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Fig. 43. Odysseus og hans venner bl inder kyklopen Polyfem. Græsk vase fra Caere i
Etrurien fra ca. 530 f. Kr.

Kapitel 8
Odysseus' eventyr

Heltens hjemlængsel
Medens Iliaden først og fremmest er en skildring
af heltenes kamp for at vinde ære og berømmel-
se, er Odysseen en beretning om helten Odys-
seus’ længsel efter at gense og forenes med slæg-
ten derhjemme. 

Odysseus, der var konge på øen Ithaka, del-
tog i belejringen af Troja, men på grund af hav-
guden Poseidons vrede blev hans hjemkomst for-
sinket med 10 år, således at han i alt var hjem-
mefra i 20 år.

Hjemme ventede hustruen Penelope og den
unge søn Telemakos, medens en flok skamløse
bejlere, der alle ønskede at ægte Penelope, åd
den mad og drak den vin, der tilhørte Odysseus.
Kun ved snilde var det lykkedes Penelope at ud-
sætte det bryllup, som bejlerne ville tvinge hende
til.

Odysseens komposition
Homer begynder sin beretning med at fortælle, at

helten Odysseus allerede har været hjemmefra i
næsten 20 år og nu holdes tilbage på en fjern ø
hos en gudinde ved navn Kalypso. Situationen på
Ithaka er kritisk, og selv Penelope er ved at op-
give håbet om at gense sin ægtemand Odysseus.

Gudinden Athene, der har stor sympati for
Odysseus, overtaler derfor Zeus til at iværksætte
hjemkomsten. Zeus sender Hermes ned til Kalyp-
so med besked om, at hun skal frigive sin elskede
Odysseus.

Odysseus sejler derpå hjemad, men Posei-
don, der hader Odysseus, får øje på båden og
splitter den ad på samme måde, som en håndfuld
tørre avner spredes for vinden.

Ved et mirakel lykkes det imidlertid Odys-
seus at komme levende i land på fajakernes ø
Skeria, hvor han næste morgen findes på stran-
den af den kloge og kønne prinsesse Nausikaa.
Hun fører ham hjem til forældrene på slottet,
kong Alkinoos og dronning Arete.

Alkinoos modtager Odysseus med stor ven-
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Fig. 44. Arkaisk sirene med lyre fra midten af
6. årh. f. Kr. Ny Carlsberg Glyptotek, Køben-
havn.

lighed og lover at hjælpe med den videre
hjemrejse. Inden de skilles, opfordres Odysseus
til at fortælle, hvem han er, og hvad han har ople-
vet. Den opfordring bliver begyndelsen til beret-
ningen om Odysseus' eventyr.

Odysseus' oplevelser
Efter afrejsen fra Troja – fortæller Odysseus –
kom han til de vilde og enøjede kæmper, der kal-
des kykloper. Her blev han og tolv venner spær-
ret inde i den grusomme Polyfems hule. Først
efter at Polyfem havde spist halvdelen af venner-
ne, lykkedes det Odysseus og de overlevende at
flygte ned til kysten, hvor de øvrige kammerater
ventede.

Men Polyfem var ikke en tilfældig kyklop,
han var søn af havguden Poseidon. Da Polyfem
derfor opdagede, at han var blevet narret af
Odysseus, bad han Poseidon straffe Odysseus.
Det var således Poseidons vrede, der var den væ-
sentligste grund til den sene hjemkomst.

Efter besøget hos Polyfem sejlede Odys-
seus videre til heksen Kirke. Hun forvandlede
Odysseus' venner til svin, men blev straks tvun-
get til at ophæve fortryllelsen. Odysseus boede
nu henved et år hos Kirke, med hvem han delte
både bord og seng.

Efter Kirke kom Odysseus til Hades, Døds-
riget, hvor han genså sin gamle moder, der var
død af længsel efter sønnen. I Hades mødte
Odysseus også helten Akilleus, der var faldet
under indtagelsen af Troja, og grækernes anfører,
Agamemnon, der var blevet dræbt af Klytaimne-
stra efter hjemkomsten fra Troja. 

Efter besøget i Hades sejlede Odysseus
forbi sirenerne, halvt kvinder og halvt fugle, der
med deres sang lokker søfolk ind på undersøiske
skær, så de forliser og knuses mod klipperne.

