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Bogens indhold kort fortalt
Odysseen i traditionel forklaring
Odysseen foregår i virkeligheden i Danmark
og på Gotland. På Rügen og i Nordtyskland.

På Irland og i Skotland. På Føroyar og i
Norge.

Iliaden i traditionel forklaring
Iliaden foregår i virkeligheden på Rügen og floden Oder i øst. Krigen starter troligt
i det nuværende nordtyske landskab omkring september 1230 f.kr.
Pommern mellem byen Wismar i vest og
Odysseus - Isse fra Od
Odysseus betyder Isse fra Od. Han blir født
omkring 1260 f.kr på øen Od som ligger ved
nordvestsjælland i Danmark. Nu for tiden er
Od sammenvokset med Sjælland.
Odysseus far hedder Laertes, eller Lars på
moderne dansk.
Od-Isse blir gift med Penelope og bor i
Itaka på Od ved det nuværende Vindekilde i
Od herred. De får en søn Telemakos der blir
født omkring 1240 f.kr.

Hyrdernes formand Eumaios er født på øen
Syria nord for Ortygias kyst, hvor solen
vender i sin bane (Od.15-403). Ortygias kyst
er Hordaland fylke i Vestnorge og øen Syria
er nuværende Karmøy øst for øen Utsira.
Dobbeltøen Asteris er det gamle Isøre ting,
hvor de tidlige danske konger blir valgt.
Odysseus hjemby Itaka er den lille by
Vindekille ved Vejrhøj i Od herred.

Telemakos rejser til Pylos og Sparta
Omkring 1225 f.kr rejser Odysseus søn byen Lynge
Telemakos fra Itaka til Sparta. Han sejler i Nordsjælland.
virkeligheden fra Od herred til egnen ved

nord

for

Bastrup

sø

i

Hvor ligger egentlig Iliadens byer og øer
De ligger alle sammen i det danske øhav og Djursland og nordvestskåne. Troernes
kysterne runt om. Danaernes øer er Sjælland, område er Rügen og dens øer. Og landet
Lolland, Falster, Møn, Samsø, Hindsholm, mellem byen Wismar og floden Oder.
De fire øer Tenedos, Lesbos og Imbros, Lemnos og Skyros
Iliadens ø Tenedos er åsen ved Sellin på Iliadens ø Imbros - den næste ø mod vest østsiden a’ Rügen.
er den tidligere ø Wittow.
Lesbos er den tidligere ø Jasmund med den Øen Skyros er troligt Darss, den vestligste ø
store ås der hedder Idamassivet i Iliaden.
på Rügen.
Hjemrejsen fra Troja
Troja er byen Bergen på Rügen og den stejle hjem. Menelaos fra Sparta blir drevet til
odde Malea er Stevns klint på Sjælland. Fire Wislas delta og senere videre til øen Gotska
hærførere blir ramt a’ en storm på vejen Sandön nord for Gotland.

Kypern og Bornholm er samme ø
Etiopierne bor i Skåne på Österlen – og i Libyen er egentlig landet Livland i Estland
Bara og Oxie herred ved Malmø.
og Latvia.
Eremberne bor i Ermland nord for floden
Wisla.
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Fajaker på Gotland – Skeria og Skärgården
Fajakernes ø er Östergarnsholm Gotland
storm under sin hjemrejse fra Troja og drevet
midt i Østersøen. Odysseus blir ramt a’ en
til øen Östergarnsholm øst for Gotland.
Egypten i Wislas delta
Det nordiske Egypten ligger i Wislas delta
og egnene op langs floden.

De to øer Same, Samos og Trakiens Samos
De to øer Same og Samos er dobbeltøen
Samsø midt i Bælthavet.

Syvportsbyen Thebe er den nuværende by
Tczew.
Navnet Egypten betyder både gift og gave.

Samotrake er den tidligere ø Lebbin på
Rügen.

Odysseus plyndringstogt til Ismaros
Kapitel ni i Odysseen fortæller om tre helt Det tredje besøg er hos jætten Polyfemos
forskellige begivenheder.
der bor i en jættestue på Jungshoved.
Først plyndrer Odysseus havnebyen Ismaros Homers historie om Polyfemos minder om
– det er byen Wismar i Pommern.
helten Bjoulvs kamp med trolden Grendel.
Så besøger han blomsterspisernes land hvor
tre a’ hans mænd prøver narkotika.
Bronselurer og Odysseen
Bronselurernes udbredelse og handlingen i
Iliaden og Odysseen foregår i samme område.

I Danmark – mest Sjælland, Nordtyskland
og det sydlige Østersøen.

Grebtungesværd og Odysseen
Bronselurernes udbredelse og handlingen i
Iliaden og Odysseen foregår i samme område.

I Danmark – mest Sjælland, Nordtyskland
og det sydlige Østersøen.

Olymp, Mingi Tau og Elbrus
Gudernes bjerg Olymp ligger i Kavkaz. Det
hedder Mingi Tau på balkarisk, Elbrus på
farsi (persisk) og Ialbuzi på georgisk.

Georgierne kalder balkarerne for aser.
De kalder sig selv for alaner.

Irland og Invasionernes bog - gælisk Lebor Gabála
Lebor Gabála er en blanding a’ myter og Folkene fomorer, nemeder og Tuatha Dé
fejlplacerede folk.
Danann lever i Pommern, på Rügen og på de
Folkegruppen Fir Bolg stammer fra området danske øer.
øst for Rhinen i det nuværende Nederland og Invasionernes bog skildrer deres historie
Belgien. De er et historisk keltisk folk.
omkring 1230 f.kr.

Odisse på Irland og i Skotland
Gudinden Kirkes ø Ajaje er den grønne ø Monsterklippen i den ’stygiske flod’ er
Eire. Kirke selv er bordelværtinde.
klippeøen
Rockall
i
Nordatlanten.
Folket kimmererne er de kimrisk talende
folk der boede i det nuværende Skotland,
England og Wales i bronsealderen.

Odisse i Norge og på Færøerne – Føroyar
Odysseus er rollefigur på en rundrejse i
Nordatlanten og kommer:
- til de høje laistrygoner i Jotunheimen i
Norge
- forbi uhyret Skylla og strømhvirvlen
Charybdis – det er Saltstrømmen ved Bodø
Watland i Vesterhavet – Atlantis
Vadehavet hedder Watland på plattysk og
Atlantis på græsk. Det oprindelige navn har
været Atlant.

- til solgudens ø Thrinakies og solgudens
køer – det er samernes rener
- og til slut til gudinden Kalypso der bor i en
hule i Ogygia - det er Gjogv på Færøerne.

På græsk blev et overflødigt ’–is’ limet på
efter Atlant.
I Nordeuropa blev ’W’ limet foran efter
1200 f.kr.

Iliaden på helleristningen i Fossum i Tanumshede
Hele Iliaden findes beskrevet på
Landhøjningen på 13 meter fra 1.200 f.kr
helleristningen i Fossum.
har flyttet kysten 6 kilometer væk fra
Fossum, Vitlycke, Aspeberget og Tegneby.
Bråvallaslaget og togtet mod Troja er samme krig
Verdens fem største epos fortæller om Grækenland, det nordindiske epos Bhagavadsamme krig.
Gita og det sydindiske epos Ramayana.
Det er Bråvallaslaget fra Norden,
Invasionernes bog fra Irland, Iliaden fra
Danske og nordiske navne i græsk mytologi
En liste på kendte nordiske navne og deres Byen Gørløse i Danmark og byen Gerenia i
græske efterkommer.
Messenien.
Byerne Athen, Vedbæk og Odense har
Fem ønavne i bælthavet.
samme gudenavn.
Iris og Iros fra den græske mytologi.
V- (eller W-) og H- blir limet foran et ord
Odysseens bynavn Ismaros blir til Wismar stammer fra ordet harg – det betyder sten
og det nordiske gudenavn Odin blir til som i stednavnet Hareskov.
oldengelsk Woden. Stednavnet Elis blir til Hareskov
betyder
altså
stenskov.
Hals næs og Odysseens bynavn Argos
Odysseen, Saxo Grammaticus og Shakespeares Hamlet
Odysseen fortæller tragedien om danaernes Shakespeare fortæller sin historie om den
drot Agamemnon og hans søn Orestes.
danske kongesøn Hamlet.
Saxo fortæller om den jyske kong Ørvendel
og hans søn Amled.
Personer i Itaka
Folk fra Itaka. Friere og snyltegæster.
Litteratur til bogen
Indeks
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Inledning
Sådan begyndte det
Det er kendt at navnet Odysseus og
Hefaistos betyder ikke noget på græsk.
Hvilket sprog er det så. Er det irsk måske!
Jeg legede med tanken at navnet er irsk
lissom navnene O’Brien, O’Connor og i så
fald O’Disse. På græsk sættes endelsen –s til
navne, og –ysse udtales –isse.
Pludselig falder mine øjne på en dansk
turistguide
med
overskriften
’Besøg
fjordlandet Odsherred’.
Tanken står stille. Længe. Od herred!
Betyder hans navn noget så enkelt som Isse
fra Od. Det stemmer jo med både græsk,
norsk, svensk og hollandsk hvor for eksempel
det svenske udtryk at ’ oja sig’ betyder at
beklage sig. Og man fortolker netop navnet
Odysseus som ’ham der ojar sig, ham der
klager’.

Nu sker der ikke andet i mange år end at
kapitlet Odysseus – Isse fra Od blir begyndt
og at jeg samler alle mulige oplysninger om
bronsealderen.
I november 2002 bladrer jeg i et opslagsværk om mytologi og blikket falder på en
forklaring om den irske Invasionernes bog.
Der står skrevet om de invaderende folk
fomorer, danann og nemeder. Jeg havde
tidligere bedømt at folket danann kommer fra
Danmark og fomorer fra Pommern - eller Po
Morze som er det slaviske (Polske) navn.
Og forresten – hvorfor hedder Tyskland
Niemcy på polsk og Nemetsko på russisk, det
har undret mig længe.
Nemeder og Nemetsko! Der sad den - lige i
plet!

Græske navne staves over den læst der er
brugt a’ Ingvar Björkeson og Otto Steen Due.

De fem bogstaver C – Q – W – X – Z
bruges ikke i Norden. De findes kun i navne
og fremmedord.

Du ka læse mere om samme emne ved at følge teksten Læs mere i kapitlet Kapitlets navn.
Under arbejdets gang med bogen voksede disse årstal frem.
1260 f.kr
1240 f.kr
1230 f.kr
1203 f.kr

Odysseus blir født på øen Od ved nordvestsjælland
Odysseus søn Telemakos blir født
Krigen mellem danaer og troer bryder ud
Havfolkene angriber Egypten

Stavningen følger de traditionelle regler
med tre ændringer.
Den første ændring er alle danske ord der
begynder på af- og ind-. Her er ord som
afgang og indgang ændret til udtalen og
skrives avgang og ingang - helt i stil med ord
som adgang, opgang og udgang.
Den anden ændring er det korte ord af der
mister sit f og staves som det lydrette a’.
Det er forresten let at skrive på et
tangentbord eftersom både bogstavet a og
tavshedstegnet -’- ka nås med én nedtrykning.

Med denne lydrette stavning kommer ord på
av- og in- til at stå samme sted i nordiske
ordbøger og leksikoner.
Der findes omkring 810 ord med af- og indi dansk, 430 ord på af- og 380 på ind-.
Det blir let for en dansker når ord som
avgang og ingang staves som de siges.
Det blir osse let for danskere og andre
nordisktalende folk når ægte nordiske ord står
samme sted i leksikoner og ordbøger.
Dette stabiliserer det danske sprog og gør
det robust mod trykket fra meget store sprog.
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De nordiske sprog dansk, norsk, svensk,
færøsk og islandsk tales tilsammen a’ tyve
millioner mennesker og som sproggruppe er
vi omkring nummer tres i verden i størrelse.
Vores nordiske fællesskab ka lettere
fremmes og udvikles med en næsten ens
stavning.
Denne lydrette stavning er osse en hjælp til
børn og voksne med læsebesvær og skrivevanskeligheder.

dressere de nordiske lande og riger. En slags
forgænger til de værste sider ved Bruxelles.

Af-ord som Afrika, affekt og Afghanistan
opfattes som fremmede fugle i de nordiske
sprog. In-ordene er både nordiske og internationale.
Ind-ordene med det stumme –d- har vi
fælles med det uddøde sprog plattysk. De er
et minde fra den tid da Hansaen forsøgte på at

Ordet bronze er helt umuligt at skrive med
håndstil.
Alle vores nordiske venner har jo osse
droppet bogstavet ’z’ til fordel for ’s’. Norsk
bronse, svensk og færøsk brons, islandsk
bronsøld og finsk pronssi.
Vi tar os sammen og gør det samme.
Og vi gør det nu.

John Esse Larsen
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Den tredje ændring er de dobbelte
stavninger bronse – bronze, ha – have, ka –
kan, ska – skal, ta – tage, blir – bliver, best –
bedst, krit – kridt, minst – mindst, runt –
rundt, sist – sidst, lissom – ligesom, osse –
også, halvtres – halvtreds og familje –
familie.

Odysseen i traditionel forklaring
Odysseen er en oldgræsk beretning på over
12.000 linjer indelt i 24 sange og nedskrevet
a’ Homer i heksameter, det er seksten
stavelser i hver linje. Den handler om den
’snilde og smarte’ Odysseus og hans lange og
besværlige rejse hjem fra krigen mod Troja.
Denne krig berettes a’ Homer i Iliaden i 24
sange på over 16.000 linjer.
Under Odysseus fravær i krigen blir hans
hjem i Itaka voldsgæstet a’ 108 snyltegæster
og flere friere, der tror Odysseus er død i
krigen. Et giftermål med hans enke Penelope
vil gi frieren dronningen, hele kongeriget og
en tilværelse i velstand.
Hans søn Telemakos vil opspore sin far og
rejser til den gamle hestetyv Nestor i Pylos
og kong Menelaos i Sparta, han er gift med
den smukke Helene.
Odysseus er borte i tre år, ti år eller tyve år,
det beror på Homers behov for rim og rytme i
legenden. På vej hjem fra krigen blir
Odysseus a’ en storm blæst til fajakernes ø,
hvor han beretter hovedhandlingen i
Odysseen. Han plyndrer havnebyen Ismaros
og besøger på vejen hjem folket der spiser
blomster med narkotisk virkning.
Ham og hans søfolk gæster et festpalads
eller bordel hos den smukke men listige
Kirke som forvandler hans mænd til svin.
Han er skibbruden i syv år hos kvinden eller
gudinden Kalypso, hvor han ikke oplever
andet end depressioner.
Han besøger vindguden Aiolos og derefter
et kort besøg hos de høje næsten jætteagtige
laistrygoner, navnet betyder ’de lange, de
høje’. Han kommer til de dødes skygger i
underjorden hvor han ser sin mor Antikleia.
Hun er død a’ sorg fordi han ikke kommer
hjem fra krigen.
Med list og snilde tar han sig forbi sirenerne
og sejler videre frem mellem de to
havmonstre Skylla og Karybdis. Han besøger
solgudens ø, hvor hans mænd slagter nogen
a’ solgudens køer og til straf får han dårlig
vind i tre uger.
Til sist kommer han i forklædning tilbage til
sin hjemby Itaka, hvor han må skjule sig hos
Eumaios, hans formand for svinehyrderne.

Frierne planlægger at myrde hans søn
Telemakos, selv er han i livsfare og må bruge
snilde og list når han færdes i Itaka. Hans
tilbageblevne hustru Penelope har trukket
tiden ud til et omgifte i tre et halvt år, men nu
går hun med på at gifte sig med den der ka
spænde Odysseus glemte bue og sende en pil
gennem skaftehullet på tolv økser. Ingen a’
frierne ka spænde buen så tiggeren Odysseus
får lov at prøve under voldsgæsternes
højlydte latter.
Odysseus klarer kraftprøven og sammen
med sin søn Telemakos og formanden
Eumaios
dræber
de
snyltegæsterne.
Tjenestefolk der har hjulpet snyltegæsterne
blir hængt.
Det hele sker troligt omkring år 1225 f.kr.
Sådan er eposet Odysseen som det er nedskrevet a’ grækeren Homer på 700-tallet f.kr.
Sandheden er bare den at Odysseen foregår
ikke i Grækenland og Middelhavet.
Odysseus bor i Od herred på Sjælland i
Danmark, frierne kommer fra øerne runt om.
Hans søn Telemakos besøger blandt andet
Sparta som ligger ved byen Lynge nord for
Bastrup sø i Nordsjælland nord for
København.
Kirkes festpalads og bordel ligger ved Derry
i Irland og Kalypsos hule findes på Færøerne.
Kalypso findes ikke, hun er bare en sømands
fantasi i mange års ensomhed som strandet på
en kold og øde ø.
Havmonstrene Skylla og Karybdis er en
malstrøm nær Bodø i Nordnorge, hvor
solgudens køer er rener i midnatssolens land
Noreg. Derfra stammer ideen om solens gud
eftersom solen lyser døgnet runt om
sommeren. De høje folk er almindelige
nordboer som Odysseus og hans småvoksne
folk har opfattet som laistrygoner, ’de høje,
de lange’.
Blomsterspiserne bor måske i Sydjylland.
Havnebyen Ismaros er den nuværende by
Wismar i Nordtyskland.
Iliadens Troja er byen Bergen på Rügen i
Pommern i Nordtyskland.
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Sandheden er altså den at Odysseen foregår
i det sydlige Østersøen og ikke i Ægæerhavet.
Det er tidernes historiske løgn at dette epos
foregår i Ægæerhavet.
En blanding a’ slendrian, ligegyldighed og
fortrængning har flyttet Iliaden langt sydpå
uden hjælp a’ et totalitært styre med et
Sandhedsministerium sådan som Georg
Orwell beskriver i bogen 1984:

– Og hvis alle andre godtager løgnen Partiet
gennemtvinger
– hvis alle sagaer beretter samme sagn
– da vandrer løgnen ind i historien som
sandheden.
Løgnen om Odysseen i Ægæerhavet er
vandret ind i den europæiske
’verdenshistorie’ som sandhed.

Danmark og Grækenland
De to lande er hinandens spejlbillede
Troja
1200 f.Kr

Homer
700 f.Kr

Jesus
År 1

Vikingtid
År 1000

År 2000

____│_______│___________│________________│________________│___
│ 500 år │
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Iliaden i traditionel forklaring
Iliaden er en oldgræsk beretning på over
16.000 linjer indelt i 24 sange og nedskrevet
a’ Homer i heksameter, det er seksten
stavelser per linje. Den handler om danaernes
– eller grækernes kamp mod byen Troja i
landskabet Ilion, derfra stammer navnet
Iliaden. Den handler mest om danaernes
største kriger Akilles og hans vrede der blir
vækket da hærføreren Agamemnon lægger
beslag på hans krigsbytte pigen Briseis.
Nu begynder kampen at gå dårligt for
danaerne. Akilles går først med i krigen igen
da hans beste ven Patroklos blir dræbt a’
Hektor der er søn a’ troernes konge Priamos.
Akilles dræber Hektor i en tvekamp og
slæber liget tre gange runt om sin vens
gravhøj. Kong Priamos lykkes
overtale
Akilles til at udlevere Hektors lig til Troja, og
Iliaden slutter med troernes klagesange over
den faldne kongesøn.
I Iliaden siges det at krigen mod Troja
bryder ud da troernes kongesøn Paris
bortrøver eller flygter med den smukke
Helene, som er gift med Spartas konge
Menelaos. Han slår sig sammen med sin bror
Agamemnon der er herre i Mykene, og de
leder et krigstog til Ilion for at ta hævn på
Paris og hans far Priamos.
Hele danaernes flåde på 1186 skibe og med
omkring 60.000 mand fra 175 byer sejler
mod Troja som blir belejret.
Deres fjende troerne har en styrke på minst
50.000 mand:
- … troernes brændende bål på sletten uden
for Troja.
- Der var tændt tusind bål og runt om hvert
eneste a’ dem
- sad der i flammernes skær halvtresindstyve
soldater (Il.8-561)
Efter ti år lykkes de til slut at intage byen
ved en krigslist a’ Odysseus. Danaerne –
akajer, argiver eller græker – blir smuglet in i
Troja gemt i en stor træhest og troerne blir
overrumplet.
Forrest blandt de berømte helte bemærker
man mest danaerne Akilles og Odysseus.

Blandt troerne bemærker man mest Hektor,
søn a’ kong Priamos og dronning Hekabe.
Odysseus hjemrejse skildres i Odysseen, der
en beretning på over 12.000 linjer skrevet a’
Homer i heksameter.
Iliaden er blevet bevaret ved avskrifter helt
fra den hellenske tid i Grækenland frem til
1488 hvor den blir trykt første gang i Firenze.
Den tyske arkæolog Heinrich Schliemann
udgraver i 1871 – 1873 ved Troja i Anatolien,
det nuværende Tyrkiet ved Dardanellerne og
senere tyskeren Wilhelm Dörpfeld frem til
1894.
Ikke alle er overbevist om at dette er det
virkelige Troja fra Iliaden og Odysseen.
Sandheden er den at Iliaden foregår ikke i
Grækenland og Middelhavet.
Danaernes hjemland er Sjælland, Lolland,
Falster, Møn og Skåne.
Iliadens Troja er byen Bergen på Rügen i
Pommern i Nordtyskland.
Den sagnomspundne by Sparta ligger ved
byen Lynge nord for Bastrup sø i
Nordsjælland nord for København.
Og byen Mykene ligger i Værløse Virket i
Hareskov nord for København.
En antik røverhistorie beretter at det er Eris
– spliden og tvedragtens gudinde - der starter
den trojanske krig. Guderne har ordnet en
bryllupsfest på Olympen, men for en
sikkerheds skyld har de ikke inbudt Eris uvenskabets og bagtalelsens gudinde. Hun tar
hævn ved og kaste et æble in i festsalen midt
under festen. På æblet står ’Til den
smukkeste’, og de tre kønneste og mest
inflydelsesrige gudinder blir straks uenige om
hvem der ska ha æblet.
Gudinderne er Here – himlens dronning og
overguden Zeus hustru, Pallas Athene –
kampens og visdommens gudinde og Zeus
mest favoriserede barn, og Afrodite –
kærlighedens gudinde. For at få tvisten ud a’
verden bestemmer Zeus at de tre ska lade
hyrden Paris fra Idabjerget ved Troja avgøre
striden – han er nemlig den flotteste og
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smukkeste a’ alle mænd. Here og Athene
lokker Paris med gode tilbud hvis han vil
give en a’ dem skønhedsprisen. Han ka bli
Asiens hersker eller den største helt i verden,
men Afrodite får prisen. Hun lover Paris at
han ka få den kønneste kvinde i verden - den
smukke Helene, selv om hun er gift med
kong Menelaos i Sparta.
Nu går det som det gik. Danaerne angriber
troerne med 1186 skibe og omkring 60.000
mand i første angrebsbølge mod Troja.
Krigen varer i otte år.
Sandheden er altså den at Iliaden foregår i
det sydlige Østersøen og ikke i Ægæerhavet.
Det er tidernes historiske løgn at dette epos
foregår i Ægæerhavet.

En blanding a’ slendrian, ligegyldighed og
fortrængning har flyttet Iliaden langt sydpå
uden hjælp a’ et totalitært styre med et
Sandhedsministerium sådan som Georg
Orwell beskriver i bogen 1984:
– Og hvis alle andre godtager løgnen Partiet
gennemtvinger
– hvis alle sagaer beretter samme sagn
– da vandrer løgnen ind i historien som
sandheden.
Løgnen om Iliaden i Ægæerhavet er vandret
ind i den europæiske ’verdenshistorie’ som
sandhed.

Danmark og Grækenland
De to lande er hinandens spejlbillede
Troja
1200 f.Kr

Homer
700 f.Kr

Jesus
År 1

Vikingtid
År 1000

År 2000

____│_______│___________│________________│________________│___
│ 500 år │
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Odysseus - Isse fra Od
Odysseus fra Itaka
Hyrdenes formand Eumaios
Åserne Nejon og Neriton – og bugten Reitron
Itaka – byen Vindekille ved Vejrhøj
Vindekille og Roskille
Odysseus familje
Stednavne omkring Itaka

I Odysseen omtales Odysseus hjemstavn
flere steder med mange personnavne og
stednavne. Odysseus bor i Itaka på en ø med
en stor ås der hedder Nejon. Nær Itaka ligger
øerne Same, Dulichion og Zakynthos, der
kommer frierne og snyltegæsterne fra.
Odysseus morfar Autolykos bor på Parnas.
Hyrdernes formand Eumaios bor ved
Koraxklippen nær åen Aretusa.

Dette er den traditionelle forklaring som den
græske sanger Homer har berettet i Odysseen.
Her følger den rigtige geografiske
forklaring, hvor de gamle græske stednavne
sættes in på kortet sammen med de moderne
navne, hvor flere navne stadig er de samme
bare med lidt ændret stavning.

Odysseus fra Itaka
Den romerske historiker Tacitus (cirka 56 –
120 e.kr) nævner i skriftet Germania at
Odysseus har været i Norden (3,2):
For øvrigt er der dem der mener, at
Odysseus under sin navnkundige, langvarige
og sagnomspundne omflakken på havet blev
ført til denne del a’ Oceanet og besøgte Germaniens lande ved Rhinens nordlige bred.
Antikkens folk havde altså en viden om at
der var en sammenhæng mellem Odysseus og
nordvesteuropa.
Odysseus betyder Isse fra Od. Han blir født
omkring 1260 f.kr på øen Od som ligger ved
nordvestsjælland i Danmark. Nu for tiden er
Od sammenvokset med Sjælland og danner
en forgrenet halvø som hedder Od herred.
Øen Od og Sjælland er vokset sammen ved
en indæmning a’ de to fjorde Sidinge fjord og
Lamme fjord. En 1470 meter lang flad
dæmning over Sidinge fjord blir gennembrudt
a’ en stormflod den 2. januar 1855. Derefter
blir dæmningen forstærket og den delvis tørre
fjord blir helt tørlagt.

Den 2260 meter lange dæmning ved Lamme
fjord blir bygget fra den 3. april 1873 og til
den 23. september 1874, men først i perioden
1938 – 1945 blir de siste 550 hektar (1000
tønder land) tørlagt. Før 1877 var Od herred
et avsides og isoleret område. Disse to fjorde
og øen Od danner nu et fælles landbrugsareal.
I den innerste del a’ den tørlagte Sidinge
fjord mellem byerne Vig og Højby blir
Solvognen fundet i 1902.
Den innerste del a’ Lamme fjord var over 20
meter dyb og er i tidens løb blevet fyldt op
med dyndjord, der ikke er bæredygtig til
byggeri. På Skovlyvej som går gennem denne
del a’ Lamme fjord kører lastbilerne altid op
a’ bakke, så meget synker fjordbunden når
den blir belastet a’ en tung lastbil.
Mod syd omtrent 500 meter fra Vindekille
(Vindekilde) findes Draget, et tidligere
færgested over til Sjælland. Det er omtalt i
Odysseen (Od.20-187) at fragtfolk færger
folk og kvæg fra fastlandet Sjælland over til
øen Od og Itaka, så snart nogen ønsker det.
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I Iliaden har folk fra Itaka og andre øer, og
folk fra fastlandet Odysseus som hærfører
(Il.2-635).
Efter drabet på frierne henter guden Hermes
deres sjæle og fører dem:
- Over Okeanos strøm og forbi den
Levkadiske klippe
- gik de og gennem solgudens port og
drømmenes land (Od.24-11).
Levkas kaldes osse for fastlandets odde.
Odysseus far Laertes beretter:
- da jeg endnu var kefallernes konge og intog
- Nerikos smukt beliggende by på fastlandets
odde (Od.24-377).
De dødes sjæle går fra Vindekille over
Sejerø Bugt forbi odden Røsnæs mod
solnedgangen.
Røsnæs hedder altså Levkas i Odysseen.
Det etruskiske ord neri betyder vand så
navnet Nerikos har med vand at gøre lissom
det lange næs Odden mod nord der hedder
Neriton i Odysseen.
Kalundborg fjord ligger mellem halvøen
Røsnæs mod nord og halvøen Asnæs mod
syd. Seks kilometer inne i land i fjordens
forlængelse ligger de små byer Rørby og
Værslev.
Ved Rørby fandt man i 1952 og 1957 to
særprægede krumme bronsesværd. De
stammer fra ældre bronsealder cirka 1600
f.kr. På det ene findes en inristning med
Nordens ældste skibsbillede, et imponerende
stort og flot skib. Flere eksempler findes
inhugget på helleristningsfeltet Berget i
Buskerud fylke nær Drammen i Norge.
Ved Overdrevsbakken nær Værslev findes
på toppen en stenkiste fra yngre stenalder
cirka år 2000 f.kr. Runt om findes et
særpræget anlæg med resterne a’ tre
koncentriske stenkredse. Den innerste har et
tværmål på 320 meter og den yderste et
tværmål på ikke mindre end 1000 meter, en
kilometer.

omkring 1260 f.kr. Tragtbægerkulturen
opstår i Polen og Nordtyskland omkring 4500
f.kr og har bredt sig til hele Norden omkring
3900 f.kr. Den betyder at den tidligere jægerog
fiskerbefolkning
skifter
til
landbrugsøkonomi.
Odysseus far hedder Laertes, eller Lars på
moderne dansk. Homer kalder somme tider
Odisse for Odysseus Laertes-søn, det danner
navnet Isse Larsen fra Od på nudansk.
Hans og sønnen Telemakos amme hedder
Eurykleia.
Odysseus mor hedder Antikleia og stammer
fra Parnas, det nuværende Fornæs på Djurs
land. Odisses mormor hedder Amfitea
(Od.19-416).
Od-Isse besøger som ung mand Parnas Fornæs og går på vildsvinejagt med sin
morfar Autolykos og dennes sønner. Od-Isse
blir angrebet a’ et vildsvin og får et dybt sår
næsten in til benet i det ene lår. Det vokser
sammen igen, men Od-Isse får et grimt ar der
blir et synligt tegn som han må dække når
han vil skjule sin identitet.

Od-Isse blir gift med Penelope og bor i
Itaka på Od ved det nuværende Vindekilde i
Od herred. De får en søn Telemakos der blir
født omkring 1240 f.kr. Da Telemakos er
omkring 10 år gammel starter krigen mod
Ilion og dens hovedby Troja. Krigen hedder
den Trojanske krig og den beskrives a’
Homer i Iliaden. Iliaden koncentrerer sig om
angrebet på Ilions hovedby Troja. Krigen blir
langvarig og udvikler sig til et felttog der
varer mellem 10 år og 20 år. Homer fortæller
i Odysseen at Od-Isse er væk i enten 4 år, 10
år eller 20 år, men disse årsangivelser beror
ofte på rim og rytme i Odysseen. Odysseen
blir nemlig berettet i heksameter, det vil sige
seksten-stavelses rim.
Da krigen starter blir det dårligt vejr med
storm, kold regn og tilmed let snefald. Det
tyder på månedsskiftet oktober-november i
Danmark og Nordtyskland ved Østersøen
På Røsnæs findes mange storstensgrave og omkring 1230 f.kr.
dysser fra tragtbægerkulturen omkring de
små byer Ellede og Raklev. Her findes måske
den by Nerikos som Laertes plyndrer
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kongsgård er invaderet a’ snyltegæster fra de
omliggende øer Zakynthos, Same og DiurLikon.
Zakynthos – Zakintos - er Hindsholm ved
Store bælt i Danmark, Same er sydøen på
Samsø nord for Store Bælt og Diur-Likon er
øen Djur og halvøen Kolind, nu for tiden
Djur Land i Jylland i Danmark.
Zakynthos er en ø bevokset med skov
(Od.9-24). Hindsholm blir forbundet med
Fyn med en dæmning på 1600-tallet og
senere indæmninger og landhævninger har
yderligere forstærket forbindelsen med Fyn
med en flere kilometer bred landtange.
Same (Od.9-24) er sydøen på Samsø vest
for Od herred. Samsø hedder Samsa og
Sampsø hos Saxo, og Samsey og Sámsey i
den islandske edda-litteratur, ø-et er en senere
tilføjelse. Beboerne på Samsø hedder
samsinger.
Læs mere om navnet Samsø i kapitlet Same
Omkring 1225 f.kr er krigen slut og og Samos – dobbeltøen Samsø.
Odysseus starter sin hjemrejse til Od i
Danmark, men det starter dårligt for en storm I stenalderen var Djur mod nord en ø, og
blæser ham over Østersøen mod nordøst til Kolind mod syd en lang halvø med et sund
Fajakernes ö. Han blir mødt a’ Nausikaa, imellem med åben forbindelse til havet, dels
kong Alkinoos datter, som ledsager ham et ved Grenå og dels mod vest ved Allingåbro
stykke på vejen frem til byen.
og videre gennem Grund fjord til havet. Ved
Her begynder Homer sin Odysse og her får landhævninger helt frem til vores tid blir den
man straks et inblik i hvilke regler der gælder vestlige ende lukket og Kolind sund er under
for god opførsel og omgænge hos bronsealderen og en tid frem omdannet til en
bronsealderens folk. Gæster ska selvfølgelig fjord. I Saxos danmarkskrøniker findes
overholde den tids regler og normer for historier om vikingeslag med skibe ved
gæster, ellers støder det værten og andre. Thorsager - 30 kilometer inne i fjorden - hvor
Deres optræden ska altså være korrekt.
der er landbrugsland i dag. På grund a’ den
Det ved Od-Isse. Han viser sin vært al ringe intrængen a’ vand fra Kattegat blir
respekt, og først efter nogen dages ophold Kolind sund til en 18 kilometer lang, 1 – 3
blir han opfordret til at fortælle om sin kilometer bred og cirka 3 meter dyb
skæbne. Det gør han så godt at fajakerne ferskvandssø. I 1873 blir udløbet spærret a’
foruden gæstegaver osse gir ham en gratis en dæmning med en pumpestation og den
hjemrejse (Od.8-556 og 13-10).
siste tre meter dybe sø blir tørlagt. Tre
Snyltegæsterne hjemme i Itaka bryder frækt kilometer inne i sundet ligger byen Kirial nær
alle normer for god takt og tone.
Skærvad å og seks kilometer inne ligger byen
Kni, to mærkelige navne. En kilometer nord
Da Odysseus – eller Odisse - kommer hjem for Kirial ligger byen Villersø med otte
til Itaka går han i land på øen Od forklædt bronsealderhøje med en pragtfuld udsigt over
som tigger. Han må dække sit ene lår der har Kattegat, og mod sydøst ses Od herred i
et ar ellers blir han genkendt. På grund a’ horisonten.
hans lange fravær tror mange at han er død i Odysseen (Od.19-431) omtaler måske de
krigen mod Troja, og hans hus eller stejle bakker nord for Kirial og frem til
I august og september år 1230 f.kr klares
høsten og krigstogtet blir forberedt. I
september og oktober samles tropperne med
1186 skibe og 60.000 mand på øen Lemnos.
Lemnos er græsk og betyder ‘lang ø’ og det
er øen Zingst der ligger ved Strelasund i
Pommern.
I fire år er Odysseus – eller Od-Isse - i krig i
Ilion som er Pommerns søslette i det nuværende Nordtyskland mellem Wismar i vest
og floden Oder i øst. Ilions hovedby Troja er
det nuværende Bergen på øen Rügen. De
kæmper krigen i et ægte nordisk vintervejr:
- … det blæste en iskold vind fra nord,
- sneen fald tykt fra oven og lagde sig på
marken som rimfrost,
- bidende kold, og skorper a’ is klædte vores
skjolde (Od.14-475).
- Jeg er nok snart et lig for kulden slår mig
ihjel (Od.14-487).
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Fornæs, og at de er bevokset med skov og har
kløfter med blæst. Her går Odysseus på
vildsvinejagt med sin morfar Autolykos og
hans sønner. Autolykos omtales i Odysseen
(Od.19-397) at være en upålidelig og
løgnagtig person, en last han har fået a’
guden Hermes. Det er osse egenskaber som
Odysseus har både arvet og lært.
Fire kilometer øst for Villersø ligger
Fornæs, eller Parnas som Odysseen kalder
den 30 meter høje klint ved havet.
Hjemme i Itaka – Vindekille på øen Od lever snyltegæsterne det flotte liv med mad
og drikke, sang, dans og sport - forgængeren
til de olympiske lege - og tjenestepigerne er
med i legen. Flere a’ gæsterne bejler til OdIsses kone Penelope men hun holder dem på
avstand selv om hun er fristet a’ deres
kurmageri. Den som får hende vil dermed
osse få kongegården og bli høvding på Od.
Friernes opførsel som snyltegæster fører
tankerne hen på Havamal fra den ældre eller
poetiske Edda (Sæmunds Edda). Havamal
betyder ’Den højes tale’, det vil sige Odins
tale. Om at bevare et venskab taler Odin:
Bryde op
er bedre end at være
evig gæst samme sted.
Et godt måltid skæmmes
hvis gæsten gør sig
bred på andens bænk.
Bejlerne truer Penelopes og Od-Isses søn
Telemakos til livet. Den gamle helt
Halitherses (Od.2-157) spår to ørnes flugt
over himlen, og tolker det som at Odysseus
ville komme hjem og at det ville gå ilde for
snyltegæsterne. En a’ snyltegæsterne
Eurymachos ber ham holde mund med den
slags dystre spådomme og skynde sig hjem,
hvor han ka spå sine børn, og gøre det på en
sådan måde, så at intet ondt vil ske dem i
hans spådomme (Od.2-177). Sådan er livet på
Od-Isses kongsgård da han sniger sig i land
på øen Od, og derfor er han forklædt til
tigger.

Vi ved tilmed hvordan Odysseus og hans
kone Penelope er klædt på 1200-tallet f.kr.
I Danmark har man fundet syv fuldstændige
klædninger for kvinder, og mange stumper
tøj.
Man har fundet fire hele mandsdragter.
Odysseus dragt består a’ en underklædning
og
en
imponerende
stor
kappe.
Underklædningen ka være et lændeklæde forgængeren til kilten – eller en kofte der
dækker hele kroppen fra knæene til
skulderen.
Koften hedder kiton hos grækerne, tunika
hos romerne og kjortel i middelalderens
Europa.
Kappen hedder himation hos grækerne, toga
hos romerne og kåbe i middelalderens
Europa.
Odysseus og andre drotters kappe var
purpurfarvet og viste ejernes høje status:
- Odysseus var klædt i en dobbeltviklet kappe
a’ uld,
- den var farvet med purpur (Od.19-225).
- Odysseus gemte sit ansigt bag den
purpurfarvede kappe (Od.8-84).
Under en fremrykning om natten mod Troja
blir det sne og frost. Odysseus har glemt sin
varme kappe:
- Alle de andre var klædt i kitoner og varme
kapper (Od.14-478).
- Jeg derimod havde været så dum og glemme
min kappe
- hjemme hos folket, jeg havde ikke drømt om
en sådan kulde,
- og havde bare mit skjold og lændeklædet
(kilten), bortset fra koften (Od.14-480).
Bronsealderens nordiske kvinder bærer
tilsyneladende to forskellige slags dragter.
Enten en bluse og et snøreskørt, eller en bluse
og en lang kappe der vikles om livet og
holdes på plads a’ et bælte. På hovedet bærer
de et hårnet der holder den kunstfærdige
frisure på plads.
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Det stemmer med Odysseus avrejse fra
Kirke på Ajaje:
- Så klædte Kirke mig i kiton og i kappe,
- mens hun selv svøbte sin krop i en sølvhvid
kåbe.
- Den var tynd og forførende smuk, om livet
bandt hun et bånd,
- det var smukt virket med guld, og hun lod
hårnettet dække sit hår (Od.10-542).
Dette er en præcis beskrivning a’ de danske
kvindedragter.
Skrydstrup-pigen havde et 50 – 60
centimeter langt hår der var sat i en
kunstfærdig frisure og dækket a’ et smagfuldt
hårnet.

I kvindegravene fra Skrydstrup og Borum
Eshøj har man fundet store vævede tøjstykker. Disse store vævede tøjstykker er de
nordiske bronsealderkvinders natdragt der er
blevet brugt som ligkjortel:
- Men til det innerste værelse gik Menelaos
og den guddommeligt
- smukke Helene til hvile, hun var klædt i sin
lange natdragt (Od.4-304).
Læs mere om Skrydstrup-pigen i kapitlet
Odysseus
rejse
til
lotofagerne
–
blomsterspiserne.

Hyrdenes formand Eumaios
Han overnatter hos Eumaios, hans formand
for hyrderne, som dog ikke genkender OdIsse/Odysseus. Eumaios bor på Ravnebakken,
på græsk Koraxklippen ved åen Aretusa
(Od.13-408).
Det er Tuse å fem kilometer syd for
Vindekille.
Den forklædte Odysseus fortæller Eumaios
at Odysseus snart kommer tilbage fra krigen,
men det tror Eumaios ikke på.
Hyrdernes formand Eumaios fortæller sin
livshistorie for Od-Isse. Han er født på øen
Syria nord for Ortygias kyst, hvor solen
vender i sin bane (Od.15-403). Ortygia
betyder ’vagteløen’, en vagtel er en hønsefugl. Han blir som lille barn røvet bort a’
føniker som sejler 6 døgn sydpå til byen Itaka
på øen Od, det samme som Od herred i
Danmark. Der blir han solgt til Od-Isses far
Laertes.
Ortygias kyst er Hordaland fylke i
Vestnorge og øen Syria er nuværende
Karmøy øst for øen Utsira og nord for Jæren i
Rogaland fylke. Hordaland ligger straks nord
for Rogaland. Ud for øen Od ligger øen Sira,
nuværende Sejerø i Sejerø Bugt. Sejerø
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hedder Syrø i kong Valdemars Jordbog fra år
1231. De har samme oprindelse og deres
fælles baggrund findes altså i kapitel 15 i
Odysseen. Det er et sjovt sammenfald at den
store ø Sri Lanka i det indiske ocean faktisk
betyder ’den lysende ø’ - ’den strålende ø’.
Det singalesiske ord ’sri’ betyder ’ø’. Der
findes en ø nær Stockholm i Sverige som
hedder Utö – det modsvarer det norske
ønavn Utsira.
På Niblå på Karmøy findes en helleristning
med et solhjul, og den danske solvogn blir
fundet i 1902 i Trundholm mose seksten
kilometer nordøst for Vindekille der er
Odysseens Itaka.
Ortygia blir nævnt da gudinden Kalypso på
Ogygia bebrejder Hermes og de andre guder:
- Artemis dræber Orion med en smerteløs pil
på Ortygias marker (Od.5-123).
’Ortygias marker’ er sagnøen ’vagteløen’
der findes et sted i vest.
Den smerteløse pil – hjerteinfarkt – rammer
osse Menelaos styrmand Frontis (Od.3-280).
Læs mere om styrmanden Frontis i kapitlet
Hjemrejsen fra Troja.

Åserne Nejon og Neriton – og bugten Reitron
Byen Itaka ligger ved foden a’ åsen Nejon
(Od.1-186, 3-81). Det er den lille by
Vindekille der ligger neden for en lang og
bred ås med flere navne, både i Odysseen og i
dag.
- … og skovfjeldets Neritons svende,
- og dem fra Krokyleias bakke og fra
Aigilipas by med dens stenede bakker’ (Il.2633).
Krokyleia er måske højden Skamlebæk og
Aigilipas by ligger måske på Veddinge
bakker. Bugten Reitron (Od.1-186) ka være
den tidligere bugt vest for byen Asnæs, den
gang Lamme fjord var åbent vand. Der er i så
fald omkring syv kilometer mellem Itaka og
Reitron.

Længere borte fra Itaka ’løfter Neriton sin
vældige ås med susende skove’ (Od.9-21) og
’der borte står Neriton jo, det skovrige bjerg’
(Od.13-351). ’Svendene fra den skovrige ås
Neriton’ har Odysseus som hærfører (Il.2632). Åsen Neriton ’som står længere bort’
er helt klart den 22 kilometer lange odde – og
ås – Odden, der strækker sig ud i Kattegat,
Okeanos.
Etruskisk ’neri’ betyder ’vand’, så måske
betyder Neriton ’vandspids’. På tyrkisk
hedder flod ’nehri, nehir eller irmak,
bogstavet ’h’ er lydsvagt. Syd for den
tyrkiske by Edirne ligger floden Ergene
Nehri. Ergene betyder bjergside på tyrkisk, så
navnet betyder egentlig bare ’bjergflod’.

Itaka – byen Vindekille ved Vejrhøj
Itaka ligger ved foden a’ åsen Nejon (Od.1186, 3-81). Det er den lille by Vindekille der
ligger neden for Vejrhøj, åsens højeste top på
121 meter.
Navnet Itaka betyder måske netop vejrhøj
eller vindhøj. Takket være åsen ligger Itaka –
Vindekille – i læ for den fremherskende
vestenvind. It- betyder i så fald ’vejr, vind
eller luft’, eller måske ’læ for vejr og vind’.
Det græske gudenavn Aither betyder ’de
øvre og rene luftlag’- der findes vejret, mens
Aer er gud for de lavere luftlag – der mærker
man vinden.
Prusisk (Prøjsisk) wêtrâ betyder vind og
wîns betyder luft, vejr.
På græsk betyder akme ’spids, højdepunkt’,
akron ’højde’ og akros ’højest’.
Et problem er at Itakas It- burde hedde ’ait-’
eller ’aithe-’. Denne ændring til It- ka skyldes
inflydelse fra et andet sprog eller at ordet er

meget gammelt. Odysseens og Iliadens
begivenheder sker omkring år 1230 f.kr og
Homer nedskriver sine beretninger 500 år
senere på 700-tallet f.kr. På det tidspunkt var
det helt glemt at intet i Odysseen og Iliaden
har fundet sted i Grækenland. Det var sket i
Norden runt om Sjælland og Skåne, Rügen,
Wisla, Baltikum, Gotland, Norge, Føroyar og
Irland.
Hvis Itakas navn er 500 år ældre end 1200
f.kr, så er vi helt tilbage til år 1700 f.kr ved
slutningen a’ stenalderen og begyndelsen på
den nordiske bronsealder. I så fald er It- et
meget gammelt ord for luft, måske en
sideform til ’vejr og vind’.
Åsen Odden nord for Od herred hedder
Neriton i Odysseen. Det er enten et etruskisk
ord eller det ka forklares med inflydelse fra
etruskisk. Måske er It- osse et kort etruskisk
ord.
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Vindekille og Roskille
Den traditionelle stavning er Vindekilde og
Roskilde. Navnet Roskilde forklares som at
være tillægsfald a’ et olddansk mandsnavn
Rõir fra oldnordisk Hrõir, og efterledet –
kilde.
Det ka ikke være rigtigt at folk i fortiden
ikke kunne se den 30 meter høje ås hvor byen
Roskille ligger i dag. Åsen ka ses langt
omkring, både fra fjorden og bakkerne langs
fjorden.
Det ka heller ikke være rigtigt at folk i
fortiden ikke kunne se den over 100 meter
høje ås hvor byen Vindekille ligger i dag.
Åsen ka ses langt omkring helt til Djursland i
Jylland.
Forklaringen på efterledet –kille ka findes i
oldhøjtysk, litauisk og latin. Det engelske ord
’hill – bakke’ har sine rødder fælles med
oldhøjtysk *hulni-z, fællesgermansk *kalni-s,
litauisk ’kilnus – høj, højt’ og ’kalnas –
bakke’, latin ’collis – bakke’.
Oldhøjtysk *hulni-s findes i kendte
stednavne som Kullen i Skåne, Ålekulla i
Loshult, Ålakullen i Gerslöv og Skurup, og
Söderkulla i Malmø. Højden Holmenkollen
ved Oslo, og Col der er det franske ord for
’bjergpas’. Kollen er et gammelt navn på
Himmelbjerget.
Det fællesgermanske *kalni-s, litauisk
’kilnus’ og engelsk ’hill’ findes i flere
skånske stednavne, der alle har fået sit navn
omdannet i historiens løb.
Med parentesen (1624) menes Provsternes
beskrivelse over Skaane 1624 ( i Samlinger

til den Danske Historie a’ P.F.Suhm. 1. Side
97 – 145 København 1779).
Ordet kille med betydningen bakke er
bevaret i Kellna (1624 Kielne) i Nørre Åsbo
herred, Killeröd (1624 Killered) i Billinge,
Bjäre-Grevie, Östraby, Gustaf, Skårby og
Smedstorp. Killinge i Glimåkra, Killeboda
(1624 Killebo) i Oppmanna. Disse stednavne
har ikke ’kilde’ som første led i sin ældste
stavning, som det ellers er tilfældet.
Bästekille i Albo-Mellby sogn ved
Stenshuvud har tilmed et vejskilt med Bästekille Backar, tydeligere ka det ikke siges.
Byen Lysekil ligger ved en høj ås der
strækker sig ud i Skagerrak ved fjorden
Gullmarn i Bohuslän.
Dermed findes muligheden at Roskille og
Vindekille ka ha sit efterled –kilde fra et
*kille der ved lydsammenfald er blevet
opfattet som det mest kendte ord, ’kilde’.
Man har dyrket hellige kilder i Danmark
længe, troligt helt fra bronsealderen. Denne
dyrkelse blir bekæmpet efter reformationen i
1536 da protestantismen blir statsreligion. I
modsætning til vand i åer, søer og brønde er
kildevand altid koldt, selv på den varmeste
sommerdag. Cirka 190 a’ Danmarks
helligkilder hedder bare ’hellig kilde’.
Det trakiske ord ’kella’ betyder netop kilde.
Ordet ’kilde’ er avledt fra ordet ’kold’. Kilde
fra islandsk ’kelda’, ældre dansk ’kælde’.
Ordet ’kold’ fra indoeuropæisk *gole-, *gele
– kold,fryse’, fællesgermansk *kalda og
islandsk ’kaldr’.

Roskille
Navnet Roskille betyder måske noget i stil
med ’ros-højden’, på engelsk Roshill.
Udtalen roskille ka ha betydet både ’rosbakken’ og ’ros-kilden’.
Efterledet –kille betyder ’højde, ås, bakke’.
Første led ’ros’ ka være et naturnavn eller et
folkenavn, sandsynligvis folket eller folkegruppen ’ros’.
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I keltisk litteratur er ’ruis’ en ældre dværg.
Ruis er osse navnet på det siste bogstav i det
irske Ogham-alfabet - nr 24.
De tre slaviske sagnfigurer Czech, Lech og
Rus grundlagde hver sit land, på samme måde
som Dan der gav navn til Danmark. Czech
grundlagde Tjekkiet, Lech grundlagde Polen
og Rus grundlagde Rusland, de skriver selv
Rossija og udtaler det Rasja.

