden til Afrodites fordel, og til tak modtog han den
skønneste kvinde på jorden, Helena. Hun var imidlertid gift med Spartas konge
Menelaos, og det blev anledningen til Den Trojanske Krig. Antiksamlingen,
Nationalmuseet, København.

Kapitel 7

Sagnet om Troja

Fortid og nutid
Hos alle folkeslag har man elsket at fortælle sagn
om gamle dage. I en nutid, der måske ikke var alt
for spændende, forestillede man sig en fjern for-
tid, hvor mænd var helte, og hvor afstanden mel-
lem guder og mennesker ikke var større, end at
guderne kunne færdes blandt mennesker.

Ganske som vikingetiden for henved 1000

år siden er en del af danskernes sagnverden, pla-
cerede også grækerne og romerne deres sagnver-
den omkring 1.000 år før deres egen tid. To hel-
tedigte rager op over det øvrige sagnstof, Iliaden
om kampene ved Troja (også kaldet Ilion) og
Odysseen om helten Odysseus’ langvarige hjem-
rejse. Begge heltedigte tilskrives en mytisk digter
ved navn Homer.

Pdf-udgave per 15. august 2014 Af Henrik Bolt-Jørgensen



In angulo cum libello Kapitel 7, side   2

Fig. 40. Sagnene om Troja har inspireret man-
ge kunstnere. Hér har Bertel Thorvaldsen illu-
streret trojaneren Hektors gribende afsked
med hustruen Andromache og sønnen Astya-
nax, som omtales i 6. sang af Iliaden. Tegning
fra omkring 1800.

Fig. 41. Den trojanske hest, gengivet i relief på
en vase af terrakotta fra ca. 675 f.Kr.

Arkæologernes Troja
Nyere udgravninger har identificeret Troja som
en borg, der lå på Lilleasiens vestkyst nær indsej-
lingen til Hellespont, det stræde, der forbinder
Middelhavet med Sortehavet.

Engang omkring 1200 f. Kr. blev denne
borg indtaget af folk fra Grækenland. Borgens
beliggenhed ved indsejlingen til Sortehavet gjor-
de den til et naturligt mål for de første grækere.

Skjaldenes Troja
Beretningen om Trojas indtagelse blev overle-
veret gennem generationer af omvandrende skjal-
de for til sidst at blive nedskrevet omkring 530
f.Kr. Og hvad der oprindeligt var en kamp om fri
adgang til Sortehavets kyster, blev nu til en be-
retning om helte og en skøn kvinde ved navn He-
lena.

Skjaldene fortalte, at det hele begyndte
med et bryllup mellem havgudinden Thetis og
kong Peleus. Guderne var indbudt til festen, dog
havde man undladt at indbyde gudinden for strid
og splid, Eris. Man ville have en fredelig fest.

Men Eris blev vred og kastede et gyldent

æble ind i selskabet. På æblet stod der Til den
skønneste kvinde. Gudinderne Hera, Athene og
Afrodite gjorde alle krav på æblet. Man beslutte-
de derfor at lade en trojansk prins, Paris (også
kaldet Alexandros), afgøre, hvem der var den
skønneste. Alle tre gudinder forsøgte at påvirke
Paris med løfter; såvel Hera som Athene lovede
ham magt, men Afrodite lovede ham den skønne-
ste kvinde, Helena. Valget var let: Afrodite fik
det gyldne æble.

Men der var et problem: Helena var allere-
de gift med Spartas konge, Menelaos. Så da He-
lena var taget afsted med Paris til Troja, sendte
Menelaos bud til broderen Agamemnon, der var
konge over den største borg, Mykene, der lige-
som Sparta lå på Peloponnes. Sammen med de
øvrige græske høvdinge udrustede de en mægtig
flåde, der sejlede til Troja.

Belejringen blev langvarig. Den ypperste helt
blandt grækerne var den unge Akilleus, blandt
trojanerne var det Hektor, der udmærkede sig
frem for de øvrige. Efter 10 års forgæves belej-
ring besluttede man at anvende en list, Den tro-
janske Hest. Man placerede en træhest som gave
foran borgporten og lod som om man havde
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opgivet belejringen. Ganske vist var der en tro-
jansk præst, Laokoon, der gennemskuede den
falske gave, men Athene sendte nogle store gifts-
langer, der dræbte ham og hans to sønner. Troja-
nerne trak derpå hesten ind i borgen, fejrede græ-
kernes formodede tilbagetog og faldt i søvn. Men
om natten åbnedes hesten, og ud myldrede det
med kampklare grækere, der åbnede borgporten
for kammeraterne. Således blev Troja indtaget.