Efter flere oplevelser og tabet af alle ven-
nerne drev Odysseus i land hos Kalypso, hvor
han holdtes tilbage de følgende 7 år, indtil guder-
ne besluttede hans hjemkomst.

Da Odysseus har endt sin beretning hos
fajakerne, udruster de et skib, der bringer ham
hjem til Ithaka i løbet af natten. Men inden han
kan forenes med Penelope, venter det store opgør
med bejlerne. Derom handler sidste halvdel af

Odysseen.

Den virkelige kyklop
Det er med god grund, at beretningen om kyklo-
pen, Kirke og sirenerne har fængslet unge og
gamle gennem mere end 2.500 år, for disse even-
tyr indeholder nogle almene træk, der er hævet
over tid og sted.

Kyklopen er selvfølgelig et fantasivæsen,
men han er også et billede på en rå og stupid bis-
se, der ikke kan se en sag fra flere sider; det er jo
derfor han er enøjet. Sådanne bisser er skræm-
mende virkelighed til alle tider.

Det samme gælder sirenerne. De er et bil-
lede på forførende kvinder, der lokker naive
mænd i fordærv og derpå forsvinder i den blå
luft. Eventyrets figurer hører således ikke hjem-
me i den fysiske verden, men i sindets verden,
hvor de er symboler (billeder) på noget, vi alle
kender fra egne oplevelser.
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Fig. 45. Odysseus er kommet hjem forklædt som tigger. Den trofaste og gamle amme Eurykleia har
netop genkendt Odysseus på et ar, han fik under en jagt i sin tidlige ungdom. Odysseus byder hende
tie, for tiden er endnu ikke inde til at røbe tiggerens sande identitet. I baggrunden græmmes Penelo-
pe, der har opgivet alt håb om at gense den kære ægtemand. Maleri af C.W.Eckersberg (1783-1853). 

Odysseus som dannelsesideal
Når beretningen om Odysseus er blevet til en af
de store og populære myter i europæisk kultur,
skyldes det ikke, at der måske engang har været
en konge ved navn Odysseus, men at Odysseus
tillægges en række egenskaber, der sædvanligvis
anses for værdifulde i vor kulturkreds.

Odysseus er handlekraftig og udadvendt,
han er nysgerrig og dristig, men næsten aldrig
dristigere, end at han kan overskue konsekven-
serne af sine handlinger. Han tænker, før han
taler, og han kan belægge sine ord. Han kan ikke
alene føre et sværd, han kan også håndtere et

stykke almindeligt værktøj som hammer og mej-
sel.

Odysseus er venlig mod de svage i samfun-
det, medens de frække overklassebørn, bejlerne,
bliver sat effektivt på plads. Og selv om gudin-
den Kalypso lovede ham evig ungdom, foretrak
han at komme hjem til sønnen, hustruen og fæd-
relandet. 

Og hér ser vi Odysseens gennemgående
tema: frygten for at blive en fremmed og ønsket
om at fastholde sine rødder. Hertil kommer øn-
sket om at sikre sig et eftermæle, og i den ho-
meriske verden gøres det gennem ry og slægt.
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Ulixes Polyphemum caecavit

Graeci Troiam vastaverunt, et deinde arces trans Mare Aegaeum sitas petebant.
Ulixes quoque domum pervenire cupiebat, sed fortuna mala eum longe ab uxore
filioque detinebat.

Ulixes sociique mox ad insulam Cyclopum navigaverunt. Cyclopes erant gi-
5 gantes, qui oculum magnum media in fronte habebant. Cyclops brutus, nomine

Polyphemus, in antro solus vivebat. Homerus narrat Polyphemum fuisse filium
Neptuni, dei maritimi.

Ulixes curiositate captus antrum inspicere cupivit. Duodecim igitur socios
electos ad antrum duxit. Vinum forte in utre secum portavit. Ulixes sociique vix

10 antrum intraverant, cum Polyphemum venire audiverunt. Ubi facultatem fugae
nullam esse intellexerunt, se in angulo antri occultaverunt. Gigas, qui oves arie-
temque in antrum duxerat, ostium saxo gravissimo clausit. 

Postquam Polyphemus viros Graecos conspexit, eos breviter salutavit, duos
necavit et totos devoravit. Ulixes Cyclopem gladio transfodere cupivit, sed ob

15 ostium saxo clausum nihil fecit.
Mane Polyphemus, qui viros duos iterum devoraverat, oves ad montem

duxit. Vespere antrum intravit, ostium clausit et tertium viros duos devoravit.
Caro humana giganti placuit.