Det svenske landskab Roslagen er stedet Ordene ’ros’ og ’rus’ betyder åbenbart
hvor ’rossernes’ love gælder, på samme må- ’folk’, så byen Roskilles første led betyder i
de som Danelagen i England hvor danernes så fald folket ros. På engelsk ka vi skrive
love og sædvaner gjaldt på 1000-tallet.
navnet Roskille som Roshill eller Russian
Hill.
Vindekille
Stednavnet Vindekille findes i Odysseen
som Itaka, et navn der betyder noget i stil
med ’vindhøjen – vejrhøj’.
Der findes en kilde i Odysseens Itaka og
dermed osse i byen Vindekille (Od-17-205:
- de kom byen og til den smukt inhegnede
klare kilde, hvor inbyggerne hentede vand.

Den var bygget a’ tre mænd, blandt andet
stenhuggeren Neritos. Der findes ikke nogen
kilde i Vindekille i dag, og kun en
arkæologisk undersøgelse ka påvise den
gamle kilde og den smukke stensætning.

Odysseus familje
Amfitea
Antikleia
Arkeisios
Autolykos
Eurykleia
Ifthime
Ikarios
Ktimene
Laertes
Odysseus
Penelope
Telemakos

Odysseus mormor
Odysseus mor
Odysseus farfar, Laërtes far
Odysseus morfar
Odysseus og Telemakos amme. Hendes
far er Ops og hendes farfar Peisenor.
Penelopes søster
Penelopes far (Od.1-328)
Odysseus søster (Od.15-363)
Odysseus far
Født omkring 1260 f.kr
Odysseus kone
Odysseus søn, født omkring 1240 f.kr

Bor på Parnas (Od.19-416)
Født på Parnas (Od.11-85)
Boede på Parnas (Od.16-118)
Bor på Parnas (Od.11-85)
Bor i Itaka (Od.1-428)
Gift med Eumelos i Ferai (Od.4-796)
Bor på Same
Bor i Itaka (Od.4-110)
Bor i Itaka
Bor i Itaka
Bor i Itaka

Stednavne omkring Itaka
Aigilipa
Alesion
Alfeios
Arene
Aretusa
Asteris
Dulichion
Elis
Fastlandet
Fea

En by med stenede bakker på åsen nord for Krokyleia, måske Veddinge
bakker (Il.2-633).
Dyssebakken på Hals næs (Il.2-617, 11-757).
Roskille fjord (Od.3-489, 15-187).
(Il.2-591, 11-722).
Det er Tuse å i Od herred. (Od.13-408).
Dobbeltøen Isøre og Nakke ved Rørvig (Od.4-844).
Djur og Kolind, Dulikion er en ø synlig fra åsen Nejon (Od.9-24).
’Det herlige Elis’ er halvøen Hals næs – det var tidligere en ø (Od.4634).
Sjælland, de nærmeste egne syd for Vindekille (Od.20-187, Il.2-635).
Odden på nordkysten a’ Horns herred (Od.15-297).
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Fornæs

Græse
Havelse å
Itaka
Koraxklippen

Krokyleia
Levkas
Minyëios
Nejon

Nerikos

Neriton

Olenia
Parnas
Pylos
Reitron
Same
Samos
Strø

Strølille
Thryoessa
Thryon

Zakynthos
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Kaldes Parnas i Odysseen.
Fornæs, stejle bakker bevokset med skov og med vindblæste kløfter
(Od.19-431).
Den generiske vognhelt Nestors by Pylos.
Det er åen Minyëios. Den ligger nord for vognhelten Nestors byer Pylos
og Arene (Il.11-722).
Det samme som Vindekille (Vindekilde) på den tidligere ø Od. (Od.117).
Ravnebakken (Od.13-407), måske den 53 meter høje Tinghøj ved
Vallekille (Vallekilde) nær Hørve.
Svendsbjerg på 40 meter og Svendsbjerg gård ligger på en ganske høj
flad bakke i nærheden, og det kan i så fald være her hyrdernes formand
Eumaios boede og forvaltede Odysseus kvæg og store svinestalde.
En bakke på åsen nord for Nejon, måske Skamlebæk (Il.2-633).
Det er Røsnæs, den 16 kilometer lange odde syd for Itaka, Vindekille
(Od.24-11).
Se Havelse å.
Den sydlige del a’ den store ås på øen Od med toppen Vejrhøj, nær
Itaka.
Vejrhøj blev tidligere kaldt Hatten (Od.1-186, 3-81).
Ka være egnen omkring byerne Ellede og Raklev på odden Røsnæs nord
for Kalundborg fjord. Odysseus far Laertes plyndrede Nerikos (Od.24377).
Odden, den 22 kilometer lange odde – og ås – der strækker sig ud i
Kattegat, Okeanos (Od.9-21, 13-351).
Neriton betyder måske ’vandspids’ efter etruskisk ’neri – vand’.
Olenia-bakken, Spodsbjerg fyr (Il.2-617, 11-757).
Se Fornæs.
Se Græse. Den generiske vognhelt Nestors by Pylos.
Måske bugten – havnen - i Lamme Fjord ved Asnæs (Od.1-186).
Sydøen på Samsø, en ø synlig fra Nejon (Od.9-24).
Nordøen på Samsø, en ø synlig fra Nejon (Od.4-844).
Det er byen Thryon der ligger nær vognhelten Nestors by Pylos (Il.2592).
Den lille by Strølille mod nord på det 31 meter høje Strø bjerg (Il.11711). Thryo-essa betyder direkte Strø-lille.
Se Strølille.
Se Strø.
Et S- foran Thryon danner navnet Sthryon – måske Strø.
Græsk thryon betyder (tag)rør, siv.
Stednavnet Strø ka avledes fra olddansk strø, urnordisk *strava – strå,
sted med strå.
Hindsholm, en ø synlig fra Neriton (Od.9-24)

Telemakos rejser til Pylos og Sparta
Dobbeltøen Asteris – Isøre ting
Stednavne langs åerne tværs over Nordsjælland
Telemakos rejser til Pylos og Sparta
I Odysseus fravær rejser hans søn
Telemakos uden voldsgæsternes vidende til
Nestor i Pylos og Menelaos i Sparta,
beliggende i Lakedaimon. Hans rejse
beskrives som at han sejler eller ror med skib
fra Itaka (Od herred) til Pylos (Od.3-4) der
ligger ved Græse å, troligt nær den lille by
Græse ved Frederikssund. I Pylos låner
Telemakos en vogn a’ kong Nestor og rejser
videre forbi Ferai (Od.3-481), der sandsynligt
ligger nær Slangerup. Ferai – eller Slangerup
– ligger naturligt ved en korsvej for søtrafik
vest-øst på Græse å, og for landtrafik nordsyd . Et godt sted at kræve ’told’ a’ forbirejsende. I løbet a’ dagen kommer Telemakos
og Nestors søn Peisistratos frem til kong
Menelaos i Sparta (Od.4-1) der ligger i
Lakedaimon. Lakedaimon er sandsynligvis
egnen omkring Bastrup sø og byerne Lynge
og Ganløse.
Nord for Lynge i den tørlagte Brudevælte
mose fandt man i 1793 Danmarks største
fund a’ lurer fra bronsealderen, tre
venstredrejede lurer og tre højredrejede lurer.
Hele området nord for Værebro å og i
Lyngeområdet
var
tæt
befolket
i
bronsealderen. I Brøns mose ved Veksø syd
for Ganløse har man fundet to hjelme med
snoede horn og en rille i toppen til fjer eller
mankehår fra heste. Hjelmene stammer fra
omkring 800 f.kr. Dette sølandskab, der
avsluttes med bakker i nord ved Lynge, ka
være Lakedaimon.
Omkring år 1000 f.kr var Værebro å en
fjordarm til Roskille fjord og strakte sig in til
byen Veksø. Nord for Værebro å ku man med
skib ta sig gennem Græse å forbi byen Græse
(Pylos) frem til Bure Sø og Bastrup sø syd for
Lynge, og videre til Ganløse Ore (Sparta).
Derfra ku man sejle eller ro til Farum Sø og

Fure Sø. Syd for Farum Sø og Fure Sø ligger
den store folkeborg Værløse Virket, hvor
delen mod vest er dobbelt så stor som delen
mod øst. Værløse Virket i Hareskov består a’
en næsten komplet 26 kilometer lang række
befæstninger a’ parallelle jordvolde, der
inneholder ½ - 1 meter lange granitsten.
Denne folkeborg med vold runt om er måske
det oprindelige kong Agamemnons Mykene,
og den østlige mindre borg er så hærføreren
Diomedes byer Argos og Tiryns.
Bronsealderens søfarende ku fortsætte mod
øst a’ åen Lugen – den nuværende Mølleå gennem Bagsværd Sø og Lyngby Sø ud til
Øresund.
Kong Nestors og Diomedes hjemrejse fra
Troja, som er byen Bergen på Rügen i
Pommern, blir netop planlagt at gå op langs
Falster (Kios, Od.3-171) mod det vestlige
Møn (Psyras ø, Od.3-171). En storm blæser
dem dog over det åbne hav, troligt til en a’ de
små øer syd for Bøtø med den sydlige odde
Geraistos (Od.3-177). Når de sejler videre op
gennem Øresund kommer de til åen Lugen –
den nuværende Mølleå. Der ku de sejle in,
først til Argos ved Fure Sø og videre til
Græse å og Græse (Pylos) eller Græse
Bakkeby .
Det græske ord Pylos betyder faktisk
Bakkeby – eller højbyen, sjovt nok.
Skibskatalogen i Iliadens anden sang er en
fortegnelse over danaernes folk, deres
hjemegne og byer, og deres hærførere. Når
man placerer øen Salamis og byerne Athen,
Argos og Tiryns, Mykene, Lakedaimon med
Sparta, og til sist Pylos fra højre til venstre, så
modsvarer det en beskrivning a’ en rute fra
øst til vest, fra Øresund op ad åen Lugen –
den nuværende Mølleå, og gennem flere søer
og ud i Roskille fjord a’ Græse å.
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Iliaden har øen Salamis og disse seks kendte De der drager ud fra Mykene, den
byer og folk på række efter hinanden fra Ven velbefæstede kongsstad – og ti andre byer –
i Øresund og op a’ Mølleå videre frem til blir anført a’ kong Agamemnon og har
Græse å ved Roskille fjord:
hundrede skibe (Il.2-569).
Folkene fra Lakedaimon i dalen kranset a’
Fra Salamis øland kommer Ajas, Telamons bakker – og ni andre byer – , og Spartas by,
søn, med tolv skibe. Dem lader han trække på blir anført a’ Agamemnons bror Menelaos.
land hvor athenernes tropper er samlet (Il.2- De har tres skibe med (Il.2-581).
557).
Odysseen har udtrykket ’til sletternes land
Og der er dem fra Athen, den velbefæstede Lakedaimon’ (Od.13-414).
kongsstad, kong Erechtheus folk. De har De der bor i Pylos – og ni andre byer – blir
halvtres skibe med (Il.2-546)..
anført a’ Nestor, og de har 90 skibe. (Il.2De som bor i Argos og Tiryns med 591).
kampestensmuren - og syv andre byer – blir I alt har disse 42 byer i Nordsjælland 392
anført a’ Diomedes og to andre hærførere. skibe med mod Troja i Ilion.
Skibene de har med er firs i tallet (Il.2-559).
Dobbeltøen Asteris – Isøre ting
Frierne planlægger at myrde Telemakos på
hans rejse hjem og lægger sig i baghold på
øen Asteris (Od.4-845). Denne ø har en havn
med to udløb. Asteris og dens havn kan kun
være Isøre og Isøre havn nordøst for øen Od.
Dobbeltøen Asteris ligger mod vest ved Ise
fjords udløb i Kattegat. Den hed under
vikingetiden Isøre, og de to tidlige danske
historikere Sven Aggesen og Saxo fastholder
sist i 1100-tallet, at det var en gammel dansk
skik at danske kongevalg ska finde sted på
Isøre Ting. Valdemar den Store infører dog
en ny procedure for kongevalg i 1170 og
Isøre havn nævnes for siste gang 1170, da
Absalon møder den norske konge Erling
Skakke i havnen. Saxo fortæller osse om
Isøre havn, at krigsskibe ligger sammenkædet
i roligt vand her, når de søger havn i krigstid
(Saxo 14,25,5).
År 986 blir Sven Tveskæg udråbt til konge
over det gamle Danmark på Isøre ting, men
på grund a’ stridigheder i praksis fra 1004 –
1014. Han erobrer England i 1013 hvor han
blir hyldet som konge.
Isøre havn ved Isøre – eller Asteris i
Odysseen – er opstået som læhavn for
søfarende, der venter på bedre vejr. Isøre
havn er troligt den nuværende tørlagte lagune
Langesø. Længst inne i lagunen ligger
Bjerget med en skrænt, der ser ud som et

amfiteater. Foran amfiteatret lå tidligere flere
hundrede sten med en længde over en halv
meter. Disse sten er nu spredt over et stort
område. Saxo har aldrig set et kongevalg,
men omtaler at ”når de skulle vælge en
konge, plejede vores forfædre at stå på store
sten der stod fast i jorden, som et varsel om
at valget var lige så fast og urokkeligt som
stenene de stod på” (Saxo 1,2,1).
På bakken bag amfiteatret lå en stor røse,
troligt fra bronsealderen. Den blev fjernet på
1800-tallet. Røsen fyldte 70 vognlæs. Den
slags røser findes stadig på Gotland, hvor den
største røse er Uggarde råir (røse) i Rone
sogn, med et tværmål på 45 meter, en højde
på syv meter og et innehold a’ sten på 15.000
ton.
Området foran amfiteatret i Isøre havn blir
fredet i 1948. Isøre skiftede navn til Rørvig i
1350.
Navnet Isøre ka være en tidlig urigtig
opfattelse a’ et ord ’edsøre’ fra
oldvestnordisk ’eidr’ – gå frem (for at sværge
på noget), og ’øre’ – sværge, nedertysk
swören, oldislandsk ’søri’ – ed. I så fald
betyder isøre de ’edsvorne’, sådan som man
tidligere kunne avlægge en embedsed eller
tjenesteed.
Det svenske ord edsöre har gennemgået en
sådan
udvikling.
Den
svenske
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edsöreslagstiftning ka spores tilbage til 1100tallets slutning, og blir forgænger til
landskabsloven Östgötalagen fra 1300-tallets
midte.
Jyske lov blir vedtaget på et rigsmøde i
Vordingborg i 1241. Efter dette møde er der
ikke brug for at gå frem og avlægge ed i Isøre
– Edsøre. Det er kongen og landets førende
mænd der går frem og avlægger ed på, at de
vil opretholde fred og sikkerhed for alle i
landet.
Isøre lå centralt i det gamle Danmark som
osse omfatter Skåne, Halland og Blekinge.
Det er en sjov tanke at Europas midtpunkt
findes straks øst for København i
Landskrona, hvor den kendte skulptur med
den store blyant står midt i en cirkel, Europas
indre cirkel. Et kort med jordens to halvdele,
hvor for eksempel Isøre er i midten vil

omfatte næsten al landmasse på Jorden på det
ene kort. Hele Stillehavet med Australien og
lidt a’ Asien får plads på det andet kort.
Samsø – Same og Samos i Odysseen – er
egentlig osse en dobbeltø, der består a’ Same
i syd og nordøen Samos med det 64 meter
høje Ballebjerg. Nu for tiden er de adskilt a’
et tilsandet drag der dog blev gravet ud som
kanal på 800-tallet, Kanhavekanal. Kanalen
blir brugt på vikingetiden frem til 1100tallet, men findes ikke mere. Den forbandt
Stavns fjord i øst med bælthavet i vest.
Dobbeltøen Isøre ved øen Od er altså det
som Odysseen kalder Asteris.
Odysseen slutter med at Od-Isse/Odysseus
og Telemakos sammen med to trofaste
hjælpere overvinder snyltegæsterne og slår
dem ihjel. Tjenestefolk der har hjulpet
snyltegæsterne blir hængt.

Stednavne langs åerne tværs over Nordsjælland
Argos og
Tiryns

Asteris
Athen
Ferai
Mykene

Pylos

Salamis
Sparta
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Troligt den mindre østlige del a’ Værløse Virket i Hareskov ved Fure Sø.
Der bor hærføreren Diomedes (Il.2-559).
Stednavnet Argos ka betyde Stenby efter oldvestnordisk hørgr og olddansk harg
med betydningen ’stendynge’.
Femten kilometer vest for Hareskov ligger byen Stenløse.
En dobbeltø med en havn med to udløb.
Troligt den tørlagte Isøre havn nær Rørvig (Od.4-844).
Havnebyen Vedbæk fire kilometer nord for Mølleå, og midt imod øen Ven –
Salamis. I Athen bor kong Erechtheus. Deres hærfører var Menestheus (Il.2-546).
Troligt Slangerup. Der bor Diokles, søn a’ Ortilochos (Od.3-488).
Troligt den store vestlige del a’ Værløse Virket ved Farum Sø og Fure Sø.
Der bor hærføreren Agamemnon, bror til Menelaos (Il.2-569).
Stednavnet Mykene ka betyde Storby - Storen efter oldvestnordisk og islandsk
mikill, oldsvensk mikin, oldengelsk micil og gotisk mikils alle med betydningen
’stor’ eller ’megen’.
Sammenlign osse med moderne svensk hvor Storan er navnet på den store scene
på et teater.
Troligt den lille by Græse nordøst for Frederikssund.
Der bor hærføreren den gereniske vognhelt Nestor som har minst syv sønner og
to døtre (Od.3-32, Il.2-591).
Nestor har elve brødre som Herakles dræber da han ødelægger Pylos (Il.11-690).
Nestor overlever ved at flygte til Gerenia i Messenien.
Dette er helt sikkert øen Ven midt i Sundet (Kaldet Øresund). Deres hærfører var
Ajas (Il.2-557).
Ligger i Lakedaimon, et sølandskab. Troligt Lynge eller Ganløse Ore. Der bor
hærføreren Menelaos med den skønne Helene.
Han er bror til Agamemnon (Od.4-1, Il.2-581).

Hvor ligger egentlig Iliadens byer og øer
Danaernes folk, byer og øer
Iliaden henviser til forbjerget Kullen i Skåne
Det herlige land Elis
Thesproterne og deres land
Tafos – Tåsinge syd for Fyn
Handelspladsen Temese på en øen Poel nord for Wismar
Troernes folk og byer
Ida – bjerget ved Troja
Hermes, Loke og Palnatoke
Danaernes folk, byer og øer
Ifølge Homer ligger Iliadens folk, byer og
øer alle sammen i det græske øhav Ægæerhavet. De ligger ikke helt logisk når
man følger Skibskatalogen i kapitel to i
Iliaden.
Det findes der en naturlig forklaring til.
Alle byer og øer har jo sin forgænger i det
danske øhav og kysterne runt om. I det
nordlige ægæerhav - eller Bælthavet som det
osse hedder.
Ifølge en forklaring stammer navnet Ægæer
fra havguden Poseidons mytiske hjemegn
Aigai – ’der hvor hans borg står bygget i
midten a’ bugten, tækket med gyldne tegl og
uforgængeligt evig’ (Il.13-21).
En anden og mere logisk forklaring ka være
at navnet ægæer er et oldvestnordisk ey ’ø’.
Øer hedder eyjar på islandsk, som kommer
nærmest oldnordisk. Dermed blir logikken at
ægæer betyder ’øer’, og Ægæerhavet betyder
øhavet.
Vi har altså et sydligt ægæerhav med de
græske øer og kysterne runt om. Vi har et
nordligt ægæerhav med de danske øer og
kysterne runt om.

hjemsted ka vi placere de fleste byer og øer
korrekt på det nordiske kort. Visse
placeringer i Iliaden falder på plads helt a’ sig
selv. Andre placeringer i Iliaden virker som
meningsløse infald, som der ikke blir gjort
nogen insats her for at placere på kortet. Det
blir en opgave for andre med en mere kyndig
insigt i græsk navneskik og oldnordiske
stednavne. For eksempel har Iliaden og
Odysseen syntetiske navne, de er konstrueret
a’ Homer og andre sangere. Dette er en
faldgrube som bare eksperter i græsk ikke
falder i.
Her følger placeringen a’ de mest tydelige
byer og øer i danaernes område. Derefter
kommer en kortere beskrivning a’ de sværere
placerbare troiske områder. Man ska ha insigt
i græsk navneskik og prusiske (Prøjsiske)
stednavne for at komme langt med
placeringen a’ troernes byer og områder.
Danaerne har 44 ledere, hvora’ ti dør i
Iliaden, og i alt 1186 skibe der transporterer
omkring 60.000 mand over Østersøen til
Rügen og Pommern.
Troernes folk og byer beskrives mere kort
og løst i Iliaden end danaernes folk, byer og
Hvis vi flytter kortet med det danske øhav øer.
ned til kortet med det græske øhav og folder
disse kort mod hinanden, så fylder de det (Il.2-557) Fra Salamis øland kommer Ajas,
samme nord-syd og vest-øst. Den jyske halvø Telamons søn, med tolv skibe. Dem lader han
lægger sig over det græske fastland, trække på land hvor athenernes tropper er
Nordtyskland
over
nordgrækenland, samlet.
Vestsverige over Anatolien (Tyrkiet), og Salamis er øen Ven i Øresund.
Sydnorge over Nordafrika.
(Il.2-546) Og der er dem fra Athen, den
Med hjælp a’ Odysseen, Iliaden, og vores velbefæstede kongsstad, kong Erechtheus
viden om hovedpersonernes
faktiske folk. De har halvtres skibe med.
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Athen er den lille havneby Vedbæk ved
Øresund.
(Il.2-559) De som bor i Argos og Tiryns
med kampestensmuren - og syv andre byer –
blir anført a’ Diomedes og to andre
hærførere. Skibene de har med var firs i
tallet.
Argos og Tiryns er troligt den mindre
østlige del a’ Værløse Virket i Hareskov ved
Fure sø.
(Il.2-569) De der drager ud fra Mykene, den
velbefæstede kongsstad – og ti andre byer –
blir anført a’ kong Agamemnon og har
hundrede skibe.
Mykene er troligt den store vestlige del a’
Værløse Virket ved Farum Sø og Fure Sø.
Boioternes by Aulis ligger i nærheden a’
Fure sø. Det er her en stor del a’ danaernes
flåde samles:
– Dengang akajernes skibe en dag eller to
havde ligget
– samlet i Aulis til mén for kong Priamos
selv og hans troer (Il.2-303,496).
(Il.2-581) Folkene fra Lakedaimon i dalen
kranset a’ bakker – og ni andre byer – og
Spartas by, blir anført a’ Agamemnons bror
Menelaos. Odysseen har udtrykket ’til
sletternes land Lakedaimon’ (Od.13-414). De
har tres skibe.
Sparta er troligt Lynge eller Ganløse Ore.
Ganløse Ore og Sjöbo Ora i Skåne har begge
et græskklingende efterled ’ore’. Det er et
olddansk ord med betydningen ’grusbakke’.
Det græske ord oros betyder ’bjerg’.
(Il.2-591) De der bor i Pylos – og ni andre
byer – blir anført a’ Nestor, og de har 90
skibe.
Pylos er troligt byen Græse ved
Frederikssund. To a’ de ni byer er Arene og
Thryon der ofte forveksles med Thryoessa.
- Fjernt ved Alfeios (Roskille fjord) er der en
by ved navn Thryoessa,
- knejsende stejlt i den yderste del a’ det
sandede Pylos (Il.11-711).
Thryoessa er den lille by Strølille på Strø
Bjerg i Nordsjælland.
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Om byen Arene hedder det:
- Nær ved byen Arene løber en flod,
Minyëios kaldet (Il.11-722).
Den eneste flod eller å der findes nord for
Pylos og Arene er Havelse å.
Thryon er den lille by Strø der ligger fem
kilometer nord for Græse. Det betyder at
Thryon ligger fem kilometer nord for Pylos.
Strø – eller Thryon – og Strø kirke ligger på
et plateau omkring femten meter over havet
straks syd for Havelse å. Midt mellem Græse
og Strø fandt en bonde i 1866 et smukt
bronsesværd med ornamenterede guldbelægninger. Han var i gang med at nedpløje
den 3000 år gamle gravhøj Lille Kongshøj.
Ved Havelse ås munding 3 kilometer vest
for Strølille ligger landsbyen Havelse Mølle.
Her findes en køkkenmødding fra en a’ ældre
jægerstenalders kystbopladser, fra
Ertebøllekulturen 5400-3950 f.kr. På den
tiden strakte Roskille fjord sig in til
landsbyen Strølille.
I Iliaden fortæller Nestor den gamle om da
epeierne fra Elis – altså fra Hals næs i nord –
stormer frem mod syd for at ødelægge
Thryoessa – altså Strølille:
– Epeiernes folk kom pludselig stormende
frem i flok.
– Fjernt ved Alfeios (Roskille fjord) er der
en by ved navn Thryoessa,
– om den slog de sig ned til sinds at lægge
den øde (Il.11-711).
Vest for Pylos, Thryon og Thryoessa ligger
den brede flod Alfeios, det er Roskille fjord.
… og nedstammer fra Alfeios,
floden der bred løber gennem den pyliske
jord, … (Il.5-544).
I alt har disse 42 byer på Nordsjælland 392
skibe med mod Troja i Ilion.
Deres hjemsteder på Sjælland er beskrevet i
kapitlet Telemakos rejse til Sparta.
(Il.2-615) Fra Buprasions land og det hellige
Elis – og fra Alesion helt til Oleniaklippen.
De har fire hærførere med hver ti skibe.
Oleniaklippen (’Den lysende klippe’) er den
33 meter høje og to kilometer lange skrænt

ved Spodsbjerg fyr ved Hundested på Hals
Næs. Alesions høj er Dyssebakken, tidligere
kaldet Dødsbakke. Det er troligt en
fejltolkning a’ ordet døs med betydningen
dysse. Dels hedder dysse netop dös på
svensk, det er nærmest oldnordisk. Dels
udtales mange ord som bryst, lykke og frygt
med bogstavet ø, altså brøst, løkke og frøgt.
Læs forklaringen om lokaliseringen i
kapitlet Det herlige land Elis.
Der er en navnelighed med byen Ellös på
øen Orust straks syd for Lysekil i Bohuslän.
Der findes mange helleristninger i området
omkring Lysekil, den mest kendte findes i
Tanumshede.

mange gravhøje og dysser på åser og høje
mellem disse to byer.
De kommer fra byerne Pleuron, Olenos,
Pylene, Chalkis og deres hovedby Kalydon
oppe på åsen. Deres leder er Thoas. De har
fyrre skibe med.

(Il.2-645) Kreterne fra Knossos – og fem
andre byer, blandt andet Faistos og
kritbjergstaden
Lykastos,
står
under
Idomenes og Meriones. De har firs skibe.
Kreta er Lolland, kritbjergstaden Lykastos
er Timmesø bjerg på det østlige Møn på
klinten. Faistos ligger på næsset Ulvshale,
osse på det østlige Møn (Od.3-295). To store
øer – og to hærførere. Det er måske tilfældigt
(Il.2-625) De fra Dulikions ø og de andre at sangeren Homer nævner dem sammen.
holme der ligger i havet over for Elis, deres
hærfører er Meges. De har fyrre skibe.
(Il.2-653) Rhodos tre byer kommer med ni
Dulikion er Djur og Kolind, det nuværende skibe anført a’ Tlepolemos.
Djur Land i Østjylland. Elis er Hals næs øst Rhodos er øen Møn med blandt andet
for Od herred.
kritbjergstaden Lykastos, der dog samler sig
under hærføreren Meriones.
(Il.2-631) Kefallernes modige mænd og dem
fra Itaka, Zakynthos og Samos, fra åsen (Il.2-526) Folkene fra lokrernes land – og
Neriton og fra den store ås ved Itaka. Folk fra otte andre byer – blir ledet a’ Ajas den lille.
fastlandet Sjælland og dem fra egnene De har fyrre skibe med.
hinsides havet, de står alle under (Il.2-536) Fra Euboia – og syv byer –
klanhøvdingen Odysseus. De har tolv skibe.
kommer abanterne med de lange lokker i
Blandt Odysseus mænd nævner Odysseen nakken, det er hestehaler. Trakerne har osse
og
Iliaden
Archamenides,
Elpenor, hestehaler, ’de håret-opbærende traker’ (Il.4Eurylochos, Macar, Mnestheus, Nisenus og 532). Abanternes leder er Elefénor. De har
Polites.
fyrre skibe.
Itaka er Od herred, Zakynthos er halvøen (Od.3-171) Fra Kios kommer ingen styrker
Hindsholm på Fyn, den var tidligere en ø. til Troja. Det er logisk eftersom Bøtø (Kios) i
Samos er nordøen på dobbeltøen Samsø, og bronsealderen
mest
var
en
række
fastlandet er de nærmeste egne a’ Sjælland sammenhængende små øer og landtanger.
syd for Vindekille. Egnene hinsides havet er Lokrernes land er den nordvestlige del a’
Østjylland mellem Hov og Århus. Samos er øen Falster, der var delt i tre dele i
på 20 km2 og Hindsholm (Zakynthos) på 50 bronsealderen. En sydlig række øer med
km2.
landtanger mellem, og øen Bøtø. En stor
Læs mere om øen Samos i kapitlet Same og nordvestlig ø med en bred landtange mod øst
Samos – dobbeltøen Samsø.
til selve Falster (Euboia). Hele denne løse
sammensætning a’ øer og landtanger er det
(Il.2-637) Aitolerne blir nævnt mellem nuværende Falster.
folkene fra Itaka og folkene fra Kreta, altså
mellem Od herred og Lolland. Deres
placering er i så fald logisk mellem byerne
Kalundborg og Korsør i Vestsjælland. Der er
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(Il.2-671) Øerne Syme, Nisyros, Krápathos,
Kasos, Kos og Kalydnai blir ledt a’ tre
hærførere. De har 33 skibe.
Disse seks øer ligger i Smålandshavet
mellem Lolland og Sjælland. Navnet betyder
netop de små øers hav – det pelasgiske hav på
græsk.
Det er øerne Agersø, Omø, Fejø, Femø,
Askø og Svinø. Omø hed Omæ i Valdemars
Jordbog fra 1231. Navnet sigter til at øen er
højere end den nærliggende Agersø. Fejø hed
Fæø i Valdemars Jordbog, fra fæ kvæg og ø.
Se Fea i kapitlet Det herlige land Elis. Femø
hed Fymø i Valdemars Jordbog, muligvis fra
olddansk *fim skum, engelsk foam. Svinø
kommer fra svin, her måske i betydningen
’marsvin’, kaldet tumler. Det er delfinen
Phocaena phocaena. Svinø var tidligere en ø,
i dag er det en halvø.

rigt center i yngre bronsealder, og et
tilsvarende center har muligvis ligget ved
Skallerup nær Trudshøj.
En anden trolig mulighed er at Wismar er
kikonernes søstad Ismaros der blir plyndret a’
Odysseus (Od.9-40). Derfor findes det stjålne
bronsekar i Trudshøj og det andet bronsekar i
Schwerin.

Fra sangen Il.2-711 til Il.2-747 har Iliaden
fem stammer eller folkegrupper der måske ka
placeres med fornuftigt gætteri. Det starter
med søen Boibeïs der ka være Arre sø, og at
de følgende fem folk har boet på
Nordsjælland fra Tisvilde hegn til Hornbæk
plantage. Her har bebyggelsen været tæt i
ældre bronsealder. Alene i Tisvilde hegn har
man kendskab til omkring 80 gravhøje.
Mange a’ højene ligger på højdedrag ved
kysten og har en flot udsigt over Kattegat, der
(Il.2-681) Fra det rige pelasgiske Argos med kaldes Okeanos.
byen Hellas – og fire andre byer – kommer
myrmidoner, akajer og hellener. Deres drot er (Il.2-711) Dem fra Ferai i Thessalien ved
klanhøvdingen Akilles og de har halvtres bredden a’ Boibeïssøen og tre andre byer.
skibe.
Deres drot er klanhøvdingen Eumelos. De har
elve skibe.
Dette er egnen omkring den store by Søen Boibeïs er Arre sø.
Næstved, beliggende ved Suså (Suse Å), og (Il.2-716) Folk fra Olizon på kanten a’
lagunerne ved åens udløb i Bælthavet. Her klippen (bakken) og tre andre byer. Deres
ligger byen Karrebæk – Odysseens Hellas.
leder er klanhøvdingen Filoktetes. De har
Odysseen har udtrykket ’Hellas og det syv skibe.
innerste Argos’ (Od.1-344, 4-726, 4-816). Olizon ligger troligt omkring bakken
Dette er det pelasgiske Argos med Hellas. Hesselbjerg syd for Rågeleje. Filoktetes blev
Det innerste Argos er egnene ved Farum sø bidt i foden a’ en vandsnog og måtte
og Fure sø med Diomedes og to andre efterlades på øen Lemnos.
hærførere og firs skibe.
(Il.2-729) De der bebor Trikka og
Kypern har tilnavnet ’det Íasiske Argos’ klippestaden Ithome eller Oichalias by. De
med
henvisning
til
at
det
er har to ledere der osse er læger, Macháon og
kærlighedsgudinden Afrodites ø.
Podaleírios. De har 30 skibe med.
Læs mere om øen Kypern i kapitlet Det er sandsynligvis egnen ved Fyrbakkerne
Odysseens Kypern og Bornholm er samme ø. og Hesbjerg syd for Gilleleje.
(Il.2-734) De fra kildernes by Hypereia og
Lidt inne i land nær Avnø fjord findes den tre andre byer. Deres leder er Eurypulos. De
tilgroede Trudshøj, hvor man i 1895 fandt et har 40 skibe med.
fornemt bronsekar, monteret på et firhjulet Troligt egnen mellem Esrum å, Gurre å og
understel og prydet med rasleblik. En den gamle Villingebæk fjord.
stormandsgrav med et lignende udstyr er
fundet på den anden side a’ Østersøen ved
(Il.2-738) De der bebor den kridende hvide
Schwerin. Schwerin findes 30 kilometer syd by Oloosson og fire andre byer. De blir anført
for Wismar i Pommerns søslette. Her lå et a’ Polypoítes. De har 40 skibe med.
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Polypoítes er søn a’ Peiríthoos, der er søn a’
Ixíon (eller guden Zeus). Dette er lapithernes
land på Pelion der måske ligger omkring den
lille by Saunte mellem Hornbæk plantage og
Gurre sø. Det er sandsynligvis et andet Pelion
der blir nævnt som magneternes bjergland i
Iliaden (Il.2-757).
Ved Peiríthoos bryllup med Hippodameia er
hans fætre kentaurerne inbudt, men de blir
fulde og kentauren Eurytion forsøger at
bortrøve bruden mens de andre kentaurer
voldtager kvinder og drenge:
- Grebet a’ harme sprang heltene op og
slæbte ham (Eurytion)
- ud gennem slottets port efter at de først med
det skånselsløse bronse
- havde kappet hans næse og ører, og aldeles
sindsforvirret
- vaklede han hjælpeløs bort, med vanviddets
byrde på ryggen
Dette gav siden ophav til lapithernes strid
med kentaurerne.
- men den som blev ramt først var den
vinomtågede galning (Od.21-299).
Homer
beskriver
kentaurerne
som
almindelige danaer, og aldrig som væsner
med hesteunderkrop og menneskehoved. I så
fald ville kentauren Eurytion ha set ud som
en blanding a’ en hest og en bulldog, i
sandhed et ulækkert syn.
Dette ligner det som skete med en Hells
Angel for mange år siden i København. Han
gik for langt over for sine venners koner og
kærester, og blev så skadet i et efterfølgende
slagsmål at han senere døde.
I alt har disse 20 byer på kysten a’
Nordsjælland 128 skibe med mod Troja i
Ilion.
At søen Boibeïs er Arre sø bekræftes a’ at
deres drot Eumelos er gift med Ifthime, der er
søster til Penelope. Penelope er jo gift med
Odysseus og bor i Itaka, den nuværende by
Vindekille længst inne i Lamme fjord.
Gudinden Athéne kommer forklædt til
Penelope.
- det lignede fuldstændig Ifthime, Ikarios
datter,
- som er gift med Eumelos og bor med ham i
Ferai (Od.4-796). Ferai i Thessalien.

Området Achaia Fthiotis er næsten en del a’
Thessalien, det ligger lidt sydvest for selve
Thessalien ved Arre sø. Det er i så fald egnen
nord for Pøle å, der løber ud i Arre sø i
sydøst. Det omfatter området mellem og runt
om byerne Annisse, Ramløse og Helsinge.
Det ligger præcis nord for Messene, der er
nævnt i sang ni i Iliaden.
- Fylakes svende og folk fra Pyrasos’
blomstrende marker
- runt om Demeters vi og fra Iton, fårenes
moder,
- kystbyen Antron eller fra Pteleons bølgende
enge (Il.2-695).
Deres anfører var Protesilaos. De har 40
skibe med.
Det er nærliggende og tro at Annisse eller
Ramløse er Iliadens Antron. Byen Pyrasos
med Demeters helligdom ka være Helsinge,
eftersom navnet Hel og Hals er forklaret som
at betyde ’hellig’ i kapitlet Det herlige land
Elis. Omkring år 3000 f.kr var Hals næs en ø
og Arre sø var en salt sø, der stod i
forbindelse med Kattegat med en fjordarm.
Landskabet Messene blir nævnt i sang ni i
Iliaden og ikke i skibskataloget i sang to. Det
blir nævnt i sang ni i Odysseen.
(Il.9-150) Messene har folk med fra syv
byer. A’ dem er Hire Ferais valfartssted og
alle syv har adgang til havet ved Pylos.
Hærføreren Nestor fra Pylos kommer til
Troja med folk og skibe fra ni byer. Der er
syv byer i Messene som han egentlig styrede,
men de tog måske til Troja med Agamemnon
fra Mykene og hans ti andre byer.
Vognhelten Nestors Ferai er troligt
Slangerup og Pylos er troligt byen Græse ved
Frederikssund. Messenerne boede troligt nord
for Strø Bjerg mellem de små byer Skævinge,
Gørløse og Uvelse.
Uden for Nestors hus ligger flere hvide og
glatte sten som Nestor og hans besøgere ka
sidde på (Od.3-408). De er nok ikke a’
marmor. Det er snarere granitsten der er
kommet med inlandsisen under istiden, eller
måske importeret fra for eksempel egnen vest
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eller nord for Oslo. Her findes granitsorterne
nordmarkit og syenit der begge er meget lyse,
men osse lidt løse i strukturen. Hvis Nestors
hvide sten stadig findes så findes de i
Nordsjælland.
I kapitlet det herlige land Elis ser vi at
landskaberne Elis og Messene ligger nær
byerne Pylos og vognhelten Nestors Ferai.
Elis og Messene ligger altså intil hinanden.
Det stemmer osse med Odysseen. Som ung
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mand blir Odysseus sendt til kong Ortilochos
hus (i Ferai) i Lakedaimon:
- … for længe siden da Odysseus rejste til
Messene
- for at kræve en gæld a’ folket,
- nemlig tre hundrede itakafår som
messeniske mænd havde stjålet
- og ført væk med skib; de tog osse hyrderne
med sig (Od.21-16).
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Iliaden henviser til forbjerget Kullen i Skåne
Iliaden nævner tre områder der ligger i nordvestskåne i Kullenbygden, ved Skälderviken og
på Bjärehalvøen.

(Il.2-603) Mænd fra Arkadiens land og
Kyllenes stejle massiver, fra Orchomenos
fåreholdslier, fra Parrhasias bjergland, fra
Rhipe og Stratia samt fra den vindomsuste by
Enispe – og flere andre steder.
De har lånt tres skibe a’ Agamemnon fra
Mykene. Arkadierne nævnes kun én gang
mere i Iliaden, og ikke på grund a’ krigen.
Kyllenes stejle massiver er forbjerget Kullen
i Skåne og Arkadiens land er Kullenbygden.
Orchomenos lier og Parrhasias højder er åsen
på Kullabygden. Den vindomsuste by Enispe
ka kun være den lille havneby Mölle hvor der
ofte blæser en frisk vind fra vest med lange
og jævne bølger. Mölle bugt er et a’ Skånes
beste steder til bølgesurfing.
(Il.2-750) Mandskabet er eniener og
perhaiber som har hjemme omkring den
vinterkolde by Dodone eller på markerne
langs med den dejlige flod Titaressos, som
munder ud med sit klare og prægtige vand i
Peneios uden at blande sig op med Peneios’
sølverne hvirvler: den flyder ovenpå ganske
som olie. Thi en forgrening er den a’ Styx,
den grufulde flod.
Deres leder er Guneus. De har 22 skibe
med. De er kun nævnt denne ene gang i
Iliaden.
Floden Titaressos er Rönne å og Peneios er
Skälderviken mellem halvøerne Kullen og

Bjärehalvøen. Den vinterkolde by Dodone
ligger i området mellem Rönne å og
Vejbystrand, hvor der findes en stor mængde
gravhøje og andre fund fra bronsealderen.
Den innerste del a’ Skälderviken fryser ofte
til om vinteren.
Peneios er en forgrening a’ det grufulde
vand Styx (Il.2-755). Det stemmer at
Skälderviken står i forbindelse med Styx som
er Nordatlanten.
(Il.2-756) Magneterne bor ved Peneios og
Pelions bjerge med deres skove. Deres leder
er Prothoos og de har fyrre skibe. De er kun
nævnt denne ene gang i Iliaden.
Det er sandsynligvis et andet Pelions ås der
blir nævnt som kentaurernes hjemland i
Iliaden (Il.2-744).
Peneios er Skälderviken og Pelions bjerge er
den flotte Hallands Ås med sine mange
højder.
Der findes mange gravhøje på Bjärehalvøen,
der har flest gravhøje fra bronsealderen i
Skåne. Den største er den 4.5 meter høje
Dagshøj med et tværmål på 45 meter. Disse
byer og områder ligger i Skåne i det
nuværende Sverige.
Danmark tabte Skåne til Sverige i 1658 ved
freden i Roskille.

Det herlige land Elis
Elis – ’det herlige land hvor epeierne
hersker’ – blir nævnt to gange i Iliaden og
fem gange i Odysseen. Det går at vise hvor
det findes med 100% sikkerhed. Det er uklart
hvorfor Elis kaldes helligt.
Det hellige land Elis - der hvor epeierne
hersker - er halvøen Hals næs, der var en ø i
Ertebølletiden år 5200 – 4000 f.kr. I
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bronsealderen var Hals næs blevet landfast i
syd med Sjælland ved Frederiksværk, hvor
Kregme bakke ligger på fastlandet Sjælland.
Her er en sammenfatning som viser at ’det
hellige land Elis, hvor epeierne hersker’ med
al sandsynlighed er Hals næs.

(Il.2-625) De fra Dulikions ø og de andre
holme der ligger i havet over for Elis.
Dulikion er Djur og Kolind, det nuværende
Djur Land i Østjylland. Elis er Hals næs øst
for Od herred, de andre holme er Isøre, der i
forhistorisk tid bestod a’ tre øer – det som i
dag svarer til Nakke, Nørrevang og Kirkeplateauet. Øerne Hjelm, Anholt og Hesselø
ligger jo osse ud for Elis og Dulikion. I dag
ligger Hjelm med sine tre voldsteder fra tidlig
middelalder som et mini-Gibraltar midt i
Okeanos, Odysseens navn på Kattegat og
Skagerrak.
(Od.4-630) Noëmon som bor i Itaka –
Vindekille i Od herred – har lånt sit skib til
Telemakos. Nu ska han bruge skibet for at
hente en a’ sine tolv hopper, der går på græs
på Elis. Han ska i så fald sejle over Lamme
fjord og Ise fjord til Hals næs.
I Iliaden (Il.11-671) fortæller Nestor fra
Pylos om et plyndringstogt til Elis:
- som da vi sloges med folk fra Elis om
kvægtyverier.
- Og fra den frodige mark var byttet vi
hentede, herligt:
- femti drifter a’ får og a’ køer lige mange,
- femti stier a’ svin og femti hjorde a’ geder,
- hundred og femti heste med blonde
flagrende manker,
- hopper alle til hobe og mange med føl under
yver.
- Alt dette gennede vi med os a’ sted til det
sandede Pylos
- natten igennem,
Man ka altså gå fra Pylos til Elis, eller nu
for tiden gå de cirka femten kilometer fra
Hals næs over Arre næs til den lille by
Græse.
Der er mange storstensgrave på Hals næs,
og på Arre næs findes tolv fredede gravhøje
fra
bronsealderen,
mange
med
en
imponerende udsigt. På Hesselø er der fundet
en boplads fra tragtbægerfolket, omkring år
3.000 f.kr.
Odysseus beretter om sin hjemrejse for en
fårehyrde, den første han møder da han går i
land nær Itaka (Vindekille) (Od.13-274).
- enten til Pylos mig føre hen, og i land mig
sætte,

- eller til Elis, det herlige land, hvor epeierne
hersker.
Her har vi Itaka, Elis og Pylos som naboer.
Det er Vindekille, Hals næs og byen Græse.
Telemakos sejler hjem fra sit besøg i Pylos
og Sparta, om turen står:
- Det gik hurtigt forbi Kruni og den smukt
rindende å Kalkis (Od.15-295).
Byen Kruni (Krounoi) har ligget på åsen ved
Frederiksværk ved højder som Høbjerg,
Norskebakke eller Maglehøj, som er en
gravhøj fra bronsealderen. Den er det højeste
punkt på Arre næs og der er en flot udsigt til
alle sider.
Den smukt rindende å Kalkis ka være et
udløb fra Arre sø syd for Arre næs eller
Arrenakke å ved Vinderød nord for åsen ved
Frederiksværk. Kalkis løber ud i floden
Alfeios, der troligt er Roskille fjord (Od.3489, 15-187).
- kom det på højde med Fea, fremjaget ved
blæst fra Zeus,
- derpå det hellige Elis forbi, hvor epeierne
hersker
- derfra han styrede sit skib mod de
spidsfremstikkende holme, (Od.15-297).
Andre oversættelser har:
- derfra gik det i susende fart forbi de
vandrende øer (Od.15-299).
Disse øer er holmene nord for øen Nakke.
Først i 1867 kommer en lov for at løse
problemer med sandflugt i hele Danmark. I
1870 blir der bygget en dæmning til øen
Nakke og i årene efter blir de ’vandrende
øer’ med deres vandreklitter beplantet. I dag
er hele området Nakke, Rørvig og Odden et
samlet landområde.
Fea er odden på nordkysten a’ Horns herred
nordvest for Roskille fjords munding, floden
Alfeios. Fea betyder måske Fæø, det gamle
navn på øen Fejø i kong Valdemars Jordbog
fra 1231. Øen blev formentlig brugt i oldtiden
til græsning a’ kvæg om sommeren.
Efter drabet på voldsgæsterne vil en gruppe
a’ de dræbtes slægtninge hævnes på
Odysseus (Od.24-430).
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- lad os ile, før bort til Pylos han (Odysseus)
undflyr,
- eller til Elis, det herlige land, hvor epeierne
hersker.
Telemakos svarer sin mor (Od.21-346):
- hverken a’ dem der hersker på Itakas
bakkede ø,
- eller på øerne (holmene) borte ved det
heste-opfødende Elis,
Itaka og Elis ligger altså nær hinanden og
har samhandel. Vindekille på Od herred
ligger nær Hals næs.
Buprasions land og det hellige Elis var
måske beboet a’ en stamme med fire klaner.
De har fire ledere som hver har ti skibe med
til Troja (Il.2-615).
Den ældre Nestor fra Pylos – Græse ved
Frederikssund - fortæller:
- som da epeiernes mænd begravede deres
drot, Amarynkeus,
- ved den fest i Buprasions by som hans
sønner bekostede! (Od.23-630).
Nestor beretter osse:
- på vognene kom vi til Buprasions
hvedemarker
- og det Oleniske fjeld og Alesions høj som
den kaldes.
- Der slog jeg så den siste ihjel før jeg gik.
- Så styrede vi hestene hjem fra Buprasions
marker til Pylos (Il.11-756).
Den Oleniske bakke er med al
sandsynlighed den 33 meter høje og to
kilometer lange skrænt ved Spodsbjerg fyr
ved Hundested på Hals næs. Her ligger den
berømte polarforsker Knud Rasmussens
museum.
Alesions høj er den 41 meter høje
Dyssebakken, tidligere kaldet Dødsbakke, der
ligger 100 meter sydøst for Spodsbjerg fyr.
Dyssebakken er det højeste punkt på Hals
næs, og derfra har man et godt udsyn i alle
retninger.
Den sydlige klan på Elis var kaukonerne. De
boede nærmest Pylos, som er byen Græse ved
Frederikssund. Odysseus ven Mentor er med
Telemakos til Pylos og Sparta. Mentor siger
til vognhelten Nestor:
46

- men jeg begiver mig til de ædle kaukoner
tidligt i morgen,
- Der har jeg et krav som hverken er nyt eller
ringe (Od.3-366).
Odysseus fik 300 får stjålet a’ kaukonernes
naboer messenerne (Od.21-16).
Den græske geograf Strabon fra Amaseia i
Lilleasien (cirka 64 f.kr – cirka 24 e.kr)
nævner måske kaukonerne i sit geografiske
hovedværk Geografiká (7,1,3):
Nær Oceanet – Østersøen – findes
sugamberne,
chauberne,
brukterne,
kimberne,
kaukerne,
kaulkerne,
kampsianerne og mange andre.
Den græske originaltekst skriver navnet
kauker som kaukoi – kaukoer – på græsk, det
samme som Iliaden.
Det oversættes normalt som kaukoner.
Den græske by Elis har de olympiske lege
fra cirka 570 f.kr. Derfor drager senere tider
slutsatsen at Elis er ’hellig’ på grund a’ den
olympiske fredspligt eller våbenhvile, men
dette er en efterkonstruktion. De antikke
olympiske lege blir avholdt i den olympiske
måned mellem den 6. August og den 29.
September, avhængig a’ hvornår der er
fuldmåne.
Fra tidlig stenalder 3500-3200 f.kr findes
blandt andet samlingspladsen Sarup på Fyn,
en type oldtidsminde der findes mange a’ i
Danmark, Skåne og det øvrige Europa. Et
anlæg på 170 x 280 meter inhegnet med
stolper i tre rækker er fundet i Malmø i Skåne
i
forbindelse
med
bygningen
a’
Øresundsbroen, en a’ verdens største broer.
Palisadeanlægget fra cirka 2500 f.kr er
bygget som en arena med tilskuerpladser, og
ka bruges både til optog, optræden, væddeløb
med heste eller hunde, og løbebane for
sportsfolk. Dette fortidsanlæg er lige så stort
som de største moderne olympiske stadioner.
Midt i denne arena kom citytunlens tog op fra
undergrunden i år 2000. Der findes et
tilsvarende oldtidsanlæg mindre end en
kilometer væk. Her ligger Malmø arena i dag.
Et eller andet sted kommer idéen med de
olympiske lege fra.