Menelaos vendte derpå hjem med Helena
til Sparta, hvor de levede lykkeligt sammen til
deres dages ende.

Broderen Agamemnon vendte også hjem til
sin borg, Mykene, men hans hustru Klytaimne-
stra havde i de mellemliggende år været ham utro
med skurken Aigisthos. Sammen med Aigisthos
dræbte hun den hjemvendte ægtemand. Det mord
måtte børnene Orestes og Elektra siden hævne,
og det kunne kun gøres ved at myrde moderen.

Trojaneren Æneas
Æneas, der var søn af Anchises og gudinden Af-
rodite, var en af de ganske få trojanere, som
overlevede Trojas ødelæggelse. Æneas blev si-
den romernes nationalhelt. Ifølge sagnet lykke-
des det Æneas at flygte fra det brændende Troja,

og efter mange genvordigheder kom han til La-
tium, hvor han blev gift med latinerkongens dat-
ter Lavinia. Sammen med hende blev han stam-
fader til alle senere romere, heriblandt også Ro-
mulus og Remus.

Således fik romerne et sagn, der knyttede
an til grækernes sagn om Troja, uden at de selv
blev efterkommere af de grækere, som de dels
beundrede og dels kunne føle sig underlegne
overfor. Dette sagnstof om trojaneren Æneas an-
vendte digteren Vergil (71-19 f.Kr.) til sit store
heltedigt om romernes tidligste historie, Ænei-
den. 

Sagnenes menneskesyn
En rigtig helt er en frygtløs og intelligent kriger,
der forstår at bruge sine kræfter med omtanke.
Som andre mennesker er helten underlagt skæb-
nens luner, men han bærer sin skæbne med rank
ryg uden at kny. 

Bestemmende for heltens handlinger er
begreber som ry og slægt, for anden form for
udødelighed findes ikke i det heroiske univers.
Men også venskab og evnen til at formulere sig
klart og overbevisende er værdifulde egenskaber
for heltene i de homeriske digte.

Fig. 42.  Præsten Laokoon og hans sønner dræbes af
Athenes giftslanger. Rhodisk skulpturgruppe i marmor
fra omkring 150 f. Kr. Musei Vaticani, Rom. 
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De Bello Troiano

Sophia Hildam advocat et librum imaginibus ornatum ei monstrat. Hilda librum
evolvit et imaginem videt, quae equum ingentem a viris circumdatum monstrat.
Sophia, "Num", inquit, "fabula, quam Homerus de equo Troiano narrat, tibi nota
est?" Hilda ei respondet: "Non, sed fabulam istam audire cupio."

5 Tum Sophia fabulam antiquam narrare incipit: "Agamemnon erat rex Myce-
narum, et Menelaus, frater eius, Spartam regebat. Helena, quam poetae feminam
toto in mundo bellissimam vocabant, uxor Menelai erat. Pater Helenae erat ipse
Iupiter. 

Olim vir Troianus, quem Homerus Paridem vocat, Spartam visitabat. Mene-
10 laus, qui erat rex hospitalis, Paridem bene tractabat. Homerus autem narrat Pari-

dem amore captum cum Helena concumbere. Ante lucem hospes ingratus et uxor
infida Spartam relinquunt et Troiam navigant.

Menelaus ira incensus nuntium fratri mittit. Mox fratres viros, quos Graecia
fortissimos habebat, colligebant et auxilio eorum Troiam obsidere incipiebant.

15 Helena saepe in muro Troiano stabat, ubi Menelaum fortiter pugnare et Paridem
pericula omnia evitare videbat.

Sic decem annos Graeci Troiam frustra obsidebant.
Hilda amicam interrogat: "Cur Troiam frustra obsidebant?" Sophia, "Muri

alti," inquit, "Troiam circumdabant. Graeci ergo rationem callidam excogitant: e-
20 quum ligneum aedificant, in quo viros fortes occultant. Equum illum ante portam

Troiae relinquunt et se domum navigare simulant.
Quamquam Laocoon, sacerdos Apollinis, equum esse pestiferum clamabat,

Troiani eum esse donum divinum credebant. Portam igitur aperiunt et equum
intra muros trahunt. Homerus narrat Graecos nocte media ex equo tacitos salire

25 et portam sociis aperire. Graeci infantes contra muros quatiunt, feminas rapiunt
et viros gladiis crudelissime occidunt. Nox clamore, cruore, clangore plena erat.