Ulixes processit et Polyphemo vinum, quod secum portaverat, porrexit. Vi-
20 num quoque forte giganti placuit. Polyphemus vino ebrius Ulixi, "Si," inquit, "no-

men tuum mihi narraveris, donum tibi dabo." Ulixes ei dixit: "Neminem me
vocant." Polyphemus risit: "Hoc erit donum meum: te ultimum devorabo!"

Polyphemus vino et carne humana satiatus mox obdormivit. Tunc Ulixes
eiusque socii Polyphemum trunco olivae caecaverunt. Polyphemus doloribus

25 evigilatus Cyclopes, qui circum antrum habitabant, voce magna advocavit. Cyclo-
pes, qui se ante ostium clausum congregaverant, eum de causa dolorum interroga-
verunt. "Nemo," inquit, "me necat!" Cyclopes Polyphemum insanire putaverunt.

Mane Graeci, qui se sub ovibus occultaverant, libertatem obtinuerunt. Po-
lyphemus, qui Graecos fugisse intellexerat, Neptunum exoravit: "Pater mi,

30 Ulixem, qui me caecavit, morte affice! Si Minerva, quae Ulixem semper adiuvat,
hoc impediverit, eum ad finem mundi depelle!" Neptunus preces filii exaudivit.

Dagens grammatik:
Perfektum, pluskvamperfektum og futurum exactum i indikativ samt perfektum infinitiv §§ 63, 68, 73,
81 & 107.

Tidslinje
uafsluttede tider:      imperfektum           præsens      futurum
                                -----------------          -------------    ------------
--->----->----->----->----->----->----->----->----->---->----->----->
                                         8                            8                8               
afsluttede tider:     pluskvamperfektum    perfektum    futurum exactum
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Fra og med dette kapitel anføres uregelmæssige verber i deres 4 hovedformer: præsens og perfektum
indikativ, supinum og præsens infinitiv. 

Gloser til kapitel 8: 
Ulixes -is, m 3, Odysseus; det latinske navn er
af vestgræsk oprindelse, medens han kaldes
Odysseus på den joniske dialekt, der anvendes i
Odysseen
Polyphemus, m 2, Ðïëýöçìïò, navn på en ky-
klop
caeco, 1, blinder, gør blind

vasto, 1, hærger, ødelægger
deinde, adv, derpå
arx arcis, f 3, borg
trans, præp m akk, på den anden side af
mare -is, n 3, hav; se § 21
Aegaeus, adj, ÁÆãáÃïò, ægæisk; Mare
Aegaeum, Det ægæiske Hav, havet mellem
Grækenland og Lilleasien
per-venio -veni -ventum -venire, 4, når frem til,
kommer
fortuna, f 1, skæbne, lykke, tilfælde
longe, adv af longus
-que, konj, og; -que sættes efter det ord, der
skal forbindes med det foregående
de-tineo -tinui -tentum -tinere, 2, holder borte
fra

Cyclops -opis, m 3, êýêëïø, kyklop, en enøjet
kæmpe
gigas -antis, m 3, ãßãáò, kæmpe
frons -ntis, f 3, pande, media in fronte, midt i
panden
brutus, adj, følelsesløs, stupid
nomen -inis, n 3, navn
Neptunus, m 2, det romerske navn for havets
gud
maritimus, adj, hørende til havet, havets

curiositas -atis, f 3, nysgerrighed
in-spicio -spexi -spectum -spicere, 3, ser ind i,
undersøger
duodecim, talord, 12
e-lectus, ppP (af e-ligo, 3, udvælger), udvalgt
vinum, n 2, vin
uter utris, m 3, vinsæk

se-cum = cum se; se § 43
vix, adv, næppe, knapt
cum, konj, når, da
facultas -atis, f 3, lejlighed, mulighed for (m
obj gen)
fuga, f 1, flugt
ovis -is, f 3, får
aries -etis, m 3, vædder
ostium, n 2, indgang
saxum, n 2, klippestykke, stor sten
gravis -e, adj, tung

post-quam, konj, efter at
con-spicio -spexi -spectum -spicere, 3, får øje
på
brevis -e, adj, kort; adv: breviter; se § 37
neco, 1, dræber
de-voro, 1, sluger
trans-fodio -fodi -fossum -fodere, 3,
gennemborer
ob, præp m akk, foran, på grund af
nihil, indef pron, intet; se § 51,2
facio feci factum facere, 3, gør