I 1834 danner Gustav Johan Schartau en
olympisk
forening
i
Ramlösa
ved
Helsingborg i Skåne. Foreningen arrangerer
de første olympiske lege i nyere tid med
grenene gymnastik, brydning, løb og klatring
i en insæbet træstolpe. Schartau havde osse
tænkt sig en slags rytmisk sportsgymnastik,
højdespring og stangspring, begge spring
både over en vandret stang og en levende
hest.
Den olympiske forenings målsætning var at
genoplive de olympiske lege i Skandinavien.
Gustav Schartau havde tænkt sig at ordne
konkurrencerne hvert år men legene blir kun
arrangeret i 1834 og 1836 hvorefter idéen går
i stå.
Hans olympiske arena er væk og i dag
findes en godsbanegård på pladsen.

Først tres år senere i 1896 lykkes det for
franskmanden Pierre de Coubertin at få
startet de nuværende olympiske lege.
Eftersom Elis er nævnt allerede i Odysseen
og Iliaden så må det foranstillede H- i Hals
være sat på senere end 1200 f.kr.
Det samme gælder osse mytologiske navne
som det græske Hades der hedder Aita og
Eita på etruskisk.
Det romerske gudenavn Janus hedder Ane
og Ani på etruskisk.
Helleristninger med skålgruber findes i hele
Danmark med en overvægt på de sydlige øer.
Man kender til næsten 1000 fundsteder med
skåltegn og omkring 150 sten med billedtegn,
de fleste fra Hals næs og egnen ved Ise fjord
og Roskille fjord.
En stor mængde billedtegn findes ved
Tanumshede og Kville i Bohuslän.

Thesproterne og deres land
Det ligger ikke langt fra Itaka, det står der i
Odysseen. Det ligger altså ikke langt fra Od
herred i Nordsjælland. Hyrdernes formand
Eumaios fortæller:
- …. . Han siger at han ved at Odysseus,
- ikke så langt herfra i thesproternes
frugtbare landskab,
- stadig er i live, … (Od.17-525).
Den ondskabsfulde frier og voldsgæst
Antinoos planlægger at myrde sønnen
Telemakos. Det kommer Penelope for øre og
hun irettesætter Antinoos voldsomt:
- Måske ved du ikke at din far Eupeithes kom
her som flygtning,
- han frygtede folks hævn, for de blev grebet
a’ umådelig forbitrelse
- dengang han slog sig sammen med en
sørøverbande fra Tafos
- og gjorde strandhug hos thesproterne som
var vores venner (Od.16-424).
Thesproterne er itakaernes venner og de bor
ikke så langt væk.
Odysseus fortæller hyrdernes formand
Eumaios:
- Og vi holdt kurs nord om Kreta, men Zeus
havde ufærd i sinde (Od.14-300).

- Sådan drev jeg i ni døgn og i den tiende
bælgmørke nat
- kastede den rullende sø mig i land på
Thesprotiens kyster.
- Jeg blev venligt modtaget a’ Feidon,
thesproternes konge (Od.14-314).
Nord for Kreta er det samme som at være
nord for Lolland i Store bælt. Stormen sender
ham mod nord til Fyn og skyller ham i land
syd for Hindsholm - kaldet Zakynthos i
Odysseen – eller nord for Hindsholm på
nordfyn. Dette er det mest logiske sted for
thesproternes land.
Odysseus var jo hærfører for Itaka,
Dulichion, Samos og Zakynthos, alle områder
med tilknytning til danaernes kerneområde
Sjælland. Der er ingen områder på Fyn der er
med i krigen. Hindsholm – Zakynthos – var
jo en ø i bronsealderen.
Thesproternes mulige land på nordfyn var
tidligere mest en søslette med mange bugter
og vige. Området har mange oldtidsminder
fra bronsealderen og frem til vikingetiden. I
Glavendrup står en runesten med den længste
inskrift i Danmark, 50 ord og 110 tegn.
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Tafos – Tåsinge syd for Fyn
Tafos var en ø med søfarende handelsfolk,
men desværre osse med sørøvere. Odysseen
fortæller.
- Jeg er helten Anchialos søn, selv hedder jeg
Mentes,
- og jeg er drot for tafiske mænd, det
søfarende handelsfolk (Od.1-180).
- Jeg ska købe kobber i Temeses by og betale
med min last a’ glinsende jern (Od.1-184).
Hyrdernes formand Eumaios har købt slaven
Mesaulios for egne penge a’ en sørøver fra
Tafos (Od.14-449).
Penelope bryder ud i vrede mod den
ubehagelige frier Antinoos, hvis far tidligere
’slog sig sammen med en sørøverbande fra
Tafos og gjorde strandhug hos Thesproterne
som var vores venner’ (Od.16-426).
Thesproterne bor ’ikke så langt herfra’
Itaka, så Tafos ligger åbenbart lidt længere
væk.
Tafos ka være øen Tåsinge syd for Fyn. Den
var helt op til nutiden en ø med bønder og
søfarende handelsfolk.
Navnet Tåsinges oprindelse er svært at
tolke. Der er tre muligheder og ingen a’ dem

er helt overbevisende. Vi ved heller ikke
hvad ordet Tafos betyder.
Kong Valdemars Jordbog fra 1231 har
Thosland og Knytlinga sagaen fra 1260 har
Torslundr. Da de danske kilder mangler r, ka
første led ikke være ejefald a’ gudenavnet
Thor. Muligvis er første led et oprindeligt
usammensat ønavn *Thõs, der senere har fået
et –land føjet til. *Thõs kunne være avledt
med endelsen –s, måske til stammen i det
olddanske navneord *thõ, urnordisk *thanhõ
der modsvarer gotisk thãhõ – ler.
En anden mulighed er et navneord thõs a’
uvis oprindelse og med betydningen ’sump,
krat’ eller lignende. Et ord der ingår i
hollandske og flamske stednavne.
En tredje mulighed er at Thosland er
sammensat a’ roden i verbet tø + land. Det
gir en betydningsudvidelse ’landet ved *thõs,
altså farvandet med is der tør’. I så fald
Svendborg sund.
Hvis Odysseens Tafos er Tåsinge, så er
*Thos i Tåsinge et usammensat ønavn.
Læs mere om de usammensatte ønavne Als,
Samsø, Djurs og Mors i kapitlet Øer i
Norden.

Handelspladsen Temese på en øen Poel nord for Wismar
Mentes fra Tafos sejler med ’glinsende jern
til Temese for at købe kobber’, som ka bruges
sammen med blandt andet tin til fremstilling
a’ bronse. Det mest logiske er at han har købt
jernet i Jylland, måske et sted langs
Limfjorden. Ved Nørbjerg nær Åbybro har
man fundet et område med udvinding a’ jern
fra myremalm fra ældre jernalder omkring år
700 f.kr. På vejen hjem til Tafos – Tåsinge –
passerer han Itaka – Vindekille ved Lamme
fjord. Derfra går turen videre forbi Tåsinge til
en handelsplads i Nordtyskland, måske
Timmendorf strand på øen Poel eller den
senere handelsby Rerik ved øen Wustrow
nord for Wismar.
Selve navnet Temese ligner navnet
Timmendorf på øen Poel. Her har man fundet
en 6000 år gammel undersøisk by fra
Ertebølletiden ved Timmendorf strand.

På Poel ligger en lille by Niendorf. Fyrre
kilometer mod vest nord for floden Trave og
hansastaden Lübeck ligger to navnefæller
Niendorf og Timmendorfer strand, måske en
forgænger til handelsbyen Lübeck.
Man ved ikke sikkert hvor den vendiske
handelsby Rerik har ligget. Fra denne
vendiske by bortførte danerne i år 808
befolkningen til det nybyggede Hedeby ved
Slien. Det nuværende badested Rerik har fået
sit navn i den romantiske periode i 1800tallet. Man har fundet og udgravet en
bebyggelse på 600 meter gange 300 meter fra
700-tallet ved Rerik. Den blev undersøgt a’
folk fra Kiel over en fireårig periode i 1990årene. Det ka være det gamle Rerik, og det ka
osse være det gamle Temese fra Odysseen
(Od.1-184).
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Man har lavet så meget jern a’ myremalm i
Jylland at næsten alle skove forsvandt. Men
det var senere end 1200 f.kr som er tiden for
Odysseen. Man har beregnet at en brænding
der gir 50 kilo jern kræver minst 300 kilo
trækul. Da man rekonstruerede et 30 meter

langt vikingeskib i Roskille brugte man 400
kilo rent jern lavet a’ myremalm til
jernnagler, det svarer til 30 tons myremalm.
Selv om jernalderen regnes fra år 700 f.kr i
Nordeuropa er man sikker på at de kendte til
jern før den tid.

Troernes folk og byer
Troerne har sit navn fra deres hovedby Troja, osse kaldet Ilion. Homer anvender dog altid
navnet Ilios, og Ilion kun en gang med sikkerhed.
(Il.2-811) Uden for Trojas bymur er der en
bakke med skrånende sider – ret langt ude på
sletten med fri passage omkring sig ’Brombærbakken’ (Græsk Batieia) på
menneskesprog, men guderne bruger navnet
’Mangespringspigen Myrines Gravmæle’ om
den. – Dér blev troernes folk og
forbundsfællernes fylket. Troernes leder er
Hektor, kong Priamos’ søn.

det meste a’ Rügen, blandt andet sletten i
nordvest og i nordøst lagunerne Jasmunder
Bodden. Ved Grosser Jasmunder Bodden
findes landingspladsen Ralswiek, hvor der er
et friluftsteater med plads til 9000 tilskuere.
Iliaden beskriver danaernes første angreb på
Troja (Il.2-785), at ’i en fart tilbagelagde de
sletten’, en strækning på fem kilometer,
måske fra bakkerne ved Ralswiek.

Hvem ’mangespringspigen Myrine’ er ved
ingen.
Mellem Troja og brombærbakken Batieia
findes
’Mangespringspigen
Myrines
Gravmæle’.
Mellem byen Bergen og bakken Rugard
findes Mägdesprung – det betyder ’Ung
kvinde springet’.
Et folkesagn i Bergen fortæller at en ond
fyrste forfølger en ung kvinde for at få sin
vilje med hende. Under sin flugt blir hun
jaget ud over klippens kant og blir dræbt ved
nedslaget femten meter nede.
Ved kanten for udspringet findes en sten fra
bronsealderen med et fodavtryk. Nu ved vi
hvorfor vi finder så mange sten med
fodavtryk fra bronsealderen. Det er gravsten.
Det virker som et ordspil med ordene
Mägdesprung
og
megasprung
og
mangespring.
Myrines megaspring var et dødsspring.
Den rapfodede Myrine var troligt en
fyrstedatter og ikke en amasone. Amasoner
får ikke en gravhøj.

Iliaden nævner to åbninger i bymuren runt
om Troja – og dermed Bergen, Dardanerporten og de Skaiiske porte. Dardanerporten
omtales tre gange og den Skaiiske hovedport
tretten gange.
Dardanerporten er omtalt tre gange og en
gang sådan:
- Når han (Hektor) forsøgte at springe til
siden og komme indad
- mod den Dardaniske port i ly a’ de grå
bastioner (Il.22-194).
Det placerer uden videre Dardanerporten
ved gadekrydset Dammstrasse og gaderne
Schulstrasse og Joachimsberg. Her ka man se
det grå kalkbjerg som Bergen er bygget på.

Der er bygget en murkrone over de Skaiiske
porte.
- Og hurtigt stod de på muren der rejser sig
over de Skaiiske porte (Il.3-145).
- Priamos så fra tårnet som guderne havde
bygget over de Skaiiske porte (Il.21-526).
De Skaiiske porte er tydeligvis et
samlingssted og knudepunkt.
- Så for de begge to (Priamos og Antenor) ud
Troja er byen Bergen på Rügen. igennem de Skaiiske porte (Il.3-263).
Brombærbakken (Batieia) er den 90 meter - Ved de Skaiiske porte lod Hektor hestene
høje bakke Rugard hvorfra man ka overskue standse (Il.16-712).
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- Dagen igennem sloges de da ved de
Skaiiske porte (Il.18-453).
- … den dag Paris dræber dig (Akilles) ved
de Skaiiske porte (Il.22-360).
En så betydningsfuld port er det logiske sted
at slæbe den Trojanske hest Sleipner frem til.
Det blir derfor en rimelig tanke at den
Skaiiske port findes i gadekrydset Vieschstrasse og gaden Am Burgvall.
Homers vekslen mellem navnene den
Skaiiske port og de Skaiiske porte har måske
sin forklaring i det litauiske ord skaicius der
betyder ’tal,antal’ og ordet skaistus der
betyder ’lys, klar, lysende, ophøjet, høj mm’.
I så fald betyder navnet den Skaiiske port
’den høje lysende port’ eller ’de høje lysende
porte’.

Idamassivet er åsen på Jasmund og Troja er
byen Bergen på Rügen.
Dardanos er stamfar til Trojas kongehus og
ophav til folkenavnet dardaner. Han er
tiptipoldefar til Priamos der forsvarer Troja
mod danaerne. Dardanos er tiptiptipoldefar til
Aineias der udvandrer eller blir fordrevet fra
det faldne Troja. Efter mange års omflakken
på havet kommer han til den italienske halvø
og blir ophav til Romerriget.
Hans latinske navn er Aeneas. Hans græske
navn Aineias stammer fra det nordiske navn
Einar.
Idamassivet er omtalt i kapitlet Ida – bjerget
ved Troja - og Aineias er omtalt i kapitlet
Danske og nordiske navne i græsk mytologi.

(Il.2-824) Folk fra Zeleia helt nede ved
Danaeren Epeios konstruerer den Trojanske foden a’ Idamassivet blir ledet a’ Pandoros.
hest og gudinden Athene hjælper ham.
De drikker a’ floden Aisepos sorte vand.
I nordisk mytologi er jætternes hingst Den mørke flod Aisepos lyder som en å der
Svadilfare ophav til Odins ottebenede hest skyller muldjord ned fra åsen.
Sleipner. Sleipner betyder ’den der blir
slæbt’, fra oldnordisk ’sleipr’ – slæbe.
(Il.2-828) Folk fra Tereias knejsende bjerge
Nu ved vi at den Trojanske hest hedder og tre byer blir anført a’ brødrene Amfios og
Sleipner og at den blir slæbt in i Troja. Vi ved Adrestos. Tereias knejsende bjerge er troligt
osse at den findes gengivet på billedstenen fra de samme som øen Imbros takkede tinder
Tängelgårda i Lärbro sogn på Gotland.
(Il.13-33) og knejsende klipper (Il.24-78).
Træhesten blir troligt slæbt de 400 meter fra
Læs mere om Imbros i kapitlet Øen Imbros
den
nuværende
parkeringsplads
på – halvøen Wittow.
Rugardweg gennem borgvolden og ad
Vieschstrasse til torvet Markt i Bergen.
(Il.2-840) De troiske pelasger fra byen
De sejrsikre troer diskuterer ellers om de Larisa med de muldrige marker blir anført a’
ikke hellere ska slæbe den ottebenede brødrene Hippóthoos og Pylaios. Dette er
Sleipner de 100 meter til den femten meter troligt landet vest for byen Garz på det
høje klippe Mägdesprung:
sydlige Rügen.
- eller slæbe den til den stejle klippekant og
styrte den ned (Od.8-508).
(Il.2-845) Trakerne bor langs Hellespontens
De beslutter at de vil ta den in i Troja – in i sund med de strømmende vande.
Bergen til torvet Markt.
Hellespónten (Helles hav) er Strelasund
Det blir deres dødsdom.
mellem Rügen og Pommern. Strelasund er
det eneste sund overhovedet i nærheden a’
(Il.2-819) Helten Aineias er dardanernes Bergen (Troja). Dette er jo logik for høns.
leder.
Aineias repræsenterer en sidegren a’ Trojas (Il.2-846) Over kikonernes mænd med de
kongehus.
Hans
stamfar
Dardanos spiddende spyd var Eufemos herre, en søn a’
grundlagde Dardanie på Idamassivets den ædle Troizénos, Keas ædling.
skråninger, og hans oldesøn Ilos grundlagde
Ilion på sletten, osse kaldet Troja.
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Kikonerne - egentlig kikoerne – bor ved
Wismar i Pommern. Odysseus plyndrer
kikonernes søstad Ismaros (Od.9-40):
- inbyggerne huggede vi ned for fode, og til
bytte vi tog både gods og kvinder i mængde.
Noget a’ det bytte Odysseus tar ka være det
bronsekar på hjul som blev fundet i 1895 i
Trudshøj nord for Vordingborg. Et
tilsvarende bronsekar er blevet fundet i
Peckatel ved Schwerin syd for Wismar, i
kikonernes land.
Læs mere om byen Wismar i kapitlet
Odysseus plyndringstogt til Ismaros.

(Il.2-876) Lykierfolkene blir anført a’
Sarpedon og Glaukos. De kommer fra
Lykiens land, fra Xanthos’ hvirvlende
strømme:
- kommer fra Lykiens land, fra Xanthos
hvirvlende strømme (Il.5-479).

Xanthos er gudernes navn på floden
Skamander.
Skamander er helt sikkert åen Tollense der
møder den lille flod Peene – Maiandros ved
byen Demmin syd for Østersøbyen
Greifswald.
Læs mere i kapitlet Floden Skamander er
(Il.2-848) Paionerne kommer fra byen åen Tollense i Pommern.
Amydon ved floden Axios rolige vande.
Deres leder er Pyraichmes.
Pandaros fra Zeleia siges to steder at være
Amydon ka være Lübeck og Axios er i så lykier:
fald floden Trave.
- drotten a’ Zeus’ æt der har sendt mig
(Pandaros) fra Lykien hertil (Il.5-105).
(Il.2-867) Karerne boede i byen Miletos, - ingen i Lykien tror om sig selv at han
fthirernes skovrige bakker, Mykales klint og overgår dig (Pandaros) (Il.5-175).
langs floden Maiandros. De talte en underlig Det er ikke klart hvorfor to steder i Iliaden
tunge, beretter Homer. Karerne var altså ikke omtales som Lykien. Byen Zeleia ligger ved
et førprøjsisk, baltisk eller nordisk folk. Eller foden a’ Idamassivet der er åsen på Jasmund
græsk som Homer troede. Deres to ledere var (Il.2-824).
Nastes og Amfimachos. De er kun nævnt Hvis vi ska dømme ud fra den irske
denne ene gang i Iliaden.
Invasionernes bog (Lebor Gabála) så er
Læs mere om karerne i kapitlet Folket karer danaerne og nemederne germanske folk,
og velbehagets kariter har fælles avstamning. troerne er måske prøjsernes forfædre.
Karerne ka være letter, litauer eller måske et
Byen Miletos ka være Lassan ved Peene ugrisk folk med tilknytning til Karelen,
strømmen. Den fik rettigheder som købstad navnene karer og kareler minder jo om
mellem 1264 og 1278. Mykales klint ka være hinanden. Slaverne er et inlandsfolk som først
det 36 meter høje Kreide Berg – Kritbakken – senere i historien kommer frem til Østersøen.
syd for Lassan.
Lurerne og grebtungesværdene er et
Floden Maiandros (latin Meander) er kendt særpræget kendetegn ved den nordiske
fra antikken som floden der bugter og snor bronsealder. De fleste lurer er fundet nedlagt
sig. Og floden Peene er virkelig en flod der som offer i moser, de fleste i par.
gik frem i store sving, nu er den rettet ud. Man har fundet 60 lurer runt om Østersøen.
Den nærliggende å Recknitz ved Ribnitz vest Fra Danmark 37 lurer, fra Norge fire lurer,
for Rügen snor sig stadig.
fra Sverige 13 lurer – dera’ seks i Skåne, to
Fthirernes skovrige bakker ligger ved på Öland og en i Blekinge. Fra Nordtyskland
bælthavet innen for øen Usedom med sine fem lurer og fra Jaungulbene i Latvia en lur.
mange vige og inskæringer. På samme måde Alle bronselurer og grebtungesværd er
bor Akilles i sit hjemland Fthia ved fundet netop innen for det store område hvor
Bælthavet syd for Sjælland (Il.2-683). den virkelige handling i Odysseen og Iliaden
Området Achaia Fthiotis ligger på foregår.
modsvarende måde nær Thessalien innen for Læs kapitlet Bronselurer og Odysseen og
Arresø og Roskille fjord.
Grebtungesværd
og
Odysseen.
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Det her er en virkelig iøjnefaldende
opdagelse. Det er osse en bekræftelse på at
alle dette skrifts udtydninger og fortolkninger
har et korrekt fundament.
Langt senere i historien omkring år 1000
trænger de vendiske slaver frem mod Elben
og over Østersøen til Skåne og de danske øer.
De blir trængt tilbage mod øst blandt andet a’
danerne, der 1169 til slut erobrer hele Rügen,
hvor folket ranerne anerkender kong
Valdemar Sejr som sin lensherre. Alle
vendiske folk blir regeret a’ en knees,
undtagen på Rügen hvor de har en konge.
Tanken blir om dette er et levn helt fra
bronsealderen, hvor danaerne erobrede hele
øen. I 1219 drager Valdemar Sejr med en
vældig flåde på korstog mod det hedenske

Estland. En hjælpeflåde fra Rügen deltager
under fyrst Wizlaws ledelse. Esterne samler
store styrker og ved et overraskelsesangreb
på danernes lejr er de nær at lykkes at slå
danerne. Ranerne under fyrst Wizlaw ligger i
lejr et stykke fra hovedstyrken, og bringer sig
i slagorden og kommer danerne til hjælp. De
vender slaget og avgør kampen til fordel for
kong Valdemar Sejr.
Det er i dette slag sagnet om Dannebrog
opstår. Ifølge den almindelige opfattelse sku
det rød-hvide korsbanner her for første gang
ha været brugt som danernes mærke, ført
frem i lyset a’ de kristne raner. Man ska
tænke på at vendertogene nok var politisk
betingede, men samtiden så i fuld alvor på
dem som virkelige korstog.

Floden Skamander er åen Tollense i Pommern
Skamander er helt sikkert åen Tollense der
møder den lille flod Peene – Maiandros ved
byen Demmin syd for Østersøbyen
Greifswald.
Både floden Peene og åen Tollense har et
stærkt bugtet løb. De mæander sig efter det
latinske navn Meander fra det græske navn
Maiandros.
I 1996 finder man en slagmark eller snarere
et ’slagtefelt’ fra bronsealderen her ved
Tollense nord for Altentreptow. Massegraven
findes på venstre bred cirka 240 meter fra
borgruinen Conerow som ligger 2.4 kilometer
vest for landsbyen Wodarg.
Der er udført udgravninger siden 2008. Der
er fundet skeletdele og kranier i en lille
massegrav og dykkere har fundet skeletdele
og kranier 300 meter nedstrøms i åen. I alt
omkring 100 dræbte og der er måske så
meget som 200 døde når alle udgravninger er
klar. Fundet er dateret til perioden mellem
1300 og 1200 f.kr.
Det hele ligner Iliaden sang 20 og 21 hvor
danaernes kæmpe Akilles slagter 22 troere og
smider de dræbte i floden Skamander som
guderne kalder Xanthos.

Søen Tollensee får sit vand sydfra fra to
tilløb. De løber ud i den lille sø Lieps der
ligger cirka 200 meter syd for selve
Tollensee. Søen Lieps er 3 kilometer lang og
2.5 kilometer bred.
Det ene tilløb er bækken Ziemenbach som
er 8 kilometer lang og har en faldhøjde på 54
meter.
Det andet tilløb er Zippelower Bach
(Eichseebach) som er en del a’ naturområdet
Zippelower Bachtal. Det løber gennem to
kilometerlange og 120 meter brede
smeltevandskanaler. De er omgivet a’
højdedrag. Her har man fundet 13 dysser fra
Stenalderen.
Her ved udløbet i Lieps og dermed
Tollensee ligger en vendisk vold Bacherswall
– Vildsvinevolden. Her omkring ligger osse
den sunkne, forsvundne sagnborg Rethra.
Kan denne borg være Ilion og volden være
Ilions høje mur:
– … Så kom Akilles rasende frem mod
Hektor som flygtede for ham
– langs Ilions høje mur med benene på
ryggen (Il.22-143).
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Det er her ved disse to tilløb Akilles
forfølger og dræber troeren Hektor:
– de løb forbi de to klare kilder som springer
fra jorden
– og er ophav til den hvirvlende flod
Skamander.
– Vandet i den ene er så hed så den damper i
vinterens kulde,
– det ryger fra fladen som om der var
brændende ild nedenunder
– mens den anden er lisså kold som hagl
under den varmeste sommer
– eller som sne – eller isen der fryser på åen
om natten (Il.22-147, 208).

meter og et gennemsnit på 17.6 meter. Her
havde tyskerne en teststation for torpedoer
under 2. verdenskrig. Byen Neubrandenburg
på søens nordside fik Østtysklands første
geotermiske varmeværk i 1989 med vand fra
undergrunden med en temperatur på 54º C.
Hvis dette 54º grader varme vand er gået i
dagen i bronsealderen i den ene lille å har vi
forklaringen på Iliadens varme og dampende
kildevæld.
Man har udnyttet varme kilder i alle tider,
for eksempel Bath i England og Pamukkale i
Tyrkiet begge på romertiden. Kleopatra har
badet i Pamukkales hvide og ikke særlig dybe
kalkstensbassiner med sit vand på 37º, netop
Om de to vandløb har haft forskellige kropstemperatur. Den blå lagune på Island er
temperaturer vides ikke i dag efter 3200 år. et geotermisk spa med en temperatur på i
Muligheden findes og ifølge Iliaden var det gennemsnit 40º C.
netop sådan. Og så findes der i øvrigt ikke is Fundet i 1996 a’ slagmarken ved åen
på bække og åer i Grækenland.
Tollense har placeret landet Lykien, floden
Skamander og Iliadens varme kildevæld helt
Tollensee er en 10 kilometer lang og 3 korrekt på et moderne kort her i Nordeuropa
kilometer bred sø med en største dybde på 34 og
ikke
i
Grækenland.
Ida – bjerget ved Troja
Under krigen mod Troja opholder
hovedguden Zeus sig på bjerget Ida ved
Troja. Sammen med guderne Poseidon og
Foibos Apollon støtter han troerne mod
danaerne, de gør det fra tinden Gargaros.
- Alfader Zeus der hersker fra Ida, du største
og beste (Il.3-276, 3-320, 7-202, 24-308).
- Fremme ved Ida med kildernes væld og de
springende hjorte
- så han (Poseidon) Gargaros’ top og den
lund der var inviet til ham (Il.8-47).
- (Om Zeus) …. for at ta plads på det
kildevældsrislende Idas Gargarostinde (Il.11183).
I virkeligheden ligger Ida på øen Lesbos
(Jasmund). Ida er den store ås på Jasmund og
det højeste punkt Gargaros er i så fald det 161
meter høje Piekberg.
På strandene syd for åsen på Jasmund og
troligt osse på Rügens hovedø ved Ralswiek
har danaerne bygget en mægtig mur foran
deres skibe. Her har de deres hovedbase.
- …. volden derover, det værk danaerne
byggede
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- om deres skibe og værnede med grav, …
(Il.12-4).
- stod den mægtige mur som akajerne
byggede på stranden (Il.12-12).
- …da Priamos’ by i det tiende år forødet og
plyndret,
- og den argeiske hær var taget hjem på de
svajede skibe –
- da besluttede omsider Poseidon og Foibos
Apollon
- at få den væltet og rettede imod den alle de
floder
- som strømmer ned imod havet fra Idas
klippemassiver,
- Rhesos og Rhodios samt Heptáporos bæk og
Karhesos,
- Grenikos samt Aisepos, den hellige flod, og
Skamandros
- og osse Simoïs strøm, … (Il.12-15).
- Ni var de dage floderne strømmede løs
(Il.12-25).
- Jordens vældige ryster (Poseidon)
- jævnede det hele med jorden langs
havstokken ved Hellesponten, (Il.12-30).

Det var ikke havstokken ved Hellesponten,
Strelasund. Det var snarere havstokken ved
Neuendorfer Wiek mellem Trent-halvøen og
halvøen Lebbin vest for Bergen.
Dette er danaernes hovedbase. En kilometer
inne i land bygger de minst tre store
voldanlæg. Fra disse borganlæg er der fri
adgang de tolv kilometer over sletten frem
mod Bergen, kaldet Troja i Iliaden.
Iliaden beskriver de to befæstede baser:
- Stranden var godt nok bred, men den kunne
dog slet ikke rumme
- samtlige skibe i flåden, og trang var pladsen
til hæren.
- Derfor lå de i rad efter rad og opfyldte hele
- feddet ved bugten mellem dens to
omsluttende pynter (Il.14-33).
De to omsluttende pynter er Trent-halvøen
og halvøen Lebbin tolv kilometer vest for
Bergen på Rügen.
- Uden for volden graver vi så en gabende
voldgrav
- runt om det hele til værn mod vogne og folk,
så de tapre
- troere ikke ka komme og løbe vores lejr
over ende (Il.7-341).
Her ved den lile by Venz bygger de sine
borganlæg.
Der har muligvis været en base på øen
Zudar syd for Troja. På Zudar findes mange
gravhøje fra bronsealderen, for eksempel
gruppen Neuen Berge, de ni høje.
På bakkerne ved Ralswiek og på landtangen
mod nord til Jasmund findes mange gravhøje
fra bronsealderen. Over denne odde blir
hovedøen Rügen landfast med Jasmund i
1800-tallet.
På Jasmund nord for en linje vest til øst ved
Mukran findes mange gravhøje fra
bronsealderen. Alene på Jasmund kender man
til 218 gravhøje.
Det mest opsigtsvækkende oldtidsminde er
dog de tre store voldanlæg ved Venz tolv
kilometer vest for Bergen og seks kilometer
syd for Hoch Hilgor på halvøen Lebbin. De
har alle tre et C-formet omrids med ingang

fra vest, og altså med front mod øst - mod
Bergen (Troja).
Det nordligste voldanlæg har et tværmål på
omkring 200 meter og en højde på otte til ni
meter over borgvoldens indre.
Hoch Hilgor på Lebbin er toppen a’
Trakiens skovklædte Samos. Her sidder guden
Poseidon og ser på danaernes skibe i
Neuendorfer Wiek.
- Fuld a’ forundring betragter han stranden
og krigen. For derfra (fra Hoch Hilgor)
- øjnede han Idamassivet med alle dets tinder
og sletten,
- Priamos’ mægtige stad og akajernes skibe
ved stranden (Il.13-12).
Øerne Lemnos, Imbros og åsen Ida (på
Lesbos) ligger på kort avstand fra hinanden.
Guderne Here og Søvnen:
- … rejser sammen a’ sted fra Lemnos’ og
Imbros’ stæder,
- hyllet i tåge og dis, og let var rejsen de
gjorde.
- Fremme ved Ida med kildernes væld og de
springende hjorte
- strøg de in over Lekton … (Il.14-281).
Lemnos, Imbros og Lesbos ligger som
perler på en snor efter hinanden som øerne
Zingst, Wittow og Jasmund. Det var en kort
rejse - let var rejsen de gjorde. Forbjerget
Lekton er ganske sikkert den 119 meter høje
kritklint ved Stubbenkammer på Jasmund.
Trojas
kongehus
stamfar
Dardanos
grundlægger byen Dardanie på Idabjergets
skråninger og hans oldesøn Ilos grundlægger
Ilion på sletten, kaldet Troja efter troerne, et
kendetegnende navn for hans far Tros’
efterkommere. Dardanos er tiptipoldefar til
Anchises der får sønnen Aineias og datteren
Hippodameia med kærlighedens gudinde
Afrodite. Hippodameia blir gift med
Alkathoos.
Bronsealderens by Dardanie ka måske være
den nuværende lille by Sagard på Jasmund.
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Hermes, Loke og Palnatoke
Guden Hermes er født på bjerget Kyllene i
Arkadien, det er det samme som den stejle
halvø Kullen i Skåne.
Han er en gud med mange arbejdsområder
og har mange dårlige sider, blandt andet
driver han aprilsnar året runt. Flere a’ Hermes
værste sider findes osse hos den nordiske
jætte Loke. Loke nyder at være led i både ord
og gerning. Han ser gerne til at guder og
gudinder kommer i vanskeligheder.
Hermes er gudernes sendebud og avbildes
ofte med bevingede sandaler og en heroldstav
– kaducé – i hånden. Hans sko ser ud som
sutsko med bånd og sløjfer.
På Kullen findes en stejl skrænt der slutter i
en klippeavgrund, Palnatokes skrænt. Det er
troligt danske besøgere der har givet navnet
efter deres sagnhelt Palnatoke. En a’ Saxo
Grammaticus danske sagnhøvdinge Toke fra
Julin, senere kaldet Palnatoke, praler med at
han er en mester på ski. Han får opgaven at
bevise det, og kører et styrtløb på ski fra
’Kullens Ryg’ ned a’ skrænten og lige mod
avgrunden. Hans ski bryder i stykker lige før
han styrter i havet. Historien er gengivet i
Adam Oehlenschlägers sørgespil ’Palnatoke’.
Det forklarer jo Hermes’ bevingede sandaler
og hans stav. Sandalerne var ski og staven en
skistav. Innen skiløb blev sport brugte man
netop kun én lang stav som hjælp. Dette sagn
blev flyttet fra Norden til Hellas, og i dette
land uden sne forstod man ikke brugen a’
staven og heller ikke hans ski eller snesko.
I Odysseen (Od.24-1) forklares at Hermes
bruger sin troldstav til at dysse menneskers
øjne i søvn eller vække dem igen, præcis som
Ole Lukøje der får børn til at sove ved at
drysse sovesand i deres øjne.
Ved et andet tilfælde praler Toke i fuldskab
med sin dygtighed i bueskytte. Dette blir han
presset til at bevise ved at skyde et æble fra
hovedet på sin søn.

58

Bagefter spørger konge Toke hvorfor han
trak tre pile a’ koggeret når han kun skulle
forsøge én gang med buen. Toke svarer:
For at hævne mig på de andre hvis mit
første skud havde fejlet (Saxo 10.7.3).
Dette er en tidlig version a’ den senere
kendte historie med Wilhelm Tell, en
schweizisk sagnhelt. Saxo levede omkring
1150 – 1220 og i 1300-tallet blir historien om
æblet knyttet til Schweiz.
Wilhelm Tell bor i byen Bürglein i kantonen
Uri. Den 18 november 1307 besøger han
kantonens hovedstad Altdorf hvor han
glemmer at bukke for en hat som den
tyranniske guvernør Hermann Gessler har sat
på en pæl. Som straf ska han skyde et æble a’
sin søns hoved, præcis som Palnatoke har
gjort 300 år inden. Wilhelm Tell har en ekstra
pil gemt under sin skjorte. Den er beregnet at
bruges mod guvernør Hermann Gessler hvis
den første pil fejler.
Navnet Tell betyder skør og tosset. Navnet
Palna-toke betyder hel-skør og tosset.
Hermes ka et tricks, han ka trække
letbrydelige trævlerødder op a’ hård jord. I
den tørlagte Lamme fjord avler man
gulerødder, og her er jorden som en kompost
hvor man ka trække flere rødder op på én
gang. Det er sandsynligvis lægeplanten lægebaldrian – på norsk legevendelrot – som har
jordstængel (rodknold) og trævlerødder. Den
er ellers umuligt at trække op. Det ka Hermes
klare.
På øen Ajaje — Eire (Irland) – møder han
Odysseus
og
trækker
måske
en
lægevendelrod op.
- Roden er sort, men hvid som mælk er
blomsten på stængel,
- guderne kalder den Moly, for dødelig mand
vil det næppe
- lykkes at grave den op, men alt er muligt for
guderne (Od.10-304).

De fire øer Tenedos, Lesbos og Imbros, Lemnos og Skyros
Øerne Tenedos, Lesbos og Imbros
Stubbenkammer på Jasmund (Lesbos)
Rhodos, Malea, Lesbos – og Poseidon
Møn, Stevns, Rügen (Jasmund) – og Klintekongen
Øen Imbros – halvøen Wittow
- og Lemnos
- og Skyros
Lemnos, Trakien og Euboia
Den gyreiske klippe – Møns klint
Øerne Tenedos, Lesbos og Imbros
I Odysseen (Od.3-159) findes en
beskrivning a’ fire hærførers hjemrejse fra
Troja. De starter deres rejse øst for øen
Rügen, mest troligt fra stranden i Puddemin
vig eller Schoritzer vig syd for Garz. De
passerer først Tenedos, der i så fald er åsen
ved Sellin på østsiden a’ Rügen. De går ikke i
land på den smalle strand ved Sellin
(Tenedos), men fortsætter mod nordvest de
15 kilometer over Prorer bugt og tar pause
omkring Mukran straks innen den store ås på
Jasmund, det samme som øen Lesbos (Od.3169). På grund a’ de store landhævninger
siden bronsealderen for 3000 år siden er
Sellin (Tenedos), Jasmund (Lesbos) og den
næste ø mod vest Wittow – Iliadens Imbros - i
dag landfast med hinanden med brede
landtanger.
Danaernes helt Akilles plyndrer byer både
på det sydlige Tenedos og det nord for
liggende Lesbos. Ifølge Iliaden (Il.1-35),
Il.11-626) var byerne Chryse og Killa på
Tenedos beskyttet a’ Trojas hovedgud Foibos
Apollon. De var neutrale i krigen, måske
tilhørte deres befolkning nemederne, den
germanske
folkestamme danaerne var
kommet til hjælp mod troerne, et
invasionsfolk der måske er prøjsernes
forfædre.
Læs mere om nemederne i kapitlet Irland og
Invasionernes bog.

Il.9-272, Il.9-664). Iliaden (Il.24-544)
fortæller i siste sang at troernes leder Priamos
før krigen var en lykkelig hersker over alt
landet fra Lesbos, kong Makars rige i havet,
fra Frygiens agre i øst til det mægtige sund
Hellespontos.
Hellespont er det samme som Strelasund,
sundet mellem Rügen (Ilios) og fastlandet
Pommern der kaldes Trakien i Iliaden. Homer
bruger kun én gang med sikkerhed navnet
Ilion, som dels er navnet på byen Troja, dels
navnet på egnen runt om byen. Ellers bruger
han navnet Ilios der dog gennemgående
oversættes til Ilion. Ilios lyder som et græsk
ønavn, og Rügen er jo en stor ø der er vokset
sammen med mange nærliggende øer som
Sellin (Tenedos), Jasmund (Lesbos) og
Wittow (Imbros). Straks vest for Wittow og
sundet Strelasund ligger øen Zingst
(Lemnos), der i vest er forbundet med
fastlandet (Trakien).
I Strelasund ligger den lille ø Dänholm. Det
ka være et navn helt fra danaernes
nærværelse på Rügen (Ilios) omkring år 1200
f.kr snarere end fra danernes og Absalons
erobring a’ Rügen sent på 1100-tallet. I 1166
kaldte danerne øen for Strelø, derfra stammer
navnet Strelasund.

Saxo Grammaticus beretter i Gesta
Danorum at den danske sagnkonge Hadding
angriber og brænder den uindtagelige kuriske
Øen Lesbos (Jasmund) - den næste ø nord by Dyna der ligger i Hellespont (Saxo
for Tenedos - blir plyndret a’ Akilles (Il.9-13, 1,6,10).
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Den hellespontiske by Dyna er troligt det Senere angriber den danske sagnkonge
nuværende Latvias hovedstad Riga der ligger Regner Lodbrog Hellespont og nedkæmper
ved floden med det nordiske navn Dyna.
landet og dets konge Dian (Saxo 9,4,20).
Stubbenkammer på Jasmund (Lesbos)
Iliaden (Il.13-22) har en interessant historie
om havguden Poseidon og øen Lesbos
(Jasmund). Der står:
- Tre var de skridt han tog; med det fjerde
var han ved målet,
- Aigai, der hvor hans borg står bygget midt i
bugten.
Poseidon spænder heste med manker a’ guld
og hove a’ bronse for sin vogn. Havet åbner
en vej og han kommer til (Il.13-31):
- Dybt under havet er der en bred og
rummelig grotte
- midt mellem Tenedos ø og Imbros takkede
tinder.
- Der lod den stærke ryster a’ landene
hestene standse.
Der findes ingen grotter in i klinten på
Jasmund
(Lesbos, mellem Tenedos og
Imbros), for eksempel in i den 119 meter høje
kritklint ved Stubbenkammer (Lekton).
Man ka fabrikere tre mulige forklaringer til
dette navn, nogen sikker forklaring findes
ikke.
Stubbenkammer ka betyde Stubben - et
nedertysk (Berlin) navn på en ældre bister
mand, og kammer – en grotte. Manden er
Poseidon, og kammer er hans grotte med
hestene, hans hestestald. Det må være nogen
små heste. Poseidons favorithest Pegasos har
vinger.
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Stubbenkammer fra slavisk ’stopin – trin,
plan, niveau’ og ’kamen – krit’. Det er ikke
en særlig sandsynlig forklaring, eftersom øen
Rügen kun var vendisk i cirka 300 år.
Stubbenkammer ka være nordisk ’stup –
stejl bjergvæg eller avsats’, engelsk ’steep’,
norsk ’stup’, og fællesgermansk ’kamba –
takket’, oldvestnordisk ’kambr’. Ordet
’kambr’ findes i bakkekam, toppen på en
bred bakke. Sammenlign med tysk
’Hohenstaufen’.
Det græske ord ’kamára’ betyder ’hvælvet
rum’. Skibskatalogen i Iliadens anden sang
og Iliaden i øvrigt gir kun spredte oplysninger
om troernes byer, lande og folk.
Den tyske maler og grafiker Caspar David
Friedrich (1744 – 1840) har malet flere
motiver fra klinten ved Königsstuhl og
Stubbenkammer. På åsen ved smeltevandssøen Herthasee findes en borgvold. Den
er måske bygget a’ ranerne, det folk der
boede på Rügen. Ranerne blir kristnet med
vold a’ Absalon i slutningen a’ 1100-tallet.,
men forholdet mellem daner og raner blir så
godt at de er sammen på korstoget til Estland
i 1219. I slaget ved Lyndanise 15 juni 1219
kommer ranerne de hårdt trængte daner til
hjælp og vender et truende nederlag til sejr.
Herfra stammer myten om Dannebrog, som
faldt ned fra himlen. Det var snarere de
nykristne raners flag.
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Rhodos, Malea, Lesbos – og Poseidon
Og lidt om Klintekongen på Stevns – kaldet Malea i Odysseen.
Rhodos er det nuværende Møn, Malea er
Stevns klint, og Lesbos er åsen og øen
Jasmund på Rügen.
Den danske sprogmand og præst Peder Syv
(22 februar 1631 – 1702) har nedskrevet
lokale sagn og folkeminder fra Sjælland,
blandt andet dette fra Stevns klint –Odysseens
Malea:
’Klintekongen regerer over Møns klint,
Stevns klint og Rügens klinter. Han har en
kunstig vogn, som trækkes af fire sorte heste,
og på denne farer han fra den ene klint til
den anden over havet. Da blir havet sort og
kommer meget i oprør, og man hører da
tydeligt hestenes vrinsken’.
Dette er Iliadens historie om Poseidon
(Il.13-31), her i et dansk folkesagn. Poseidons
borg ’står bygget midt i bugten’ Aigai (Il.1322).
Det blir i så fald midt i Fakse Bugt, hvor
’Fakse’ troligt kommer fra oldnordisk ’fax’ –
manke, mankehår, ’hestemankebugten’.
Poseidons hest har vinger og hedder
Pegasos.
I nordisk mytologi er Skinfakse den hest
med lysende manke som hvert døgn trækker
lyselvenes stamfar Dag i en vogn over
himlen. Her er Dag og Poseidon den samme.
På Stevns (Malea) kaldes Klintekongen
(Poseidon) osse Ellekongen.
I folkeviser synges at Ellekongen ikke vil
tåle andre konger i sit rige der som regel er
henlagt til området syd for Tryggevælde å.
Der findes mange gravhøje fra bronsealderen
på Stevns, og folketroen befolkede højene
med overnaturlige væsner: bjergfolk, højfolk,
elverfolk, de underjordiske, trolde eller
dværge. Disse forestillinger ka måske føres
tilbage til den kendsgerning, at man engang
gravsatte mennesker i højene. For eksempel
var elverkonerne meget grimme og havde
lange hængebryster, som de slængte over
skulderen når de løb. Derfor lød de ofte det
ikke så pæne navn: slattenpatte.
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Elverpigerne var unge, kønne og forførende,
men hule i ryggen, det vil sige løsagtige,
umoralske og farlige.
Det var en meget udbredt forestilling i dansk
sagntradition,
at
elverfolket
lokkede
mennesker med sig in i højene eller dybt in i
skovene, at de ’bjergtog’ folk. Næsten alle
vendte tilbage efter kortere eller længere tid,
men de var blevet sære, sindsforvirrede eller
ude a’ stand til at tale. Der findes en engelsk
popsang ’Girls wanna have fun’- kvinder vil
det sjovt.
Alt dette minder meget om irske sagn, der
ofte har de underjordiske Danann som de
centrale figurer.
Der findes en 3.500 år gammel
bronsealderhøj Ellehøj ved Hellested. Her
ved Elverhøj fandt man 1971 ni risveje,
hvora’ de ældste er fra yngre stenalder. Ved
Elverhøj alene er der fundet seks veje. Hele
området runt om er fyldt med gravhøje og
andre fortidsminder.
Johan Ludvig Heiberg skriver i 1828
skuespillet ’Elverhøj’, hvor handlingen
bygger på de gamle sagn om elverfolk og
elverkongen på Stevns (Odden Malea i
Odysseen), men Heiberg digter frit over
sagnene. Han flytter elverkongens bolig til et
stort ellekrat tæt ved Tryggevælde å. I stykket
trodser den danske konge Christian IV
sagnkongen og krydser åen.
Frederik Kuhlau (1786 – 1832) sætter
scenemusik til Elverhøj der er blevet til det
mest populære teaterstykke i Danmark. Hans
Elverhøj-ouverture anvendes ofte som
festmusik.
Stykket blir så populært at folk på Stevns
ændrer navnet på den gamle bronsealderhøj
fra Ellehøj til ’Elverhøj’.
Klintekongen og Ellekongen er næsten
sikkert to forskellige sagnfigurer.
H. C. Andersen skriver sin ’Elverhøj’ i
1845, den begynder sådan:

’Elverpigerne dansede allerede på Elverhøj,
og de dansede med langsjal vævet a’ tåge og
måneskin. Og det ser nydeligt ud for dem, der
synes om den slags. Midt inne i Elverhøj var
den store sal ordentligt pudset op; gulvet var
vasket med måneskin og væggene var gnedet
med heksefedt, så at de skinnede som
tulipanblade a’ lyst’.
På Stevns klint (Malea) styrtede koret på
Højerup kirke i 1928 i havet 30 meter nede,
sammen med en del a’ kirkegården. Dette var
sket tidligere, og i Heibergs ’Elverhøj’ fra
1828 står der:
’Men kirkegården svinder bestandig mer og
mer for havets vælde. De lange knogler af
begravede døde for lyset viser sig på
klippesiden, og mangen arm, så bleg som
fjeldets kridt, med visne fingre peger over
havet’.
Peter Christian Skovgård har malet Stevns
klint med den komplette Højerup kirke i
1842.
I dag er kysten beskyttet med betonpierer.
En ny kirke med kirkegård findes længere
inne i land. Der findes en trappe ned til
stranden a’ den lodrette klippe, adgang på
eget ansvar.
De dramatiske kritformationer på Møn
(Rhodos, Il.2-645) er blevet malet for
eksempel a’ Frederik Hansen Sødring i 1830,

’Parti fra Sommerspiret’. Sommerspiret
styrtede i havet i 1988 og i 1994 styrtede dele
a’ den 128 meter høje Dronningestol i havet.
En fransk turist mistede livet ved dette styrt.
Igen i juli 2003 styrter dele a’ klinten i havet
– der er adgang på eget ansvar.
I Nordjylland længst mod nordvest findes en
kirke fra 1200-tallet, hvor dele a’ kirken og
kirkegården er styrtet i havet, Mårup kirke
ved Lønstrup. I 1926 blev kirken taget ud a’
brug og i stedet byggede man en ny kirke
længere inne i landet i Lønstrup. Der er
kystsikring foran Lønstrup by, men ikke
foran Mårup kirke.
Der er borgere på egnen der har familje, der
ligger begravet på Mårup kirkegård. For dem
ka det meningsløse ske, at de ka komme forbi
og finde deres begravede familje liggende på
stranden. På kirkegården ligger osse mange
sømænd begravet, den engelske fregat The
Crescents forliste i år 1808, den havde 300
ombord. Kun 94 overlever katastrofen og
mange a’ de druknede ligger begravet på
kirkegården. Uden for Mårup kirke står en
mindesten, og i 1960 fandt man skibets anker
og det står nu som vartegn uden for kirken.
Danmark er det eneste sted i verden, hvor
kirker forsvinder i havet. Den tilsandede
kirke ved Skagen har i alt fald sit tårn tilbage.
Resten a’ kirken ligger begravet under sandet
sammen med kirkegården.