Homerus addit Helenam laetam ruinas Troiae relinquere et reliquam partem
vitae cum Menelao, marito suo, Spartae vivere."

Hilda exclamat: "Iniustum est feminam infidam esse causam belli, in quo
30 innocentes pereunt! Ubi erat Iustitia?"

Sophia, "In bello", inquit, "valent astutia et fortitudo, sola in pace regnat
Iustitia!"

Dagens grammatik:
Adjektiver efter 3. deklination § 30;
Superlativ af adjektiver § 33;
Dannelse af adverbier § 37;
Præsens infinitiv aktiv af verberne §§ 61, 66, 71 & 81 samt af verbet sum § 106.

Gloser til kapitel 5:
imago -inis, f 3, billede

ornatus, ppP (af orno, 1, smykker), smykket,
forsynet
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bellum, n 2, krig

e-volvo, 3, ruller ud, åbner (om en bogrulle)
ingens -entis, adj, mægtig; se § 30
Homerus, m 2, ~Ïìçñïò, navn på den sanger,
man tilskriver de to store græske heltedigte, Ilia-
den og Odysseen
Troianus, adj, trojansk
notus, ppP (af nosco, 3, lærer at kende), kendt
cupio, 3, er ivrig efter, ønsker

tum, adv, dengang, så
antiquus, adj, gammel
in-cipio, 3, begynder
Agamemnon -onis, m 3, zÁãáìÝìíùí, navn på
Mykenes konge; se § 17
rex regis, m 3, konge; se § 16
Mycenae, f 1 pl, Ìõêíáé, Mykene, borg på den
græske halvø Peloponnes
Sparta, f 1, ÓðÜñôç, Sparta, borg på Peloponnes
rego, 3, styrer, regerer
Helena, f 1, ´ÅëÝíç, græsk kvindenavn
poeta, m 1, ðïéçôÞò, digter
Menelaus, m 2, ÌåíÝëáïò, navn på Helenas
ægtefælle, Spartas konge
bellus, adj, smuk; bellissimus, superlativ, se § 33
uxor -oris, f 3, hustru; se § 18
Iupiter (eller Iuppiter) Iovis, m 3, Jupiter; se §
25

Paris -idis, m 3, ÐÜñéò, navn på en trojansk
prins; se § 16
hospitalis -e, adj, gæstfri
tracto, 1, behandler
autem, konj, men; autem betegner en mindre
skarp modsætning end sed
amor -oris, m 3, kærlighed
captus, ppP (af capio, 3, tager, griber), grebet
con-cumbo, 3, ligger hos, elsker med
lux lucis, f 3, lys, dagslys
hospes -itis, m 3, gæst
in-gratus, adj, utaknemmelig
in-fidus, adj, troløs
re-linquo, 3, forlader
Troia, f 1, Ôñïßá, borg på Lilleasiens vestkyst
nær indsejlingen til Bosporusstrædet; Troiam er
en retningsakkusativ, se § 132

navigo, 1, sejler

ira, f 1, vrede
in-census, ppP (af in-cendo, 3, antænder), op-
tændt

fortis -e, adj, tapper; se § 30; sup: fortissimus, se
§ 33
col-ligo, 3, samler
auxilium, n 2, hjælp
ob-sideo, 2, belejrer
murus, m 2, mur
fortiter, adv, af fortis, se § 37
pugno, 1, kæmper
periculum, n 2, fare, risiko
omnis -e, adj, enhver, al; se § 30
e-vito, 1, undgår

decem, talord, 10
annus, m 2, år
frustra, adv, forgæves

altus, adj, høj
ergo, adv, altså
ratio -onis, f 3, plan; se § 17
callidus, adj, snedig
ex-cogito, 1, udtænker
ligneus, adj, træagtig, af træ, træ-
occulto, 1, skjuler
se, refl pron, sig, de (i en akk m inf); se § 43
domum, adv, hjem
simulo, 1, foregiver, lader som om