mane, ubøjeligt subst, morgen; adv, om
morgenen
mons montis, m 3, bjerg
vesper -eris, m 3, aftenstjernen, aften
tertius, adj, tredie; adv: tertium, for tredie gang
caro carnis, f 3, kød

pro-cedo -cessi -cessum -cedere, 3, træder frem
por-rigo -rexi -rectum -rigere, 3, rækker frem,
rækker
ebrius, adj, beruset
dico, 3, siger
nemo (akk: -inem, dat: -ini), indef pron, ingen;
se § 51,1
rideo risi risum ridere, 2, ler
ultimus, adj, sidst, den sidste

satiatus, ppP (af satio, 4, mætter), mættet, mæt 
ob-dormisco -dormivi -dormitum -dormiscere,
3, falder i søvn
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tunc, adv, så
truncus, m 2, træstamme, stamme
dolor -oris, m 3, smerte
e-vigilatus, ppP (af e-vigilo, 1, vækker),
vækket
vox vocis, f 3, stemme; se § 16
clausus, ppP (af claudo, 3, lukker), lukket
con-grego, 1, samler
in-sanio, 4, er gal
puto, 1, mener

libertas -atis, f 3, frihed
ob-tineo -tinui -tentum -tinere, 2, opnår, gen-
vinder
fugio fugi fugitum fugere, 3, flygter, undslipper

ex-oro, 1, bønfalder
mi, vokativ af meus; se § 44
mors mortis, f 3, død
af-ficio -feci -fectum -ficere, 3, påvirker, ram-
mer, straffer
Minerva, f 1, navn på gudinde for krig,
videnskab og visdom
ad-iuvo -iuvi -iutum -iuvare, 1, hjælper
im-pedio, 4, forhindrer
finis -is, m 3, afslutning, ende
de-pello -puli -pulsum - pellere, 3, driver bort,
fører bort
prex precis, f 3 (sædv plur), bøn
ex-audio, 4, lytter til, opfylder

Øvelse i adjektiver og adverbier

Ordbogsform: køn og kasus: deklination: paragraf:
parvus adj lille m, nom 1/2 § 29    
liber -era -erum adj fri m f n, nom 1/2 § 29 
niger -ra -rum adj sort m f n, nom 1/2 § 29 
fortis -e adj tapper m/f og n, nom 3 § 30 
celer -is -e adj hurtig m f n, nom 3 § 30
acer acris acre adj skarp m f n, nom 3 § 30
ingens -entis adj mægtig m/f/n, nom og gen 3 § 30

Dannelse af adverbier
Mange adverbier (§ 37) dannes af adjektiver. Adjektiver efter 1./2. deklination (§ 29) ender som
adverbium på -e, adjektiver efter 3.deklination (§ 30) ender som adverbium på -(i)ter; Således bliver
adjektivet lentus (§ 29) til adverbiet lente, adjektivet fortis til adverbiet fortiter.

Ved hjælp af de to gloselister bag i hæftet bedes du indsætte de rigtige former af de udeladte adjekti-
ver og adverbier. Ordene skal sættes i korrekt kasus, køn og tal.

1. Femina ____________ et ____________ venit.
En lille og tapper kvinde kommer.

2. Viri _________ et ___________  ad insulam ____________ navigant.
De høje og tapre mænd sejler langsomt mod øen.

3. Regem ____________  et ____________  venire videmus.
Vi ser den mægtige og gode konge komme.

4. Populus ____________   ____________  pro libertate pugnat.
Det lille folk kæmper tappert for friheden.
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5. Vinum ________ est, cibus _______  est, et feminae _________  sunt.
Vinen er sød, maden er god, og kvinderne er smukke.

6. Teutones, qui vinum _________  amant, feminas __________  habent.
Teutonerne, som elsker sød vin, har tapre kvinder. 

7. Naves et ____________  et _____________  sunt.
Skibene er både smukke og hurtige.

    
8. Feminae viros _________ in silva ________    ________  inveniunt.

Kvinderne finder hurtigt deres tapre mænd i den lille skov.

9. Feminae viris ________ cibum ________ et vinum _______ porrigunt.
Kvinderne rækker varm mad og god vin til deres tapre mænd.
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