Øen Imbros – halvøen Wittow

Den tredje ø Imbros har takkede tinder
(Il.13-33) og knejsende klipper (Il.24-78).
Imbros er Wittow med klinten Kap Arkona
højde længst mod nord.
Wittow betyder på slavisk nærmest
’vindland’. Øen Femern syd for Lolland hed
tidligere Imbra. Latin ’imber’ betyder ’regn,
øsregn og regnvand’.
I 1169 har dele a’ den vendiske stamme
ranerne forskanset sig på borgen Arkona, der
ligger øverst på den 36 meter høje klint på
Wittow (Imbros). Efter et heldigt gennemført

angreb lykkes det for danerne at intage
Arkona, kristne ranerne, og derefter ved
magtdiplomati få hele øen Rügen kristnet og
lagt in under Roskille bispestol. I 1219 er
daner og raner sammen på et korstog til
Estland. På Kap Arkona findes i dag en
restaureret vendisk borg med seværdigsskilte
og mulighed for at stå på de yderste borgvolde med deres 36 meter frit fald ned til
stranden.
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- og Lemnos
Lemnos er øen Zingst der ligger vest for
Rügen, de er skilt fra hinanden med sundet
Strelasund (Hellespont). Øerne Zingst og
Darss og har en smal landtange over til fastlandet Pommern – Odysseens Trakien.
I krigen mod Troja bruger danaerne øen
Lemnos som mellemstation ved deres angreb
på Ilion, og som omlastningsplads for forsyninger til troppernes lejr ved Jasmunder nor
eller stranden a’ Hellesponten (Strelasund).
På vejen til Troja blir magnesernes hærfører
Filoktetes bidt i foden a’ en vandsnog og må
efterlades på Lemnos på grund a’ det
stinkende
sår
og
hans
frygtelige
smertensskrig. Han har syv skibe med, der
blir roet a’ halvtres mænd (Il.2-716).
Akajerne mellemlander på Lemnos (Zingst)
hvor de ’propper sig med bøf efter bøf og
bæller vin’, mens de praler med de bedrifter
de ska udføre i kampen mod troerne (Il.8230).
I Iliaden (Il.1-591) fortæller ildens og
smedekunstens gud Hefaistos:
- Dagen igennem fløj jeg, og først da solen
gik under,
- faldt jeg på Lemnos, og da var jeg snarere
død end i live.
- Dér fik jeg hurtigt hjælp a’ sintiske mænd
efter faldet.
Sintiske mænd og zingstiske mænd er jo helt
præcis det samme. Poseidon var landet på sin
hjemø i Pommern.
I Odysseen er Hefaistos:
- rejst til Lemnos,
- til de sintiske mænd, hvis tale er svær at
forstå (Od.8-293).
Navnet Hefaistos er ikke græsk, de fleste
bedømmer det til at være etruskisk, i øvrigt
ka man ikke regne ud va det betyder.
Det går faktisk at regne ud va Hefaistos
egentlig betyder. Først tar vi endelsen –os
væk og får Hefaist, som er hans rigtige navn et germansk navn. Dette er troligt fordi vi ved
fra kapitlet Irland og Invasionernes bog, at de
nordiske danaer hjælper sit germanske
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broderfolk nemederne – en tysk folkestamme
– mod et før-prøjsisk folk fomorerne.
Hefaist er i så fald et ord ’gefaust’ –
’næve’. Gefaust kan betyde noget i retning a’
håndværker, i stil med kunstsmeden
Hefaistos. Tysk faustkampf er poetisk for
boksekamp - nævekamp. Det engelske ord
craftsman betyder håndværker – kunstner.
Hefaistos selv laver smykker til kvinder og
udsmykning
til
mænd.
Det
grove
smedearbejde blir udført a’ børn.
På Lemnos i Grækenland er kabirerne
Hefaistos hjælpere, de er ’som børn til
Hefaistos’. Det ska nok stemme at de er børn
og ikke dværge eller nisser. Det er vel
slavernes børn der blir brugt til hårdt og
umenneskeligt børnearbejde. Kabirerne er en
gruppe antikke græske guder a’ ikke-græsk
avstamning der blir dyrket med mysterier.
Man ka jo spekulere i om det var en pædofil
sekt, når kabirerne blir omtalt ’som børn’.
Lemnos hellige øland (Il.21-57). Lemnos –
altså øen Zingst - er Hefaistos hellige ø.
Skibe fra Lemnos kommer med vin til
akajerne
(Il.7-467)
og
hærføreren
Agamemnon ’har skurene fulde a’ vin som
akajernes skibe dagligt ankommer med over
havet fra Trakiens høje’ (Il.9-72). Trakien
(Pommern) er egentlig allieret med troerne så
det må være smuglergods eller sørøvergods.
Eller måske er der to folkestammer i Trakien,
de undertrykte germanske nemeder og deres
undertrykkere, de før-prøjsiske fomorer.
Måske stod fønikerne for en del a’ handlen
sammen med danaernes egne købmænd.
Homer omtaler fønikisk kultur og håndværk
med respekt.
Der findes omkring femten millioner
sigøjnere i verden. De to største grupper er
sinti og romer. Gruppen sinti hedder sinto i
ental og sinti i flertal. De bor i midteuropa og
Tyskland og arbejdede tidligere mest som
smede, og for øvrigt med metal. De er – eller
var – sintiske mænd. De var måske smedekunstens gud Hefaistos sintiske mænd.

Måske er det de omrejsende sintiske Der er 1700 år mellem disse to beretninger
kunstsmede der har produceret meget a’ om fulde, heltemodige krigere fra danernes
Nordens og Europas ’lokale’ smedekunst i land.
bronsealderen.
Lemniskat er en matematisk kurve, der ser
Dette ka forklare den høje kvalitet på mange ud som et liggende ottetal. Navnet kommer
genstande som for eksempel de to fornemme fra græsk ’lemniskos – fuldt bånd’, fra
bronsekar der er fundet i Trudshøj ved ’lemnos – fuldt’. Et liggende ottetal er tegnet
Skallerup og i Peckatel ved Schwerin.
for en uendelig serie. Øen Zingst (Lemnos)
Læs mere om de to sintiske bronsekar i har form som et liggende ottetal med en
kapitlet Odysseus plyndringstogt til Ismaros. ekstra cirkel på.
Man mener at ordet sinti stammer fra
sanskrit ’sint’. Dette er navnet på floden
Indus og provinsen Sind i Pakistan. Det
antages at sigøjner – eller deres egne navne
sinti og romer – oprindelig kommer fra
provinsen Sind i Pakistan. Nu ka vi overveje
om de måske er troer som danaerne har
fordrevet fra det nuværende Rügen og
Pommern. Og at navnet Sind måske kommer
fra Nordeuropa.
I øvrigt er der fri markedsøkonomi (Il.7473). Hærførerne får tusind mål a’ fineste
årgang, så ka skibsførerne sælge dyrt til det
menige mandskab, der blir plyndret for deres
krigsbytte. Imens sidder hærførerne ’med den
beste og sødeste vin’ (Il.12-320). Oldtidens
sukkerløse samfund har ingen smag for tørre
vine. Jo sødere – jo bedre. Nordboerne lavede
vin sødet med honning - nordisk mjød,
engelsk mead, russisk ’mjod – honning’.
Oldvestnordisk mjodr.
Det er interessant at danaerne ’propper sig
med bøf efter bøf og bæller vin’, mens de
praler med de bedrifter de ska udføre i
kampen mod troerne (Il.8-230). Samme
vending findes i det engelske heltedigt
Beowulf med handling fra 500-tallet, hvor det
hedder om krigerne i den danske konge
Hrotgars kongegård, ’at fulde hærmænd har
skrævlet og pralet med ølkrus i hånden at de
vil vente i mjødhallen med sværdet klart på
det grusomme monster Grendel’ (Bjoulv vers
480).

Kærlighedsgudinden Afrodite gør kvinderne
på Lemnos ildelugtende fordi de har forsømt
at ofre til hende. De har troligt lugtet ilde på
grund a’ fisk og tang, og ikke haft mulighed
for at vaske sig i kildevand. Det får mændene
til at skaffe sig elskerinder fra Trakien, hvad
der igen får kvinderne på Lemnos til at slå
alle mændene ihjel. Alle undtagen Thoas der
er søn a’ Dionysos og Ariadne. Han blir
reddet a’ sin datter Hypsipyle.
Kvinderne opretter en kvindestat på Lemnos
med Hypsipyle som dronning. Alt dette er en
straf fordi kvinderne har forsømt dyrkelsen a’
Afrodite. Senere kommer Iëson (Jason) til
øen og kvinderne får igen mænd og børn.
Der er ikke ret langt fra Lemnos (Zingst) til
Trakien (Pommern), faktisk er øen i dag
forbundet med fastlandet via en dæmning og
bro ved byen Barth. Og mod vest over til øen
Darss, der har en landtange til fastlandet.
Den
romerske
historiker
Tacitus
stedbestemmer måske Hypsipyles ø i sit
etnografiske skrift Germania. Han beretter
om en ø i Sveberhavet – Østersøen – i kapitel
44,2:
Dernæst følger – ude i Oceanet – svionernes
stammeforbund, der foruden mandskab og
våben osse er stærkt til søs.
Han fortsætter senere i kapitel 45,6:
Til svionerne støder sithonerne op. De
ligner svionerne i alt undtagen ét, de har en
kvinde som enehersker!
Det ka være myten eller den sande historie
om Hypsipyle. Øens moderne navn er Zingst
og i så fald er Sithon det samme som den
moderne folkegruppe sinto.
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Lemnos, Trakien og Euboia
Syd for Lemnos – det nuværende Zingst
ligger Trakien – det nuværende Pommern, og
over havet mod nordvest ligger Euboia – det
nuværende Nordfalster. Mod øst ligger
sundet Hellespont – det nuværende
Strelasund. Mod vest ligger søstaden Ismaros
– det nuværende Wismar Od.9-4).
Abanter og traker var modstandere i krigen,
men de var muligvis stammefrænder.
Abanterne fra Euboia (Falster) havde langt
hår samlet i nakken som hestehale. Trakerne
(fra Pommern) havde osse langt samlet hår.
(Il.2-542) Abanter, med lokker lange i
nakken, det vil sige med hestehaler.
Abanterne ska være invandret fra Trakien.
(Il.4-532) De håret-opbærende traker.
Iliaden omtaler Trakien som et koldt og
blæsende sted med:
- ’bjerge med sne på de højeste toppe’ (Il.14227).
- ’Når det på én gang stormer fra vest og
nord a’ de to kulingers stød som har hjemme
i Trakiens iskolde bjerge’ (Il.9-6).
Kuling er vindstyrken innen storm. De to
kulinger er Boreas og Zefyros, nordenvinden
og vestenvinden. Det er koldt i Pommern når

stormene raser in fra Østersøen i den mørke
tid.
Løver er omtalt 46 gange i Iliaden, dels i
sammenligning og dels når man jager dem
væk, aldrig når man jager dem. Man jager
dem væk når de vil ta kvæget – geder, køer
og får.
- Lissom løven der glupsk raserer et vænge
for småkvæg (Il.16-752).
- Som når en gyldenbrun løve fordrives fra
køernes vænge
- både a’ halsende hunde og kraftige
bondemandskarle (Il.11-548).
På Homers tid omkring år 700 f.kr var der
løver i det nordlige Grækenland, Kavkaz
(Kaukasus) og måske osse i Karpaterne.
Løver i Grækenland og Balkan blir nævnt hos
Herodot (480 – 420/420 f.kr), Aristoteles
(384 – 322 f.kr), Plutarch (46 – 120) og
Xenophon (425 – 354 f.kr).
De europæiske løver forsvandt før år 1000 –
altså på vikingetiden.
Ved de nordlige Karpater ligger den
ukrainske by Lviv. Navnet betyder ’løveby’
og udtales Løvju – med ø som i ordet en
’dør’.

- og Skyros
Øen Skyros er troligt Darss, den vestligste ø
på Rügen - eller måske den 37
kvadratkilometer store ø Poel nord for
Wismar. Under akajernes færd mod Troja
erobrer Akilles kong Enýeus rige på Skyros
(Il.9-668). Her får Akilles en søn
Neoptólemos med en prinsesse (Il.19-326,
Od.11-509). En erobret smækker pige gir han
til sin ven Patroklos (Il.9-667).
På rejsen fra Argos og Hellas – fra
Sydsjælland til Rügen – er Darss den første ø
man møder ved Rügen. Dette er altså Skyros.
Den næste ø Zingst er Lemnos der blir
omlastningsplads
for
forsyninger
til
danaernes lejr ved Jasmunder nor eller
stranden a’ Hellesponten (Strelasund).
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Hermed er alle Iliadens øer ved Troja fundet
og sammenhængen mellem de gamle og de
nye navne er vist.
Fra vest til øst har vi parvis øerne Skyros og
Poel eller Darss, Lemnos og Zingst, Imbros
og Wittow, Lesbos og Jasmund, og Tenedos
og Sellin. Bag Lesbos ligger øen Samotrake –
eller med de moderne navne – bag Jasmund
ligger halvøen Lebbin. Måske er Lesbos og
Lebbin samme navn, bare med en forskel på
3200 år.
Læs mere om øen Poel i kapitlet
Handelspladsen Temese på en øen Poel nord
for Wismar.

Den gyreiske klippe – Møns klint
Midt mellem de hvide klinter på Jasmund og
Stevns klint ligger Østersøens største klinter,
de lysende hvide kritklinter på Møn. De er ti
kilometer lange og over 100 meter høje på de
højeste steder. Et rigtigt flot syn når man
kommer over havet og solen lyser fra øst.
På øen Faros fortæller havguden Protevs
hærføreren Menelaos hvordan hjemrejsen fra
Troja gik for hans bror Agamemnon og
lokernes hærfører Ajas. En storm driver dem
mod de gyreiske klipper og der omkommer
Ajas. Han var tæt på sit hjemland, det
nordvestlige Falster. Agamemnon driver forbi
klipperne og videre op gennem Øresund mod
Maleas odde, Stevns klint. Han klarer sig
hjem og der blir han myrdet a’ sin kone
Klytaimnestra og hendes nye mand
Aigisthos.
Læs mere om mordet på Agamemnon i
kapitlet Odysseen - Saxo Grammaticus og
Shakespeares Hamlet.

a’ Møns klint i deres hånd, når de skriver på
tavlen. I dag udvindes skrivekrit egentlig i
Fakse kalkbrud som ligger inne i landet på
Stevns.
Møn er omtalt i Iliaden, der hedder den
Rhodos:
- … kritbjergstaden Lykastos (Il.2-647).
- Tre var de byer på Rhodos hvori han
byggede og boede:
- Lindos’ by, Ialysós og Kámeiros’ kridtede
huse (Il.2-655).

Kritbjergstaden Lykastos er meget
sandsynligt netop borganlægget Timmesø
bjerg der ligger på en 113 meter høj bakketop
i Klinteskoven på Møn. Borgen ligger en
kilometer vest for klinten ved
Dronningestolen og en kilometer nord for den
lille by Busene. Timesø bjerg er en
fortidsborg fra bronsealderen med tre
voldsystemer bygget med kridt fra klinten –
den gyreiske klippe.
Hærføreren Ajas den lille klarer sig op på en Iliadens hvide kritbjergstad Lykastos har
klippe, hvor han praler med at han har klaret været et virkelig flot syn i bronsealderen.
sig mod gudernes vilje:
- Først driver Poseidon skibene lige mod de Navnet Møn har to forklaringer. Det ka
gyreiske klipper (Od.4-500).
stamme fra et gammelt dialektord møn der
- … Poseidon hørte hans praleri
betyder ’tagryg, noget der rager op’, som i
- og løftede treforken og slog den gyreiske ordet mønning. Latin mons betyder ’bjerg’.
klippe i stykker.
Eller det er avledt fra ordet mo der ingår i
- Noget blev tilbage, men resten styrtede i ordet moler, en hvidlig og let lerart. Moler
havet med Ajas (Od.4-505.
bruges til mexitegl, en helt kridhvid
- Sådan gik han under, efter at ha fyldt sine facadetegl.
lunger med salt (Od.4-511).
I dialekten på Møn brugte de ordet mo om
hvidlig mergel eller krit, som bønderne
Navnet gyreisk er svagt beslægtet med ordet anvendte til at hvidte deres huse med. Mergel
for gips. Gips er yderst set græsk gy´psos er en lerart.
’krit, gips’. Mange skolebørn holder et stykke
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Hjemrejsen fra Troja
Odden Sunion – Sjællands sydlige spids
Maleas stejle odde – Stevns klint
Nestor (fra Pylos), Menelaos (fra Sparta),
Diomedes (fra Argos) og Odisse (fra Itaka,
det samme som Od) starter deres hjemrejse
fra Troja samtidig (Od.3-159).
De tre hærledere ska til Nordsjælland, hvor
de sejler in i åen Lugen straks syd for
Vedbæk. Odysseus ska til øen Od ved
nordvestsjælland.
Åen Lugen er den nuværende Mølleå og
nævnes første gang i 1100-tallet. Lugen
betyder ’den stille og rolige’ som det svenske
ord lugn – rolig og stille. Islandsk og norsk
logn –’vindstille og spejlblank
vand’.
Udtalen er nærmest longn.
Bronsealderens søfolk kunne ro op ad åen
Lugen in i land helt til Sparta straks syd for
den nuværende by Lynge.
De starter enten fra kysten ved Greifswald,
eller øen Zudar og stranden ved Garz på
Rügen. Med start i dette område blir
Odysseens (Od.3-159) beskrivning a’ Nestors
og Diomedes hjemtur logisk. De passerer
først øen Tenedos, der i så fald er åsen ved
Sellin på østsiden a’ Rügen. De går ikke i
land på den smalle strand, men fortsætter
over Prorer bugt 15 kilometer mod nordvest
og tar pause omkring Mukran straks innen
den store ås på Jasmund der er det samme
som øen Lesbos (Od.3-169).
På dette tidspunkt er det begyndt at blæse op
til storm, og den snilde og smarte Odysseus
har avbrudt sin hjemrejse og er sejlet eller
roet tilbage til hærføreren Agamemnon i
egnen omkring Zudar. Navnet Zudar ka være
et oldnordisk navn fra vikingetiden, det
betyder ’sydlig, sydøen’. Zudar er nævnt
første gang 1166 som ’Ziudra’ eller ’Zyudra’,
og igen i 1326 som ’Suder’.I dag er Zudar
landfast med hovedøen Rügen.
Noget går dog galt for Odysseus, han blir
slået ud a’ kurs og drevet helt op til
fajakernes ø, det nuværende Östergarnsholm
ved Gotland.
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Menelaos kommer osse over Prorer bugt og
frem til Nestor og Diomedes på Jasmund
(Lesbos, Od.3-169), en ø der nu er helt
forbundet med hovedøen Rügen.
De bestemmer sig for at ro videre de cirka
75 kilometer langs Rügens nordkyst og forbi
øerne Zingst og Darss, og derfra det korte 35
kilometer stræk mod vest til sydfalster (Kios,
Od.3-170). Her ka de vælge mellem to veje
mod nord – og hjem. De ka gå mod nord
langs sydfalsters østkyst (Kios, Od.3-171) op
mod det vestlige Møn (Psyras ø, Od.3-171),
eller syd om Falster Odde og over Gedser
rev, det stormende Mimas (Od.3-172). Derfra
får de en beskyttet tur i læ for stormen op
gennem Guldborg sund frem til Bælthavet og
Øresund.
Da de kommer fri a’ Jasmund – øen Lesbos
- begynder den besværlige tur over det åbne
hav til Sydfalster (Kios).
Nestor fra Pylos og Diomedes fra Argos
lykkes i løbet a’ dagen og natten at ta sig mod
nord det lange farlige stræk over havet til den
lille bugt straks sydøst for Euboias
(Nordfalster, Od.3-174) sydlige odde
Geraistos (Od.3-177) - det er halvøen Bøtø
som omslutter det nuværende Bøtø Nor.
Efter den store stormflod onsdag 13.
november 1872 blir der bygget en 17
kilometer lang dæmning for at beskytte Bøtø,
Bøtø Nor og resten a’ sydfalster mod havet i
øst - Østersøen. Denne onsdag nat i
november 1872 strander næsten 250 skibe
ved de danske kyster og nogen få forliser til
søs. I alt omkommer 185 søfolk. På Lolland
og Falster omkommer 80 mennesker på
landjorden. Sydfalster var ikke beskyttet a’ en
dæmning og da vandstanden steg 3,5 meter,
fremkom bronsealderens kystlinje næsten
præcis. Vandstanden var lidt højere end den
3000 år gamle kystlinje så der blev åbent
vand fra Bøtø i øst til Guldborg sund i vest
gennem Møllesø ved Marrebæk.

Menelaos kommer frem til odden Sunion - Dens (Faros) havn ligger beskyttet og her
(eller Sounion) (Od.3-278) hvor hans fylder søfolk
styrmand Frontis blir ramt a’ en smerteløs pil - skibets forråd med mørkt vand (Od.4-358).
og dør mens han holder roret – han dør a’
hjerteinfarkt.
På stranden fra Källahamn til Säludden
samles store sælflokke, og øen var tidligere
Styrmanden Frontis blir begravet og hjemsted for sæljagt.
Menelaos blåstavnede skibe sejler videre - Runt omkring ham (Havguden Protevs)
forbi Maleas forbjerg (Od.3-287) – det er sover sælernes flok (Od.4-404).
Stevns klint, hvor en ny storm slår nogen a’
hans skibe ned mod Kreta (Lolland, Od.3- Læs mere om Egypten i kapitlet Egypten i
291) og Jardanos strømme (Storstrømmen, Wislas delta.
Od.3-295). Nogen a’ skibene strander på et
Først i 1897 blir der lavet en statistik a’
rev ved odden nær byen Faistos, hvor de med J.S.Hohlenberg over forlis i de danske
stort besvær redder sig i land på en holm farvande. Over en periode a’ 28 år – fra 1
(Od.3-295). Det ka være holmen Ægholm januar 1858 til 31 december 1885 forliser
bag revet Ægholm Sand vest for næsset 6316 skibe alene i de farvande hvor
Ulvshale på Møn.
Odysseus, Menelaos og andre har sejlet 3200
år tidligere. Det er et højt antal forlis og viser
De øvrige fem skibe blir slået helt ud a’ kurs de barske livsvilkår i Norden i bronsealderen.
og stormen blæser Menelaos til Egypten Det er 225 forlis hvert år, eller to forlis hver
(Od.3-300) ved Wislas delta, og en senere tredje dag året runt.
sydlig storm sender ham op nord for Gotland Den værst kendte katastrofe sker dog
til Fårö (Faros, Od.4-355). Her holder en tidligere. Juleaften og juledag 1811 strander
langvarig vestenvind ham og hans mænd som de to engelske linjeskibe St.George og
skibbrudne på Fårö (Faros) i tyve dage (Od.4- Defence ved den jyske vestkyst, hvor de blir
360) innen vinden slår om og han lykkes ta slået til vrag og totalt 1388 mennesker
sig tilbage til Wislas delta (Egypten, Od.4- drukner. I 1808 forliser den engelske fregat
483).
The Crescents ved Lønstrup og 206
omkommer. De ligger alle begravet i
Odysseens beskrivelse a’ Faros (Fårö) ’dødemandsbjerge’ mellem klitterne.
passer perfekt med Gotska Sandön der ligger Vestjyllands lange, lige og ugæstmilde kyst
38 kilometer nord for Fårö. Den er ni er resultatet a’ en kystnedbrydning i nyere
kilometer lang og seks kilometer på det historisk tid. Til langt op i historisk tid har
bredeste sted.
kysten mange lave små øer hvor skibe hurtigt
Menelaos er gået i land på stranden på kunne søge læ i dårligt vejr.
nordøstsiden a’ Gotska Sandön ved De danske kyster var ofte en begravKällahamn – Kildehavn - nær Säludden ningsplads for fortidens søfarere.
(Sælodden).
I 1995 blir en norsk olieplatform svært
skadet a’ en 24 meter høj forkert sø, en
Den 36 kvadratkilometer store ø består a’ monsterbølge.
sand og bevoksede sanddyner, og øens eneste Vejret og sejlforholdene er ikke blevet bedre
kilde med drikkevand findes ved Källahamn. siden bronsealderen eller vinteren 1811.
Skibene er blevet bedre.
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Odden Sunion – Sjællands sydlige spids
Hærføreren Menelaos er på vej mod nord,
åbenbart
inne i bælthavet
gennem
Storstrømmen og Ulvsund mod Stege bugt:
- Da vi var kommet til Attikas spids, den
hellige odde Sounion,
- blev Menelaos’ styrmand Frontis, søn a’
Onetor,
- pludselig fældet med en smerteløs pil sendt
a’ Foibos Apollon (Od.3-278).
Den geografiske beskrivning a’ Attikas spids
– odden Sounion, passer perfekt med

Sjællands sydlige spids, Viemose pynt ved
Kalvehave. Både Poseidon og Athene havde
tempel på odden Sounion i antikkens Hellas.
Kalvehave hed i 1304 Skånningehavn. Nord
for Viemose pynt ligger Fakse bugt.
Læs mere om egnen nord for Sounion –
Viemose pynt i kapitlerne Odysseus rejse til
kyklopen Polyfemos - og Kyklopen Polyfemos
i Odysseen og trolden Grendel i Beowulf
(Bjoulv).

Maleas stejle odde – Stevns klint
Maleas stejle odde er nævnt fire steder i
Odysseen. Det er let at vise hvor den ligger.
Det er Stevns klint på Sjælland.
Efter begravningen a’ Frontis sejler
Menelaos videre, åbenbart om aftenen:
- frem over et vinrødt hav og forbi Maleas
stejle klint (Od.3-287).
Her møder de en storm med hvinende vinde
og flåden blir delt i to. Den ene del driver helt
uden kontrol mod Kreta (Od.3-291).
Kreta er det samme som Lolland.

Læs mere om blomsterspiserne i kapitlet
Odysseus
rejse
til
lotofagerne
–
blomsterspiserne.
Læs mere om øen Kythera i kapitlet Kypern
og Bornholm er samme ø.

Menelaos bror hærføreren Agamemnon er
på samme kurs mod nord gennem Øresund på
vej til sin hjemby Mykene der ligger mellem
Farum Sø og Fure Sø i Nordsjælland:
- Men da han blev drevet ud a’ kurs mod
Maleas stejle klint
Odysseus
fortæller
fajakernes
kong - kastede en rygende storm ham mod nord, og
Alkinoos om sin færd fra Ismaros og hjem til … (Od.4-514.
Itaka. Det er en rejse fra Wismar i Pommern
mod nord til Sjælland. En storm holder ham Den hjemvendte og forklædte Odysseus
strandsat syd for Stevns:
digter lidt for dronning Penelope og fortæller,
- men da vi sejlede runt om Malea førte at han har set Odysseus:
strømme os
- … ved den maleiske odde
- ud a’ vores kurs, og nordenvinden drev os - kastede en rygende storm ham ud a’ kurs til
forbi Kythera (Od.9-80).
Kreta (Od.19-186).
I ni dage blir de drevet over havet og på den Kreta er det samme som Lolland.
tiende dag kommer de til blomsterspisernes Læs mere om Kreta i kapitlet Hvor ligger
land. Med kurs fra Stevns forbi Bornholm – egentlig Iliadens byer og øer.
fra Malea forbi Kythera – er Odysseus
kommet til kysten nordvest for Wislas udløb.
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Kypern og Bornholm er samme ø
Folket karer og velbehagets kariter har fælles avstamning
Etiopier og solymer i Skåne
Erember i Ermland
Odysseens Libyen er Livland i Baltikum
Hvor ligger egentlig Kypern med tilnavnet Kythera. Jo, det er øen klippeøen Bornholm der
ligger midt i Østersøen 130 kilometer nordøst for øen Zingst i Pommern.
Vi kan påvise med stor sikkerhed at Kypern Der findes tre rejser i Odysseen som entydigt
med tilnavnet Kythera er klippeøen Bornholm peger på klippeøen Bornholm:
i Østersøen.
1 Afrodites hjemrejse fra Lemnos til Kypern – fra øen Zingst til Bornholm (Od.8-361).
2 Odysseus rejse til lotofagerne under hjemrejsen fra Troja (Od.9-80).
3 Hærføreren Menelaos hjemrejse fra Troja (Od.4-81).
1 Afrodites hjemrejse fra Lemnos til Kypern – fra øen Zingst til Bornholm (Od.8–361).
Fajakernes skjald Demodokos synger om
elskovsmøderne
mellem
Afrodite
og
krigsguden Ares i Odysseen (Od.8-266 →
366).
Afrodite er gift med ildens og smedekunstens
gud Hefaistos. Solguden Helios ser deres
hemmelige møder og fortæller det til Hefaistos
som smeder et net så tyndt at selv guderne
ikke ka se det, og så stærkt at ikke engang en
gud ka rive sig løs.
Hefaistos lader som om han rejser bort og
straks efter hans avrejse kommer Ares på
besøg:
- Elskede, kom, vi går til din seng og nyder
vores kærlighed,

- nu når din mand er rejst væk! Det siges at
han er rejst til Lemnos
- og til det sintiske folk som er svære at forstå
(Od.8-292).
De blir fanget i nettet og først efter mægling
a’ guden Poseidon blir de sluppet fri:
- de skynder sig op og forsvinder – Ares til
Trakien
- mens den smilende viv Afrodite begir sig til
Kypern,
- til den hellige lund og det duftende alter i
Pafos.
- Der blir hun straks badet a’ kariter (Od.8361).

2 Odysseus rejse til lotofagerne (blomsterspiserne) under hjemrejsen fra Troja.
- men da vi sejlede runt om Malea førte
strømme os
- ud a’ vores kurs, og nordenvinden drev os
forbi Kythera
- ni dage i stræk drev jeg for den rasende
storm (Od.9-80).

Med kurs fra Malea forbi Kythera – altså fra
Stevns forbi klippeøen Bornholm – kommer
Odysseus til kysten nordvest for Wislas udløb
eller måske helt til det Kuriske hav ved
Kaliningrad og Litauen.
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3 Hærføreren Menelaos hjemrejse fra Troja.
Menelaos fortæller Odysseus søn Telemakos:
- … jeg flakkede meget, før jeg efter otte år - Jeg gæstede selve Libyen, hvor lam får horn
landede med skattene i mit hjem.
straks når de er født,
- Jeg flakkede vidt omkring til Kypern, - og hvor et får har lam tre gange i løbet a’
fønikernes land og Egypten,
året (Od.4-81).
- jeg kom til etiopier, til sidoner og de fjerne
erember.
Her taler Menelaos om seks steder i det sydlige Østersøen:
Kypern
– det er Bornholm
fønikernes land – det er Östergarnsholm og Grogarnsbjerget på Gotland
Egypten
– det er floden Wislas delta
etiopierne
– de bor i Österlen ved Kivik og Kiviksgraven
sidoner
– som er føniker
erember
– de bor i Ermland
Libyen
– det er grænselandet Livland mellem Estland og Latvia.

Kythera er nævnt kortfattet to gange i Iliaden:
1 Odysseus morfar Autolykos plyndrer byen
Eleon og gir tyvegodset til:
2 Troeren Hektor kaster en lanse der rammer
- helten Amfidamas, drot i Skandeia på øen og dræber:
Kythera (Il.10-268).
- … Mastors søn Lykofron,
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- argiven Ajas’ Kytheriske svend, som han
havde hos sig i huset
- da han på grund a’ et drab var flygtet bort
fra Kythera (Il.15-430).
Lykofron er på alder med Ajas’ forældre.
Ajas bor på Salamis, det nuværende Ven i
Øresund.

På Kypern findes kong Íasos og hans søn
Dmetor.
Odysseus er forklædt som tigger og beretter
historier til snyltegæsten Antinoos:
- Dmetor, Íasos søn, den mægtige konge på
Kypern (Od.17-443).

På Kypern bor fønikeren Kinyres:
Kypern er nævnt kortfattet en gang i Odysseen - det var en gave til ham fra Kinyres, Kyperns
og en gang i Iliaden:
behersker (Il.11-20).
Kypern ~ Kythera ~ Kranaë – Bornholm og Kyholm
Det danske dobbeltnavn på Bornholm er
’klippeøen Bornholm’. Den logiske lighed
blir:
– at Kypern og Bornholm er samme navn og
– at Kythera og ’klippeøen’ er samme navn.
– at ’pern’ og ’born’ har samme betydning
på to sprog.
– at ’ky’ har betydningen ’holm’ og ’ø’ på to
sprog.
Klippeøen Bornholm er nævnt i Iliaden.
Paris fra Troja siger til den dejlige, smukke
Helene:
– da jeg med dig som bytte sejlede bort fra
det
yndige
land
Lakedaimon
– og jeg på Kranaës ø for første gang nød
dig på lejet (Il.3-444).

Paris sejler fra Sparta i Lakedaimon forbi
Kranaë til Troja. Sparta ligger i
Nordsjælland ved byen Lynge. Kranaë
(græsk ’klippeøen’) er øen Kythera –
’klippeøen Bornholm’.
Man kan undre om krana har samme rod
som stenarten granit. Granit og kranit!
Middelhavet ~ Østersøen
Ky – pern ~ Born – holm
Ky – thera ~ klippe – ø
Kranaë

~ klippe – ø

Oversættelse
pern ~ born
thera ~ klippe
ky
~ holm / ø
krana ~ klippe
ë
~ ø / øy

Det sikre her er – at ky betyder holm eller ø. Der findes tilmed en dansk ø med alle tre ord
Der findes tre danske holme med navnet nemlig: Kyø holm i Nibe bredning i
Kyholm og alle tre ligger tæt på Odysseus Limfjorden.
hjemø
Od.
Kyholm i Stavns fjord på Samsø (Samos) midt imod Odysseus hjemø Od
Kyholm i Egense dyb i Odense fjord midt imod Odysseus ø Od
Kyholm ved Enø i Dybsø fjord straks syd for øen Od
Straks nord for Kypern – eller Bornholm – i
Østersøen
ligger byen Kivik med
Kiviksgraven fra bronsealderen.
Kivik hedder Kÿwig i 1532 og Kiwig i 1611,
1615 og 1617. Efterledet –”vik” betyder intag
eller inskæring i stranden. Ved Kivik findes tre
inskæringer og dermed to holme. Eller på
Odysseens sprog – to ”ky”.

Der har været karantænestation på Kyholm i
Stavns fjord under pesten fra 1709-1711 og
under koleraepidemien fra 1831-1857. Under
Napoleonskrigene fra 1801 til 1815 var
Kyholm marinebase.
Efter 1857 blir bygningerne revet ned og øen
er nu ubeboet.
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Øen Kypern i Middelhavet har haft flere
navne i historiens løb. Det ældste navn er
Alasia fra sumerisk alas ’bronse’. Et andet
sumerisk navn er zabar. Et tredje sumerisk
navn er kubar, kibir der betyder ’bronse’, det
er oprindelsen til det antikke græske navn
Kýpros. Kypern hedder Kipros på græsk,
Kibris på tyrkisk og biblen har det hebræiske
navn Kaptor – (Kaftor).
Der findes ingen verdens grund til at tro, at
Kypern i Middelhavet har sit navn fra kobber
bare for at der findes kobber på øen.
Store øer som Kypern i Middelhavet får ofte
deres navn enten fra et a’ folkene på øen, eller
udefra kommende anvender et navn som
kommer i brug ved en ren tilfældighed.
Et tydeligt eksempel er da den romerske
hærfører Julius Cæsar opfinder navnene
Germani og germaner for området nord for
floden Rhinen og langs Rhinens nedre løb.

I begyndelsen a’ Maglemosekulturen cirka
9000 til 6800 f.kr var Bornholm en halvø
landfast med Nordtyskland, blandt andet med
den nuværende ø Zingst. Omkring 7000 f.kr
stiger havet voldsomt på grund a’ inlandsisens
smeltning og Bornholm blir en ø.
Man kender til minst 700 store gravhøje fra
bronsealderen på Bornholm, men der har været
mange flere.
Man regner med at der har været omkring
3000 røser på Bornholm, mange fra
bronsealderen. Der er flest gravhøje og røser
på Nordbornholm, for eksempel omkring
Hammeren, Sandvig og Allinge.
Man har kortlagt og tidsbestemt gravfund
runt om Gudhjem og ka se at byen har været
en central bebyggelse, særlig i årene 400-900.

Folket karer og velbehagets kariter har fælles avstamning
Velbehagets gudinder kariter anses at ha sit
navn fra græsk ’charis – velbehag’. Dette er
et eksempel på folkeetymologi. De hedder
snarere kariter fra folkenavnet karer. Kariter
er i så fald kvindelige karer. Kærlighedens
gudinde Afrodite kaldes osse Kypris efter øen
Kypern. Velbehagets gudinde Charis har sit
navn fra karerne, der i så fald er folket på øen
Kypern. Dette forklarer hvorfor smedekunstens gud Hefaistos omtales som gift dels
med Afrodite, dels med Charis, Karis.
Afrodite og Karis er altså samme person. Det
betyder osse at i bronsealderen boede karer
både på Bornholm og nær byen Lassan ved
Peene strøm i Pommern. Homer nævner kun
to folk, hvis sprog ikke er førprøjsisk eller et
nordisk sprog.
Eller græsk som Homer troede. Hefaistos
rejser:
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- … til Lemnos (Zingst)
- og til det sintiske folk som er svære at forstå
(Od.8-292).
- Karerne … talte en underlig tunge (Il.2867).
Øen Zingst ligger 130 kilometer sydvest for
Bornholm og karernes by Lassan ligger 130
kilometer syd for Bornholm. Der er 90
kilometer gennem Strelasund (Hellesponten)
fra Zingst til Lassan ved Peene strøm.
Både Lemnos og Kypern – Zingst og
Bornholm – nævnes ikke som aktive i krigen
mellem danaer og troer. Danaerne har tilmed
øen Lemnos som mellemstation ved deres
angreb på Ilion, og som omlastningsplads for
forsyninger til troppernes lejr ved stranden a’
Hellesponten (Strelasund).

Etiopier og solymer i Skåne
Menelaos
fortæller
Odysseus
søn
Telemakos:
- … jeg flakkede meget,
- før jeg efter otte år landede med skattene i
mit hjem.
- Jeg flakkede vidt omkring til Kypern,
fønikernes land og Egypten,
- jeg kom til etiopier, til sidoner og de fjerne
erember.
- Jeg gæstede selve Libyen, hvor lam får horn
straks når de er født,
og hvor et får har lam tre gange i løbet a’
året (Od.4-81).
Hærføreren Menelaos er på vej mod nord fra
Rügen til Sjælland og er åbenbart inne i bælthavet på vej videre gennem Storstrømmen og
Ulvsund mod Stege bugt:
- Da vi var kommet til Attikas spids, den
hellige odde Sounion,
- blev Menelaos’ styrmand Frontis, søn a’
Onetor,
- pludselig fældet med en smerteløs pil
sendt a’ Foibos Apollon (Od.3-278).
Efter begravningen sejler de videre, åbenbart
om aftenen:
- frem over et vinrødt hav og forbi Maleas
stejle klint (Od.3-287).
Maleas klint hedder Stevns klint i dag. Her
møder de en storm med hvinende vinde.
Stormen blæser Menelaos til Egypten (Od.3300) ved Wislas delta. Han blir altså blæst
forbi Bornholm og Gotland til Wislas delta.
Det går osse galt for Odysseus i den samme
storm, han blir slået ud a’ kurs og på en flåde
drevet helt op til fajakernes ø Gotland.
Gudinden Kalypso har rådet ham at holde øje
med stjernebilledet Bjørnen osse kaldet
Vognen og :
- stadig at ha den til venstre på hele sin fart
over havet (Od.5-277).
Denne kurs vil føre Odysseus direkte fra
Sjælland til Gotland – guternes land - der
tidligere hed Gutland. I farvandet mellem
Bornholm og Österlen i Skåne får Poseidon
syn på Odysseus:
- Jordskælvenes mægtige gud Poseidon var
på vej hjem fra etiopiernes egne

- da han fra de solymernes bjerg så Odysseus
flåde i det fjerne (Od.5-282).
Odysseen begynder med at alle guderne er
samlet hos Zeus på Olympen, undtagen
Poseidon.
- Lige nu befandt Poseidon sig i det fjerne
hos etiopierne –
- folket der bor yderst i verden, i to adskilte
egne og stammer,
- dels der hvor solen står op og dels der hvor
den går ned –
- han var kommet for at ta mod et offer
(hekatombe) a’ tyre og væddere.
- Der sad han helt tilfreds og nød sit måltid,
mens de andre guder (Od.1-22).
Både Menelaos og Odysseus passerer altså
mellem Skåne og Bornholm, eller Kypern
som øen kaldes i Odysseen. Poseidon ser
Odysseus fra solymernes bjerg.
Solymernes bjerg er Linderödsåsen, der
slutter ved havet i øst med den 124 meter
høje klippe Stenshuvud. Et gammelt lokalt
navn er Stenso fra navnet ”Stenhaug”.
Stenshuvud ligger 55 kilometer nordvest for
Bornholms 91 meter høje klippe Hammeren.
I klart vejr ka man skimte Hammeren fra
Stenshuvud der er et kendt sømærke for
søfarende, og det er derfra den fortørnede
Poseidon ser Odysseus på flåden og sender en
ny storm mod ham.
På toppen a’ Stenshuvud ved det 97 meter
høje Norra Huvudet ligger en 270 * 280
meter stor fortidsborg. Højen er meget stejl
mod vest og nord, og lidt mindre stejl mod
kysten i øst. Stenvolden mod syd er mellem
en halv meter og 4.3 meter høj, og 270 meter
lang. Fortidsborge er kendt i Norden helt fra
bronsealderen. Visse har haft bebyggelse og
man har fundet helt fredelige ting som
keramik og redskaber. Borgen på Stenshuvud
ka være brugt som beskyttet udsigtsplads og
defensiv borg for befolkningen i urolige tider.
Denne borg er ikke undersøgt og derfor heller
ikke tidsbestemt.
På femten meters dybde tre kilometer ude i
havet ved Stenshuvud findes resterne a’ en
9500 år gammel skov med fyrretræer.
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Dykkere der har set den beretter om en
spøgelsesagtig skov med stammer og grene,
der mangler bare blade. Oversvømmelsen er
sket da Ancylushavets udløb i vest ved Göta
Älv blev insnævret og den smeltede inlandsis
derefter fyldte havet op til halvtres meter over
Østersøens nuværende havoverflade.
Solymernes bjerg er omtalt én gang i
Odysseen og solymer er omtalt to gange i
Iliaden, dog uden særlige kendetegn.
Etiopierne bor i to adskilte stammer, en i øst
i Österlen og en i vest i Bara herred og Oxie
herred mellem byerne Malmø og Trelleborg.
Solymerne bor i øst ved solopgangens klippe
Stenshuvud, den anden stamme bor i vest i
solnedgangens land:
- folket der bor yderst i verden, i to adskilte
egne og stammer,
- dels der hvor solen står op og dels der hvor
den går ned – (Od.1-22).
Begge disse to egne i Skåne er kendt for
sine mange gravhøje og rige fund fra
bronsealderen. Bjärehalvøen er det område i
Skåne der har flest gravhøje fra
bronsealderen.
Arkadiens land i Iliaden er Bjärehalvøen.
Nord for Stenshuvud – solymernes bjerg –
ligger Kiviksgraven, en stor gravhøj fra
bronsealderen med en spændende historie.
Selve gravhøjen på 75 meter i diameter er
bygget a’ store sten, og blir længe brugt som
stenbrud. Rovdriften blir standset og i 1931
genopbygger man højen så godt man ka.
Gravkammeret i midten har ti store sten som
sider, to gavle uden inristninger og fire sten
på hver side med inristninger. De otte
sidesten blir avbildet første gang i 1756 a’
Nils Wessman. Frem til 1931 blir disse
helleristninger delvis ødelagt og en sten er
helt væk. Man har forsøgt at restaurere de
bevarede sten og at sætte en kopi in i stedet
for den manglende sten. Det er en meget
vellykket restaurering. Det er bare tolkningen
a’ inristningerne som er svær, måske umulig.
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Sten syv og otte har inristninger der hører
sammen.
Når vi ved at Poseidon:
- Var kommet for at ta mod et offer
(hekatombe) a’ tyre og væddere (Od.1-25)
- så forstår vi det meste a’ billederne på sten
syv og otte.
Øverst på sten syv står fire mænd og tar
mod Poseidon. Han kommer på en tohjulet
vogn trukket a’ to heste. Den 3200 år gamle
Kiviksgraven har dermed verdens ældste
avbildning a’ Poseidon.
Mellembåndet viser en fisk eller delfin, et
usikkert dyrebillede, og to firbenede dyr.
Delfinen ka være en tumler der lever i
Østersøen og blir 150 – 190 centimeter lang
og vejer op til 65 kilo. De to dyr er måske
vildsvin. Iliadens og Odysseens mennesker
viser ingen interesse i at spise fisk, i alt fald
ikke velbjerget folk. Det ska helst være stegt
oksekød. Da Menelaos er strandet på Faros i
tyve dage fandtes der bare fisk som de helst
ikke ville spise (Od.4-369).
Det nederste bånd på sten syv viser et optog
på otte personer, klædt ud som noget der
ligner sæler. Vi ved at hærføreren Menelaos
strander på Faros, Fårö nord for Gotland. De
måtte fange den gamle havgud Protevs for at
han ska fortælle dem, hvad de ska gøre for at
komme væk for øen. Det gør de ved at
forklæde sig i sælskind og lægge sig på lur
midt i flokken a’ sæler på stranden (Od.4435).
På sten otte er der osse tre bånd med
inristninger. På mellembåndet står de otte
udklædte sælfigurer fra sten syv ved noget
der ka være en grill eller et kogekar. Det
stemmer med Poseidons festmåltid –
hekatomben – offermåltidet.
Dette er selvfølgelig en fortolkning. Vi ka
aldrig få at vide hvad billedernes innehold
betyder. Det ved kun dem der huggede
inristningerne.
Stenene tre, fire og fem har bølgemønster.
Det er troligt havets bølger. Kiviksgraven
kaldes osse Kongegraven. Poseidon er havets
konge og havet har mange bølger.

Den oprindelige første sten har været
forsvundet siden 1700-tallet. Nils Wessman
avbildede den i 1756. Det nederste bånd viser
noget der ofte tolkes som en båd. Det er ikke
en båd, det er en fragtslæde. Slæder a’ denne
type blev brugt på vikingetiden til transporter
inne i det store Rusland. Om vinteren
transporterede russere nordboernes varer på
fragtslæder fra ladepladser inne i landet ved
Østersøens floder til ladepladser ved
Sortehavets floder. Disse slæder ser ud som
slæden på Kiviksgravens første sten.
Den nye havgud Poseidon blir altså fejret og
dyrket på Österlen i Skåne. Måske omkring
jul og nytår, eftersom der er avbildet en slæde
på den første sten. Der findes en gammel
tradition, at julen ska vare tolv dage.
I tiden fra den trettende dag efter jul og frem
til askeonsdag efter påske fejrede romerne

den urbane fest karneval. Man ved ikke med
sikkerhed hvad karneval betyder. Ifølge KarlAxel Björkqvist fra Blekinge stammer ordet
fra latin carrus navalis og betyder en
skibsvogn. En sådan som antikkens romere
drog omkring ved religiøse fester.
Skibsvognen var så scene for riter og
samtidig det helliges symbol. Altså det
samme som solvognen. Det er måske disse
vogne vi ser på mange helleristninger. Det er
måske oprindeligt en fest for flodguden
Poseidon.
Etiopierne er måske de eneste der dyrker
Poseidon. Alle andre dyrker de gamle
havguder Forkys og Protevs. Forkys er
havgud i Lamme fjord og Ise fjord, og
gennem hele Odysseen blir Odysseus forfulgt
a’ Poseidon. Årsagen ka være at Odysseus
stadig dyrker Forkys.

Erember i Ermland
Erember betyder ravfolket, latin ’ambar’ –
engelsk ’amber’.
Menelaos
fortæller
Odysseus
søn
Telemakos:
- … jeg flakkede meget,
- før jeg efter otte år landede med skattene i
mit hjem.
- Jeg flakkede vidt omkring til Kypern,
fønikernes land og Egypten,
- jeg kom til etiopier, til sidoner og de fjerne
erember.
- Jeg gæstede selve Libyen, hvor lam får horn
straks når de er født,
- og hvor et får har lam tre gange i løbet a’
året (Od.4-81).
Han kom først til etiopierne. Det er et folk
med to stammer i Skåne.
Derefter kom han til sidonerne. Det er
fajakerne på Gotland.
Det tredje folk han besøger er eremberne der
åbenbart bor i Egypten, floden Wislas delta.
Det stemmer med vores historiske viden.
Eremberne bor i landskabet Ermland der
ligger straks nord for Wislas delta i det gamle

Østprøjsen. Ermland og halvøen Samland er
osse kendt som ravkysten.
Ermland hedder Wârmê på prusisk
(prøjsisk), Samland hedder Sembâ og Prøjsen
hedder egentlig Prûsâ.
Læs mere om Samland i kapitlet Odysseus
rejse til lotofagerne – blomsterspiserne.
Folkenavnet erember betyder næsten sikkert
ravfolket, fra et gammelt *erembh- der blir til
indoeuropæisk *erebh-, fællesgermansk
*raba og nordisk rav. Latin ’ambar’ og
engelsk ’amber’.
Dette er et eksempel på et dobbeltsidigt
lydnærme der slutter med en ligedannelse,
bilabial assimilation. Det findes der mange
eksempler på og her er tre ord – dum, lam og
rav.
Ordet dum. Indoeuropæisk *dhumbh- ,
fællesgermansk *dumba- til oldvestnordisk
dumbr og moderne nordisk dum, engelsk
dumb.
Ordet lam. Indoeuropæisk *lonbhos,
fællesgermansk *lambaz til oldvestnordisk
lamb og moderne nordisk lam, engelsk lamb.
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Ordet
rav.
Indoeuropæisk
*erebh-,
fællesgermansk *raba til oldvestnordisk raf
og dansk rav, norsk og ældre svensk rav. På
moderne svensk er rav erstattet a’ det tyske
låneord bärnsten.

Her havde vi ventet et indoeuropæisk
*erembh-. Dette ord findes altså i Odysseen
for bronsealderens gamle folkenavn erember,
ravfolket. Formen *erembh- forklarer latin
’ambar’
og
engelsk
’amber’.

Odysseens Libyen er Livland i Baltikum
Menelaos
fortæller
Odysseus
søn
Telemakos:
- jeg kom til etiopier, til sidoner og de fjerne
erember.
- Jeg gæstede selve Libyen, hvor lam får horn
straks når de er født,
- og hvor et får har lam tre gange i løbet a’
året (Od.4-84).
Han kom først til etiopierne. Det er et folk
med to stammer i Skåne.
Derefter kom han til sidonerne. Det er
fajakerne på Gotland.
Det tredje folk han besøger er eremberne i
Ermland nord for floden Wislas delta.

kalder landet syd for Wisla for Vendland
efter venderne og landet nord for Wisla for
Witland, og skriver at det hører til esterne.
Dette Witland i Latvia og Wetlandi i Skåne
lyder som samme navn.
I dag hedder Witland i Latvia Vidzeme efter
det latviske ord zeme der betyder ’land’.
Livisk er et østersøfinsk sprog som i 1990
blev talt a’ cirka 100 personer, mest på
Kurlands odde i Latvia. Det er kun blevet
brugt som skriftsprog i mindre omfatning,
mest i mellemkrigsårene 1918 – 1941.