Laocoon -ontis, m 3, Ëáïêüùí, navn på en for-
nem trojaner; se § 16
sacerdos -otis, m 3, præst; se § 16
Apollo -inis, m 3, zÁðüëëùí, Apollon, gud for
orakler og varsler; se § 17
esse, infinitiv af sum
pestifer -era -erum, adj, dødbringende, forbandet
clamo, 1, råber
donum, n 2, gave
credo, 3, tror
intra, præp m akk, ind bag
traho, 3, trækker
nox noctis, f 3, nat
medius, adj, midterst; nocte media, midt om nat-
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ten
salio, 4, springer
socius, m 2, fælle, kammerat
infans -antis, m/f 3, umælende barn, lille barn
contra, præp m akk, mod
quatio, 3, smadrer
rapio, 3, river afsted, voldtager
gladius, m 2, sværd
crudelis -e, adj, grusom; adv: crudeliter, gru-
somt; se § 37
oc-cido, 3, nedhugger, dræber
nox noctis, f 3, nat
clamor -oris, m 3, råb; se § 18
cruor -oris, m 3, blod; se § 18
clangor -oris, m 3, brag; se § 18

ad-do, 3, tilføjer
ruina, f 1, sammenstyrtning; pl: ruiner

reliquus, adj, tilbageværende
pars partis, f 3, del; se § 16
suus, poss pron, sin, hans, hendes, deres; se § 44
Spartae, lokativisk genitiv, se § 149
vivo, 3, lever

in-iustus, adj, uretfærdig
in-nocens -entis, m/f 3, uskadelig, uskyldig
per-eo, 4, går til grunde, dør
iustitia, f 1, retfærdighed; også som Retfærdig-
hedens gudinde

valeo, 2, er stærk, gælder
astutia, f 1, snedighed
fortitudo -dinis, f 3, tapperhed; se § 17 
pax pacis, f 3, fred; se § 16
regno, 1, er konge, regerer, hersker 

Ordbogsøvelse til kapitel VII

Opgaven består i at finde og bestemme en række ord i kapitel VII ved hjælp af Gyldendals Latin-dansk
ordbog.

Ved bestemmelse af substantiver, adjektiver og pronominer anføres kasus, tal og køn, ved bestem-
melse af verber anføres person, tal og tid.

Forrest i ordbogen findes en liste over forkortelser, og på den efterfølgende side er der en fortegnel-
se over benyttede tegn. Bagest i ordbogen findes egennavne og deres afledninger (f.eks. Roma og Roma-
nus).

advocat 
bestem den anvendte form:
hvorfor står der 1 ved siden af ordet?
hvorfor er der en streg mellem ad og voco i ordbogen?

librum 
bestem formen:
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?
hvorfor står der I og nedenunder II ved liber?
hvorfor er der en  foran ordet?
opslaget I  liber er inddelt i et punkt a) og b); hvorfor kommer betydningen bast før bog?
hvorfor står der -ros og -ri i nogle af eksemplerne?

imaginibus
bestem formen:
hvorfor står der imag*o -inis f 3 i ordbogen?
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?
hvorfor står -inibus i et af eksemplerne?
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hvad betyder den lille bølgestreg, der kaldes en tilde, i eksemplet Vaticani montis ~?

ornatum 
anfør opslagsformen:
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?

ornamentum (ikke i teksten)
hvorfor står der (orno) ved siden af ordet? 

ei
hvorfor står der is ea id? i ordbogen?
hvad betyder demonstr pron?
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?
hvilken form er ei?

videt 
bestem formen:
hvorfor står der video vidi visum?
hvilket princip ligger bag opdelingen i 1) ser o.s.v. og 2) opfatter o.s.v.?
hvorfor står der clare oculis ~ som første eksempel?

de 
hvad betyder præp m abl?
hvilket princip ligger bag opdelingen i 1), 2) og 3)?
hvorfor står der  ~ muro se deicere?

Troiano 
anfør opslagsordet: (sted- og per-sonnavne findes i et særskilt afsnit bag i ordbogen)

fortissimos 
anfør opslagsformen:
hvilken grad er fortissimos?
hvilke §§ i grammatikken bøjes ordet efter i 1. grad og i 3. grad?

fortiter 
under hvilket opslagsord findes fortiter?

omnia 
anfør opslagsformen: 
hvorfor står der -e ved siden af opslagsformen?
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?

nocte 
hvad kommer ordet af?
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?

innocentes 
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hvorfor står der -entis ved siden opslagsformen?
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?

paco (ikke i teksten)
hvorfor står der (pax) ved siden af paco?

pace (35)
hvilken form er pace?
hvorfor står der pacis ved siden af pax?
hvilken § i grammatikken bøjes ordet efter?
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