Menelaos fortæller om Libyen – Livland:
- … Libyen, hvor lam får horn straks når de
Det siste sted han besøger er Livland i er født,
Baltikum, kaldet Libyen i Odysseen. Her bor - og hvor et får har lam tre gange i løbet a’
liverne, et folk med et finsk-ugrisk sprog som året (Od.4-84).
sine nabosprog finsk (Suomeksi), estisk, og
samisk. De finsk-ugriske sprog tales a’ cirka
Det nordiske korthalefår er et samlingsnavn
25 millioner mennesker.
for de fåretyper som fra forhistorisk tid og
Livland er en historisk region i Baltikum. langt op i historien var udbredt i hele Norden,
Oprindelig betegner navnet Livland de finsk- osse på Island. I de baltiske lande og på de
ugriske livers område, men i 1200-tallet blir britiske øer findes får som regnes til samme
begrebet Livland udstrakt til at omfatte gruppe. I Norden findes racer som Gutefåret
omtrent hele det nuværende Estonia og fra Gotland, Spælsau fra Norge og
Latvia – Estland og Letland. I tidlig skuddefåret fra Latvia (Letland). Skelet og
middelalder blir Livland beboet a’ finsk- horn ligner stenalderens så kaldte
ugriske stammer i nord og baltiske stammer i ’gedehornede får’. De kan lamme to gange på
syd. Livland (Latvisk Vidzeme) ophører at et år.
eksistere i 1918 da det blir delt mellem de
Menelaos overdriver når han siger at ’et får
nye selvstændige stater Estonia (Estland) og har lam tre gange i løbet a’ året. Han har ret
Latvia (Letland). Vidzeme er Latvias største når han siger at ’lam har horn straks når de
landskab, det ligger i nord og har Latvias er født. De små horn er kapslet in i en kraftig
højeste punkt Gaizinkalms på 311 meter.
hinde ved fødslen.
Englænderen Wulfstan rejser på 800-tallet Menelaos land Libyen er Livland som ligger
fra Hedeby i Slesvig til byen Truso der troligt i Latvia og som har skuddefåret.
ligger ved floden Wislas munding. Han
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Fajaker på Gotland – Skeria og Skärgården
Fajaker og føniker på Madeira
Laodamas i Odysseen og Unferd i Bjoulv
Fajakernes forstenede skib – Fluthäll på Gotland
Fajakerne – fra Sjælland til Gotland
Landene Skeria, Opland og Uppland - og Nederland
Fajaker, guter og Kurland.
Hvor ligger egentlig fajakernes land. Jo, det Mod øst over havet ligger Wislas delta,
er øen Gotland midt i Østersøen. Mod nord kaldet Egypten i Odysseen.
ligger Skeria – St.Anna skärgård, Stockholms Læs mere om Egypten i kapitlet Egypten i
skärgård og Ålandsøerne.
Wislas delta.
Nestor (fra Pylos), Menelaos (fra Sparta),
Diomedes (fra Argos) og Odisse (fra Itaka,
det samme som Od) starter deres hjemrejse
fra Troja samtidig (Od.3-159).
De starter enten fra kysten ved Greifswald,
eller øen Zudar og stranden ved Garz på
Rügen. Med start i dette område blir
Odysseens (Od.3-159) beskrivning a’
Odysseus og Menelaos hjemtur logisk. De
passerer først øen Tenedos, der i så fald er
åsen ved Sellin på østsiden a’ Rügen. De går
ikke i land på den smalle strand, men
fortsætter over Prorer bugt 15 kilometer mod
nordvest og tar pause omkring Mukran straks
innen den store ås på Jasmund der er det
samme som øen Lesbos (Od.3-169). Jasmund
er Tysklands minste nationalpark.
På dette tidspunkt er det begyndt at blæse op
til storm, og den snilde og smarte Odysseus
har avbrudt sin hjemrejse og er sejlet eller
roet tilbage til hærføreren Agamemnon i
egnen omkring Zudar (Od.3-163).
Noget går dog galt for Odysseus, han blir
slået ud a’ kurs og drevet helt op til
fajakernes ø – Östergarnsholm ved Gotland.
Gudinden Kalypso har rådet ham at holde øje
med stjernebilledet Bjørnen osse kaldet
Vognen og :
- stadig at ha den til venstre på hele sin fart
over havet (Od.5-277).
Denne kurs vil føre Odysseus direkte fra
Rügen til Gotland – guternes land, Gutland.
- Men på den attende dag ser han de
skovbeskyggede klipper på fajakernes ø
(Od.5-279).
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- For hans blik ser det ud som et skjold på det
grå havdyb (Od.5-281).
Dette er et helt tydeligt kendetegn for
Gotland. Erik Olsson har beskrevet det i sin
bog ’Gotland – mitt i Östersjön’, at man ka
lokalisere Gotland på over 100 kilometers
avstand takket være de høje skyer over
landet.
Odysseus driver altså mod Gotland.
Han driver til slut på en flåde langs en kyst,
hvor:
- der ikke var nogen havn eller bugt til anløb
for skibe.
- Der var kun revler og skær og odder og
stejle klipper (Od.5-404).
Han spejder efter:
- en jævnt hældende strand eller beskyttende
havbugt (Od.5-440).
Det slutter med at han svømmer i tre dage
med gudinden Inos slør eller svømmevest
innen han finder en stille havbugt og
svømmer i land (Od.5-346). Gudinden Ino
hedder osse Levkothea – den hvide gudinde.
Hendes opstoppede bh er tydeligvis verdens
første svømmevest.
Havgudinden Ino befaler Odysseus at han
ska avlevere hendes bh igen når han er i
strandkanten:
- Så snart du er kommet i land og har rørt
jorden med din hånd,
- løsn så straks mit slør og kast det ud i det
vinrøde hav så langt du kan (Od.5-348).
- Se til at du gør det med bortvendte øjne!
Han må altså ikke kigge når damen tar sin
bh på. Antikens græske kvinder brugte en
brystsnøring – apodesmos eller mastodeton.
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Odysseus er drevet langs Gotlands østkyst
og er måske svømmet i land i bugten
Sandviken straks syd for Östergarn, et stort
næs.
Han ka osse ha reddet sig in til bugten ved
Hamn i sydvest på den nærliggende ø
Östergarnsholm eller måske landingspladsen
Aur.
Her længst mod nordøst på Grogarnsberget
ligger et forhistorisk borganlæg Grogarnshuvud på en 32 meter høj klint - en fornborg.
Anlægget er stort og avgrænses mod land a’
en 450 meter lang og 6 – 8 meter bred vold a’
kalkstenskærver.
Længere ude i havet i øst ligger
Östergarnsholm, hvor der findes en
fortidsborg - en fornborg - omgivet a’ en lav
vold a’ jord og sten, cirka 1.5 meter høj og
med en omkreds på 380 * 195 meter.
I dag er Östergarnsholms højeste punkt 13,3
meter over havet men på bronsealderen gik
strandlinjen runt om den fem hektar store
borg. Den 936 meter lange vold har en bredde
på fire til fem meter og palisadens højde har
troligt været minst fire meter.
Der er omkring 100 fortidsborge på
Gotland. Torsburgen er på 112 hektar, den
flotte Visby ringmur på 60 hektar,
Gothemshammar på 41 hektar, Västergarn på
15 hektar, Grogarnshuvud på 14 hektar og
Östergarnsholm på fem hektar.
Fortidsborgen på Östergarnsholm er
beskrevet i 1985 a’ Arne Philip i
’Fornborgen på Östergarnsholm’.

Nausikaa og hendes tjenestepiger Odysseus
som skibbruden på stranden. Hun gir ham nyt
tøj og følger ham til byen, hvor en pige med
vandkrukke viser ham vej til Arete og
Alkinoos borg med formaningen:
- Gå bare stille og tavs mens jeg viser dig
vejen,
- kig ikke på nogen, og tal heller ikke til
nogen,
- for her er man ikke venlig sindet mod folk,
- heller ikke gæster man med venlighed den
mand som kommer fra udlandet (Od.7-30).

Pigen fortsætter:
- Men du ska opsøge dronningen som den
første, så snart du kommer in i salen (Od.753).
Dronning Arete siger selv senere:
- Vel er han gæst hos mig, men enhver har ret
at hædre ham (Odysseus) (Od.11-338).
Kong Alkinoos er venligheden selv, men er
ikke helt klar i sin tale og i sine handlinger.
Han er måske skadet a’ stroke, lidt dement
eller lignende. Hans bror Rexenor dør ung og
nygift a’ ’en smerteløs pil’, Homers udtryk
for hjerteinfarkt eller stroke. Han blir derefter
gift med sin bror Rexenors datter Arete. Det
ka forklare Alkinoos lidt sludrende facon,
hvis fajakerne har tilladt så nært ingifte i
længere tid.
Da Odysseus og pigen med vandkrukken
går gennem byen til kongens bolig ser
Odysseus:
- med beundring de prægtige snekker og
havnen,
Da Odysseus driver langs kysten kommer - og torvet hvor heltene mødte til ting, og de
han forbi mange bronsealderhøje, blandt lange og høje
andet Uggarde råir (røse) i Rone sogn, med et - mure, forskanset med stolper, et under at se
tværmål på 45 meter, en højde på syv meter (Od.7-43).
og et innehold a’ sten på 15.000 ton. Denne
røse er større end de fleste pyramider i Pigen fortæller:
Egypten.
- Folkene sejler på havets dønninger i tillid
Odysseus er nu i fajakernes land, øen Skeria - til deres hurtige skibe, som de fik a’
(Od.6-8). I dag hedder øen Gotland og Skeria jordrysteren (Poseidon).
er alle øerne i Ålandshavet og skærgårdene - Og deres snekker er rappe som vinger og
runt om.
menneskets tanker (Od.7-34).
I kongens palads er der gang i den
I den nærmeste by bor kong Alkinoos og industrielle virksomhed:
dronning Arete med deres fem sønner og - Der var halvtres tjenestekvinder i det store
datteren Nausikaa. I løbet a’ dagen finder palads,
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- nogen havde travlt med og male hvedemel,
- mens andre sad ved vævene eller drejede
den snurrende håndten (Od.7-103).
- For som fajakernes mænd forstår best a’
alle i verden
- at styre det ilende skib på havet, sådan
forstår deres kvinder
- kunsten at væve (Od.7-108).
Det virker som en beskrivning a’ en fønikisk
havneby cirka år 700 f.kr, på den tid Homer
nedskriver Odysseen.
Odysseus overnatter hos kong Alkinoos.
Næste dag er der konkurrencer i sport og
dans. Den blinde Demodokos synger og
spiller. Selv nu for tiden taler man om vejret,
familjens velbefindende og de almene
nyheder inden styrelsesmødet starter. Først på
den anden dags aften skifter Alkinoos emne
og tilbyder Odysseus fri hjemrejse:
- Sig det navn du blev kaldt a’ din far og mor,
- og a’ alle dem der bor i din by og omegn
(Od.8-550).
- Osse dit land, din by og dit folk ska du
nævne,
- så at vores skib ka bestemme sin kurs og ta
dig til hjemmet.
- For vi fajaker har ikke behov for lods eller
styrmand,
- heller ikke ror, som ellers er normalt på
skibe.
- Fartøjerne ved selv hvad sømændene har
udtænkt og tænker,
- og de ved hvor menneskers byer og egne
findes overalt
- på jorden. …
- De sejler tilmed i tåge og dis, og risikerer
alligevel ikke
- at forlise i storm eller tilmed at lide skade
(Od.8-555).
At fajakerne – og dermed fønikerne – ka
sejle i ’tåge og dis’ er en interessant
udtalelse. Det kunne vikingetidens nordboer
osse. De brugte en solsten, en krystal med
hvis hjælp man i gråvejr ka se hvor solen er
på himlen, bare det er skyfrit i zenit, lodret op
over hovedet. Solsten blev brugt a’ vikinger
der navigerede på Nordatlanten. Det er en

gennemskinnelig krystal a’ mineralet
kalkspat.
En sådan krystal polariserer lys, der stråler
igennem. Det ses tydeligst når solstrålerne
træffer atmosfæren, mens solen står lavere
end 30º over horisonten. Observationen sker i
retning mod zenit mens man vrider krystallen
i vandret plan intil den slipper et maksimum
a’ lys igennem. Vinkelret mod krystallens
position finder man solen.
Solstenen er omtalt i de nordiske Eddaer og
blev fundet første gang i 1948 på nordboernes
bosætning i Østbygden på Grønland. Siden
har man fundet flere solsten, blandt andet på
den nordiske bosætning i L’Anse aux
Meadows i Newfoundland.
Solstrålernes polarisering udnyttes i
moderne flynavigering over polarområderne.
Det gule lys fra solen har en evne til at
trænge gennem vanddamp – skyer – sådan at
man ka ane solen bag de lette skyer når man
ikke blir blændet a’ de stærke blå solstråler,
der normalt vil skjule en sådan effekt.
Kollman’s Sky Compass er konstrueret efter
dette princip og bruges ved navigering over
polarområderne, når solen står lavt på himlen.
Tågelygter på biler har netop gult lys for at
trænge længere gennem tåge og dis.
Man har aldrig fundet nogen solsten fra
bronsealderen i Norden eller fra nogen
udgravninger i Middelhavet.
Nordboerne navigerede på åbent hav med
skyggepind (gnomon), solsten og pejlpind, et
solkompas.
Den romerske historiker Tacitus (cirka 56 –
120 e.kr) stedbestemmer måske fajakernes ø i
sit etnografiske skrift Germania. Han beretter
om en ø i Sveberhavet – Østersøen – i kapitel
44,2:
Dernæst følger – ude i Oceanet – svionernes
stammeforbund, der foruden mandskab og
våben osse er stærkt til søs.
Skibenes konstruktion avviger fra den
gængse derved, at der er en stævn i begge
ender, således at de altid har en landingsklar
ende.
Suinum hinc civitas, ipso in Oceano, praeter
armaqueclassibus valent. forma navium eo
differt, quod utrimque prora paratam semper
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appulsui frontem agit.nec velis ministrantur det ukendte hav langt nord for svebernes
nec remos in ordinem lateribus adiungunt.
oprindelige område.
Hjortspringbåden fra Als har netop en sådan
konstruktion. Den er fra cirka 350 – 300 f.kr,
og på bronsealderens helleristninger fra 1700
– 500 f.kr er avbildet lignende skibe med
forlængede rælingslinjer og køllinjer.
Den romerske hærfører Julius Cæsar
opfinder navnet Germani for området nord
for floden Rhinen, der bor sveberne. Tacitus
tar ideen og opfinder navnet sveberhavet for

Da kong Alkinoos tilbyder Odysseus fri
hjemrejse siger han, at hans mandskab vil ro
ham til hans land og hjem:
- om du så bor længere væk end Euboia
(Od.7-321).
Euboia er øen Nordfalster syd for Sjælland.
Odysseus hjemrejse blir fra Gotland mod
sydvest til Falster og derfra gennem
Storstrømmen og Store bælt til øen Od i
nordvestsjælland.

Fajaker og føniker på Madeira
Den fortsatte beskrivning a’ fajaker fønikernes – land lyder som et paradis:
- Det sker aldrig at frugt slår fejl, både vinter
og sommer.
- Året igennem blomstrer en del,
- mens en anden modner i den let blæsende
vestenvind (Od.7-117).
- … Der findes ranker med druer, som endnu
ikke er modnet,
- nogen har netop fældet sin blomst, og andre
begynder at bli blå (Od.7-125).

56 f.kr, hvor han fortæller om en stor ø i
Atlanten, og med præcis denne natur.
Fønikerne har mange handelspladser og små
kolonier langs Middelhavets og Afrikas
kyster, osse på atlantsiden. Hvis et a’ deres
hjemsteder blir erobret eller ødelagt a’
fjender har de planlagt at søge tilflugt med alt
de kunne redde på denne ø, som var ukendt
for deres fjender.
Da fønikernes by Tyros på en ø ud for det
nuværende Libanon blir truet a’ assyrerne,
udvandrer en del a’ befolkningen år 814 f.kr
Her ka man undre om der findes et sådant og grundlægger byen Karthago i det
sted på jorden, og det gør det. Alle der har nuværende Tunesien. Det var ’den brændte
været på øen Madeira ka nikke genkendende. jords taktik’, der blev praktiseret selv i oldKlimaet på Azorerne er næsten ligeså para- tiden. Når erobreren og tyven kommer frem,
disisk.
så er der ikke noget at stjæle.
Men va har fajakerne – fønikerne – på Homer nedskriver Odysseen og Iliaden på
Madeira at gøre.
700-tallet f.kr.
Der findes faktisk en beskrivning a’
historikeren Diodorus fra Sicilien skrevet år
Laodamas i Odysseen og Unferd i Bjoulv
En bestemt type mennesker plager andre
ved at være bremseklodser og mørke
rullegardiner. De under ikke andre noget, de
finder fejl hos andre, de respekterer ikke
andres insats, de krænker andre når det passer
dem.
Janteloven er deres bibel.
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Homer kaster en sådan person in i
Odysseen. Det skaber indre oprør og mørke
tanker hos hans tilhørere.
Det er fajaken Laodamas, kong Alkinoos’
søn og kronprins. Selv om Odysseus er tynget
a’ bekymringer og sorg, stikker Laodamas til
ham med ord og kræver at han tar del i idræt
og dans.

Odysseus svarer:
- Hvorfor er du så spydig og provokerende,
Laodamas!
- Sorger fylder mit hjerte mere end tanker om
idræt, (Od.8-153).
Spydighederne fortsætter og til sist viser en
rasende Odysseus at han ka kaste længst i
diskos. Han udfordrer hvem der vil til kamp i
brydning, boksning eller bueskytte, men helst
ikke i løb. Det får Laodamas og hans
medløber Euryalos til at tie stille.

den danske konge Hrotgar, hvis gæstebudsal
Heorot (Hjorten) ligger nær Jungshoved på
Sjælland.
Navnet Unferd betyder ’ufred – ildesindet’.
Unferd kaster tvivl over Bjoulvs insats i en
tidligere svømmekonkurrence, og om Bjoulvs
muligheder at klare den kommende kamp
med monstret Grendel:
- Er du den Bjoulv der har kæmpet med
Breka
- i svømning der ude på det salte hav! (Bjo.
506).
I det engelske heltedigt Bjoulv blir helten - …; syv nætter var I
Bjoulv fra Gotland –fajakernes ø - udsat for - i bølgernes vold. Han vandt over dig,
spydigheder fra Unferd. Unferd er kriger hos - hans kraft var bedre; … (Bjo. 516).

Janteloven – Laodamas og Unferds bibel –
blev skabt a’ Aksel Sandemose i bogen: En
flygtning krydser sit spor, 1933.
Du ska ikke tro du er noget
Du ska ikke tro du er lige så meget som os
Du ska ikke tro du er klogere end os
Du ska ikke bilde dig in at du er bedre end os
Du ska ikke tro du ved mere end os
Du ska ikke tro du er mere end os
Du ska ikke tro du dur til noget
Du ska ikke le ad os
Du ska ikke tro nogen bryder sig om dig
Du ska ikke tro du ka lære os noget
Odysseus svømmer i tre dage med gudinden
Inos svømmevest innen han svømmer i land
på Gotland i bugten Sandviken (Od.5-346).
Bjoulv fortæller at han og vennen Breka
svømmer sammen i havet i fem døgn til en
stor bølge skiller dem ad. På den syvende dag
driver Bjoulv i land.
- … . Jeg blev ført a’ søgangen,
- strømmen og vandets vældende bølger
- til finnernes land. …(Bjo. 579).
Den græske geograf Klaudios Ptolemaios
beskriver tidligt på 100-tallet øen Gotland
som han kalder Scandia. Tre andre små øer
øst for den cimbriske halvø – Jylland – kalder
han osse for Scandia. Han lavede osse et kort,
der viser Gotlands placering i Østersøen. I

den vestlige del bor folket Chaedini, i øst bor
Favonae og Firaesi, i nord Finni og i syd bor
folkene Gutae og Dauciones. I den centrale
del bor folket Levoni.
Guten Bjoulv er altså drevet fra det sydlige
Gotland ved Burs og Ronehamn op til det
nordlige Gotland og øen Fårö.
Bjoulv fortæller i danerkongens sal om sin
svømmetur:
- Vi holdt i hånden de hårde klinger
- vi ville værge os mod hvalers angreb (Bjo.
539).
- Alle lå de tidligt om morgenen
- mærket a’ våbnet i vandbrynet (Sælerne var
døde) (Bjo. 565).
Bjoulv og Breka var troligt på sæljagt på
isen og var drevet til havs på isen, sådan som
det skete for femten sæljægere fra Fårö i
1603, og som det skete igen for to sæljægere i
foråret 1767.
To tavler, med en gribende tak til Gud,
findes i Fårö kirke. De nødstedte jægere må
ha haft et helvede på havet i fjorten dage i
vinteren 1603.
Bjoulv slutter sin beretning med at ønske
Unferd ad helvede til:
- Fordi du blev din brors banemand
(morder),
- din nærmeste slægtning. I helvede ska du
- få lide for det, hvor listig du end er (Bjo.
587).
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Fajakernes forstenede skib – Fluthäll på Gotland
Fra Norrhudsviken i den nordøstre del a’
Holmen – Östergarnsholm, fajakernes ø – går
der et rev ud i havet hvor det slutter med en
stor og avlang sten, Fluthäll. Revet ligger
præcis i havets overflade, og stenen – hällen
– lå i 1900-tallets begyndelse på skrå lidt
over vandet. I bronsealderen lå stenen cirka
seks meter under havets overflade. Senere har
sø og is trukket stenen lidt ned, så at den ikke
ka ses så tydeligt mere. Når man før så den
fra havet, tonede revet bort og man kunne
kun se stenen. Det så ud som om den flød på
vandet, som egnens fiskere sagde.
På gutnisk: De var prisäis ti sei sum ha
kunde flaute.
Gutnisk ’flut’ hedder ’flott’ på svensk. Det
ingår i ordet ’flotta’ på svensk og ’flåde’ på
dansk. Fluthäll betyder ’flydende sten’.
Stenen er beskrevet a’ Ingemar Olsson i
bogen Gotländsk natur och historia speglade
i ortnamnen.
Stenen Fluthäll er omtalt i Odysseen, hvor
havguden og jordrysteren Poseidon vil straffe
fajakerne fordi de altid hjælper folk sikkert
og trygt hjem. Og nu har de hjulpet Odysseus
hjem. Da deres skib kommer tilbage til
Östergarnsholm venter Poseidon på det:

- hurtigt opsøger han Skerias ø hvor
fajakerne lever.
- Der lå han på lur til han så deres fartøj
- komme i strygende fart. Da gik han imod
det
- og med et slag a’ sin flade hånd blir skibet
forstenet (Od.13-160).
De ventende fajaker på stranden blev
forbavset:
- Va var det her! Hvem satte stop for vores
skib der ude på havet! (Od.13-168).
Kong Alkinoos fortæller nu at hans far
Nausithoos har spået at Poseidon en dag ville
sende sin vrede mod fajakerne fordi de altid
hjælper folk trygt hjem igen.
Da Persien i 480 f.kr under Xerxes
invaderer Hellas blir deres flåde besejret ved
Salamis. I virkeligheden har perserne ingen
flåde i Middelhavet. De sejler tropper og
forsyninger på fønikiske skibe.
Selvfølgelig mod betaling.
Det er fantastisk at Odysseen og Iliaden ka
berette både om Fluthäll på Gotland (Od.13160), om klippen Rockall ude i Nordatlanten
350 kilometer vest for Skotland (Od.10-515),
og om øen Samotrakes bakketop Hoch Hilgor
på Rügen (Il.13-11).

Fajakerne – fra Sjælland til Gotland
Fajakernes tidligere hjemland er Sjælland.
Mest troligt egnen ved Fakse bugt, selv om
Iliaden har.
- og fra kildernes by Hypereia (Il.2-734).
Her blir Hypereia lokaliseret til Thessalien, i
dette fald til nordøstsjælland og egnen
mellem Esrum Å, Gurre Å og den gamle
Villingebæk fjord.
Fajakerne er:
- - folket som tidligere boede i Hyperéias
vidstrakte land
- og havde kyklopernes folk som nabo, de
hensynsløst frække voldsmænd,
- de overfaldt dem ofte og stærkere var de
osse.
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- Derfor blev hele folket ført væk a’
Nausithoos, gudernes ligemand,
- og slog sig ned på Skeria, en ø, fjernt fra
overmodige mennesker (Od.6-4).
Fajakernes kong Alkinoos far er Nausithoos,
der selv er søn a’ guden Poseidon og giganten
Eurymédons datter Periboia (Od.7-59).
Kong Alkinoos siger:
- …, for vi er gudernes slægtninge
- lissom kyklopernes folk og giganternes
stammer (Od.7-205)
Vi ved fra kapitlet Odysseus rejse til
kyklopen Polyfemos, at der boede kykloper på
Sjælland på Jungshoved og omegn.

Vi ved osse fra kapitlet Trolden Grendel,
den ildsprøjtende drage – og Roneklint, at der
findes en forbindelse mellem egnen Mern,
Bårse og Fakse – og Gotland.
Fajakernes gamle land er landet i halvbuen
mellem byerne Mern, Bårse og Fakse.
Den højeste gud skysamleren Zeus siger:
- På den tyvende dag ska han på en velsurret
flåde
- nå det frugtbare Skeria,
- øen hvor fajakerne bor, et folk i slægt med
guder (Od.5-34).
Havguden Poseidon siger:
- Som nu fajakernes folk, som dog stammer
fra mig! (Od.13-130).
Pigen som Odysseus møder uden for byens
port fortæller:
- Folkene sejler på havets dønninger i tillid
- til deres hurtige skibe, som de fik a’
jordrysteren (Poseidon).
Poseidons bevingede hest Pegasos har
samme navn som hesten Skinfakse fra nordisk
mytologi. Og at Poseidons borg Aigai ligger
midt i en bugt, Fakse bugt. Landet på
halvbuen mellem byerne Mern, Bårse og
Fakse omslutter Fakse bugt. Dette land er
altså
Hyperéia,
’Overland,
Opland,
Uppland’.
Det er ikke sikkert at fajakerne blev jaget
væk a’ kykloperne. De ka ha tabt en lod-

trækning. Det findes der en beskrivning a’ i
Gutasagaen, guternes krønike. Den begynder
sådan:
- Gutland fandt aller først en mand, der hed
Tjelvar.
Gutland blir fundet a’ Tjelvar, han har en
søn der hedder Havde og Havdes hustru
hedder Vitastjerne. Navnet Vitastjerne
kommer fra ordet ’vide’, og den viseste er
Odin som i nordisk mytologi er visdommens
gud. De får tre børn, siden forøger folket sig
som stammer fra disse tre. De blir til sist så
mange at landet ikke ka føde dem alle. Så
trækker de lod og hver tredje man og hans
hushold ska forlade landet med alt de ejer
undtagen deres jord. De begir sig først til
Estland, og derfra op ad floden Düna
(Daugava) gennem Rusland til Grækenland.
Man ved at Goterne (Guterne) bosatte sig ved
de vestlige og nordlige kyster a’ Sortehavet i de græske områder.
Den græske historiker Herodot fra
Halikarnassos, cirka 480 – cirka 420 f.kr
fortæller om samme metode, bare brugt a’
etruskerne. Efter 18 års hungersnød i deres
hjemland Lydien trækker de lod og halvdelen
a’ befolkningen udvandrer til den italienske
halvø.
Beskrevet a’ Tore Gannholm i Beowulf –
Gutarnas nationalepos, 1992.

Landene Skeria, Opland og Uppland - og Nederland
Overbefolkning, fattigdom eller eventyrlyst
på Sjælland har muligvis ledt til en lignende
udvandring fra Sjælland på samme måde som
udvandringen fra Gotland til Estland,
Rusland og Sortehavet. Ifølge Odysseen
flytter fajakerne osse til Skeria, det
nuværende St.Annas skärgård, Stockholms
skärgård og Ålandsøerne. De tog deres
hjemlands navn Hyperéia – Opland – med og
bosatte sig i det svenske landskab Uppland,
og hele Mälarlandskabet frem til Örebro. Det
ka forklare hvorfor egnen omkring søen
Hjälmaren hedder Närke, fra det ældre
Nerike.
Etruskisk neri betyder ’vand’.

Disse udvandringer ka osse forklare de
mange stednavne på ’dan’ og ’nor’ i
Mälardalen og i Uppland. De stammer i så
fald fra bronsealderen. Det forstærker osse
tanken at den gamle handelsplads Birka ved
Stockholm var en gutnisk handelsby inden
den blev svensk.
Bronsealderens sjællændere ka osse ha
udvandret mod nord til Oslofjorden og givet
navn til det norske fylke Oppland og byen
Oslos gamle navn Opslo.
En tilsvarende udvandring sydpå vil føre de
udvandrede til det nuværende Nederland.
Holland har i så fald sit eget navn Nederland
fra bronsealderens invandrede danaer.
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Fajakernes gamle hjemland er egnen i
halvbuen mellem byerne Mern, Bårse og
Fakse i Sydsjælland. De tog deres gamle
stednavne med fra Sjælland til Gotland, her
er tre stednavne.
På Sjælland har vi øen Farø, byen Bårse og
klinten Roneklint.
På Gotland finder vi øen Fårö, to byer med
navnet Burs, og byerne Rone og Ronehamn.
Farø i Storstrømmen hed Farø i 1231.
Første led er olddansk ’far’ som betyder
’rejse, vej, overfartsted’, her som et led i
overfarten mellem Sjælland og Falster.
Fårö på Gotland hed Farøø i 1300-tallet.
Første led ’får’ betyder troligt ikke
dyrenavnet ’får’, eftersom dette ikke er det
gutniske ord for får. Man plejer oftest at
sammenføre forledet med ordet ’fara’ i
betydningen ’færdes, rejse’.

avrundet forhøjning’. Sammen med efterledet
’hus’ blir navnets betydning Bakkehusene,
husene på bakken.
Byerne Burs på Gotland hed ’Bures’ i 1380.
Navnene inneholder et gutnisk ’burg’ der
betyder ’grusås, grusmark’.
Klippen Hoburgen længst i syd på Gotland
hed Hoborch på 1300-tallet. Navnet på dette
kendte sømærke er sammensat a’ de gutniske
ord ’ho’ – ’højde’ og ’burg’, på gutnisk med
betydningen ’grusryg, grusmark’, og her
menes den 35 meter høje kalkstensklippe.

Arkæologen Gad Rausing er troligt den
eneste forsker der faktisk har rejst fajakernes
og ’Bjoulvs vej’ fra Sjælland til Gotland, og
dermed fastslået de geografiske kendetegn.
Han har offentliggjort sine resultater i 1985 i
Fornvännen 80. Rejsen starter på Gutland og
slutter på Stevns på Sjælland.
Byen Bårse på Sjælland hed Burghus i Læs mere om Gad Rausings rejse i kapitlet
1321. Forledet navneordet ’borg’ stammer fra Trolden Grendel, den ildsprøjtende drage –
olddansk ’burgh’ der betyder ’bakke, og Roneklint.
Fajaker, guter og Kurland
Odysseens fajaker var et søfarende
handelsfolk. De boede på Östergarnsholm på
Gotland i det som vi i dag kalder en fornborg,
en fortidsborg. Dem er der mange a’ på
Gotland og hovedbyen Visby har muligvis
været en handelsplads og fornborg fra oldtiden. I bymidten har man fundet en boplads
helt fra ældre stenalder, 3300 – 2800 f.kr. Det
ældre Visby er omsluttet a’ en 3600 meter
lang ringmur og havde 29 tårne, hvora’ 27 er
bevaret til i dag. Det er en a’ Europas største
ringmure.
Lignende fortidsborge som Gotlands findes
150 kilometer mod øst i Letland, blandt andet
Mezite, Satezetes Pilskalns og Tervetes
Pilskalns. Pilskalns betyder byhøj, fortidshøj
og oldtidshøj. Hele kystlandet fra Rigabugten
ned til halvøen Samland ved det Kuriske hav
var folket kurernes land Kurland. Syd for
Samland ligger sølandskabet Ermland.
Læs mere om Ermland i kapitlet Erember i
Ermland.

Fønikernes befæstede industribyer lå på
samme måde på små øer tæt på fastlandet.
For eksempel byen Tyros der lå på en 57,6
hektar stor ø 700 meter fra fastlandet ud for
Libanon. Karthago i Tunesien blir grundlagt
fra Tyros.
Algeriets storby al-Jazair (Alger, tidligere
Algier) blir grundlagt a’ føniker på fire øer ud
foran kysten på 700-tallet f.kr. Al-Jazair
betyder ’ø’.
Der er mange tegn på gutnisk inflydelse på
kystlandet omkring Kurland og Samland.
Ved Grobina nær Liepaja i Letland (Latvia)
findes tre store gravfelter, hvor det største har
klar gutnisk oprindelse.
Samland (Russisk Semlandskij poluostrov)
er en 75 kilometer lang og 30 kilometer bred
halvø. Ved Galtgarben findes en høj på 110
meter, og ved kysten i nord og vest er der 60
meter høje klinter.
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Østersøens fortidsminder og de tidligere
folks forbindelse med hinanden har bare
aldrig været genstand for nogen samordnet
undersøgelse. Der bør skabes en arbejdsgruppe for at ordne, sammenføre og
sammenligne Østersølandenes oldtidsminder,
myter og sagaer.
Østersøens folk er omtalt i de islandske
eddaer.
Det blir i så fald verdens mest multisprogede opgave med levende sprog som
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dansk, norsk (Og nynorsk), islandsk, svensk,
finsk (Suomeksi, suomen kieli), estisk,
samisk, lettisk, litauisk, russisk, polsk og
tysk. Der ud over ska der arbejdes med
uddøde sprog som livisk, og de baltiske sprog
prusisk (prøjsisk),
kurisk,
jatvingisk,
semgallisk og selisk. Minst tolv levende
sprog og seks uddøde sprog. Arbejdet er
aldrig lavet fordi opgaven er for stor.

Egypten i Wislas delta
Byen Thebe i Egypten og Tczew i Polen er samme by
Navnet Egypten betyder gift, droger og medicin
Alle byer og øer i Odysseen og Iliaden
ligger i det danske øhav og kysterne runt om.
Fajakernes land, øen Faros og Egypten ligger
længst i øst og nordøst regnet fra den
maleiske odde, Stevns klint.
Fajakernes land er Gotland, øen Faros er
Fårö nord for Gotland eller Gotska Sandön,
og Egypten er floden Wislas delta og landet
runt om.
Da hærføreren Menelaos er på vej op
gennem Øresund, dør hans styrmand Frontis
a’ hjerteinfarkt. Efter begravningen sejler de
videre, åbenbart om aftenen:
- frem over et vinrødt hav og forbi Maleas
stejle klint (Od.3-287).
Her møder de en storm med hvinende vinde
og flåden blir delt i to. Den ene del driver helt
uden kontrol mod Kreta (Od.3-291). Kreta er
det samme som Lolland.
De øvrige fem skibe blir osse slået helt ud a’
kurs og stormen blæser Menelaos til Egypten
(Od.3-299) ved Wislas delta, og en efterfølgende sydlig storm sender ham op nord for
Gotland til Faros, Fårö (Od.4-355). Her
holder en langvarig vestenvind ham og hans
mænd som skibbrudne på Faros i tyve dage
(Od.4-360) innen vinden slår om og han
lykkes ta sig tilbage til Egypten, Wislas delta
(Od.4-482). Egyptens flod er Wisla (Od.4477).
Med moderne navne på øerne blir det:
Sejlads fra Rügen og forbi klippeøen
Bornholm til floden Wislas delta. Derfra til
øen Fårö nord for Gotland og efter tyve dage
tilbage til floden Wislas delta i det nuværende
Polen.
Stormen blæser Menelaos til Egypten,
Wislas delta.
- … men de andre fem skibe
- driver for rullende sø og strygende vind til
Egypten (Od.3-299).
En kraftig medvind fra syd driver ham
videre til øen Faros - Fårö.
- Midt mod Egyptens kyst ligger en ø

- …, og man kalder den Faros (Od.4-354).
Menelaos og hans mænd er skibbrudne i
tyve dage.
- Der holdt guderne mig tilbage i tyve dage,
og der
- blæste aldrig en fralandsvind … (Od.4360).
Havguden Protevs, den gamle i havet,
befaler Menelaos at rejse tilbage til Egypten:
- før end du atter har opsøgt Egyptens flod
- med den a’ regn opsvulmede vandstrøm
(Od.4-477).
- da han befalede mig at sejle en gang til over
det disede hav
- på en lang møjsommelig rejse til Egypten
(Od.4-482).
Efter tyve dage border de skibene.
- Derefter gik mændene ombord og satte sig
på rorbænkene,
- og under årernes slag lyste saltvandet
skummende gråhvidt
- til vi igen lagde til i Egypten ved floden
- med den a’ regn opsvulmede vandstrøm
(Od.4-579).
Menelaos fortæller senere Odysseus’ søn
Telemakos:
- … jeg flakkede meget,
- før jeg efter otte år landede med skattene i
mit hjem.
- Jeg flakkede vidt omkring til Kypern,
fønikernes land og Egypten,
- jeg kom til etiopier, til sidoner og de fjerne
erember.
- Jeg gæstede selve Libyen, hvor lam får horn
straks når de er født,
- og hvor et får har lam tre gange i løbet a’
året (Od.4-81).
En storm driver Menelaos i lige linje fra
Troja og forbi Kypern til Egypten. Derfra
driver en senere sydlig storm ham til øen
Gotska Sandön nord for fajakernes ø.
Samme storm driver Odysseus fra Troja og
op til fajakernes ø, Gotland.
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Odysseus
fortæller
fajakernes
kong
Alkinoos om sin færd fra Ismaros og hjem til
Itaka. Det er en rejse fra Wismar i Pommern
mod nord til Sjælland. En storm holder ham
strandsat syd for Stevns:
- men da vi sejlede runt om Malea førte
strømme os
- ud a’ vores kurs, og nordenvinden drev os
forbi Kythera (Od.9-80).
I ni dage blir de drevet over havet og på den
tiende dag kommer de til blomsterspisernes
land. Med kurs fra Stevns forbi Bornholm –
fra Malea forbi Kythera – er Odysseus
kommet til kysten nordvest for Wislas udløb,

eller måske forbi Wislas delta og til halvøen
Samland.
Navnet Wisla ka være et oldnordisk ord. Det
engelske ord twisel - twissel har en forældet
form twisla. Twisla har betydningen ’et punkt
eller en del, hvorfra noget deler sig i grene
som for eksempel en fork eller en flod’.
Danaernes sagnkonge og stamfar Danaos på
Sjælland er tvillingebror til Egyptens
sagnkonge Aigyptos. Så bronsealderens
danske og egyptiske høvdingefamiljer er altså
i slægt med hinanden.

Byen Thebe i Egypten og Tczew i Polen er samme by
Iliaden beretter at egypterinden Antiopes to
sønner Amfion og Zetos:
- bygger syvportsbyen Thebe og rejser
forsvarstårne omkring den
- eftersom brødrene ikke ville bo i det ubefæstede Thebe (Il.11-263).
Den smukke Helene har en tjenerinde:
- Adreste som engang boede i Thebe i
Egypten (Od.4-126).
Odysseens og Iliadens by Thebe med de syv
udfaldsveje findes stadig. Det er byen Tczew
ved Wisla 25 kilometer syd for Gdansk.
Navnet Tczew udtales nærmest som Tsjef
eller Sjef, engelsk Chef og tysk Schäf.
Byen Tczew – eller det gamle Thebe – har
to udfaldsveje mod syd til Czarlin og
Baldowo, to mod vest til Rokitki og
Szpegawa, to mod nord til Milobadz og

Szatkowy, og en mod øst til byens havn og
tidligere overfartssted over floden Wisla.
Vi kan altså med god grund antage at
syvportsbyen Thebe ligger her under Tczew.
Man har fundet vedvarende bosættelse i
byens omegn fra omkring år 500 f.kr til tidlig
middelalder. Der findes bopladser fra yngre
stenalder cirka år 2.000 f.kr syd for Wislas
delta.
Tczew bliver nævnt første gang år 1198.
I årene frem til 1857 bygger Prøjsen en
jernbane fra Berlin til Østprøjsen. Der bygges
en stor bro over Wisla ved Tczew – på tysk
Dirschau – og en anden bro over flodarmen
Nogat ved borgen Malbork tyve kilometer
mod øst. Broerne er stadig i brug.

Navnet Egypten betyder gift, droger og medicin
Egypten - på græsk Aigyptos – ka osse
betyde gaven.
I Odysseen hælder den skønne Helene en
saft i vinen.
- som bedøver al smerte, og harme, og
bekymringer og sorg (Od.4-219).
Helene er selv fra Egypten og hun har fået
droger fra Thons frue Polydamna, der:
- fik dem en gang i Egypten, hvor der gror
- mængder a’ urter, både skadelige og sunde.
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- Alle er læger der, og behersker kunsten at
helbrede
- bedre end andre folk, for de stammer i
sandhed fra Paiëon (Od.4-229).
Paiëon er gudernes læge. Asklepios er
menneskers læge, han har tilknytning til
underjorden.
I bronsealderen er magi og droger kvindesysler. Lægekunst er for mænd.
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I kapitlet Odysseus rejse til lotofagerne –
blomsterspiserne kommer Odysseus til
området nordvest for Wislas udløb eller
måske helt til det Kuriske hav og halvøen
Samland i den russiske delrepublik
Kaliningrad oblast. Hos lotofagerne –
blomsterspiserne – er det tydeligt at man
kender til narkotiske stoffer.

Måske er folkegrupperne gifder og gefthan
fra Wislas delta de samme som - eller i slægt
med - folkegruppen kaftor som vi kender fra
biblen.
Muligheden findes at navne som Æ Hav,
Aigai og Aigyptos er konstrueret på samme
måde. Det gamle navn for Vesterhavet –
Nordsøen – er Æ Hav. Poseidons bolig Aigai
ligger i havet, navnet ka være et gammelt Æ
Gai, havet.
Modsvarende blir Aigyptos til Æ Gypt, og
eftersom græsk ’y’ er en i-lyd på dansk blir
navnet Æ Gipt.
Ordet gift stammer fra fællesgermansk
*gebti- avledt a’ *geban ’give’, osse udvidet
til betydningen ’gave’. På oldvestnordisk
gipt.
Ka det være så enkelt! At ordet Aigyptos og
et oldnordisk Æ Gipt betyder det samme. Den
logiske tanke blir at Aigyptos er et oldnordisk
navn og betyder gift og gave. Gift i
betydningen gift, droger og lægemiddel. Og
gift i betydningen gave, eftersom gift i ret
mængde ingår i flere lægemidler. Ret dosis
helbreder, overdosis er livsfarlig.
Nilen kaldes Egyptens gave. For 3200 år
siden var floden Wisla den skønne Helenes
gave, og for 1600 år siden var Wisla gifders
og gefthers gave.
Egypterne stavede deres lands navn med
hieroglyffer som Kem, Khem eller Kemet –
måske udtalt Chem. Det betyder ’sort’ på
koptisk og hentyder måske til den dyrkbare
sort jord i modsætning til den ubrugelige
sand- og stenørken runt om Nilen.

Dette foregår omkring år 1200 f.kr. 1500 år
senere omkring år 300 hører vi om folket
’gefthan’, berettet a’ den lærde angelsaksiske
munk og helgen Beda i år 731. Han skriver
om Widsith ’den vidt berejste’ i et digt på 143
linjer i Exeter Book. Det er en oversigt over
folkestammer og herskere hvor nogen er
kendt, for eksempel hunnernes konge Attila
og goten Ermanarik. Ermanarik er hans
latinske navn, i oldnordiske kilder hedder han
Jormunrekr.
Ermanarik døde omkring år 375 og Attila år
453.
Beda – og Widsith ’den vidt berejste’ nævner folket gefter (gefthan) og andre folk i
norden i vers 60 til 65:
- Jeg var hos hunnerne og de ærerige goter,
- hos svearne og geaterne og hos syddanerne.
- Jeg var hos Wenlas, vænerne og vikingerne,
- jeg var hos ’gefthan’, winedas og gefflegan,
- jeg var hos angler, swæfer og ænenas, jeg
var hos sakserne, …. .
I Bjoulv – på engelsk Beowulf – nævnes
historiske personer og folk fra 400-tallet og
500-tallet. Her står i vers 2494 at Bjoulv:
- aldrig var nødt til at udspørge blandt
’gifter’.
Der er måske en sammenhæng mellem
stednavnet Egypten og folkenavnene gifder Det eneste der er tilbage fra dette nordiske
og gefthan.
Egypten er gravhøje og navnet Gdansk, der
betyder omtrent ’porten til Dania’ – porten til
Danmark.
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De to øer Same, Samos og Trakiens Samos
Same og Samos – dobbeltøen Samsø
Samotrake – Trakiens Samotrake
Hvad betyder navnene Same og Samos
I dag hænger de to øer Same og Samos Øen Samos i Trakien kaldes Samotrake. Det
sammen med en 300 meter bred landtange. er øen Lebbin der i dag er forbundet med
De danner dobbeltøen Samsø nord for Lille hovedøen Rügen i syd med en bred lav
Bælt og Store bælt. Same er sydøen og landtange.
Samos er nordøen.
Same og Samos – dobbeltøen Samsø
Dobbeltøen Samsø ligger vest for Od herred
og byen Vindekille – Odysseens Itaka.
Sydøen hedder Same og nordøen Samos med
det 64 meter høje Ballebjerg. I stenalderen
var Samsø delt i to helt selvstændige øer, den
bakkede Nordøen og den lidt fladere Sydøen.
Landhævninger og havets avlejringer har i
løbet a’ flere årtusinder bundet de to øer
sammen til en ø – Samsø. Nu for tiden er de
adskilt a’ et tilsandet drag der dog blev gravet
ud som kanal på 800-tallet, Kanhavekanal.
Kanalen blev brugt på vikingetiden frem til
1100-tallet, men findes ikke mere. Den forbandt Stavns fjord i øst med bælthavet i vest.
Nordøens mange bakker og klinter omtales
oftest under fællesnavnet Nordby Bakker.
Længst i nord findes den fremspringende 49
meter høje klint Issehoved.
Samsø er på 114 km2, sydøen Same på cirka
94 km2 og den bakkede nordø Samos på 20
km2. I dag har nordøen Samos cirka 500
inbyggere, sydøen Same 3800 inbyggere.
Same er fem gange større end Samos og har
syv gange så mange inbyggere. Samos i nord
er ikke bare mindre end sydøen Same, den er
osse tyndere befolket. Dette forhold gjaldt
troligt osse i bronsealderen.
Samsø hedder Samse hos Adam a’ Bremen
og Samsø i Valdemars Jordbog fra 1231.
Dens store sydø og mindre nordø har mere
korrekt to navne Samsa og Sampsø hos Saxo,
og Samsey og Sámsey i den islandske eddalitteratur.

Same er omtalt syv gange i Odysseen og
aldrig på grund a’ naturforholdene.
- dem fra Doulichion, Sames ø og det
skovbeklædte Zakynthos (Od.1-246).
Odysseus fortæller om øerne der ligger tæt
på hinanden:
- Same, Doulichions ø, og det skovbeklædte
Zákynthos (Od.9-24).
- hun (Ktimene) blev gift bort, til et mageløst
pris, med en yngling fra Same (Od.15-367).
- Alle de mægtige mænd der styrer øerne runt
om os,
- dem fra Same, Doulichions ø, og det
skovbeklædte Zákynthos (Od.16-123, 19-131)
- Fire og tyve er de mænd, som er kommet
her til fra Same (Od.16-249).
- (Frieren Ktesippos ) som var kommet fra
Sames ø (Od.20-288).
Ifølge Iliaden var Odysseus leder for den
tyndt befolkede nordø Samos. Det forklarer
hvorfor frierne og snyltegæsterne kommer fra
Same. De har ikke Odysseus som leder og de
er heller ikke med i krigen.
Samos blir nævnt en gang i Iliaden fordi
Odysseus er deres leder. Øen nævnes tre
gange i Odysseen og kun på grund a’
naturforholdene.
- henne i sundet mellem Itaka og det bakkede
Samos (Od.4-671).
- … mellem Itaka og det bakkede Samos
(Od.4-844).
- mellem Itaka og Samos’ stejle bakker
(Od.15-29).
De mange bakker og stejle klinter på Samos
er Nordby bakker.
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Samotrake – Trakiens Samos
Trakiens Samos er omtalt to gange i Iliaden,
men det er nok til at stedbestemme øen.
- (Poseidon) sad og spejdede fra toppen a’
Trakiens skovklædte Samos.
- …. . For derfra
- øjnede han Idamassivet med alle dets tinder
og sletten,
- Priamos’ mægtige stad og akajernes skibe
ved stranden (Il.13-11).
- … . Og så fløj den stormvindsfodede Iris
(Gudernes budbringer)
- ud mellem Samos og Imbros’ ø med de
knejsende bakker (Il.24-78).
Det eneste sted der passer til disse to
beskrivninger er den tidligere ø Lebbin, det er
en halvø i dag. Den ligger mellem øerne
Imbros og Lesbos – Wittow og Jasmund –
inne bag Jasmunder nor, som Homer blander
sammen med Hellesponten. Syd for åsen
ligger danaernes skibe ved Jasmunder nor,
som
Homer
lidt
fejlagtigt
kalder
Hellesponten. Og i sydøst ka man se Priamos
mægtige stad Troja.
Det er Bergen på Rügen.

meter højt udsigtstårn, Grümbke-Turm.
Tårnet er opkaldt efter lokalhistorikeren
Johann Jacob Grümbke der levede fra 1771
til 1849. I 1805 skriver han ’Streifzüge durch
das Inselland, strejftog gennem ølandet. Han
blir overrasket over den flotte udsigt der ka
måle sig med udsigten fra Bakenberg, højden
ved vestkysten på Wittow straks syd for Kap
Arkona. Han skriver at fra Hoch Hilgor ka
man se øen Wittow (Imbros), åsen på
Jasmund (Lesbos) og hele Rügen med sine
bugter og slyngede vandveje i et helt nyt syn.
Nutidens besøgere ka stå oppe i Grümbketårnet, med Iliaden i hånden, og se den
samme udsigt som jordrysteren Poseidon
kunne se for 3200 år siden. At Poseidon og
ikke Pallas Athéne spejder fra Lebbins høje
bakke tyder på at troerne har kontrol over
øen.
Det er fantastisk at Odysseen og Iliaden ka
berette både om Fluthäll på Gotland (Od.13160), om klippen Rockall ude i Nordatlanten
350 kilometer vest for Skotland (Od.10-515),
og om øen Samotrakes bakketop Hoch Hilgor
på Rügen (Il.13-11).

Det højeste punkt på Lebbin er den 43.8
meter høje bakke Hoch Hilgor med et 16.5
Hvad betyder navnene Same og Samos
Same betyder ’land’ og Samos i så fald
’øland’ eller ’halvø’.
Navnet stammer troligt fra det førprøjsiske
sprog etruskisk. På prøjsisk betyder ordene
zamé og zemé netop ’land’. Den store
russiske ø i Ishavet hedder Novaja Zemlja –
’nyt land’ på russisk efter russisk zemlja ’land’.
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På den vestlige side a’ Østersøen ligger den
store svenske ø Öland ved Smålands kyst.
Samland i det tidligere Østprøjsen er i øvrigt
en halvø, og navnet betyder altså ’øland’ eller
måske ’halvø’.
Inbyggerne på Samsø hedder samsinger, på
tysk hedder befolkningen i Samland samer.
Saxo taler om folket sember i Samland.
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Odysseus plyndringstogt til Ismaros
- og rejse til blomsterspisere og kykloper
Odysseus plyndringstogt til Ismaros
Odysseus rejse til lotofagerne – blomsterspiserne
Odysseus rejse til kyklopen Polyfemos
Kyklopen Polyfemos i Odysseen og trolden Grendel i Bjoulv (Beowulf)
Jætten Polyfemos
Trolden Grendel, den ildsprøjtende drage – og Roneklint
Kapitel ni i Odysseen fortæller om tre helt forskellige begivenheder.
I den første episode plyndrer Odysseus rollefigur Sinbad søfareren bruges som
’søbyen, havbyen’ Ismaros, som er den rollefigur på sin anden rejse og oplever
moderne nordtyske havneby Wismar.
samme eventyr i den arabiske sagasamling
Tusen og en nat. Navnet Sinbad er persisk og
I den anden episode besøger Odysseus viser et slægtskab med flodnavnet Indus som
blomsterspisernes – lotofagernes – land, hvor hedder Sindhu på sanskrit. Sindhu betyder
hans mænd tar droger og derefter blir passive ’flod’.
og ligeglade med hjemrejsen.
Floden Indus, landet Sind og sintiske mænd
Den arabiske – eller snarere persisk-indiske fra Zingst er omtalt i underkapitlet – og
– rollefigur Sinbad søfareren bruges osse Lemnos.
som rollefigur og oplever samme eventyr på
sin fjerde rejse i den arabiske sagasamling Sagasamlingen Tusen og en nat stammer
Tusen og en nat.
måske fra Indien og har sin første kendte
Her er både Odysseus og Sinbad søfareren form i den persiske samling Hazar afsana –
rollefigurer i et ældgammelt måske De tusen berettelser. Araberne har en lille
indoeuropæisk vandresagn. Historien findes uvilje mod lige tal og udvider samlingen til
ikke i faraonernes Egypten eller hos Tusen og en nat. Samme modvilje gør at
sumererne.
religioner fra Mellemøsten som jødedom,
kristendom og islam har tre, syv og ni som
I den tredje episode blir Odysseus fanget ’hellige’ tal.
hos den enøjede jætte Polyfemos. Hans mænd I nordisk bronsealder favoriseres meget som
blir ædt a’ jætten mens han selv undslipper går i par og dermed tallet to.
ved brug a’ list og vold.
Den persiske sagnfigur Sinbad søfareren blir Sinbad søfareren – osse stavet Sindbad – er
fanget hos et lignende monster på sin tredje et persisk navn. På sine syv rejser er han en
rejse. Den persisk-indiske Sinbad søfareren arabisk søfarer fra Basra i Irak. Oplevelserne
bruges osse som rollefigur på sin tredje rejse i i flere a’ hans rejser findes i arabiske,
den arabiske sagasamling Tusen og en nat.
persiske og indiske folkesagn. Vishnu
Her er både Odysseus og Sinbad søfareren Sharma har samlet gamle indiske folkesagn
rollefigurer i et ældgammelt måske som stammer fra omkring 1200 f.kr til år 300
indoeuropæisk vandresagn. Historien findes i vores tid. Vishnu Sharmas samling hedder
ikke i faraonernes Egypten eller hos Panchatantra – fem rettesnore, fem
sumererne.
grundregler. Odysseen og Iliaden sker
omkring 1200 f.kr og blir skrevet ned a’
På rejsen til stofmisbrugerne lotofager og Homer omkring 700 f.kr.
besøget hos jætten Polyfemos bruges
Odysseus som rollefigur. Den persisk-indiske
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Navnet Sindbad er persisk og findes osse
som navnet Smbat i Armenien. På en a’ sine

rejser kommer han til floden Sindhu som
kaldes Indus hos os.

Odysseus plyndringstogt til Ismaros
Under danaernes felttog mod Troja har de et
stadigt problem med at skaffe mad, tøj, våben
og alt til livets ophold. Der kom skibsførere
med forsyninger til tropperne, og de skulle ha
betalt. De menige var overladt til fri
markedsøkonomi, og deres eneste mulighed
var at sælge sit krigsbytte til købmændene
(Il.7-473, 12-320).
På vejen hjem fra Troja – byen Bergen på
Rügen – sejler eller ror Odysseus og hans
tolv skibe mod vest til fjenden ’kikonernes
søstad Ismaros’ (Od.9-40), som de plyndrer.
Ismaros er byen Wismar i Pommerns
søslette.
Odysseus plyndrer byen Ismaros og stjæler:
- det rødeste, dejligste vin som Maron i
Ismaros altid blandede sådan,
- at til et mål vin tog han tyve mål vand’
(Od.9-209).

1895 gjorde et bemærkelsesværdigt fund.
Man fandt et fornemt bronsekar, monteret på
et firhjulet understel og prydet med rasleblik.
En stormandsgrav med et lignende udstyr er
fundet på den anden side Østersøen i Peckatel
ved Schwerin. Schwerin ligger 30 kilometer
syd for Wismar i Pommerns søslette. Her lå
et rigt center i yngre bronsealder, og et
tilsvarende center har muligvis ligget ved den
lille by Skallerup to kilometer øst for
Trudshøj.
Det er altså højst sandsynligt at Odysseus
har solgt et stjålet bronsekar fra Wismar i
Skallerup på Sjælland. Det findes på
Nationalmuseum i København. Tyvegodset er
lokaliseret efter 3200 år.
I en mose ved Wismar fandt man i 1836 et
oksehorn med otte skibsbilleder og andet der
knytter til de nordiske helleristninger.
Wismar-hornet er troligt fra omkring år
I oldtiden blandede man normalt en del vin 1100 f.kr.
til tre dele vand. Det tyder på at præsten
Marons tempelvin var stærk som senere Homer bruger udtrykket ’søbyen, havbyen’
tiders klosterlikør, og måske den første på om Ismaros. I dette fald betyder ’is’ det
nuværende tysk jord. De fremstiller ægte samme som sø, hav eller vand. Vand er ’is’
germansk honningvin i Pommern, og måske om vinteren. -mar betyder måske by.
ser vi en dag denne reklame i Wismar:
Oldtidens adgang fra øst til Itaka – det
— Marons Tempelkräuter aus Ismaros. nuværende Vindekille - gik gennem Ise fjord
Macht die Zyklopen tanzen.
og Lamme fjord. Eftersom ’is’ er et gammelt
Guden Apollon var Ismaros beskytter og ord for ’vand’, så betyder Ise fjord ganske
Maron var præst i templet.
enkelt ’vand’, og fjord er lagt til senere.
På færden mod nord blir de ramt a’ en storm På vej hjem til øen Od må de søge ly syd for
der tvinger dem i land i to døgn, måske i den maleiske kyst (Stevns) på grund a’ en
Fakse bugt syd for Stevns klint der kaldes storm (Od.9-80).
Malea i Odysseen. Længst in i bugten ligger
Præstø fjord.
Midt mellem Præstø fjord og lagunen Avnø
fjord ligger gravhøjen Trudshøj, hvor man i
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Odysseus rejse til lotofagerne – blomsterspiserne
Historien i kapitel ni i Odysseen om
blomsterspiserne strækker sig over 23 linjer –
heksametre -, og begynder sådan:
- men da vi sejlede runt om Malea førte
strømme os
- ud a’ vores kurs, og nordenvinden drev os
forbi Kythera (Od.9-80).
I ni dage blir de drevet over havet og på den
tiende dag kommer de til blomsterspisernes
land.
Malea er Stevns klint på Sjælland.
Kythera er et andet navn på Kypern. Det
nuværende navn er Bornholm der ligger midt
i Østersøen.
Med kurs fra Stevns forbi Bornholm – fra
Malea forbi Kythera – er Odysseus kommet
til kysten nordvest for Wislas udløb eller
måske helt til det Kuriske hav ved halvøen
Samland nær Kaliningrad og Litauen.
Odysseus sender tre a’ sine mænd til
blomsterspiserne som sendebud. De smager
på deres blomster:
- Hver a’ dem der spiste a’ den honningsøde
frugt
- tabte lysten til at sende bud eller komme
tilbage.
- De ville hellere blive hos de
blomsterspisende mænd,
- og altid plukke blomster og glemme sin
hjemfærd.
- Hvor bittert de end græd og mod deres vilje
- slæbte jeg dem med vold til skibene og
bandt dem under bænkene (Od.9-99).

Navnet lotofager betyder blomsterspiser, fra
græsk ’lotus – blomst’ og ’fagein – spise,
æde’. Det ka være Sydjylland i egnen ved
Skrydstrup og Tirstrup i Sydjylland omkring
øen Als, der har man fundet de to
velbevarede unge kvinder fra bronsealderen.
De er fra cirka år 1400 f.kr og har blomster
med i graven. Alle blomster er planter som
enten inneholder gift eller ingår i
naturlægemidler.
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Her er både Odysseus og Sinbad søfareren
rollefigurer i et ældgammelt måske
indoeuropæisk vandresagn. Historien findes
ikke i faraonernes Egypten eller hos
sumererne.
Historien om blomsterspiserne har muligvis
en faktisk baggrund i Jylland i bronsealderen.
Det drejer sig om de tre forskellige blomster
man fandt i Egtved-pigens og Skrydstruppigens grave. Egtved-pigens egekiste blev
fundet i 1921 og hun døde en sommerdag
1370 f.kr, 16-18 år gammel. Årstallet ved vi
fra en analyse a’ årringene i træet i kistelåget,
og årstiden ka vi slutte os til, fordi der under
hende lå et blad a’ en ørnebregne og ved
hendes ene knæ lå en røllikeblomst. Røllike
er en gammel lægeplante der inneholder
mange aktive stoffer. Det gir lindring ved
irritabel tyktarm og oppustethed, men ska kun
bruges når lægen har udelukket anden årsag
til mavesymtomerne. Det bruges osse mod
muskel og slidgigtsmerter. I hendes kiste
fandtes en spand a’ birkebark med sødt øl,
lavet a’ hvede og tyttebær eller tranebær,
tilsat honning og krydret med porse. Ved
fodenden a’ Egtved-pigens grav lå en lille
tøjbylt med de brændte ben a’ et 5-6 år
gammelt barn. I området har det innen for et
par kvadratkilometer ligget omkring 50
gravhøje.
Ørnebregne er ikke egnet som dyrefoder og
kan gi forgiftning hos heste og køer. Den
inneholder det kræftfremkaldende stof
ptaquilosid. I lande som Japan og Korea
bruges de unge skud i salater og det gir en høj
forekomst a’ mavekræft.
Ørnebregne betragtes som ukrudt og er
farlig for husdyr og bekæmpes med slåning
eller kan rykkes op. Eftersom roden trænger
dybt ned kræves et fast tohåndsgreb om den
kraftige stængel og man rykker den lige op.
En gammel engelsk vise går sådan:
- Why should I sit and sigh, pulling bracken,
pulling bracken, all alone and weary!

Skrydstrup-pigens grav nær Vojens blev
udgravet i 1935, hun var omkring 18 år da
hun døde. Hun lå i en egekiste på hvis bund
der var strøet friskplukket skovkørvel. Vild
kørvel anses at være giftig i mild grad.
Havekørvel kan bruges medicinsk mod for
højt blodtryk, den er osse vanddrivende .
Måske er de to piger og barnet døde a’
planteforgiftning eller en overdosis.
Begge kister var dannet a’ en udhulet
egestamme a’ en type som er velkendt fra
ældre bronsealder, men på grund a’ de
særlige al-dannelser er de kun bevaret i
Jylland, selv om de var vidt udbredt, osse på
Fyn, Sjælland og resten a’ østdanmark.
Der findes en naturlig forklaring hvorfor
disse blomster var lagt i kisterne, eller måske
blæst in ved bisættelsen. Før i tiden var det en
almindelig vane at folk på landet tyggede på
strå og stilke, en slags erstatning for godter,
tyggegummi og tobak. Oldtidens samfund var
sukkerløst, bortset fra honning og søde
planter. Om vinteren fandtes egentlig kun
honning som sødemiddel. I Iliaden står at:
- Lykiens konger drikker den beste og sødeste
vin’ (Il.12-320),
og i Odysseen har Odysseus plyndret byen
Ismaros og stjålet:
- det rødeste, dejligste vin som Maron i
Ismaros altid blandede sådan,
- at til et mål vin tog han tyve mål vand’
(Od.9-209).
Det gir en blanding med en alkoholstyrke på
cirka en halv procent. Det virker svagt for
moderne alkoholfikserede mennesker, men
for fortidens mennesker var sødmen det
vigtigste. Det er godt for hjernen at få lidt
sødt som sukker i sig. I oldtiden blander man
normalt en del vin til tre dele vand.
Odysseus lotofager har altså fundet de
stærkeste blomster og lavet en slags narkotika
a’ dem, i alt fald om sommeren.
Odysseen refererer flere steder til
giftblandinger og hallucinogene midler. Da
Odysseus og hans mænd besøger Kirkes
bordel og forlystelsestempel får hans folk

drikkevarer spædet med hallucinogener
(Od.10-213, 10-236). De blir forvirrede og
viljeløse, de leger selskabslege hvor de
klæder sig i svinepelse, grynter som svin og
lader sig spærre inne i svinestier, hvor de ka
sove rusen ud. Bordelmamma Kirke – kaldet
gudinde i Odysseen – blander ’ond og listig’
en drink til Odysseus (Od.10-317), men han
gennemskuer hendes onde hensigt og takker
nej. Han vil ha sine forgiftede mænd gjort
friske igen. Det blir de først da de får
modgift, som det sikkert har kostet dyrt at få.
En rigtig gang grov avpresning a’ betalende
gæster. Sådan ka det gå når søfolk går i land.
Odysseus søn Telemakos planlægger selv at
forgifte voldsgæsterne hjemme i Itaka, men
han blir osse gennemskuet (Od.2-328):
- eller han har tænkt sig at rejse til Efyras
(Elis) frugtbare egne
- for at skaffe sig dræbende gifte med hjem
derfra,
- som han en dag ka lægge i vinen for at
myrde os alle sammen.
Den skønne Helene, gift med kongen og
hærføreren Menelaos, kender osse til stoffer
og virkningsfulde midler. Hun bruger dem da
hendes man Menelaos og hans gæst
Telemakos blir grebet a’ sorg og bedrøvelse.
Helene hælder en saft i vinen, en saft som:
- bedøver al smerte, og harme, og
bekymringer og sorg (Od.4-220).
Helene har fået saften fra Tons frue
Polydamna i Egypten:
- Der er alle læger og ka kunsten at helbrede
(Od.4.231).
Helene var selv fra Egypten, der i virkeligheden er floden Wislas delta i det
nuværende Polen.
Iliaden fortæller om den lyshårede epeier
Agamede fra Elis:
- …, den blonde glut Agamede, som vidste at
bruge
- kraften i alle de urter der findes ud over
jorden (Il.11-740)
Avsnittet om lotofagerne fylder kun 23
linjer i Odysseen, men har som vist en større
baggrund, og er et tydeligt tegn på
medicinens oprindelse.

105

Odysseus rejse til kyklopen Polyfemos
Da Odysseus og hans tolv skibe kommer in i
læ i Præstø fjord:
’gennem en nat så sort, at vi ikke kunne se
månen for skyer’ og de ’så intet før skibene
løb på grund på øen’, troligt øen Præstø
(Od.9-143).
I solen næste morgen ka de se røgen fra
bebyggelsen i kyklopernes land, troligt
Jungshoved der i bronsealderen var en ø med
en smal landtange til Sjælland.
’Men i den innerste bugt, der risler den
klareste kilde’ (Od.9-140), det ka være den
lille klare å Tudbæk der løber ud syd for
Præstø.
Kyklopen Polyfemos bor i en grotte med
en gigantisk stor sten som dør. Dørstenen er:
- så stor og vældig at 22 firhjulede vogne
- ikke ville være i stand til at vælte den
(Od.9-241).
Jætten Polyfemos er kvik, han arbejder ’med
iver og fart’ (Od.9-250). Han holder
Odysseus og seks a’ hans mænd som fanger.
Mændene spiser han, bare Odysseus slipper
bort.
Og så videre i kapitel ni i Odysseen.
Det er bare det at Homer og andre digtere
med ham bruger fri fantasi om oprindelsen til
de mange jættestuer, der findes i Danmark og
i resten a’ Vesteuropa. Der findes ingen
storstensgrave i Grækenland, så Homer har
ikke vidst hvordan Polyfemos grotte har set
ud. På Odysseus tid omkring år 1200 f.kr var
de yngste jættestuer i Danmark omkring 2000
år gamle, ingen vidste længere hvem der har
bygget dem og hvornår de var bygget.
I Bretagne begynder man allerede at opføre
stenbyggede grave omkring år 4800 f.kr, det
er næsten 1000 år tidligere end alle andre i
Vesteuropa og det vestlige Middelhavet helt
til Malta. Landbruget blir inført fra omkring
år 4000 f.kr, og de første bønder følger den
gamle tradition at begrave sine døde under
flad mark eller på bopladserne. Fra år 3800
f.kr begynder man at bygge langhøje, og i
tidens løb tilføjer man en facade ved østenden
og i nogen tilfælde en plankevæg langs
højens side. Mellem 3800 og 3500 f.kr blir
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der anvendt mere og mere sten, det gik fra
trædysse til stendysse.
Hele
dette
storstilede
byggeri
a’
stenbyggede grave, dysser og jættestuer har
sit højdepunkt mellem 3600 og 3200 f.kr i
hele Vesteuropa og mellem 3600 og 3300 f.kr
i Danmark.
Man kender til ikke mindre end 23.000
storstensgrave – dysser og jættestuer – i det
nuværende Danmark og 3216 er bevaret og
fredet i dag. 1229 findes på Sjælland, de
fleste i Nordsjælland og Midtsjælland.
Langhøje med dysser er de hyppigste med
cirka 75% mens runddysserne er sjældnere
med en tydelig dominans på Djursland og
nordvestsjælland. Og Odysseus er netop
småkonge
over
kefallernes
egn
i
nordvestsjælland.
Odysseus
morfar
Autolykos er småkonge over Dulichion som
er Djursland.
Gravkamre og dyssekamre med rektangulær
grundplan er mest almindelige på Sjælland
undtagen i nordvestsjælland op på Djursland.
Gravkamre med flerkantet grundplan er
hyppige på Djursland og dele a’
nordvestsjælland, samme område hvor
Odysseus bor og har familje.
Arkæologen Klaus Ebbesen skrev i 2007 en
komplet oversigt i bogen Danske dysser.
Man ka se at der troligt var to former for
gravskik i Vesteuropas storstensgrave - hele
lig eller dele a’ lig. Der har troligt været
ritualer med udvalgte knogler og ben i
området foran ingangen til jættestuen.
Fra avslutningen a’ byggerierne år 3200 f.kr
til Odysseus bronsealder år 1200 f.kr er alt
dette gået i glemmebogen og er blevet
erstattet a’ fantasifulde historier om jætter og
menneskeædere.
Odysseus kommer fra Itaka, det er
Vindekillde i Od herred, og osse i dette
område findes bevaret mange jættestuer fra
bondestenalderen og gravhøje fra bronsealderen. En a’ de flotteste jættestuer i Od
herred er den 5200 år gamle dobbeltjættestue
Troldstuerne. Den har en dæksten på over

femten tons og er den eneste i Danmark med
inlagt elektrisk lys. Den ligger på en høj
bakke med en fantastisk udsigt over Sejerø
bugt, med åsen med Vejrhøj i syd og åsen
Odden i nord. Disse åser er Odysseens ås
Nejon i syd og åsen Neriton i nord. Man
mærker virkelig historiens vingesus når man
står på toppen a’ jættestuen. Troldstuerne er i
øvrigt ældre end pyramiderne i Egypten.

Der er tyve kilometer fra Vindekilde til
Troldstuerne, for Odysseus blir det tyve
kilometer fra Itaka til ’Neritons skovrige ås’.
Her er både Odysseus og Sinbad søfareren
rollefigurer i et ældgammelt måske
indoeuropæisk vandresagn.
Historien findes ikke i faraonernes Egypten
eller hos sumererne.

Kyklopen Polyfemos i Odysseen og trolden Grendel i Beowulf (Bjoulv)
Jætten Polyfemos
Landbruget blir inført i Vesteuropa i tiden
4000 til 3500 f.kr, og de fleste storstensgrave
blir bygget fra 3600 til 3200 f.kr, fra 3500 til
3200 f.kr i Danmark. Jættestuerne er altså
bygget samtidig med inførelsen a’ landbruget, begge dele kræver jo en vis
samordning a’ aktiviteter i bondestenalderens
samfund. Måske en overgang fra familjestyring til klanstyring, hvor beslutninger for
det meste tages på et ting. Det er mest i kriser
og krig, at en høvding blir enerådende.
Kykloperne
tilhører
den
gamle
samfundsorden fra før dyrkningen a’ jorden.
De dyrker ikke jorden og de holder ikke ting:
- …. det er et trodsigt og lovløst
- folk, som i bekymringsløs tro på hjælpende
guder
- hverken sætter en plante med hånden eller
gider pløje, (Od.9-106).

- De rådslår ikke på tinge og de kender ikke
til love, (Od.9-112).
- Den bruges ikke til jordbrug eller græsning
for kvæg,
- den ligger upløjet og er aldrig besået, og
året igennem
- ligger den øde for folk, og ernærer kun
brægende geder, (Od.9-122).
Deres livsførelse er som dagens nomader og
sigøjnere – romer, romaer eller sinti. De har
sommerkvarter og vinterkvarter, de stråler
sammen på markeder og andre mødepladser.
Ellers lever de et frit liv når bare de får lov at
være i fred for de fastboende.
Sigøjnerne – eller romerne - er det eneste
folk på jorden, der aldrig har begået et
folkemord. De er selv blevet udsat for grove
forfølgelser. De er ikke kendt for at bruge
vold.
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Trolden Grendel, den ildsprøjtende drage – og Roneklint
Beowulf – på dansk Bjoulv – er
hovedperson i et engelsk heltedigt. I digtet
nævnes historiske personer og folk fra 400tallet og 500-tallet, og desuden en faktisk
begivenhed omkring 520 på frisisk område.
Det er nedskrevet mellem år 700 og år 900 i
mellem- eller nordøst-England. Det blir
udgivet første gang i 1815 a’ islændingen
Grimur Thorkelin, og på dansk i 1820 a’
Nicolai Frederik Severin Grundtvig.
Handlingen er i korthed denne:
Den unge geat Bjoulv, a’ høvdingeslægt,
sejler med femten mænd over havet for at
hjælpe den danske konge Hrotgar, hvis
gæstebudsal Heorot (Hjorten) blir hjemsøgt
a’ trolden Grendel. Bjoulv dræber trolden og
senere dennes mor. Han blir belønnet og
rejser tilbage til sit hjemland Geataland, hvor
han er konge i halvtres år. I en kamp dræber
han en ildsprøjtende drage, men blir selv
dødelig såret.
Bjoulv blir begravet i en høj:
- som ska rejse sig på Hronesnæs (Bjo.
2804).
Det sker da:
- alle mænd rejste sig triste og gik til
Earnanæsset (Bjo. 3031).
Det var Iliaden og Odysseen der første gang
gjorde det muligt at påvise Jungshoved som
jætten Polyfemos hjemsted. Det sker i
kapitlerne Hjemrejsen fra Troja og i
Odysseus rejse til kyklopen Polyfemos.
Arkæologen Gad Rausing har vist med
sikkerhed hvor Bjoulv kommer fra, og hvor
kongegården Heorot ligger. Her ska desuden
vises, at Hronesnæs er Roneklint på
Jungshoved, og at Earnanæs er enten selve
Jungshoved eller måske bare næsset i nord på
Jungshoved, hvor Roneklint ligger.
Beowulf er guternes nationalepos hedder det
på Gutland, eller Gotland som den er blevet
omdøbt til på nedertysk. Arkæologen Gad
Rausing er troligt den eneste forsker der
faktisk har rejst ’Bjoulvs vej’ og fastslået de
geografiske kendetegn. Han har offentliggjort

sine resultater i 1985 i Fornvännen 80. Rejsen
starter på Gutland og slutter på Stevns på
Sjælland.
’Det er tydeligt at de sejlede på åbent hav,
og efter to dage nåede land på en kyst med
høje hvide klipper og med odder som når
langt ud i havet. Der findes bare en plads i
Skandinavien som passer med beskrivningen:
høje hvide klipper som skyder ud i havet, en
nærliggende strand at lande på og en stenlagt
vej som leder til det kongelige residens i sen
romersk tid eller tidlig folkevandringstid – og
det er Stevns klint på Sjælland’.
På Stevns har man fundet mange stenbelagte
veje og rige begravningspladser. Syd for
Stevns ved Broskov længst inne i Præstø
fjord har man blandt meget andet fundet seks
stenbelagte oldtidsveje fra forskellige
tidsaldre, og ved Bårse tre kilometer mod syd
har man fundet fem stenveje. Fra Stevns er
der en flot udsigt over Fakse bugt til
Roneklint på Jungshoved. Fra Broskov er der
osse god udsigt over Præstø fjord til
Roneklint.
På Gotland findes en fragmentarisk
runeskrift fra vikingetiden omkring år 1000:
- … gård og sydpå drev skindhandel. Og han
døde på Ulvshale, da han … .
Dette står på stenkumlastenene på Gotland.
Ulvshale er en odde på Møn, der ligger midt
mod Jungshoved på den anden side a’ sundet
Bøgestrøm. Han har troligt solgt sælskind.
Det antydes i Bjoulv vers 163 at trolden
Grendel ikke er den eneste fra sit folk, måske
tilhører han og hans mor en besejret stamme.
Grendels mor bor ved en troldmose, og i vers
1359 går Bjoulv over mosen på ’en farlig
smal sti over en gyngende mose’ til hendes
tilholdssted. Vejen til Roneklint gik tidligere
over en lavtliggende strandeng, en made som
det hedder. En stor holm ud for Roneklint
hedder faktisk Maderne. Syd for Roneklint
ligger en dysse og to jættestuer, den ene a’
dem kaldes Sven Gønges hule.
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Bjoulv dør til slut efter kamp med en
ildsprøjtende drage, som vogter ’en nyrejst
jættestue på næshøjdens top’ (Bjo. 2242).
’Grotten har en port a’ sten’ (Bjo. 2545) og i
højen findes ’kostbare sværd som har ligget
skjult i jorden i gravhøjen i et årtusinde’
(Bjo. 3050). ’Sådan tog altså en mand i højen
smykkerne, som jætterne engang har smedet’
(Bjo. 2773). Her får vi inblik i 500-tallets
folkesagn om jættestuerne.
Jættestuerne på Jungshoved var 2000 år
gamle da jætten Polyfemos blir knyttet til
højene,
og
kykloperne
var
måske
efterkommere efter dem der byggede
dysserne og storstensgravene.
Jættestuerne på Jungshoved var 3700 år
gamle da den ildsprøjtende drage blir knyttet
til højene, og monstret Grendel og hans
antydede slægtninge (Bjo. 163) var måske
efterkommere efter dem der byggede
dysserne og storstensgravene.
Bjoulvs ’Hronesnæs’ har man forsøgt tolke
som avledt fra det angelsaksiske ’hron’ der
betyder hval. Det ka i så fald være delfinarten
tumler (Phocaena phocaena, L.) der kommer
in i Østersøen om foråret og forlader området
igen om efteråret. Eller gjorde, der er ikke så
mange tumlere tilbage. På Roneklint har man
gjort møntfund fra 1300-tallet innen skansen
blev anlagt.
Bjoulvs ’Earnanæs’ minder om ønavnet
Hjarnø, hvor første led er navneordet
’hjerne’, fra oldvestnordisk ’hjarni’ – ’hoved,
horn, top’, her brugt om en forhøjning i
landskabet. Altså en stor flad forhøjning.
På Gotland findes byerne Rone og
Ronehamn, og otte kilometer nord for ligger
byen Burs.
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På Jungshoved på Sydsjælland ligger byen
og klinten Roneklint, og ti kilometer mod vest
den lille by Bårse. Syd for Jungshoved ligger
øen Farø og nord for Gotland øen Fårö,
omtalt som Faros i sang fire i Odysseen og i
kapitlet Hjemrejsen fra Troja.
Seks kilometer syd for Bårse ligger
gravhøjen Trudshøj, hvor man i 1895 fandt et
fornemt bronsekar som Odysseus stjal ved
plyndringen a’ byen Wismar i Pommern.
Dette tyveri er omtalt i sang ni i Odysseen
og i kapitlet Odysseus plyndringstogt til
Ismaros.
På Gotland findes en by Gothem tyve
kilometer nord for Östergarn, der måske er
omtalt i sang fem i Odysseen og i kapitlet
Fajaker og Skeria. På ruten mellem Gotland
og Jungshoved ligger øen Bornholm med den
lille by Gudhjem. Dette navn antages at
betyde ’guters hjem’. En inbygger på Gotland
hedder en ’gute’ og øens oprindelige gutniske
navn er Gutland. I 1547 hed byen Gudium.
Der er mange gravhøje og røser på
Nordbornholm, for eksempel omkring
Hammeren, Sandvig og Allinge. Man har
kortlagt og tidsbestemt gravfund runt om
Gudhjem og ka se at byen har været en
central bebyggelse, specielt i årene 400-900.
Den tidligere ø og nuværende halvø
Jungshoved er skuepladsen for både
Odysseens kykloper og Bjoulvs monster
Grendel og den ildsprøjtende drage.
I Valdemars Jordbog fra 1231 er navnet
’Iunxhovæth’, hvor første led snarest er
ejefald a’ et olddansk navneord *iunk, der er i
slægt med islandsk ökkur – ’svulst, høj på
mark’.
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Bronselurer og Odysseen findes i samme område
Man har fundet 60 lurer i egnene omkring
det sydlige Østersøen, Bælthavet og
Vestnorge. Fra Danmark 37 lurer, Sverige 13
lurer, Norge 4 lurer, Nordtyskland 5 lurer og
fra Jaungulbene i Latvia en lur.
De fleste lurer er fundet i par med modsat
krumbøjning. De kan frembringe 8 – 9 toner i
samme toneart. Helleristninger i Tanumhede

viser lurspillende mænd to og to. Lurer lyder
lidt som basuner.
Dette sammenfald: – at bronselurernes
udbredelse og at Iliaden og Odysseen foregår
i samme område er en virkelig iøjnefaldende
opdagelse. Det er en bekræftelse på at alle
dette skrifts udlægninger og fortolkninger har
et helt korrekt grundlag.

Bronselurernes findesteder

I 1988 fandt man i Ulvkær mose syd for man to næsten hele 1.75 meter og næsten tre
Hirtshals tre brudstykker a’ en lur i en dynge kilo tunge bronselurer.
tørv. Ved en gennemgang a’ tørven fandt Disse to lurer fra Vendsyssel er det første
lurpar der er fundet i Danmark siden 1894.
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Grebtungesværd og Odysseen findes i samme område
Bronsealderens sværd er alle tveæggede
stikvåben – undtagen de sjældne krumsværd.
Næsten alle sværd fra Danmarks oldtid er
fra ældre bronsealder, hvor de opstod som en
hjemlig form i tiden 1600-1400 f.kr.
I dette sydskandinaviske kulturområde runt
om Bælthavet er der fundet mere end 150
tidlige grebtungesværd. Uden for dette

område kender vi kun 12 sværd som er
fordelt langs floderne Oder, Elben, Weser og
Rhinen Og ingen sydligere end Donau.
Først i yngre bronsealder efter slaget ved
Troja 1235 f.kr på Rügen forekommer
enkelte grebtungesværd på det græske
fastland, Kreta, Kypern og Ægypten.

Grebtungesværdenes findesteder

Grebtungesværdenes udbredelse under bronsealderen

Søren Nancke-Krogh

I den siste del a’ ældre bronsealder 1300Iliaden har dette:
1100 f.kr blir det almindeligt at sværdgrebene – vi tar som bytte Nestors berømte skjold
består a’ enten horn- eller bronseskiver. På som er lavet helt a’ guld (Il.8-191).
særligt kostbare sværd fra ældre og yngre Grebtungesværdets
udbredelse
i
bronsealder kan grebet være belagt med guld. Nordvesteuropa er et klart bevis at denne
bogs fortolkning a’ Odysseen og Iliaden er
korrekt.
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Gudernes bjerg Olymp ligger i Kavkas
Olymp hedder Mingi Tau på balkarisk,
Elbrus på farsi (persisk) og Ialbuzi på
georgisk (kartuli ena). Elbrus ligger i
bjergkæden Kavkas. På russisk og tyrkisk
hedder bjergkæden Kavkas mens navnet

Kaukasus er et typisk græsk navn med et
overflødigt –S limet på efter navnet.
Her ska vi bruge navnene Olymp, Mingi Tau,
Elbrus og Kavkas.

Mingi Tau på balkarisk betyder evigt bjerg eller tusind bjerg – altså to og sind.
Elbrus på farsi betyder to toppe.
Ialbuzi på georgisk betyder snemanke – snekam – sneås, åsen med sne.
Mingi Tau er Europas højeste bjerg hvor toppen mod vest er 5642 meter over havet og toppen
mod øst er 5621 meter over havet. Hele bjergmassivet er altid klædt i is og sne.

Elbrus – Mingi Tau med sine to topper

Kavkas

Det er en sproglig mærkværdighed at snehoved. Ordet ligner en blanding a’ Elbrus
baskisk ’elur’ – sne og ’buru’ – hoved og Ialbuz.
sammen vil danne et baskisk ord ’elburu’ –
Olymp er omtalt otte gange i Odysseen og 44 gange i Iliaden, og ofte som en beskrivelse a’
Elbrus – bjerget med to toppe:
– fik hentet ham op på Olympens mægtige snemark… (Il.1-402)
– jeg ska gå op til Olympens snehvide tinder … (Il.1-419, 18-186)
– øverst på tinden a’ hele det klippeforrevne Olympos. (Il.1-499, Il.5-754, 8-2, 8-411)
– til gudernes hjem på det stejle Olympen (Il.5-367, Il.5-868, 15-84)
– i vældige spring fra Olympens skyhøje tinder (Il.7-19)
– som en falk slår hun ned fra Olympens besneede højder (Il.18-616)
– Here forlader i et spring Olympens takkede bjergkam. (Il.19-114)
– Zeus beordrer da fra Olympens takkede tinder (Il.20-4)
– Selv blir jeg siddende her på Olympens takkede tinde (Il.20-22)
– Hermes svinger sig op til Olympens takkede tinder. (Il.24-694)
Olymp er omtalt otte gange i Odysseen og 44 gange i Iliaden, og ofte som en beskrivelse a’
Mingi Tau – det evige bjerg:
– til Olympens evige guder. Od.2-432
– bringer de evige guder … Od.4-479
– alle de evige guder som bor … Od.11-133
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– til vidner tar vi de evige guder som bor … Od.14-394, 23-280
– alle de evige guder som … Od.23-280
– vender de evige guder tilbage … Il.1-494
– Nu er de evige guder der har deres hjem på Olympen … Il.2-13, 2-30, 2-67
– i vores hal for at ære Olympens evige guder … Il.6-528
– da stiger måske en a’ de evige ned fra Olympen … Il.16-93
– alle de evige guder der bor på Olympens snehvide tinder. Il.18-186
Balkarerne er historisk set alaner og bor i
den russiske delrepublik Kabardino-Balkaria
i kavkas. Balkarerne kalder sig selv for
’alan’og bruger navnet Alania om sig selv.
Balkarernes naboer osseterne i Ossetien
kalder dem for ’as’ og georgierne i
Sakartvelo (Georgien) kalder dem ’az’.

Skyter, sarmater, alaner og aser er nært
beslægtede nomadefolk. Nomadefolk har
normalt et vinterkvarter hvor de ligger stille
om vinteren, og rejser ofte runt om
sommeren. Alanerne – og dermed aserne –
boede på sletten nord for Kavkas og havet
Azov mellem floden Don med det antikke
græske navn Tanais – og floden Kuban.
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Irland og Invasionernes bog - gælisk Lebor Gabála
Fir Bolg - hvem er de egentlig
Fir Bolg og Færøerne
Fomorer, nemeder og Danann – hvem er de egentlig
Fir Bolg og irske stednavne

Invasionernes bog er en samling myter på
prosa fra 1200-tallet som menes at berette
øen Irlands historie siden syndfloden.
Invasionernes bog beretter at nemederne
kæmper mod fomorerne og taber. De blir
fordrevet til ’Grækenland’, England og
Danmark.
Fra ’Grækenland’ kommer Fir Bolg tilbage
og generobrer øen Eire.

37 år senere kommer folket Tuatha Dé
Danann og besejrer først Fir Bolg og senere
fomorerne.
Alle disse hændelser foregår troligt omkring
1230 f.kr, men ikke på Eire.
Det hele er en genspejling a’ danaernes krig
mod troerne sådan som det er beskrevet i
Iliaden.

Lebor Gabála Érenn - hebræisk Qabbálá betyder tradition, hemmelig lære - fortæller
hvordan øen Eire – Irland - blir invaderet a’ seks folkeslag:
1 Cessair og hendes folk Cessair er datter a’ Noahs søn Bith. De kommer til Eire - Irland 40 dage efter syndfloden.
2 Parthalón og hans folk Parthalón er efterkommer a’ Noahs søn Jafet. De var 5000 personer
og kommer til Irland 300 år efter syndfloden.
3 Nemed og hans folk
Nemed (Nemhedh eller Neimheadh) er søn a' den skytiske græker
Agnomen. Nemederne kommer til Irland 330 år efter syndfloden.
Her kommer de i konflikt med fomorerne og må flygte i tre grupper
til ’Grækenland’, England og til ’verdens nordlige øer’.
4 Fir Bolg
Fir Bolg kan betyde ’mænd fra Bolg’ og er en a’ nemedernes tre
grupper der vender tilbage. De regerer i 37 år og genopretter deres
gamle kongedømme efter kamp med fomorerne.
5 Tuatha Dé Danann
Navnet betyder ’Gudinden Danas folk’. Tuatha De Danann er en
stamme i slægt med den gruppe nemeder der var flygtet til 'verdens
nordlige øer'. De besejrer Fir Bolg og fomorerne.
6 Mileserne
De er gæler (kelter) og besejrer Tuatha Dé Danann. Kongeriget blir
delt sådan at Tuatha Dé Danann får magten i underjorden og
mileserne hersker i verden oven jorden.
Tuatha Dé Danann og nemederne er ofte i
konflikt med fomorerne, et søfartsfolk som i
flere myter har gjort togter til Irland og slået
sig ned der. Fomorerne stammer fra Noas søn
Ham.

Agnomen, et navn der minder om den græske
sagnkonge Agamemnon.
Nemederne kæmper mod fomorerne og står
mod dem til pesten tar næsten alle nemeder.
Derefter må nemederne leve som livegne
eller næsten slaver under fomorerne.

Nemederne kommer fra Skytien ved
Sortehavskysten, det Kaspiske hav eller Nemederne gør oprør og under deres leder
’Grækenland’ 330 år efter syndfloden. Fergus Lethderg angriber de fomorernes
Nemed er søn a’ den skytiske græker stærkt befæstede borg - eller befæstning med
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tårn - Tor Conan på øen Tory. Nemederne
dræber fomorernes konge Conan - osse stavet
Conaind, men taber slaget og alle nemeder
undtagen 30 mand går i landflygtighed til tre
steder.
En gruppe rejser til deres forfædres land
’Grækenland’, en anden gruppe flygter til
England og de siste undslipper til ’verdens
nordlige øer’ - til folket Tuatha Dé Danann.
De overlevende nemeder i ’Grækenland’
lever under slavelignende livsforhold, blandt
andet blir de tvunget til at bære jord til deres
stenede jordlodder. Det gir dem tilnavnet Fir
Bolg der kan betyde ’sækkefolket’, hvad der
ikke er en trolig forklaring. Fir Bolg betyder
snarere ’mennesker fra Builg eller Belgae’.
Altså det nuværende Belgien.
De vender tilbage til deres hjemø Eire hvor
de hersker i 37 år, genopretter kongedømmet
og infører retfærdige love. De blir besejret a’
det femte erobrerfolk Tuatha Dé Danann i
det første slag ved Mag Tuired. Den siste Fir
Bolg konge Eochaid mac Eirc falder i slaget.
Parterne slutter fred og Fir Bolg trækker sig
tilbage til landsdelen Connacht.
Læs mere om folket Fir Bolg i kapitlerne
Fir Bolg - hvem er de egentlig - og Fir Bolg
og irske stednavne.
I det andet slag ved Mag Tuired vinder
Tuatha Dé Danann under ledelse a’ sin konge
Nuadu Airgetlám over de ilde ansete og
dårligt omtalte fomorer.
I den irske Invasionernes bog blir gudfolket
Tuatha Dé Danann senere besejret a’ det
sjette erobrerfolk mileserne som er et keltisk
folk fra Spanien, måske fra Galicien, det
spanske Galicia.
Derefter blir kongedømmet delt sådan at
Tuatha Dé Danann får magten i underjorden
og mileserne hersker i verden oven jord.
Ifølge irsk tradition beskytter folket danann
fra deres hjem i underjorden øen Eire og dens
folk oven jorden.

eller Belgae som troligt er området øst for
Rhinen i det nuværende Nederland og
Belgien.
Eires femte erobring udføres a’ ’Gudinden
Danas folk’ Tuatha De Danann.
Den tredje og femte erobring i
Invasionernes bog foregår i virkeligheden på
øen Rügen og i Pommerns søland i
Nordtyskland – og i det nuværende Danmark
der kaldes ’verdens nordlige øer’.
Tuatha Dé Danann – eller gudfolket Danann
– er danaerne på Sjælland, Lolland, Falster,
Møn, nordvestskåne og øerne rundt om som
hjælper deres germanske nabofolk nemederne
(Niemcy på polsk og Nemetsko på russisk)
med at tilbageerobre det land fomorerne har
stjålet fra dem. Fomorerne har troligt sit navn
fra Po Morze som er det slaviske (Polske)
navn på Pommern og det betyder noget så
enkelt som ’ved havet - på havet’ – Po
Morze. Vi ka osse kalde fomorerne for
kystfolket eller havfolket.
Det ska troligt forstås sådan at en germansk
stamme Nemed (Polsk Niemcy, russisk
Nemetsko, begge to slaviske navne på
Tyskland) har været i kamp med folket
fomorerne fra Pommern, på polsk Po Morze.
Den befæstede by er Bergen på øen Rügen i
den vestlige del a’ Pommern. Irerne kalder
byen Tor og den hellenske sanger Homer
kalder byen for Troja.
Fomorernes befæstning Tor Conan er troligt
Bergen på øen Rügen som ligger i den tyske
del a’ Pommern. Øens gamle danske navn var
Ry eller Ryø. Bergen ligger på en lille bakke
og straks uden for Bergen (eller Troja) findes
den 90 meter høje bakke Rugard hvorfra man
ka overskue det meste a’ Rügen. Eller Tory
som Invasionernes bog kalder byen Bergen
og øen Rügen.
De nordiske ord trojeborg og trojaborg
betyder en by eller et område med labyrintisk
struktur, og øen Rügen har mange bugter,
vige og bælter.

Den tredje erobring a’ Eire (Irland) blir Nemederne er troligt den germansk
udført a’ nemederne.
folkestamme som Julius Cæsar kalder
Den fjerde erobring blir udført a’ folket Fir nemeter. Navnet er ophav til det slaviske
Bolg. Det er en historisk invandring fra Builg
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navn på Tyskland nemlig polsk Niemcy, I bronsealderen var pilene blevet mindre
tjekkisk Nemecko, russisk Nemetsko.
men med samme gennemslagskraft. En jæger
eller kriger kunne altså medføre flere og
Tuatha Dé Danann betyder ’gudinden Danas ligeså effektive pile end tidligere.
folk’ eller danaerne. Danaerne omfatter flere Læs mere om bronsealderens giftstoffer i
folk end blot de nuværende danskere i kapitlet Navnet Egypten betyder gift, droger
Danmark. I moderne nordiske sprog svarer og medicin.
Tuatha Dé Danann nærmest til nordboer,
fortrinsvis folkene i bælthavet og egnene runt I kampen mod fomorerne bruger dananns
om Kattegat og Skagerrak.
kriger Lug Lamfhota (Oldirsk ’lug’ lys og
Ifølge Invasionernes bog har danaerne ’lamhfhada’ langarmet, med lang hånd) en
(Tuatha Dé Danann) skaffet sig store insigter stenslynge. Navnet Lug Lamfhota betyder i så
i overnaturlige ting og er blevet dygtige i alle fald ’lyshåret mand med stenslynge’.
kunstarter. Ifølge Odysseen har danaerne Hele denne historie foregår troligt omkring
skaffet sig insigt i giftstoffer, blandt andet 1230 f.kr og er osse beskrevet i Iliaden og
kunne de forgifte pilespidser og på den måde Odysseen.
dræbe fjender med små pile på større avstand Iliaden og Odysseen bruger navnet Ilion for
end tidligere. Det betød at selv et strejfskud øen Rügen og søsletten rundt om. Landskabet
kunne være skadeligt eller dræbende.
hedder Pommerisches Seeplatte på tysk og
Pommern
Lakeland
i
turistguider.
Fir Bolg - hvem er de egentlig
Invasionernes bog (Lebor Gabála ) er en
samling myter på prosa fra 1200-tallet som
menes at berette øen Eires historie siden
syndfloden. Den beskriver at øen Eire
(Irland) blir invaderet a’ seks folkeslag,
hvora’ det fjerde er Fir Bolg. De evige
plageånder fomorerne har jaget nemederne
bort fra landet til deres forfædres land
’Grækenland’, til England og til ’verdens
nordlige øer’.
Folkegruppen Fir Bolg er den gruppe
nemeder der vender tilbage fra ’Grækenland’.
I ’Grækenland’ lever de under slavelignende
livsforhold, blandt andet blir de tvunget til at
bære jord til deres stenede jordlodder. Det gir
dem tilnavnet Fir Bolg der kan betyde
’sækkefolket’, hvad der ikke er en trolig
forklaring. De vender tilbage til deres
hjemland Irland, hvor de besejrer fomorerne.
Derefter hersker de i 37 år, genopretter
kongedømmet og infører retfærdige love.
Deres navn Fir Bolg kan betyde
’sækkefolket’, men osse ’folket fra Builg’
eller ’folket fra Belgae’. De er altså muligvis
kommet fra området øst for Rhinen i det
nuværende Nederland og Belgien. I England
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bosætter de sig i Hampshire og Wiltshire, og i
Irland over hele Eire.
En engelsk historiker peger på, at bortset fra
Færøerne, er grevskabet Donegal i
Nordirland det eneste sted i Vesteuropa hvor
kvinder bar en ’leypur’. En leypur er en
fiskekurv eller pakkurv der bæres på ryggen
støttet a’ et pandebånd.
Fir Bolg består selv a’ tre grupper nemlig
Domnan, Galioin og Lagin. Øen Irland har
fire landsdele der hedder Connacht, Leinster,
Munster og Ulster. Stednavne fra Fir Bolg
findes mest i nord og vest.
Domnan bosætter sig i nordvest i grevskabet
Mayo. Deres navn findes over hele Irland, for
eksempel det irske navn Inber Domnain som
er Malahide bugten i grevskabet Dublin.
Galioin bosætter sig i landsdelen Leinster i
grevskaberne Wicklow, Kildare og Cavan,
men de boede osse i egnen nær grevskabet
Mayo.
Lagin gir deres navn til landsdelen Leinster.
De bosætter sig både i Leinster og i
landsdelen Connacht.
Fir Bolg blir besejret a’ det femte
erobrerfolk Tuatha Dé Danann i det første

slag ved Mag Tuired. Den siste Fir Bolg Det er snarere Fir Bolg der har bygget
konge Eochaid mac Eirc falder i slaget. befæstninger i Armagh og Antrim.
Parterne slutter fred og Fir Bolg trækker sig
Fir Bolg er altså et ægte keltisk folk, troligt
tilbage til Connacht.
et keltisk folk fra østsiden a’ floden Rhinen i
det nuværende Nederland og Belgien. Fir
Fir Bolgs folk er ophav til mange navne Bolg er et P-keltisk folk som senere blir fulgt
efter bare 37 år ved magten, mens fomorer, a’ K-keltiske folk. P-kelterne har ord med
nemeder, Tuatha De Danann – det er danaer, bogstavet P som K-kelterne ændrer til F da de
og mileser ikke gir nogen stednavne trods senere kommer til Irland. Fir Bolg anses at
massiv tilstedeværelse og mange år som være en del a’ folket med navnet Erainn herskere.
irer.
Nemederne nævnes i Invasionernes bog Fomorerne angriber nemeder og danaer,
(Lebor Gabala) at ha bygget to befæstninger men aldrig Fir Bolg, hvilket jo osse er
–en i Armagh og en i Antrim. Det ka selvklart eftersom de to folk har aldrig mødt
nemederne ikke ha gjort eftersom de er et hinanden. Fir Bolg var bosat på Irland og
folk der boede ved Østersøen i det gamle fomorerne var bosat syd for Østersøen i
Prøjsen.
Pommern i Nordtyskland og i det nuværende
Polen (Po Morze).
Fir Bolg og Færøerne
Færøerne ligger næsten midt mellem
Skotland og Island og cirka 575 km vest for
Norge. Færøerne er en del a’ det
nordatlantiske basaltområde om omfatter
nordøstirland,
Vestskotland,
Færøerne,
Island, Jan Mayen og dele a’ Øst- og
Vestgrønland. Færøerne blir troligt beboet fra
år 650 a’ keltiske irer der har myter om ’de
saliges øer’ som findes et sted derude i havet.
Den første færing vi kender hedder Grim
Kamban, hvor Grim er et norsk navn og
Kamban er et irsk navn der betyder ’den
halte’. Der er spekuleret i om Grim Kamban
måske kommer til Færøerne via øen Man,
Irland eller Hebriderne.
På 1100-tallet og frem har man et
bispedømme ved navn Sodor, et navn der er
avledt fra færøsk Sudreyjar og som betyder
’Sydøerne’. Sydøerne omfatter de Ydre
Hebrider, Skye, Mull, Jura og Islay alle i
Skotland, og øen Man i det Irske hav.

I Invasionernes bog nævnes at Fir Bolg ka
ha sit navn fra en tordengud ved navn Bolg,
osse stavet Bolga og Bulga, irsk - ’lyn’. Ud
for byen Bodø i Nordnorge ligger en beboet ø
ved navn Bolga.
Inbyggerne på Færøerne hedder færing og
på den nordfrisiske ø Führ hedder inbyggerne
ferring. Når vi trækker en linje fra øen Führ
ned gennem Nederland og Belgien, over
England, Irland og Hebriderne og op til
Færøerne, så får vi områderne hvor Fir Bolg
er nævnt.
Det tyder på at Fir Bolg var et søfarende
folk i slægt med friser og færinger.
Det tyder osse på at færingerne og dermed
deres land Færøerne har sit navn fra forledet
Fir i Fir Bolg. Måske betyder navnet Fir Bolg
noget så enkelt som Fir-folket – eller blot
færinger.

Fomorer, nemeder og Tuatha De Danann – hvem er de egentlig
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De var alle tre germanske stammer som
boede i Danmark og Skåne nord for
Østersøen - og i Pommern (Po Morze) syd for
Østersøen. Øen Rügen og Pommerns
sølandskab ligger midt mellem dem. Byen
Bergen på Rügen kaldes Tory i Invasionernes
bog - Lebor Gabala – og Troja i Iliaden.
Tuatha De Danann er danaerne som bor i
det nuværende Sjælland, Lolland, Falster,
Møn og Skåne. Danmark kan ha sit navn fra
Dana og Danu som i den indiske digtsamling
Rigveda betyder ’strøm’ og ’vand’. Navnet
findes i flodnavnet Donau på tysk og Duna på
ungarsk.
I så fald betyder navnene danaer, daner og
dansker ’havfolk’.

forsvarerne har hældt ned over tårnets sider,
hvorefter det er frosset til is.
I Iliaden kæmper danaer og troer krigen
mod Troja i et ægte nordisk vintervejr:
- … det blæste en iskold vind fra nord,
- sneen fald tykt fra oven og lagde sig på
marken som rimfrost,
- bidende kold, og skorper a’ is klædte vores
skjolde (Od.14-475).
- Jeg er nok snart et lig for kulden slår mig
ihjel (Od.14-487).

Prusisk (prøjsisk) er i øvrigt et P-sprog, det
vil sige at de fortrækker P i stedet for F. For
eksempel hedder fod ’peda’ og fomorer
hedder ’pa mari’ – lissom det slaviske navn
Po Morze. Nabosprogene lettisk og litauisk er
Fomorerne boede i det nuværende Pommern osse P-sprog.
i Tyskland og i Po Morze i det nuværende
Polen. Pommern hedder Po Morze på slavisk Nemederne er den germanske stamme der er
(polsk) og det betyder ’ved kysten – ved ophav til de slaviske navne på Tyskland som
havet’. Prusisk (prøjsisk) Pa Mari betyder russisk Nemetsko, tjekkisk Nemecko og polsk
osse ’under havet, ved havet’. Fomorernes Niemcy. På ungarsk betyder Német ’tysk’ og
navn betyder i så fald ’havfolk’ eller Németország ’Tyskland’. I Invasionernes bog
’kystfolk’.
og andre steder nævnes at de kommer fra
Det er troligt at fomorerne er de første Skytien ved Sortehavet, det Kaspiske hav
kendte prøjsere og at danaerne i Iliaden driver eller Grækenland. Nemederne brugte selv
prøjserne op til det senere østprøjsen og på navnet Feni om sig selv, det betyder
den måde hjælper sit germanske nabofolk underforstået ’ægte’ irsk.
nemederne med at komme tilbage til År 59 f.kr opfinder den romerske hærfører
kystlandskabet ved øen Rügen i Pommern. I Julius Cæsar navnet Germani som navn for
så fald er fomorerne forgængere til de senere området nord for Rhinens nedre løb. Navnet
prøjsere – prusisk (prøjsisk) ’Prusa’ - og germaner bruges derefter som overordnet
kasjuber, som er den nuværende slaviske fællesbetegnelse for folkene i Germani –
befolkning i Po Morze i Polen.
Germanien – som for eksempel nemeterne.
På irsk staves fomorerne som Fomoiri og Han kunne ligeså godt ha brugt den største
Fo-Muir der fortolkes som irsk muir – ’hav’. folkegruppe sveberne som model for navnet.
Fomorernes krigsgud hedder Neit. Det I så fald ville vi nu for tiden ha haft en
prusiske (prøjsiske) ord ’nertjas’ betyder svebisk sprogstamme og et svebisk urfolk, på
’vrede, raseri’.
samme måde som at vi har en indo-europæisk
sprogstamme, der jo aldrig har eksisteret.
Fomorerne har to høvdinge eller konger, den Den græske geograf Strabon (cirka 64 f.kr –
ene hedder Morc og kommer fra Afrika, 24 e.kr) skriver i sit hovedværk Geografiká
navnet lyder jo osse som ’mørk’. Den anden (1,3):
hedder Conan og han blir dræbt da - Sveberne er altså de største, for deres
nemederne intar fomorernes befæstning Tory, område strækker sig fra Rhinen til Elben.
eller Troja som den hedder i Iliaden. De fleste folk syd for Rhinen kalder Julius
Invasionernes bog omtaler Conans tårn som Cæsar for galler i stedet for det gængse
værende a’ glas, det er snarere vand som kelter.
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Gaius Iulius Caesar skriver i Gallerkrigen
(1,51,2):
- Først nu førte germanerne, tvunget a’
omstændighederne, deres styrker ud a’ lejren
og lod dem ta opstilling stammevis med lige
store
korte
mellemrum:
haruder,
marcomaner, triboker, vangioner, nemeter,
sedusier og sveber.
tum demum necessario Germani suas copias
castris eduxerunt generatimque constiturunt
paribus intervallis – Harudes, Marcomanos,
Tribocos, Vangiones, Nemetes, Sedusios,
Suebos -, omnemque …
Den romerske historiker Cornelius (eller
Gaius) Tacitus (cirka 56 – 120 e.kr) overtar
Cæsars begreb germaner og i skriftet
Germania (28,4) omtaler han nemeterne:
Selve Rhinens bred bebos a’ stammer der
utvivlsomt er germaner, nemlig vangioner,
triboker og nemeter.
ipsam Rheni ripam haud dubie Germanorum
populi colunt, Vangiones Triboci Nemetes.

oprindelige navn er Gutland og en inbygger
på Gotland kaldes end i dag for en gute.
Gotland er i virkeligheden et nedertysk –
plattysk - navn på øen. Sproget gutnisk var et
selvstændigt oldnordisk sprog på linje med
olddansk og oldsvensk. På østsiden a’
Gotland ligger en lignende borg som Visby
på en klippe ved Östergarn, og med en smuk
naturhavn.
Nord for Gotland ligger øen Fårö, der er et
smalt sund mellem de to øer. I Odysseen
(Od.4-355) strander Menelaos på øen Faros,
der ligger en dags sejlads fra fastlandet,
Egypten som han siger i sin beretning. På øen
er det bare muligt at skaffe føde ved fiskeri.
Der findes ganske vist sæler, men det kræver
list at fange dem. Odysseen beskriver
hvordan Menelaos og hans mænd fanger fire
sæler (Od.4-436). Egypten som omtales, er
troligt goternes land eller deres forfædre som
boede i floden Wislas store delta i det
nuværende Polen, samme sted som de senere
visigoter beboede. Faros er Gotska Sandön.

På et tidspunkt i deres historie forsøger
nemederne på øen Eire at erobre et tårn a’
guld på en ø i havet, men bare et a’ 34 skibe Den historiske tid for konflikten mellem
går ikke tabt ved angrebet.
nemeder og danaer på den ene side og
fomorer på den anden side sker omkring 1230
I Odysseen kommer Odysseus til fajakernes f.kr og foregår på Rügen og i kystlandskabet i
ø Skeria, hvor dronning Arete og kong Pommern i Nordtyskland.
Alkinoos bor (Od.7-82). Deres slot hvor:
Syd for det Kaspiske hav findes folket
- væggene var dækket a’ blinkende kobber mederne på 600-tallet f.kr. Mederne styrtede
langs bygningens sider
riget Elam, og sammen med Babylon det
- og med en liste i mørkeblå emalje var de assyriske rige. Et sydligt navn meder som
øverste kanter smykket.
ligner navnet nemeder nord for Sortehavet.
- Porten var helt a’ guld og den lukkede det Der findes en del folkeslag nord og syd for
indre palads,
Sortehavet med næsten ens navne.
- poster a’ sølv stod højt på tærsklen som var
smedet a’ kobber,
Sagnet om fajakernes eventyrlige slot findes
- karmen var osse a’ sølv og dørenes måske bevaret i en gammel litauisk saga.
håndgreb var a’ guld (Od.7-86).
Denne litauiske saga beretter om
I sandhed en flot bolig. Det ka være dette havgudinden Jurate som bor i et ravslot i
palads nemederne mislykkes med at plyndre. Østersøen. Hun er den smukkeste a’ alle
Fajakernes ø er troligt Östergarnsholm øst gudinder, og hendes slot er flottere end alle
for Gotland og Skeria er skærgården nord for andre, enten de er bygget a’ krystal eller guld
Gotland, strækkende sig mellem Roslagen i eller sølv. Hun blir forelsket i en jordisk
Sverige og Finland. Fajakernes borg og fisker Kastytis og tar ham med til sit slot.
Alkinoos palads ligger på Östergarnsholm og Tordenguden Perkunas blir fortørnet eftersom
stranden hvor Odysseus går i land er bugten han har planlagt at hun ska giftes ned
syd for Sandviken, et smukt sted. Gotlands vandguden Patrimpas. Perkunas sender et lyn
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som sprænger ravslottet i stykker. Hver gang
det stormer skyller bølgerne rav fra Jurates
slot op på Østersøens strande. Jurate selv står
bundet i kæder ved slottets ruiner og gennem
larmen fra stormens vinde og bølgernes brus
ka man høre hendes gråd. Hendes tårer flyder
i land som små dråbeformede ravstykker.

Jurate har sit navn fra ordet jura der betyder
hav på litauisk. Hendes navn ka lettest
oversættes med Den lille Havfrue, samme
navn som en fortælling skrevet i 1837 a’ den
danske digter Hans Christian Andersen.

Fir Bolg og irske stednavne
Fir Bolg er det fjerde invasionsfolk i Lebor
Gabala - Invasionernes bog. De består a’ tre
grupper nemlig Domnan, Galioin og Lagin og de hersker i 37 år. Navnet Fir Bolg
betyder ’mænd fra Bolg, og det antyder at de
er invandret fra Builg eller Belgae. Altså fra
det nuværende Belgien.
Øen Eire har fire landsdele der hedder
Connacht, Leinster, Munster og Ulster.
Stednavne fra Fir Bolg findes mest i nord og
vest på øen Eire.
Domnan bosætter sig i nordvest i grevskabet
Mayo. Deres navn findes over hele Irland, for
eksempel det irske navn Inber Domnain som
er Malahide bugten i grevskabet Dublin.
Galioin bosætter sig i landsdelen Leinster i
grevskaberne Wicklow, Kildare og Cavan,
men de boede osse i egnen nær grevskabet
Mayo.
Lagin gir deres navn til landsdelen Leinster.
De bosætter sig både i Leinster og i
landsdelen Connacht.
Fomorer og irske stednavne.
Fomorerne har ikke været ophav til nogen
stednavne i Irland.
Nemeder og irske stednavne
Nemederne har ikke givet navn til nogen
stednavne i Irland. Det nævnes i Lebor
Gabala Érenn - Invasionernes bog - at de har
bygget to befæstninger – en i Armagh og en i
Antrim.
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Mileser og irske stednavne.
Mileserne har ikke været ophav til nogen
stednavne i Irland.
Tuatha De Danann og irske stednavne.
Tuatha De Danann er ikke nævnt for at ha
grundlagt nogen by eller befæstning i Irland.
Fir Bolgs folk er ophav til mange navne
efter bare 37 år ved magten, mens fomorer,
mileser, nemeder og danaer ikke gir nogen
stednavne trods massiv tilstedeværelse og
mange år som herskere.
Fir Bolg er altså et ægte keltisk folk, troligt
et keltisk folk fra østsiden a’ floden Rhinen i
det nuværende Nederland og Belgien. Fir
Bolg er et P-keltisk folk som senere blir fulgt
a’ K-keltiske folk. P-kelterne har ord med
bogstavet P som K-kelterne ændrer til F da de
senere kommer til Irland. Fir Bolg menes at
være en del a’ folket med navnet Erainn, det
vil sige irer.
Fomorerne angriber nemeder og danaer,
men aldrig Fir Bolg, hvad der jo osse er
selvklart eftersom de to folk har aldrig mødt
hinanden. Fir Bolg var bosat på Irland og
fomorerne var bosat syd for Østersøen i
Pommern i Nordtyskland og i det nuværende
Polen i landskabet Po Morze.
Danaerne var bosat på de danske øer og
nemederne var bosat på Rügen og i
Pommern.

Odisse på Irland og i Skotland

Odisse på Irland
Odisse og den irske kæmpehjort
Odisse i Skotland
Rockall – monsterklippen i Nordatlanten
På en a’ sine rundrejser kommer Odisse –
Odysseus - til øen Ajaje. Det er den grønne ø
Eire – osse kaldet Irland. Derfra tar han en
kort tur til folket kimmererne. Det er de
kimrisk talende folk i Skotland, England og
Wales.

Gudinden Kirke har sit palads nær borgen
Grianan Aileach – eller Aileach Neit - ved
byen Derry. Ved sin avrejse fra
bordelmamma Kirke blir han advaret om den
farlige klippe Rockall midt i Nordatlanten
350 km vest for den skotske ø Kilda.

Odisse på Irland
I Odysseen kommer Odysseus til øen Ajaje,
det er den grønne ø Eire:
- Derpå kom vi frem til Ajajas ø, og der
boede
- Kirke, den hårfagre mægtige gudinde med
menneskestemme.
- Hun var søster til den snu og skarpsindige
Ajetes (Od.10-135).
Ajetes blir kaldt snu fordi han engang brød
et løfte til argonauten Jason – osse stavet
Iason og Iëson.
Øen Eire nævnes en gang til i Odysseen da
Odysseus vender tilbage efter sit besøg i
kimmerernes land – det er Skotland, England
og Wales:
- Vi kom tilbage til øen Ajaje igen, der hvor
solen rejser sig
- og den morgentidlige Eos har sit palads
hvor lysstråler danser (Od.12-3).

Runt om slottet ser de med forskrækkelse
mænd som Kirke har forvandlet til ulve og
løver og logrende hunde (Od.10-212). Mens
de står uden for slottet ka de høre Kirke
synge med fortryllende stemme og alle
undtagen Eurylochos går in til Kirke og
hendes tjenerinder. Det går galt for Odisses
mænd
her
i
Kirkes
bordel
og
forlystelsestempel. De får drikkevarer spædet
med hallucinogener. Kirke laver:
- En blanding a’ gedeost, lysegul honning og
mel som hun
- rører sammen med pramnisk vin. Men deri
lægger hun osse
- onde urter, så at de helt ska glemme deres
hjemland.
- Mændene har knapt tømt sine bægre førend
Kirke
- gir hver eneste et rap med troldstaven og
Odysseus kommer til Ajaje med to skibe derefter låser dem inne i svinestien.
med 22 mands besætning hver. Gudinden – - Nu er de svin, både med hoved og krop og
eller bordelmamma – Kirke bor i et palads på børster og gryntende lyde (Od.10-234).
vestsiden længst inne i fjorden Lough Foyle
nær borgen Grianan Aileach – eller Aileach Dette er
et
rigtigt
horehus
for
Neit. Odysseus sender den tapre Eurylochos forlystelsessyge sømænd. De blir forvirrede
a’ sted som leder for 22 kammerater :
og viljeløse, de leger selskabslege hvor de
- Skaren kom snart til Kirkes palads der lå i klæder sig i svinepelse, grynter som svin og
en dalgang,
lader sig spærre inne i svinestier hvor de ka
- bygget med polerede sten og med fri udsigt sove rusen ud.
til alle sider (Od.10-210, 10-253, 12-9).
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Guden Hermes skaffer Odysseus en
lægeplante med stoffer som ska gøre hans
fulde og omtågede mænd ædru og
arbejdsdygtige igen.
- Roden er sort men hvid som mælk er
blomsten
på
stængel,
- guderne kalder den Moly, for en dødelig
mand
vil
det
næppe
- lykkes og grave den op, men alt er muligt
for guderne (Od.10-304).
Denne lægeplante er sandsynligvis lægebaldrian – valeriana officinalis. Der findes
flere arter baldrian og artnavnet officinalis
betyder ’hører hjemme på apotek’. Planten
hedder legevendelrot på norsk og vänderot på
svensk.
Jordstænglen (rodknolden) og de mange
trævlerødder fra toårige planter blir brugt til
medicin mod uro, søvnløshed, hovedpine og
’dagen efter’ – tømmermænd. Rødderne
lugter lidt når de er friske, men får en stærk
lugt når de tørrer, ofte beskrevet som lugten
a’ sure sokker. Der går 4 – 5 kilo friske
rødder til 1 kilo tørret droge. Slægtnavnet
valeriana er kendt fra 900-tallet og det tyske
navn baldrian peger måske på den nordiske
gud Balder. Romerne kalder den stinkende
droge phu.
En slægtning er kattvändelrot (svensk) –
valeriana phu. Mange katte, rotter og
regnorme blir tiltrukket a’ den ildelugtende
tørre rod og drogen. Man havde rottefangere i
middelalderens byer, rotter kunne være en
plage. En rottefanger fra Hameln ved floden
Weser i Tyskland har måske brugt lugteposer
med netop læge-baldrian eller valeriana phu.
Historien udspiller sig 1284 i Hameln som
har fået invasion a’ rotter. Pied Piper lokker
med sin lugtepose – og sit fløjtespil – rotterne
ud i floden Weser ifølge historien.
Hans navn var Pied Piper. Pied var hans
stribede farveglade spraglede tøj og piper
betyder fløjtespiller – altså den spraglede
fløjtespiller.

betyder ’sort’ lissom grundstoffet molybdæn
der sværter sort ved berøring.
Nu ved vi at Odysseus ska bruge roden fra
planten moly til ildelugtende sorte
hovedpinepiller, der ska indtages som
tyggegummi og sluges. Besøget på Grianan
Aileach slutter da 22 fulde og ildelugtende
sømænd blir smidt ud fra bordellet. De var
klædt ud som grise og var fulde som svin.
I fuldskaben glemmer de deres yngste ven
Elpenor som sover rusen ud på taget. Han blir
vækket a’ stemmer og larm ved
kammeraternes avrejse:
- I hastværket glemmer han at ta samme vej
tilbage a’ trappen han er kommet
- går ligeud fra taget og styrter ned med
hovedet først og brækker halsen
- midt i leddet og hans sjæl vandrer til Hades
(Od.10-558).
De ror tilbage til Kirkes slot Grianan
Aileach og henter Elpenor som de brænder på
hans
ligbål:
- Men da den døde er brændt med sine våben
- rejser vi en gravhøj og sætter en gravsten
på
den,
- øverst oppe planter vi hans let håndterlige
åre (Od.12-13).
Senere blander bordelmamma Kirke – kaldet
gudinde i Odysseen – ’ond og listig’ en drink
til Odysseus (Od.10-317)
Han gennemskuer hendes onde hensigt og
takker nej. Han vil ha sine forgiftede mænd
gjort friske igen. Det blir de først da de får
modgift, som det sikkert har kostet dyrt at få.
En rigtig gang grov avpresning a’ betalende
gæster. Sådan ka det gå når søfolk går i land.
Læs mere om droger i kapitlet Odysseus
rejse til lotofagerne – blomsterspiserne.

Det virker som et bordel og det findes der en
forklaring på. Den finder vi hos fønikerne, et
handelsfolk der levede i bronsealderen, mest i
Middelhavet. Hos fønikerne blir unge kvinder
sat i et tempel som prostituerede, og det
Navnet ’moly’ hører sammen med ’sort’ i gælder alle uanset social position. Efter en tid
plantens rod. Det meste tyder på at ’moly’ i templet slipper de ud, ofte for at bli gift.
Denne mærkelige tradition oprører både
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grækere og senere romerne når de møder
fænomenet.
Templernes alfonser og bordelværtinder
kalder sig selv for præster.
Romerne sværtede fønikerne så meget de
kunne, så vi ved ikke rigtigt hvor udbredt det
er med tempelprostitution.
Traditionen med tempelprostitution har osse
forekommet i Indien.
Invasionernes bog - Lebor Gabala - fra
1200-tallet f.kr fortæller at det femte
invasionsfolk Tuatha De Danann har en stærk
befæstning ved navn Aileach Neit eller
Grianan Aileach på en bakketop otte km vest
for byen Derry. I Invasionernes bog kaldes
borgen for Aileach Neit, ’Neits klippe’. Neit

er fomorernes krigsgud. Det prusiske
(prøjsiske) ord nertjas betyder ’vrede, raseri’,
det ka ha tilknytning til krigsgudens navn
Neit. Borgens arkitekt og bygmester var
Rigin. Folkegruppen Tuatha De Danann har
besejret fomorerne tidligere i Irlands historie.
Det sjette invasionsfolk mileserne kommer
første gang i kontakt med Tuatha De Danann
ved Aileach Neit, da en milesisk ekspedition
lander i Derry og tar sig frem til borgen
Aileach Neit. Det hele slutter med at
mileserne invaderer Irland og besejrer folket
Danann. Derefter blir Irland delt sådan at
Danann får magten i underjorden og
mileserne hersker i verden oven jorden.

Odisse og den irske kæmpehjort
Før sit møde med Kirke i paladset er
Odysseus på jagt og møder en stor hjort med
en mægtig hornkrone - et gevir:
- Da forbarmede en gud sig over mig
ensomme vandrer,
- in på min vej sendte han en mægtig hjort
med et knejsende kæmpegevir (Od.10-157).

misvisende kaldes. På engelsk bruger man nu
for tiden navnet ’giant antler’, der enkelt ka
oversættes med kæmpehjort. Hjorten er en
uddød hjorteart Megaloceros giganteus der
levede i Europa og dele a’ Asien for 200.00010.000 år siden. Hjortens skulderhøjde var
1.8 - 2.0 meter og hannens vældige hornkrone
(gevir) kunne spænde over 3.5 meter.
Odysseen beretter ingående om Odysseus Kæmpehjorten er næsten ligeså stor som en
besvær med at nedlægge og få hjorten - ’det elg der dog har mindre hornkrone.
vældige dyr’ - med hjem til sine mænd Fra Danmark, Skåne og Irland kender vi til
(Od.10-168,10-171,10-180).
flere jordfund a’ kæmpehjorten.
Det lyder præcis som den sagnomspundne
irske kæmpehjort eller Irish Elk som den
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Odisse i Skotland
Under sit ophold på øen Ajaje (Eire) tar
Odysseus en tur til kimmererfolkets land og
by, en sejltur der tar hele dagen og slutter
sent om aftnen i mørke da de når frem til
stranden (Od.11-11). Stranden og byen ligger
skjult i tåge og skyer, og der er mørkt
eftersom solen lyser så sjældent over landet,
’der hviler en trykkende nat på de stakkels
dødelige’ (Od.11-19).
Det lyder som den skotske atlantkyst ved
øerne Islay, Jura, Mull og Skye når vejret er
som værst om efteråret og vinteren. Og hvor
der er mørkt, tusmørke eller dårligt lys i
december og januar.
Ønavnet Jura kommer troligt fra et keltisk
ord Deray – ’hjort’. På keltisk blir Deray i så
fald til Diuray der udtales ’djura’. Navnet
Jura betyder i så fald Hjortø. Dette er den
normale forklaring på Jura. Deray er ikke
navnet på dådyr eller hjort, hverken på irsk
eller kimrisk.
Jura udtales næsten som det danske tidligere
ønavn Djur – det nuværende Djursland.
Deray ser jo osse ud som et nordisk ønavn
Dyrø – i betydningen Hjortø.
Det lettiske og litauiske ord jura og det
prusiske (prøjsiske) ord jurjan betyder ’hav’.
Jura var beboet allerede 8000 år før Kristus.
Man har i øvrigt fanget hjorte – og måske
tidligere kæmpehjorten – på Jura. Man delte
en dal med stenmure som på dalens bund
havde en åbning til en halvcirkel med
stenmur hvor hjortene blev drevet in og
dræbt.
Læs mere om ønavnet Djur i kapitlet Øer i
Norden.

Her i tågens og skyernes land besøger
Odysseus de dødes skygger i underjorden og
her møder han sin mor Antikleia der er død a’
sorg fordi han ikke kommer hjem fra krigen
mod Troja. Hun troede han var død i krigen
(Od.11-85, 11-152).
Det er den eneste gang hans mor Antikleia
blir nævnt med navn i Odysseen (Od.11-85).
Isle of Skye hedder Eilean á Cheo på gælisk
og det betyder ’tågens ø’ - Island in the mist,
The Misty island’. Odysseen fortæller at
kimmerernes land og by er skjult i tåge og
skyer (Od.11-15).
I Odysseen (Od.10-507) fortæller Kirke at
en nordenvind vil føre dem til kimmerernes
land (Od.11-14). En færd mod nordøst ud a’
Lough Foyle fra Derry og senere med
nordenvind mod sydøst vil føre Odysseus og
hans mænd til Cymru - det er Wales.
Stednavnet Cymru udtales kimru og deres
sprog cymric udtales kimrik. Cimric er et Pkeltisk sprog, det vil sige de bruger lyden og
bogstavet P. Irsk er et K/G-keltisk (Q-keltisk)
sprog som ændrer ord der begynder med P til
F. For eksempel stednavnet Po Morje til
folkenavnet fomorer, der er navnet på folket
dananns modstandere i Invasionernes bog.
Den irske historiker Myles Dillon mener at
at de keltisk-talende folk nåede Britain – den
britiske hovedø - og øen Eire så tidligt som år
2000 f.kr. Odysseus rejse til Irland og
Skotland sker omkring 1240 f.kr og den viser
at Myles Dillon har ret - at det kimriske sprog
findes i Skotland, England og Wales før
1200-tallet f.kr.
Folkene som taler kumbrisk i Sydskotland,
walisisk i Wales og kornisk i Cornwall blir
kaldt ’Wealas’ eller waliser a’ sine nabofolk.
Stednavne som Edinburgh og Strathclyde i
Skotland er kimriske.
Bynavnene
Carlisle
og
Penrith
i
Nordengland er osse kimriske.

Odysseus er i så fald sejlet fra Derry på
Irland ud gennem fjorden Lough Foyle mod
nordøst til Islay og er gået i land på stranden i
bugten Loch Indaal. Det ka stemme med at de
sejler eller ror hele dagen og kommer frem
sent om aftenen. Længere mod nord ligger
Isle of Skye med sin store bugt Loch
Bracadale der vender mod sydvest og er På den anden side a’ Vesterhavet i
beskyttet a’ flere øer.
Himmerland i Jylland boede kimbrerne som
på 100-tallet f.kr angriber romerriget. På sin
vej fra Himmerland ned gennem Europa
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tilslutter andre folkeslag sig, måske flere med
keltisk inslag.
Nord for Sortehavet i det nuværende
sydrusland findes omkring 1200 f.kr en
folkegruppe der hedder kimmerierne. De er
mest kendt fra assyriske og græske kilder. De
kaldes kimmerier på græsk og gimirru på
akkadisk. Det akkadiske Gimirru er næsten

samme stavning som Cymru der er walisernes
eget navn på deres land Wales.
Fund fra den kimmeriske kultur findes frem
for alt i det sydlige Rusland.
Navnene kimmerer, kimbrer og kimmerier
findes altså tre steder. I Wales og Skotland, i
Jylland, og nord for Sortehavet i det
nuværende Rusland.

Rockall – monsterklippen i Nordatlanten
Ved avrejsen fra Ajaje – Irland - fortæller
Kirke at de ska færdes over Okeanos
virvlende vand til et sted hvor:
- Du får se at Pyriflegethon styrter sin strøm i
Acherons flod
- lissom Kokytos der er en del a’ det stygiske
vand,
- og her mødes de med et drønende brag ved
en klippe (Od.10-513).
De tre underjordiske floder er Acheron
’sorgernes flod’, Pyriflegethon ’den a’ ild
brændende’ og Kokytos ’jammerfloden’.
Det stygiske vand er Atlanten der kaldes
Styx ’hadfloden - den stygge’.
Det lyder som en vejrmelding for
Nordatlanten på en rigtig dårlig dag.

Området runt om Rockall er forholdsvis
grund, stort set 30-60 meter. Men cirka tre
kilometer øst for spidsen Rockall ligger
St.Helens rev som er en spids bjergkam midt
i Atlanten, 1.4 meter under havoverfladen på
det højeste sted. På de fleste søkort er revet
bare avmærket som en prik og cifrene 1.4
meter. Mellem Rockall og Skotland er der
kraftige havstrømme som går mod nord og
altid tidevandsstrømme. Her på position
57º35’48” nord og 13º41’19” vest står
klippen Rockall som et monster midt i den
stygiske flod – ’det frastødende stygge vand’.
Det ka være denne klippe Kirke på Ajaje
(Od.10-513) advarer Odysseus om.

Den 28 juni 1904 går et dansk emigrantskib
Ordene ’Okeanos virvlende vand’ og det D/S Norge på St.Helens rev og 620
’farlige
stygiske
vand’
lyder
som mennesker drukner, de fleste fra Norge. Otte
havstrømmene langs Skotlands vestkyst. Blir år senere den 14 april 1912 synker Titanic
man søudygtig her, så driver man enten mod ved New Foundland og 1500 a’ de ombordden ofte ugæstfri skotske vestkyst eller mod værende omkommer.
nordøst ud i Nordatlanten. Lever man længe
nok får man Nordnorge at se på avstand.
Det er fantastisk at Odysseen og Iliaden ka
berette både om Fluthäll på Gotland (Od.13Der findes mange klipper ud for Skotlands 160), om klippen Rockall ude i Nordatlanten
vestkyst og den mest kendte og frygtede er 350 kilometer vest for Skotland (Od.10-515),
den ubeboede klippeø Rockall der ligger 350 og om øen Samotrakes bakketop Hoch Hilgor
km vest for Kilda midt på den nordlige på Rügen (Il.13-11).
amerikarute.
Inden Odysseus kommer til øen Ajaje – Eire
Oprindelsen til navnet Rockall er usikker
- er han i laistrygonernes land der er befolket
men tros være skotsk gælisk Sgeir Rocail, der med høje og langlemmede mennesker,
betyder ’Skæret det hylende’ – det hylende
næsten jætter (Od.10-87). I dette land er
skær.
nætterne meget korte og dagene meget lange.
Det gæliske ord skerry stammer fra
Det lyder som Jotunheimen i Norge og
oldnordisk sker. Det moderne ord er skær
navnet Jotunheimen betyder netop jætternes
som i skærgård.
land.
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Man kommer til Jotunheimen fra Grianan Atlanten og in i
Aileach – eller Aileach Neit på Irland når Hardangerfjorden eller
man sejler mod nordøst forbi Islay og Jura i Jotunheimen.
Skotland. Derfra videre mod nordøst over
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Norge gennem
Sognefjorden til
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Odisse i Norge og på Færøerne - Føroyar
Odysseus på rundrejse i Nordatlanten
De høje laistrygoner i Jotunheimen i Norge
Uhyret Skylla, strømhvirvlen Charybdis og Saltstrømmen ved Bodø
Solgudens køer er samernes rener
Odisse hos nymfen Kalypso i en gjogv på Færøerne – Føroyar
Odysseus og Robinson Crusoe
Var bronsealderens nordboer i Nordamerika!
Odysseus på rundrejse i Nordatlanten
Fra øen Ajaje sejler Odysseus ud på det
åbne hav mod nordøst på kurs mod det der er
Saltstrømmen – norsk Saltstraumen - straks

syd for Bodø i Nordnorge. Under rejsen
kommer han forbi sirenernes ø.

Han er på en rundrejse der vil ta ham:
- til de høje laistrygoner i Jotunheimen i Norge,
- forbi uhyret Skylla og strømhvirvlen Charybdis – det er Saltstrømmen ved Bodø,
- til solgudens ø Thrinakies og solgudens køer – det er samernes rener,
- og til slut til gudinden Kalypso der bor i en hule i Ogygia - det er Gjogv på Færøerne.
De høje laistrygoner i Jotunheimen i Norge
Fjeldlandet Kjølen ligger nord for
Jotunheimen som bebos a’ jætterne der
kaldes laistrygonerne i Odysseen. Nord for
Jotunheimen
ligger
fjeldlandskabet
Trollheimen straks syd for byen Trondheim.
Mellem Jotunheimen og Trollheimen ligger
fjeldområderne Kjølen og Dovrefjell der
bebos a’ Dovregubben, en sagnfigur der ikke
er kendt for noget særligt. Dovregubben Dovremanden - er brugt som rollefiguren
’fjelltroll’ i Henrik Ibsens drama Peer Gynt.
Efter syv døgns sejlads kommer Odysseus:
- til Lamos land og den stejle by Telépylos
- hvor de høje laistrygoner bor og hvor den
hjemvendende hyrde
- hilser på den hyrde der driver sine dyr til
græsning.
- Ved at avstå fra sin søvn ka han fordoble
sin dagløn.
- ved først at vogte kvæg og derefter vogte
får,
- for både dag og nat følger hinanden tæt i
sporet (Od.10-81).
Odysseus er altså kommet in i en norsk fjord
nær Jotunheimen eller Trollheimen.

Det norske ord ’tele’ har flere betydninger
blandt andet ’hård grund’. Måske betyder
bynavnet Telépylos ’by på høj, hård klippe’
nærmest ’stenby, fjeldby’.
Navnet Jotunheimen er konstrueret fra
oldnordisk jotu – ’jætte’ og norsk heim
’hjem’. Navnet blev lanceret a’ den norske
digter Aasmund Olavsson Vinje (1818 –
1870). Navnet Jotunheim – oldislandsk
Iotunheimr – er kendt fra nordisk mytologi.
De sejler eller ror in i en fjord hvor:
- …, ingen stormbølge eller krusning
- nogensinde rejste sig der, og vandet lå
blank som et spejl (Od.10-93).
Kong Antifátes datter var høj og smuk
(Od.10-106). Hans kone var stor som en
fjeldtop (Od.10-113).
De høje og langlemmede laistrygoner var
nok ikke særlig høje sammenlignet med
moderne nordboer. Det var snarere Odysseus
og hans mænd der var korte i læsten. Laistrygonerne var derimod store i læsten.
Det oldnordiske ord leistr betyder i øvrigt
’strømpefod’ og det oldengelske ord læst
betyder ’fodsål’.
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Etruskerne kalder jo Odysseus for Nanu Irland i landskabet Connemara længst ude i
efter det græske ord nano der betyder dværg nordvest.
og lille.
Måske ligger Lamos land og byen Telepylos
Der findes en bosætning fra bronsealderen
i virkeligheden her.
på toppen a’ halvøen Renvyle der ligger på
Uhyret Skylla, strømhvirvlen Charybdis og Saltstrømmen ved Bodø
På vej til solgudens ø Trinakies passerer
Odysseus uhyret Skylla og strømhvirvlen
Charybdis.
Han er i virkeligheden i Nordnorge og ror in
gennem Saltstraumen til den 192 kvadrat km
store Skjerstadfjorden. Det er mest sikkert at
ro gennem Saltstraumen ved at færdes på
nordsiden a’ strømmen.
Det gør Odysseus osse selv om han ska ta
sig forbi den norske trold Skylla der netop
bor i en fjeldhule på nordsiden:
- Men til den ene side rejser to fjelde sig
- a’ hvilke den ene med sin spidse top når
højt op i himlen (Od.12-73).
- Halvvejs oppe i dette fjeld findes en mørk
hule
- der er vendt mod vest (Od.12-80).
- Der bor Skylla, det frygtelig gøende udyr
(Od.12-85).
Der er mange trolde i Norge og nu ved vi at
en a’ dem hedder Skylla. De to fjelde på
nordsiden a’ Saltstraumen er det 796 meter
høje fjeldmassiv Steigtind og den 1061 meter
høje Mjønestind.
- Klippen du ser på den modsatte side er ikke
så høj
- og den er tæt på – en pil når med lethed
over (Od.12-101).
- Der sidder Charybdis og svælger glubsk det
sorte havvand fra dybet.
- Tre gange hver dag slubrer hun in og tre
gange spyr hun
- voldsomt og larmende vandet ud igen. Pas
på når vandet blir suget in (Od.12-104).
- Derfor ska du helst styre dit skib tæt in
under Skyllas
- klippe og passere så hurtigt forbi som du ka
(Od.12-108).
Odysseus passerer altså Saltstraumen på
nordsiden og det er osse den traditionelle og
sikre måde at gøre det på selv i dag og selv
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med motor. Hver gang tidevandet vender er
den en meter store højdeforskel mellem
Atlanten og Skjerstadfjorden udjævnet. Nu er
der et lille tidsrum hvor selv større skibe ka
passere. Der er inført lodstvang for større
skibe fordi et stort skib bevæger sig så trægt
at det ikke ka manøvrere i den stærke strøm.
De to lokalaviser ’Nordlandsposten’ og
’Nordlands Framtid’, den lokale turistinformation og den lokale signalstation
informerer løbene om tidevand og strømforhold.
Odysseen gør strømhvirvlerne værre end de
er i virkeligheden:
- Men da hun igen sugede det salte vand in
blev strubens
- hvirvlende avgrund helt synlig …
- … og dybt dernede skimtede de bundens
blåsorte sand (Od.12-240).
Det er en kendt ammestuehistorie i
Nordnorge, at engang blev en båd med folk
trukket ned a’ en hvirvel og stod helt synlig
på bunden. Det er der ingen der tror på men
skrønen fortælles alligevel.
Saltstraumens trange passage er 150 meter
bred og 31 meter dyb. Bredden stemmer
ganske godt med Odysseens fremstilling at –
’en pil når med lethed over’ (Od.12-102). I
1978 færdiggjorde man en bro på 788 meter
med et største spænd på 160 meter og største
frie højde på 41 meter.
I løbet a’ seks timer presses vældige
vandmasser gennem Saltstraumen fire gange i
døgnet. I alt passerer 372 millioner
kubikmeter havvand med en fart på omtrent
22 knob eller fyrre kilometer i timen. På et
døgn flyttes vandmasser der ka dække 744
kvadrat km i to meters højde - eller det meste
a’ Storlondon.
De store strømhvirvler ka få et tværmål på
mellem ti og femten meter.

Strømmen er stærkest ved nymåne og
fuldmåne. Det siges at strømmen er aller
stærkest på langfredag og det er meget troligt.
Det skyldes at påskedag falder på den første
søndag efter den første fuldmåne efter den 20
mars, hvad der næsten altid er den første
fuldmåne efter forårsjævndøgn.
Det lokale museum udstiller en båd der er
specielt konstrueret til Saltstraumen. Den er

utrolig let at ro og manøvrere med i stærk
strøm.
Der findes fem kendte malstrømme i verden.
Det er Saltstraumen og Moskstraumen i
Nordnorge, Naruto i Japan, Corryvreckan
mellem øerne Scarba og Jura i Skotland, og
Old Sow mellem New Brunswick og Maine i
USA.

Solgudens køer er samernes rener
Vel inne i Skjerstadfjorden tar Odysseus sig
i land på solgudens ø Trinakies. Det ka være
halvøen med landbrugsegnen Naurstad og
Holand der har flere store gårde efter
nordnorske forhold. Straks nord for Holand
over det lille sund findes en 4000 år gammel
helleristning a’ en elg.
Nord for Skjerstadfjorden ligger fjeldet
Mjønestind på 1061 meter og syd for fjorden
de flotte Børvasstinder på 1080 meter.
Længere inne i Skjerstadfjorden ligger
Valnesfjord der har et større landbrugsområde.
I dette flotte landskab omgivet a’ høje fjelde
havde samerne tidligere deres sommerophold
for renerne.
Odysseen kalder samernes rener for
solgudens køer. Solguden er en vigtig gud i
Norden, han bringer midnatssolen med sig.
Om vinteren er han savnet på grund a’ al

mørke og kulde. Her venter Odysseus på god
vind mod syd:
- Det blæste søndenvind uavbrudt i en måned,
- derefter kun vinde fra øst og syd (Od.12325).
Vinde fra sydlig retning bringer ofte dårligt
vejr og regn til Nordnorge.
Gudinden Kirke på øen Ajaje har advaret
ham mod at stjæle nogen a’ solgudens rener,
det vil bringe ulykke. Til sist er de så sultne
og hungrige at de alligevel stjæler rener fra
de fredelige og forsvarsløse samer:
- I seks hele dage festede mine trofaste
kammerater (Od.12-397).
- … på den syvende dags morgen
- løjede vinden a’ og stormen sluttede at rase
(Od.12-399.
Beskrivningen a’ solgudens ø Trinakies ka
stemme med flere egne i Nordnorge.

Odisse hos nymfen Kalypso i en gjogv på Færøerne – Føroyar
Omkring 1250 f.kr strander en mand på
Færøerne, måske længst i nord på Østerø.
Måske er han en sømand der er drevet i land
efter en skibsulykke. Måske er han en irer
eller en kimrisk talende skotte. Eller en
nordbo fra danaernes stamme. Han blir i al
fald først fundet efter otte trøstesløse år i total
ensomhed.
I Odysseen blir Odysseus udset til at være
denne stakkels vinddrevne mand:
- I ni dage drev jeg omkring men den tiende
nat

- blev jeg a’ guder ført til Ogygias ø og
Kalypso (Od.12-447).
Et andet sted har Odysseen forlænget
drivturen:
- Først i går efter tyve dage blev jeg reddet
fra det vinrøde hav (Od.6-170).
Vores ukendte mand er kommet til
Færøerne fra Eire eller Skotland. Det tar
nemlig cirka ti dage at drive med
Golfstrømmen fra Skotland til Færøerne.
Selve navnet Ogygia er a’ kimrisk
avstamning. Odysseus er kommet til en gjogv
på Østerø på Færøerne.
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En gjogv er en særlig type naturhavn på
Færøerne. Det er en dyb grotte eller en særlig
slags grottelignende dybe og smalle vige. En
gjogv dannes ved at havet udhuler og
underminerer klippen der består a’ flere lag
med tuf og vulkansk aske.
Ordet udtales djegv, djegev, jeack. Omtrent
som den engelske udtale a’ navnet George ’djordj’. Ordet gjogv staves osse gjair.
Det kimriske ord ogof betyder hule, grotte,
’hybel’. (-au, - fau, -feydd). Det udtales
’ogov’. Det ingår med stavningen ogoch i
verdens
længste
stationsnavn
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllll
antysiliogogogoch. Altså Llanfair …. Ogoch.
Der står Llanfair på billetten.
Kommunen Gjogv på Østerø – på færøsk
Eysturoy - på Færøerne har 65 inbyggere.
Man ska ikke snyde sig selv for en tur til
Gjogv med den særprægede naturhavn og
smukke beliggenhed nordøst for Færøernes
højeste fjeld Slættaratindur på 882 meter.
Odysseus bor i gjogven Ogygia hvor
ensomheden gør ham mere og mere nedtrykt
og fortvivlet:
- Han (Guden Hermes) fandt dog ingen
Odysseus for nede ved stranden
- sad den ædelmodige drot og græd som han
plejede at gøre
- og rev med mørke sukke sit plagede hjerte i
stykker
- mens han med tårefyldte øjne stirrede ud
mod det tomme hav (Od.5-81).
Det er et stort hav han stirrer ud over – det
er Nordatlanten. Han var der i mange år:
- Der var jeg i syv år og med tårer fugtede
- jeg hver dag de evigt holdbare klæder
gudinden Kalypso havde foræret mig.
- Men da det ottende år langt om længe var
kommet (Od.7-259).

Efter mange tomme år på øen får han
hallucinationer og begynder at se folk
omkring sig, helst en kvinde:
- Der (Ogygia) bor en datter a’ Atlas, den
snu nymfe Kalypso,
- hun har smukke fletninger, den forfærdelige
gudinde,
- og hun omgås hverken med dødelige eller
de evige guder (Od.7-245).
- Selv iførte gudinden sig en kåbe hvid som
strålende sølv,
- yndig og fager og fin. Om midjen bandt hun
et bælte
- der var smukt og virket med guld, og hun
viklede et slør om sit hoved (Od.5-230).
Hans depressioner vokser og han tænker på
selvmord. I sin opgivenhed tror han, at hvis
han gir efter og dør så blir han udødelig.
Gudinden Kalypso tilbyder Odysseus
udødelighed – altså døden:
- … øen hvor den lokkede nymfe Kalypso
- plejede kærligt om ham som en gud under
hele hans ophold (Od.8-452).
- … når jeg (Kalypso) har givet dig et
udødeligt liv
- ska du blive her og beskytte mit hus (Od.5208).
- Den hårfagre men osse rædsomme gudinde
ville gøre mig
- til en udødelig mand, fri for alderdommens
plager (Od.7-256, 23-335).
Efter otte år som skibbruden blir han fundet
a’ en fajakisk – eller fønikisk - ekspedition
der er på vej hjem fra Island, Grønland eller
Nordamerika. De tar ham med hjem til deres
hjemø Skeria, fajakernes ø.
Læs mere om Nordamerika i kapitlet Var
bronsealderens nordboer i Nordamerika.

Den græske forfatter Plutark (cirka 46 –
120) fortæller om en måneformørkelse i sit
skrift De facie quae in orbe lunae apparat –
I otte år går han i sit mere og mere udslidte ’Om synet i månen’. Skriftet er ikke bevaret i
tøj.
komplet form. Her nævner han at øen Ogygia
Gudernes budbringer Hermes rejser til findes i Atlanten fem dages sejlads vest for
Kalypso:
Britanien.
- over det uendelige store salte hav
Man har spekuleret i om antikkens folk
- hvor der ikke findes en by i nærheden med mener Irland her. Fem dages sejlads mod vest
mennesker (Od.5-100).
fører snarere til Island.
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Odysseus og Robinson Crusoe
Den første moderne oversættelse a’
Odysseen udkommer i England i 1708. I sang
fem, syv og otte beskrives Odysseus triste
skæbne som ufrivillig skibbruden på den øde
ø Ogygia i syv år.
I april 1706 kommer den engelske sømand
Johan Kelert tilbage til England efter at ha
været ufrivillig strandsat på den mennesketomme ø Ascension midt i Atlanten fra den
27 juli 1705 til den 27 mars 1706. Han blir
reddet a’ skibet Kronprins Christian fra det
Danske ostindiske Kompagni der var på vej
hjem fra Indien.
I 1715 kommer den engelske sømand
Alexander Selkirk hjem til England efter at ha
været sat i land og frasejlet i fem år fra 1709
til 1714 på den ubeboede ø Juan Fernandez
ud for Chiles kyst.
Det er meget muligt at Daniel Defoe har
kombineret disse tre historier om skibbrudne
søfolk til én historie da han i årene 1719 –
1722 skriver sin berømte bog ’The life and
strange surprizing adventures of Robinson
Crusoe, of York, mariner’.
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I bogen lykkes det for Robinson Crusoe at
organisere sit liv på sin øde ø. Daniel Defoe
opfinder et selskab til Robinson Crusoe,
nemlig en infødt som driver i land. Robinson
gir ham navnet Fredag.
Den svenske psykolog Eva Hoff har i en
avhandling undersøgt kreativitet, fantasi og
selvbilledet hos tiårige børn. Hver femte a’
disse børn har en fantasiven der ka ha mange
funktioner. De blir blandt opfundet som trøst,
selskab, motivation, selvregulering eller helt
enkelt for at sætte lidt farve på tilværelsen.
På samme måde går det i bronsealderen for
den stakkels sømand der strander ved Gjogv
på Østerø på Færøerne. Han opfinder en
gudinde, en ond fe eller troldkvinde ved navn
Kalypso. Hun holder ham som fange i syv år.
Denne sømands nedslående skæbne blir lagt
in i Odysseen som en a’ Odysseus oplevelser
på hans rundrejse i Nordatlanten og på de
britiske øer.
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Var bronsealderens nordboer i Nordamerika!
Færøerne ligger næsten midt mellem
Skotland og Island og cirka 575 km lige ud
for Norge. Færøerne er en del a’ det
nordatlantiske basaltområde der omfatter
nordøstirland,
Vestskotland,
Færøerne,
Island, Jan Mayen og dele a’ Øst- og
Vestgrønland. Færøerne var troligt beboet fra
år 650 a’ keltiske irer, der havde myter om
’de saliges øer’ som fandtes et sted der ude i
havet. Den første færing vi kender hedder
Grim Kamban, hvor Grim er et norsk navn og
Kamban er et irsk navn der betyder ’den
halte’.
Atten km syd for byen Gjogv på Østerø
ligger byen Funningur. Ifølge traditionen er
Funningur den ældste by på Færøerne
eftersom man tror at det var her den første
bofaste viking Grimur Kamban gik i land.
Stedet hvor Grim Kamban steg i land siges at
være Mulin længst ude på odden mod Kalsoy
i øst.
Der er spekuleret i om Grim Kamban måske
kommer til Færøerne via øen Man, Irland
eller Hebriderne. En engelsk historiker peger
på, at bortset fra Færøerne, er grevskabet
Donegal i Nordirland det eneste sted i
Vesteuropa hvor kvinder bar en ’leypur’. En
leypur er en fiskekurv eller pakkurv der
bæres på ryggen støttet a’ et pandebånd.
På 1100-tallet og frem fandtes et
bispedømme ved navn Sodor, et navn der er
avledt fra færøsk Sudreyjar som betyder
’Sydøerne’. Sydøerne omfatter de Ydre
Hebrider, Skye, Mull, Jura og Islay alle i
Skotland, og øen Man i det Irske hav.
Langs kysten på Færøerne ligger flere
fritstående klipper der er dannet a’ basalt og
tuf. De hedder dranger og ligner de
fritstående klipper rauker på Gotland.
Vest for byerne Gjogv og Finnungir på
Østerø ligger Eidi, en kommune på 650
inbyggere. Nord for Eidi ligger halvøen
Kollur, og fra Kollur ka man mod nord se to
75 meter fritstående høje klipper ude i havet.
Denne type klipper hedder dranger på færøsk.
Disse to dranger er døbt til Risin og
Kellingin, jætten og kællingen.

Når man ser de to klipper kommer man let
til at tænke på grækeren Platon og hans store
dialog Kritias der beskriver en stor ø Atlantis.
Atlantis lå vest for Herakles støtter og sank i
havet ved en stor katastrofe.
Her opstår tanken om Eidis dranger og
Herakles støtter ka være de samme. Måske.
Bronsealderens nordiske søfolk kendte
åbenbart til den ubeboelige klippeø Rockall
der ligger 350 km vest for Kilda midt i den
nordlige amerikarute.
Når vikingetidens nordboer kunne finde
vejen til Grønland og Nordamerika så kunne
bronsealderens nordboer osse. Måske fik
vikingetidens søfolk idéen til deres første
rejse fra gamle fortællinger.
Rejser over Atlanten skete ikke særlig
hyppigt i disse to tidsaldre. Det var mest
eventyr og efterforskning for at forbedre sit
levebrød.
Navigationen over Atlanten var ikke noget
stort problem.
Læs mere om fajakernes og vikingernes
sømandskab i kapitlet Fajaker på Gotland –
Skeria og Skärgården.
I maj 1954 var tre geologistuderende på
feltarbejde nær Peterborough nord for
Ontariosøen.
Her i skoven fandt de klippeflader med
næsten 900 helleristninger. De viser
skildpadder, slanger, fugle, og enkelte
mennesker og nogen små skibe.
I
dag
er
området
fredet
og
parkmyndighederne har rejst et hegn runt om
klippefladerne. De ingår i Petroglyphs
Provincial Park, Ontario, Canada.
Ordet petroglyph betyder stenbillede og det
er faktisk det norske ord for helleristning.
På helleristningen er inhugget dyr, fabeldyr,
et drageskib med 7 mænd, og en mand som
løfter en sol eller noget lignende over sit
hoved.
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Dette fund og flere andre i Nordamerika er
undersøgt a’ blandt andet professor Barry
Fell.
Barry Fell har skrevet flere bøger om
bronsealderen i Nordamerika.
Barry Fell og hans kone Renée havde lært
dansk for bedre at forstå Theodor Mortensens
havforskning. I 1953 er han i Danmark på et
studieophold på et år. Her får han inblik i
Danmarks og Nordens fortid, blandt andet
helleristninger.
Synet a’ Hjortspringbåden fra omkring 400
f.kr starter hans interesse for bronsealderen i
Nordamerika. Hjortspringbåden ligner meget
skibene fra bronsealderen 1700 – 500 f.kr.
Barry Fell lagde mærke til den slående
lighed med de skibe som polynesierne har
krydset Stillehavet med i over 2000 år.
Polynesierne har færdes over meget større
strækninger end fajaker og vikinger på
Nordatlanten.

John Winthrop den Yngre (1606 – 1676)
blev medlem i 1675 i Royal Society i London
som blev dannet 1660. Han sendte en
videnskabelig artikel ”Some Natural
Curiosities from New England” til selskabet
om disse iøjefaldende fortidsminder.
I slutningen a’ 1800-tallet avviser Royal
Society alle idéer om at nogen europæer
havde været i Nordamerika før Columbus.
Et sådant svar siger meget om hvad dette
”Videnskabelige selskab” er værd. Samme
selskab har godkendt at:
- gravpladsen Knossos på Kreta er et
”palads” og ”kongelig bolig”. Og at dette
”palads” er centrum i en egen kultur, den
minoiske.
Knossos er faktisk en gravplads i den
mykenske kultur.

Alle disse genfundne dysser og jættestuer er
ikke blevet dateret eller undersøgt i nogen
Man har tilmed fundet dysser og jættestuer i videnskabelig sammenhæng.
Nordamerika.
Læs mere om dysser og jættestuer i kapitlet
Man har fundet storstensgrave i staterne Odysseus rejse til kyklopen Polyfemos.
Vermont, New Hampshire, Massachusetts og
Connecticut.
Man har fundet dysser i Vermont, New
Hampshire og Massachusetts. En dysse i
North Salem, New Hampshire har en
overliggende sten på 90 tons.
De har navne som Mystery Hill, the Upton
Cave, Gungywamp, Calendar I og Calendar
II.
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Watland i Vesterhavet – Atlantis
Et sådant stort vade-land, eller nedertysk
Wat-land i Wattenmeer, ka være den
oprindelige ø Atlantis, græsk Atlant-is.
Vi kender til W-et der blir limet på foran et
ord fra Odysseens Ismar-os, der er dagens
Wismar ved Østersøen. Vi kender osse W-et
fra de nordiske ord som ord og orm der
hedder word og worm på engelsk.
Den græske historiker Platon levede 427 –
347 f.kr. Han har skrevet to dialoger –
samtaler - den korte Timaios og den store
Kritias, der begge beskriver det store ørige
Atlantis undergang.
Han har sin viden fra sin morbror Kritias
den Yngre, hvis oldefar Dropides var nær ven
med Athens berømte lovgiver Solon, cirka
640 – 560 f.kr. Solon har fået beretningen fra
nogen egyptiske præster ved templet i Sais i
Nildeltaet.
I slutningen a’ dialogen Kritias citerer
Platon Sokrates for at sige: Det er meget
vigtigt at dette her på ingen måde drejer sig
om et opdigtet eventyr, men om en i enhver
henseende fuldstændig sand historie.
I den lille dialog Timaios fortæller præsterne
i Sais:
Skytsgudinden for Sais hedder på egyptisk
Neith. De infødte siger at hun hedder Atene
på græsk. Folk i Sais er meget venligt
sindede mod atenerne og påstår, at de på en
vis måde er i slægt med grækerne.
Byen Sais ka være en a’ de invandrede
fomorers byer i Nildeltaet. Deres krigsgud
hedder netop Neit. Atene er jo de sjællandske
danaers største gud, hun hjælper danaerne
med råd og hjælp i krigen mod Troja. De
førprøjsiske fomorer er beslægtet med
danaerne og de taler samme sprog, et
stamsprog til prusisk (prøjsisk) og de baltiske
og nordiske sprog.
I Timaios fortæller præsterne Solon:
Vores skrifter fortæller om hvordan jeres by
(Aten) engang standsede en stormagt, der i
sit overmod stormede frem på én gang mod
hele Europa og Asien fra sit hjemsted ude i
Atlanterhavet.
Med Asien menes det nuværende Lilleasien,
osse kaldet Anatolien.

Visse samfund bryder sammen når de blir
ramt a’ katastrofer og modgang.
Naturkatastroferne omkring 1225 f.kr
ødelægger ikke danaernes samfundssystem.
Danaerne og andre folk i Norden er så godt
organiseret, at deres samfund ikke går i
opløsning. Det ka vi se på den effektive måde
de fører sig frem på i Middelhavsområdet.
Hettitterne og mange andre folkeslag blir
besejret a’ danaernes effektive krigsføring.
Det var bare Egypten der kunne vise
modstand, og selv her tvivler vi på at deres
beskrivning er helt sand. Fomorerne har trods
alt slået sig ned i Nildeltaet.
I faraos garde og i Egyptens hær findes
mange sardaner, troligt daner fra Sardinien.
Det ka betyde at de angribende danaer blir
mødt a’ nordiske fomorer og sardaner.
I Platons lille dialog Timaios fortæller
præsterne Solon om øriget Atlantis:
Udenfor den munding I (Grækerne) kalder
Herakles støtter (Gibraltar) lå der en ø, større
end Asien og Libyen tilsammen (Asien er
Lilleasien og Libyen er Afrika). Fra denne ø
kunne man sejle til andre øer, og fra disse
øer over til det overfor liggende fastland, der
omslutter dette hav.
Her ska vises at øen er Sjælland, de andre
øer er øerne i Bælthavet, og fastlandet er
Jylland.
På denne ø, der kaldes Atlantis, herskede en
stor kongemagt der beherskede denne ø,
øerne rundt om og dele a’ fastlandet.
Det stemmer at danaerne boede og herskede
på Sjælland, Lolland, Falster, mange øer i
Bælthavet, fastlandet Djursland i Jylland og
Skåne. De herskede over deres eget land.
Platons store dialog Kritias beretter videre:
Der var osse en mængde elefanter, for alle
dyr – både dem der lever i moser, søer og
floder – og dem der lever på bakker og på
sletter – finder her rigeligt med græs.
Dette er igen en beskrivning a’ den
frugtbare og frodige ø Sjælland. Egypterne
har ikke vidst hvad en elg er, de kalder den
en elefant.
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Fra Platons store dialog Kritias berettes her
i korthed at:
Alt dette skete for 9000 år siden på øen
Atlantis der er en flad slette med åser og
bakker ved kysten. Sletten er 3000 stadier i
den ene retning og 2000 stadier i den anden
retning.
En antik græsk stadion er 600 græske fod
eller 185 meter, og en kilometer blir i så fald
5,4 stadier.
Øen har en krigsmagt på 1.200.000 mand –
beregnet med en tvivlsom metode – og en
flåde på 1200 skibe.
Alle disse store tal stemmer ikke med den
virkelige verden.
Det er en helt umulig tanke at der har
eksisteret en højt udviklet kultur nogen steder
på Jorden 9000 år f.kr. Gåden om disse store
tal er blevet løst a’ den græske seismolog
Angeles Galanopoulos
sammen med
arkæologen Spiridon Marinatos. De har vist
at vi får normale størrelser når vi deler alle tal
over 1000 med ti.
9000 år blir til 900 år, eller osse ska 9000 år
være 9000 måne-omløb, det blir i så fald 730
år. Vi får året 1300 f.kr når vi lægger vi 730
år til Solons levetid omkring 590 f.kr. Det er
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midt i bronsealderen og det er tæt på
danaernes krig mod Troja omkring 1230 f.kr.
Når vi minsker Atlantis areal fra 3000 *
2000 stadier til 300 * 200 stadier – eller 55 *
37 kilometer, cirka 2035 kvadratkilometer –
så blir Atlantis lidt større end Lolland og
Falster, og den får plads i Vadehavet mellem
Helgoland og fastlandet Jylland.
Krigsmagten blir på 120.000 mand med en
flåde på 1200 skibe.
Det her var to overraskende tal.
Vi ved fra Iliaden at danaernes første
invasionsstyrke sendte 60.000 krigere på
1186 skibe over Østersøen mod Troja og
Trakien, mod Rügen og Pommern. Derefter
kunne de fleste skibe hente flere tropper fra
Sjælland og landene runt om, så en total
styrke på 120.000 mand eller mere lyder
troligt.
Atlantis
krigsmagt
og
danaernes
krigsmaskine er den samme. Det var osse den
der omkring 1200 f.kr underlagde sig hele
Middelhavet undtagen Nildeltaet. Her har
deres stammefrænder sardanerne allerede bidt
sig fast sammen med de troer – kaldet
fomorer i Irland – der har klaret sig i krigen i
det nuværende Nordtyskland.

Den store dialog Kritias fortæller:
Da guderne fordelte Jorden mellem sig ved
lodtrækning fik Poseidon Atlantis-øen som
sin lod.
Ja – det fik Poseidon. Øen Helgoland i
Vesterhavet har været den vestligste del a’
det gamle Atlantis. Helgolands gamle frisiske
navn er Fositesland. Fosite er beskrevet i den
poetiske Edda. Både lodtrækniger og
tvekampe er omtalt i Odysseen, Iliaden og de
nordiske Eddaer.
I Grimnismal – Grimnis tale – i den
poetiske Edda forelæser den forklædte gud
Odin under navnet Grimnir – den maskerede
– om gudernes verden og andre højere emner.
Han fortæller at Forsete er den gud der
mægler i alle tvister og er retfærdighedens
særlige overvåger. Forsetes borg i Asgård
hedder Glitner.
Forsete hedder Forseti på oldhøjtysk og
Fosite på oldfrisisk.
Fosite og Poseidon er altså samme navn.
Det blir Fosite på et F-sprog som de
germanske, og Poseidon på et P-sprog som
prusisk (prøjsisk) og litauisk.
Den store dialog Kritias beretter om
Poseidons tempel:
Selve midten a’ Akropolis lod man ligge hen
som helligdom viet til Kleito og Poseidon.
Kleitos mor og far døde da hun var
teenager, og Poseidon får begær efter hende
og han har omgang med hende.
Den romerske historiker Cornelius (eller
Gaius) Tacitus (cirka 56 – 120 e.kr) skriver i
sit etnografiske skrift Germania om de folk
der bor nord for de germanske stammer
(40,2):
Næst dem kommer reudignerne, avionerne,
anglerne, varinerne, eudoserne, suarinerne
og nuitonerne, der er beskyttet a’ floder og
skove. De dyrker i fællesskab Nerthus, det vil
sige moder Jord, som de tror griber in i
menneskenes anliggender og i en vogn kører
runt til dem der dyrker hende.
Det lyder præcis som Poseidon der kører
runt i sin vogn trukket a’ sin bevingede hest
Pegasos. Eftersom anglerne bor i Angeln må
de andre folk jo bo i Holsten.
Tacitus fortsætter samme sted (40,3):

På en ø i Oceanet er der en hellig lund. I
den står en inviet vogn som er dækket a’ et
klæde.
Det stemmer med at de kristne missionærer
Willibrord, Liudger og andre i 700-talllet
kommer til Helgoland, hvor friserne dyrker
deres gud Fosite, guden for retfærdighed.
Den store dialog Kritias fortæller om
ringvolden på Atlantis:
At i midten ligger kongeborgen omgivet a’
tre ringvolde og tre ringgrave. Man kom frem
til den yderste ringgrav ad en gravet kanal
der var tre plether bred, 100 fod dyb og 50
stadier lang.
En antik græsk plethron er 100 græske fod
eller cirka 30,8 meter, en fod er cirka 31
centimeter og en antik græsk stadion er 600
græske fod eller 185 meter.
Det blir en 93 meter bred, 31 meter dyb og
ni kilometer lang kanal. Det lyder ikke
sandsynligt at atlanterne har gravet en 31
meter dyb kanal. Når vi igen deler med ti får
vi en ni meter bred og tre meter dyb kanal,
det er sandsynligt.
Vi ka ikke vide om der har været et
ringanlæg på den overskyllede vadehavsø
Wat-land - kaldet Atlantis, men der har
måske været en sådan mødeplads på
Vestsjælland ved den lille by Værslev øst for
Kalundborg.
Her fandt arkæologen Thorkild Ramskou i
1967 et ringanlæg med tre stenkredse, hvor
den yderste kreds har et tværmål på 320
meter. Det ka sammenlignes med det største
sydengelske anlæg ved Avebury der har et
tværmål på 427 meter, og det nærliggende
Stonehenge der tidligere havde en ringvold
med et tværmål på 105 meter.
I midten a’ anlægget ved Værslev ligger den
naturlige bakke Overdrevsbakken på hvis top
der var en stenkiste fra yngre stenalder. Ved
den nærliggende lille by Rørby fandt man i
1952 og 1957 i en mose to særprægede
krumme bronsesværd fra ældre bronsealder
1700 – 1500 f.kr, hvor det ene har inristet et
skib med 31 skråstreger over rælingen. Det er
sikkert mandskabet, og det viser hvor store
skibe man havde i bronsealderen.
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Bronsealderens folk kunne sejle fra nord
næsten frem til mødepladsen ved Værslev
gennem Saltbæk Vig og Bregninge å, en
strækning på netop ni kilometer. Folk sydfra
kunne sejle gennem Kalundborg fjord og fire
kilometer op ad Kærby å til Rørby tæt på
mødepladsen.
Ringanlægget mellem Værslev og Rørby er
kun undersøgt én gang i 1969, og kun med en
prøvegravning på et meget lille område a’
den ydre ring.
Stednavnet Værslev var Weslef og Wæslef i
1370. Det stammer muligvis fra olddansk
Wæ, en sideform til Wi – en helligdom. Man
ved ikke hvilken gud og hvilken helligdom.
Der ligger en kirke i Værslev, måske på en
gammel hedensk plads.

Her har vi en enkelt og jordnær forklaring
på de store sten i ringene ved Værslev. Disse
sten har været ståsten for tilrejsende fyrster
ved kongevalg i bronsealderen. De egyptiske
skrivere har ikke kendt til forholdet, at man
ka vælge en hersker. Det kunne man ikke i
det sydlige Egypten ved Middelhavet.
Den store dialog Kritias fortæller om
ringvolden i Atlantis:
At i midten ligger kongeborgen omgivet a’
tre ringvolde.
Man har aldrig fundet nogen bebyggelse
innen for ringene ved Værslev. Der er altså
tale om et kongevalg og ikke en kongeborg.
Allerede i linje syv i Iliadens første sang
hører vi om danaernes øverstkommanderende
Agamemnon, folkenes drot og akajernes
overkonge, fyrste eller snarere klanhøvding
i Mykene.
Hvornår blev han i øvrigt valgt til
overkonge og øverstkommanderende!
Det fortæller Iliaden og Odysseen ingenting
om. Han blev måske valgt på mødepladsen
ved Værslev – i så fald Værslev ting.
Hvis dette er sandt så har vi en 3200 år
uavbrudt sammenhængende tradition for valg
a’ konger på tinge på Sjælland.
Bronsealderens danaer vælger sin overkonge
på Værslev ting, vikingetidens daner vælger
på Isøre ting, og danskerne vælger sin første
konge på rigsmødet i Vordingborg i 1241.
Den romerske historiker Cornelius (eller
Gaius) Tacitus (cirka 56 – 120 e.kr) fortæller
i sit etnografiske skrift Germania:
De mødes, med mindre noget uforudset
pludselig intræffer, på bestemte tidspunkter,
nemlig ved nymåne eller fuldmåne. Det er
efter deres mening det gunstigste tidspunkt til
påbegyndelsen a’ nye forehavender (11,1).
Når så massen finder det passende, intager
de deres pladser – bevæbnede! Ro påbydes a’
præsterne, som da endog har ret til at straffe.
Dernæst lytter de til deres konger (eller
ledere) efter hver enkelts alder, byrd, krigsry
eller talegaver, og dét mere ud fra den
myndighed, der ligger i den enkeltes forslag
end i hans magtbeføjelse (11,2).

Selv om man ikke ka skaffe sig en sikker
viden om hvad ringanlægget ved Værslev
blev brugt til, så findes der alligevel en
mulighed for at knække gåden om ringene
ved Værslev. Vi ka kombinere den
nærliggende mødeplads Isøre ting, Platons
dialog Kritias beretning om kongeborgen i
ringenes midte, og akajernes overkonge
Agamemnon i Iliaden.
I 1967 blir arkæologen Thorkild Ramskou
klar over at jorden innen for den ydre ring
overalt består a’ stift gult ler fyldt med mange
store og mindre sten. Ejeren a’ jorden
fortæller at han hvert år kører flere tons sten
væk fra marken, men at der tilsyneladende er
lige mange sten næste år. Thorkild Ramskou
får hurtigt dannet sin teori, at de hvide pletter
på flyfotoene er avtryk fra tidligere rejste
sten. Sådanne sten blir som regel rejst i et
gravet hul og stabiliseret a’ mindre støttesten
i bunden og på siden.
I september 1969 blir der gennemført en
kortvarig udgravning i et mindre område a’
den ydre ring. Man finder fundamentsten og
støttesten ved flere hvide pletter, men ikke
ved alle.
Forklaringen på de tomme huller ka måske
findes ved vikingetidens mødeplads ved Isøre
ting fyrre kilometer mod nordøst ved udløbet
a’ Ise fjord. Her vælger danerne deres konge
ved kongevalg på 900-tallet. Blandt andet blir
Sven Tveskæg udråbt til konge i 986 og efter Der findes flere teorier om, at mange
erobringen a’ England i 1013 blir han hyldet storstensanlæg fra yngre stenalder og
som konge der.
bronsealderen i England har med månens
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faser at gøre. Når vi kobler germanernes optællinger a’ dødstallene drukner næsten
beslutninger på tinge ved nymåne og 100.000 mennesker i januar 1362.
fuldmåne sammen med disse anlæg, så ka vi Her er en liste over de største historiske
tro det sandsynlige, at anlæggene har været stormfloder.
brugt til udøvelse a’ politik og magt – og ikke
til et uklart religiøst formål.
Stormflod Døde
Dette verdenshistoriske anlæg ved Værslev
feb 1164
20.000
findes knapt nok mer. Det meste er ødelagt
1212
60.000
og kørt væk a’ landbrugsmaskiner i 1900jan 1219
36.000
tallet.
1228
100.000
dec 1287
50.000
Den lille dialog Timaios slutter sagaen om
jan 1362
100.000
Atlantis med:
nov 1421
100.000
I den følgende tid intræffer der frygtelige
nov 1530
100.000
jordskælv og oversvømmelser, og i løbet et
nov 1570
20.000
eneste frygteligt døgn synker Atlantis i havet
okt 1634
15.000
og forsvinder. Derfor er den del a’ havet den
dec 1717
11.000
dag i dag ikke til at sejle på eller udforske,
for oven over den sunkne ø er der et lag
mudder, der ikke når til ikke ret langt fra
Det stemmer, at på grund a’ ’et lag mudder’
overfladen og hindrer sejlads.
ka man ikke sejle i Vadehavet, der ligger
’oven over den sunkne ø’, altså nord for WatEn kombination a’ et stort meteornedslag,
land. Vadehavet er verdens største område a’
for eksempel i Vesterhavet, og langvarig
denne type. Området blir skiftevis overskyllet
vulkansk aktivitet på Island og i Ildringen a’ tidevand, og senere frilagt ved ebbe.
’The Ring of Fire’ - i Stillehavet ka skabe et
højtliggende bredt bånd a’ støv og
I sivskovene omkring Vidå og Rudbøl sø ka
svovlgasser, der avviser solinstråling over
man hvert forår og efterår opleve ’Sort sol’ –
den nordlige halvkugle. Dette ka være
et a’ naturens mest imponerende skuespil.
årsagen til den lange klimaforværring fra
Runt om i marsklandskabet samler omkring
1225 f.kr og 50 år fremover.
en million stære energi innen de flyver videre
Ifølge Jürgen Spanuth fra Husum i Slesvig
mod nord eller syd.
er det netop et meteornedslag i Vesterhavet
Omkring en time før solnedgang kommer
syd for øen Helgoland der omkring 1225 f.kr
små flokke med stære og søger efter
ødelægger bebyggelsen på de store øer i den
hvileplads for natten. Pludselig - som ud a’
sydlige del a’ Vesterhavet. De nuværende øer
en tom himmel – kommer næsten en million
i Vadehavet er de siste rester a’ et meget
stære der opfører en luftballet innen de i løbet
større landområde der nu ligger under havets
a’ få sekunder slår sig ned på marskens lange
overflade.
beskyttende siv.
Et meteornedslag har troligt skabt
På de beste aftner dækker de den røde sol
jordskælv, stormflod og en mindre
der går ned i et vinrødt hav.
landsænkning på Atlantis, eller Wat-land i
Man ka høre dem – man ka se dem – og
Vadehavet.
man ka lugte dem.
Vi kender til minst sytten store stormfloder
der har ramt de frisiske øer og kysterne i
Der er ingen ebbe og flod i Middelhavet, og
tiden fra februar 1164 til januar 1990. I
heller ikke et vadehav nogen steder. De
januar 1219 drukner mellem 10.000 og
gamle egyptere har ikke vidst hvad de
39.000 mennesker og 800.000 kreaturer.
invandrede nordboer har talt om. De
De to værste stormfloder er Grote
invandrede nordboer fra Atlantis har været
Mandrenke – ’Den store manddrukning’ –
friser og vestjyder – et stridsøksefolk.
den 16 januar 1362 og den store stormflod
den 11-12 oktober 1634. Efter helt sikre
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Vesterhavet – på hollandsk Nordsøen – med bortset fra Rusland. 575.000 eller 730.000
sine cirka 530.000 kvadratkilometer er større kvadratkilometer er osse nævnt som størrelse.
end Ukraine, som er Europas største land
Det gamle Atlantis er dagens Watland og
Doggerland
på
cirka
275.000
kvadratkilometer. Det er mere end
Storbritannien eller det gamle Vesttyskland.
Det er samme størrelse som Danmark,
Holland, Belgien, Irland og Portugal
tilsammen.
Den nuværende varme geologiske tid er
holocæn som begyndte for cirka 11.700 år
siden efter istiden. Dengang var landmassen
Watland og Doggerland som mest 120 meter
under dagens havoverflade. En kombination
a’ langsom landhøjning og hurtig stigning a’
havet har skabt den nuværende situation i
Vesterhavet.
De tilbagevendende stormfloder har skabt
myten om Atlantis.

Doggerlands trolige omfang omkring 10.000
f.kr med de øvrige landområder i sin
nuværende udstrækning.
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En trolig rejserute fra sydøst til nordvest i bronsealderen
Den ene rejse går fra Psyra / Psyria (Od.3170) (Vestmøn) forbi Syrø (Sejerø,
Valdemars jordebog 1231) og mod nordvest
op til Utsira vest for Karmøy i Vestnorge.
Den anden rejse går fra Kypern / Kythera
(Bornholm) forbi de tre holme Kyholm ved
Enø i Dybsø fjord – Kyholm i Odense fjord –
Kyholm i Stavnsfjord på Samsø (Samos) vest
for Odysseus hjemø Od, og mod nordvest op
til
Kyø
Holm
i Nibe
Bredning.
Begge rejser går fra sydøst til nordvest
direkte gennem områder hvor Odysseen og
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Iliaden foregår. Ruten mod sydøst går forbi
øen Wolin hvor vikingetidens Jomsborg lå.
Rejsen videre mod sydøst in i landet øst for
floden Oder går forbi den store stærkt
befæstede boplads Biskupin på en tidligere ø i
søen Biskupin syd for Znin. Anlægget er på
200*168 meter og visse dele er rekonstrueret.
I Bohuslän findes virkelig mange
helleristninger fra bronsealderen som på
grund a’ landhøjningen på 13 meter siden den
tid ofte ligger flere kilometer inne i land.

Sydøst for Karmøy ligger øen Åmøy med
omkring
1000
helleristninger
fra
bronsealderen. Flere hundrede bilder viser
skibe. Figurerne på Åmøy viser en kontakt
mellem to økonomiske og religiøse
hovedretninger ifølge Anders Hagen. Øen var
en central mødeplads i bronsealderen.

søen Dal med sine mange kanaler, husbåde
og markedsbåde.
De indiske templer Srirangam og
Srirangapatna ligger på hver sin ø i floden
Kaveri. På Srirangam findes verdens største
hindutempel på 631.000 kvm med en
omkreds på fire kilometer. Angkor Wat i
Kambodja er større men er ikke i brug.
Sira, Syra og Psyra betyder ø og Utsira har i Srirangapatna er et navn på kannada som
så fald samme navn som den svenske ø Utö.
ikke er et indoeuropæisk sprog.
Sirakusa på Sicilien er anlagt a’ fønikerne
på en lille ø foran kysten. Grækerne overtog I floden Chao Phraya gennem Bangkok
og
udbyggede
havnen
og
byen. ligger øen Srinakarin (Sri Nakarin) med vand
Algeriets hoved stad Algier er anlagt a’ på 3½ side. Den korte kanal gennem øens
fønikerne på fire små øer der oprindelig lå landfaste del er spærret for sejlads a’ en
lidt ud for kysten, men de er nu enten dæmning.
forbundet med kysten eller forsvundet ved
anlæggelsen a’ byens moderne havn. Byens De to rejser går fra sydøst til nordvest
arabiske navn al-Jazira betyder ”ø” på direkte gennem områder hvor Odysseen og
arabisk.
Iliaden foregår. Bronsealderens søfarende
handelsfolk har meget troligt sejlet op langs
Sri betyder ”ø” på flere ubeslægtede sprog i Sveriges kyst og besøgt Tanumshede, hvor
Asien.
gøglere og sangere har berettet om den store
grusomme krig i Ilion. De har hugget Iliaden
Srinagar (Sri Nagar) er hovedstad om in i helleristningen i Fossum som reklame og
sommeren i den indiske delstat Jammu og tegneserie.
Kashmir. Den ligger i floden Jhelum ved

Iliaden på helleristningen i Fossum

Venstre side a’ helleristningen
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Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös

Den guddommelig smukke Helene (Od.4-304) – Diomedes og krigsguden Ares (Il.5-855)

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Skåltegnet mellem danaeren Diomedes og krigsguden Ares viser at den ene dør. Krigsguden
Ares får et dødeligt sår nederst i bugen med en lanse a’ Diomedes – men en gud kan ikke dø.
Han flyver med sine vinger som en engel op til Olympen hvor Zeus irettesætter ham: at guder
må ikke ta del i kampe mellem mennesker (Il.5-888).
- med et brøl lige så højt som når ni tusind eller ti tusind stridsmænd råber til kamp.
- som en sort og formørket tornado fór krigens gud Ares med skyerne op imod himlen (Il.5860).
Han får pleje a’ gudernes læge Paiéon (Il.5-899).
Kvinden med den lange fletning er Helene.
- efter at han (Menelaos) nylig var stået op fra sit leje ved den hårfagre Helenes side (Od.1558).
- men i det inderste rum sov Menelaos ved den dejlige smukke Helenes side (Od.4-304).
- Helenes datter Hermione var lisså smuk at se som den gyldne kærlighedsgudinde (Od.4-14).
- sejle tilbage til det hesterige Argos og de smukke kvinders Akaja (Achaia) (Il.3-75, 3-258).
Akilles og hans mænd: fra Fthia og Hellas berømt for kvindernes skønhed (Il.2-683).
Christian Wilster 1836: og Hellas, hel rigt på dejlige qvinder.
Kvinder med Q. Nu forstår vi hvorfor der findes så mange smukke kvinder i Norden.
Argos er Nordsjælland som var en ø frem til vikingetiden. Man kunne ta båd gennem
Sjælland – Bure sø havde og har udløb mod Øresund i øst og i vest i Roskilde fjord.
Akaja er hele Sjælland og Nordvestre Skåne.
Hellas er egnen ved Karrebæk og Næstved. Her findes mange gravhøje fra bronsealderen.
Iliaden anvender navnene argiver fra Argos, og danaer og akajer
Læg mærke til styreringen i enden a’ lansen – et håndtag. Hektor har samme type lanse.
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Fossum

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös

Akilles kæmper mod Hektor

Alle krigere har benskinner og den store kriger med benskinner er Akilles.
Guden Hefaistos laver skjold, harnisk og bronsehjelm til Akilles:
- og a’ det smidige tin smedede han til sist benskinner (Il.18-613).
- Allerførst spændte han (Akilles) skinnerne fast omkring sine lægge (Il.19-369).
- Troeren Agenor slynger sin lanse mod Akilles – den tar i benskinnen neden for knæet
(Il.21.591).
- Allerførst spændte han (Troeren Paris) skinnerne fast omkring sine lægge (Il.3-330).
- Allerførst spændte han (Agamemnon) skinnerne fast omkring sine lægge (Il.11-17).
Iliaden går i gang lige på og hårdt i sang 1:
- Ædle Atrider (Atreus söner) og alle I benskinneklædte akajer (Il.1-17).
Homer bruger talemåden benskinneklædte akajer minst 30 gange i Iliaden (Il.1-17/ 2-163,
311/ 3-86, 156, 251, 304, 343, 377/ 4-80, 414/ 5-264, 324, 668/ 6-529/ 7-41, 57, 174, 444/ 13401/ 14-49/ 15-320/ 17-151, 274, 370/ 18-258/ 19-74/ 21-429/ 23-721/ 24-800).
Den store kriger er Akilles (Egil) og til højre står troeren Hektor, begge i naturlig størrelse.
Hvis Hektor er 180 cm og Akilles måler 60 cm til straks over knæet, så er Akilles næsten 240
cm høj.
Akilles har antagelig haft for meget tilvæksthormon. I sjældne fald ka kropslængden bli 220
cm eller mere.
- ellers vil han (Hektor) bli dræbt a’ den kæmpestærke Akilles väldiga händer (Il.15-614).
- Hektor stod der klar til at møde den gigantiske kæmpe (Akilles) der stormede mod ham
(Il.22-92).
Akilles lejr har en høj palisade med en port og en stor bom:
- Det krævede tre mænd for at flytte bommen. Det magtede Akilles helt alene (Il.24-454).
Den norske jætte Johan Aasen fra Veggli i Buskerud nær
Jotunheimen blev næsten 250 cm høj, iblandt siges det 280 cm.
Hans mor Kristi Danielsen var 220 cm, iblandt siges det 188 cm.
Hans far var troligt en stor svensker Nils Jansson Bokke. Johan
blev født i Minnesota i USA i 1890 og fik navnet Aasen efter sin
morfar Daniel Seversen Aasen. Johan Aasen var med i flere
stumfilm på 1920- og 1930-tallet. Han døde 1938.
Her ses han med komikeren Harold Lloyd i Why Worry i 1923.

150

Bueskytten prins Paris skyder et dødeligt skud i den store Akilles hæl – hans Akilleshæl

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Bueskytten prins Paris fra Troja står til venstre for Akilles (Egil) fod og skyder det dødelige
skud i hans hæl. Læg mærke til hans bue:
- Paris pudser sin fine rustning, harnisk og skjold og spænder sin krummede bue (Il.6-322).
Paris har tidligere skudt en pil mod Diomedes.
- Pilen rammer i højre fods vrist, borer sig lige igennem sålen og trænger dybt i jorden (Il.11377).
Akilles nordiske navn er Egil. Han dør a’ en pil i hælen – det eneste sted han er sårbar.
Det dødelige skud kommer fra bueskytten Paris til venstre for hans fod på helleristningen.
Paris rammer hans akilleshæl.
Hans død beskrives i Aethiopis (Aithiopiden) fragment 1, et tillæg til Iliaden. Akilles løber
efter troerne in i Troja og der får han en pil i sin hæl skudt a’ guden Apollon i prins Paris
skikkelse. Troja er byen Bergen på Rügen.
Amasonen (Hermafroditten) Penthesilea er den siste Akilles dræber efter hård kamp ved
Troja. Han taber fatningen i begyndelsen da han ser hendes / hans skønhed men tar sig
sammen og dræber Penthesilea.
Den feje og grimme Thersites (Navnet betyder måske ’frækkert’) håner Akilles:
- At han blev lynforelsket i kvinden / manden Penthelesia.
Bespottelsen får Akilles til at slå Thersites ihjel (Aithiopis, fragment 1).
Amasoner er tokønnede mennesker. De lever ofte tilbagetrukket og alene. De får fællesskab
og respekt som amasoner. Hellere dø stående på slagfeltet end leve på knæene hjemme.
Deres navne lyder som artistnavne: - Ainia, Alcibie, Antibrote, Antandre, Bremusa, Clete,
Derimacheia, Derinoe, Harmothoe, Hippothoe, Penthesilea, Polymusa och Thermodosa.
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De tre hårdt sårede fyrster Diomedes, Odysseus og Agamemnon (Il.14-28, 14-37)

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Diomedes, Odysseus og Agamemnon kæmper hårdt i sang elve og mange akajer / argiver dør.
– Pilen rammer i højre fods vrist, borer sig lige igennem sålen og trænger dybt i jorden
(Il.11-377).
– Sokos lanse går gennem Odysseus harnisk og flænger kødet fra hans brystkasses ben (Il.11435).
– Koon støder sin lanse i Agamemnons underarm så spidsen a’ bronse går helt igennem
(Il.11-252).
I sang tretten i Iliaden angriber troerne danaernes skibe og en voldsom kamp raser.
På sin vej til striden støder den gamle fyrste Nestor sammen med:
- Diomedes, Odysseus og Agamemnon, alle tre såret og ramt a’ fjendens hvæssede bronse
(Il.14-28).
- Side om side og støttet til sine lanser (Med styrering i enden!) havde fyrsterne
- givet sig ud for at se på de larmende kampe (Il.14-37).
En avkortet lanse med styrering i enden fungerer udmærket som krykke for de tre fyrster.
Striden går dårligt for akajerne / argiverne / danaerne og Agamemnon forsoner sig med
Akilles som får sit krigsbytte pigen Briseis tilbage (Il.19-246).
Senere bygger de den ottebenede Trojanske hest Sleipner på meder (Od.8-493, 11-523 ).
Odysseus, Menelaos og fire krigere gemmer sig i hesten, og da de sejrssikre troer trækker
hesten på slæden in i Troja skriver de deres egen dødsdom.
Danaeren Menésthios fra Arne er søn a’ Areïthoos 2. og Fylomedusa. Menésthios blir dræbt
a’ prins Paris fra Troja (Il.7-8). Hans farfar Areïthoos 1. blir kaldt den stærke køllesvinger.
- Han var kong Areïthoos, stridskøllehelten (Il.7-8).
Han har været død længe og er altså ikke med i krigen mod Troja.
I Iliaden slås de med sværd, stødlanser og pile. Køller er ikke omtalt som våben i Iliaden.
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Danaerne fra Sjælland og skåninger fra Nordvestskåne har kamphunde som æder lig.

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Hektor bruger sin elve alen lange stødlanse mod danaernes kamphunde.
Ifølge ekspertise kan to trænede mænd dræbe en kamphund som helleristningen viser. Elve
alen er lidt mere end 6½ meter.
- Hektor gik in med sin elve alen lange lanse i hånden, og yderst på enden a’ skaftet
- strålede odden a’ malm, og a’ guld var ringen der holdt den (Il.6-319, 8-494).
Der var vilde hunde inde i Troja – altså inde i Bergen på Rügen. Kong Priamos trygler sin søn
Hektor at ikke kæmpe alene mod Akilles, som vil myrde ham og derefter alle andre i Troja.
- når en fjende har slukket mit liv og jeg blir flået i stykker a’ hunde glubske på kød (Il.22-66).
- et ynkeligt syn når en olding er myrdet og hunde gnaver hans lig og napper hans nosser
(Il.22-74).
Trojas kong Priamos: Nu ska du Astyanax (hans barnbarn) snart ligge nøgen ved akajernes
skibe,….og ædes a’ glinsende maddiker når hundene er blevet mætte (Il.22-508).
Danaerne fra Sjælland og skåninger fra Nordvestskåne har:
- dræbende hunde med på sine tjærede skibe:
- Jeg beder Zeus og de øvrige guder om lov drive bort de hunde som skæbnen har sendt os på
halsen,
- dem har selve Kererne (Dødens gudinder) ført hid på danaernes tjæresorte skibe (Il.8-527).
- Sikken gru du (Akilles) må føle hvis Patrokles blir guf for Trojas grådige hunde (Il.17-272,
18-179).
Både danaernes rovhunde og troernes glubske køtere vil gnave og gnaske sine ejeres og
børnebørns lig i sig når Troja er faldet. Tror pokker de slår hunde ihjel på helleristningen.
Iliaden er makaber læsning når vi ser virkeligheden bag det heroiske skønmaleri.
Der er knap nok mad til de kæmpende og deres støttetropper. Derfor æder hundene de døde.
Læg mærke til styreringen i enden a’ lansen – et håndtag. Diomedes har samme type lanse.
Hunde som æder lig:
(Il.1-4/ 2-393/ 8-380/ 11-818/ 13-234, 832/ 15-351/ 17-126, 153, 241, 255, 273, 558/ 18-179,
271, 283/ 22-42, 67, 68, 75, 89, 335, 339, 348, 354, 509/ 23-21, 183, 184/ 24-211, 409, 411)
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Tre krigere – eller slagtere – med økser og kamphunde

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Kong Priamos klager sin nød da Akilles har dræbt hans søn Hektor :
- eller måske har Akilles allerede
- parteret og hugget hans (Hektors) krop i stykker og slængt den til sine grådige hunde (Il.24408).
Der er knap nok mad til de stridende krigere inne i Troja og heller ikke til danaerne og deres
støttetropper uden for Troja. Derfor æder hundene de døde.
I Iliaden slås de med sværd, stødlanser og pile. De slås kun med økser i kampene ved skibene.
Disse tre krigere skaffer mest sandsynligt mad til sine hunde ved at slagte og partere døde
fjender inden de rådner på slagmarken. Kong Priamos klage over sin døde søn er berettiget.
Eugene Sledge var soldat 1941 – 1946 i det
amerikanske marinekorps under
2.verdenskrig. I 1981 skriver han sine
memoirer With the Old Breed: At Peleliu and
Okinawa. Bogen var basis for Ken Burns The
War, en dokumentar på tio avsnit. Slaget
skulle ta fire dage men tog to måneder. I dette
helvede med temperatur over 40 grader lå der
stinkende lig overalt. Marinkorpset måtte ofte

kæmpe om samme område flere gange. De
kunne bruge rådne lig som landemærker.
Bogen er obligatorisk læsning for rekrutter
ved Marinkorpset.
Der fandtes ingen ligædende hunde på
Peleliu eller Okinawa.
Det fandtes ligædende hunde uden for Troja
som er byen Bergen på Rügen.

Iliaden og Odysseen har ingen glorificering a’ krigen. Bare beklagelse over den elendighed
de har givet sig in i.
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Kampen ved skibene – Iliaden sang 13 og 15 – Ajas ’den lille’ til venstre og Hektor til højre

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Nærkamp i Iliaden er normalt med sværd og lanse. Søfolkene har økser som redskab på sine
skibe. Troerne angriber skibene ved to tilfælde: - I sang tretten og sang femten.
De forsøgte osse ved landstigningen og der døde danaeren Protesilaos som den første i krigen.
Helleristningen viser kampen i sang femten mellem Ajas den lille og Hektor på Protesilaos
skib.
- Protesilaos blev dræbt a’ en troer da han sprang ned fra skibet langt før de andre (Il.2-701).
Troerna angriber danaernes barakker og skibe:
- Ajas (den lille) fløj med vældige spring fra dæk til dæk på de hurtige fartøj (Il.15-685).
- sådan løb Hektor frem mod et skib med blåmalet forstavn rask i et spring! (Il.15-693).
- Omkring dette skib gik de hinanden til livs i morderisk nærkamp (Il.15-707).
- de kæmpede bryst mod bryst svingende hvæssede økser
- eller med vældige sværd og dobbeltspidsede lanser (Il.15-710).
Fugle fra højre over danaernes skibe. Et varsel fra højre er gunstigt.

Kilde Tanums hällristningsmuseum
- da fløj en ørn in fra højre højt oppe på himlen,
- med et brøl tog alle akajerne varslet til sig og jublede vid synet. (Il.13-823).
Ørn og fugl hedder órnis på græsk. Derfra stammer ordet ornitologi – ’ørnelære’.
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Odysseus – den sårede Diomedes – Ajas (’den store’)

Kilde Tanums hällristningsmuseum
Troeren prins Paris skyder en pil mod Diomedes:
- Pilen rammer i højre fods vrist, borer sig lige gennem sålen og ned dybt i jorden (Il.11-377).
- Odysseus springer til og stiller sig for ham så han får ro til at fjerne pilen fra såret (Il.11396).
- Diomedes sætter sig ned og rykker pilen ud a’ foden med en jagende smerte.
- Så springer han op i sin vogn og befaler kusken at styre hjem til de svajede skibe (Il.11-396).
Alle har trukket sig tilbage og Odysseus står pludselig alene omringet a’ troer. Han sårer en
og dræber fire inden han selv blir såret a’ en lanse. Ajas den store når frem til undsætning:
- Ajas (’den store’) med sit tårnhøje skjold når frem til hans side og troerne flygter i skræk.
- Menelaos leder Odysseus bort fra tumulten til vognen som kører ham til skibene (Il.11-486).
De tre mænd på helleristningen er Odysseus, Diomedes og Ajas, og historien om dem er
denne:
1 Bueskytten prins Paris har gemt sig bag stenen på kung Ilos gravhøj og lykkes skyde en pil
gennem Diomedes højre fod.
2 Odysseus stiller sig foran ham som værn og Diomedes blir kørt til skibene på sin vogn. Nu
står Odysseus pludselig alene i strid og blir såret a’ en lanse som trænger gennem hans
skjold og harnisk.
3 Odysseus er såret og blir reddet a’ Ajas den store som kommer frem til hans side.

Protesilaos skib ved ankomst og hjemrejse
Ved landstigningen blir Protesilaos dræbt som
den første i krigen. Se skåltegnet over stævnen:
- Protesilaos blir dræbt a’ en troer da han
hopper ned fra skibet langt før de andre (Il.2701).
Hektor og Ajas kæmper på Protesilaos skib:
- Omkring dette skib gik de løs på hinanden i
myrdende nærkamp (Il.15-707).
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Øverst ankommer seks store skibe – nederst de samme skibe klar til avrejse

Kilde Tanums hällristningsmuseum, Underslös
Med Iliaden og Odysseen som vejledning (og guidebog) kan man vise at skibene ligger
grupperet i logisk orden.
Øverst ankommer fyrsternes seks store skibe og to mindre fartøjer. Nederst er de samme
seks skibe vendt klar til avrejse hjem. Hjemrejsen beskrives i kapitlet Hjemrejsen fra Troja i
bogen Odysseus – Isse fra Od.
De seks største hærførere i Iliaden er: Agamemnon, Diomedes, Ajas den store, Odysseus,
Nestor og Ajas den lille. Det er deres skibe vi ser nederst på helleristningen.
Akajerne / argiverne / danaerne er kommet i indbyrdes tvist om byttet fra krigen. Halvdelen
a’ fyrsterne vil vente med hjemrejsen.
Odysseus, Menelaos (med Helene) og Nestor (den ’gamle’) starter hjemrejsen til Sjælland
men vejret blir dårligt og Odysseus vender tilbage til Agamemnon (Od.3-159).
Dette gør det let for os at bestemme tre a’ skibene.
1 Nestor har et skjold ’helt a’ guld’. Han står til højre for sit skib.
- .. så tar vi som bytte Nestors berømte skjold som et rygte der når til stjernerne siger
- helt er lavet a’ guld, både bøjlerne i det og pladen (Il.8-191).
2 Odysseus er vendt tilbage til de andre tre skibe. Ham og hans skib findes over de tre andre
skibe.
3 Det er i så fald Menelaos skib som findes over Nestors skib.
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Akilles gyldne kar med hanke
Nestors pokal – to støtteben
Akilles bruger det store kar ved sin ven Patrokles gravbål.
Fodavtrykket er som en gravsten viser at Patrolkes er død –
skåltegnet at han blev dræbt:
- Akilles øser vin fra det gyldne kar med sit dobbelthankede
bæger ud over jorden så mulden væsker a’ den. (Il.23-218).

Keltisk håndtag a’ træ og bronse fra Dunaverney i Antrim
på Nordirland. Fra 1050 – 950 f.kr.
Under Akilles gyldne kar ser vi Nestors pokal prydet med
nitter a’ guld og med to støtteben:
– hun satte den pragtfulde pokal Nestor havde med sig fra
Pylos,
– prydet med nitter a’ guld og med fyre hanke som alle bar
på et duepar i guld, og to støtter som bar pokalen op (Il.11632).

___________________________________________________________________________

To hjorte med stor takket krone

Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
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Hjorte, dådyr, kalve og kid omtales kun i
sammenligning i Iliaden:
– som når en udhungret løve får syn på et
dyr eller en hornprydet hjort (Il.3-23).
– Som når to jagende hunde forfølger en
opskræmt rå eller en hare (Il.10-361).
– som bjergenes rødbrune sjakaler
sværmer rundt om en såret buk med horn
(Il.11-475).
– Lissom en hop jagende mænd med
hunde forfølger en hjort med krone eller en
vildged (Il.15-271).
– Som glubske ulve der jager og dræber
en stolt kronhjort i bjergenes skove (Il.16156).
– Som når to løver – vilde a’ sult kommer i kamp om en hjort der er nedlagt
(Il.16-756).
Helleristningen i Fossum har to hjorte, 13
andre mindre dyr, fire hunde og to okser.

Fodavtrykket er som en gravsten og viser at Patrokles er død, skåltegnet at han blev dræbt.

Fodstørrelse er normalt 37 - 41
Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Fodavtryk som gravsten er nævnt om Myrines grav i Troja i bogen Odysseus – Isse fra Od.
Fodavtrykkene viser at Patrokles er død – skåltegnet at han blev dræbt.
Akilles sørger sin ven Patrokles død ved ligbålet:
- Akilles øser vin a’ det gyldne kar og hælder den ud over mulden så jorden blir dyngvåd.
(Il.23-218).

Diomedes dræber 31 troer ved Troja og Akilles dræber 24 troer

Kilde Tanums Hällristningsmuseum, Underslös
Skåltegn er et nummertegn som i dette fald viser dødsfald – at nogen er blevet dræbt.
55 skåltegn – 55 dræbte. Sammenlign med listen på næste side.
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55 troer blir dræbt a’ Diomedes og Akilles – 55 skåltegn i Fossum
Iliadens to største kæmper danaerne Diomedes og Akilles findes begge inristet på
helleristningen i Fossum. Slaget står på Ilios (Øen Rügen) omkring 1230 f.Kr.
Vi kan med al grund tro at helleristningen stammer fra tiden straks efter krigen.
Diomedes dræber 31 troer og Akilles dræber 24 troer – tilsammen 55 troer.
På helleristningen i Fossum findes 55 skåltegn – nummertegn – som viser antallet døde.
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Diomedes dræber 31 troer

Akilles dræber 24 troer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-27

Il.5-19
Il.5-144
Il.5-144
Il.5-148
Il.5-148
Il.5-152
Il.5-152
Il.5-160
Il.5-160
Il.5-293
Il.6-12
Il.6-18
Il.8-120
Il.8-257
Il.10-454
Il.10-487

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Il.20-383
Il.20-396
Il.20-401
Il.20-407
Il.20-455
Il.20-457
Il.20-460
Il.20-460
Il.20-469
Il.20-472
Il.20-474
Il.20-478
Il.20-484
Il.20-487
Il.21-114
Il.21-180

Ifition
Demoleon
Hippodamas
Polydoros
Dryops
Demúchos
Dardanos
Laogonos
Tros
Mulios
Echeklos
Deukalion
Rhigmos
Areïthoos
Lykaon
Asteropaios

28
29
30
31

Il.10-495
Il.11-334
Il.11-334
Il.11-368

17
18
19
20
21
22
23
24

Il.21-209
Il.21-209
Il.21-210
Il.21-210
Il.21-210
Il.21-210
Il.22-355
Aethiopis

Thersilochos
Ofelestes
Astypylos
Mnesos
Thrasios
Mydon
Hektor
Penthesileía
En amasone

Fegeus
Astynoos
Hypeion
Polyïdes
Abas
Xanthos
Thoon
Echemmon
Chromios
Pandaros
Axylos
Kalesios
Eniópeus
Agelaos
Dolon
12 trakiske
krigere
Rhesos
Amfios
Adrestos
Agastrofos

Bronsealderens skærgård ved Fossum

Dette kort fra Sveriges geologiska
undersökning (SGU) viser Bohuslän for 3000
år siden inden landhøjningen på 13 meter til i
dag. Den nuværende kystlinje er markeret på
kortet.
Her ka vi se en skærgård omkring 1200 f.kr
hvor bronsealderens søfarende handelsfolk og
rejsende teatergrupper sejler så meget som 6
kilometer ind i nutidens faste land.
Helleristningerne i Gerum ligger i midten og
runt om i en bue fra nordøst til sydvest ligger
Fossum med Iliaden inhugget, Vitlycke,
Aspeberget og Tegneby.

Nu er havet er væk og kun skibene er tilbage
som minder inhugget i klipperne.
1.5 kilometer nordøst for Kämpersvik ligger
en fornborg oppe på en høj bakke med
vidstrakt
udsigt
over
landskabet.
Fortidsborgen kan ha haft en rolle som
udsigtsplads og værn ved ufred ellere som en
lås for fortidens trafik på en nordlig rute in til
inhavet ved Gerum.
Lantmäteriets terrängkarta 573 Fjällbacka
viser at den tidligere skærgård er blevet til
skovklædte høje i et bølgende landskab.
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Bråvallaslaget og togtet mod Troja er samme krig
Sagnet om slaget på Bråvalla er beskrevet ’Søgubrut af nokkrum fornkonungum i Dana
a’ Saxo i Gesta Danorum og i de islandske ok Sviaveldi’.
sagaer ’Hervars saga og Heidreks’ og
Der er minst ti forbløffende ligheder mellem de to slag.
Lighed nummer et.
Den første lighed er størrelsen på
Bråvallaslaget og togtet mod Troja.
Danaerne angriber Troja med 1186 skibe og
omkring 60.000 mand. Deres fjende troerne
har en styrke på minst 50.000 mand.
På Bråvalla mødes 200.000 kæmper og
minst 40.000 dør. Hele Nordeuropa er
åbenbart samlet til kamp på Bråvalla for
slagstyrkerne
omfatter
daner,
jyder,
skåninger, gøter og svearer, nordmænd,
islændinge, sakser, angler, friser, irer,
englænder, vender, russer fra Gardarige,
guter fra Gotland, finner og mange andre
folkeslag.
Saxo beretter at da slaget gik i gang var det
som om himmel og jord stødte sammen, som
skov og land gik under, og på en gang gik alt
sin undergang i møde. Da spydene blev kastet
lød en ulidelig hvislen a’ våben der fyldte alt
med en utrolig larm. Derefter gik man i
nærkamp med sværd og køller og minst
40.000 kæmper falder (Saxo 8.4.4).
Iliaden har tilsvarende beskrivninger a’
slaget på sletten foran Troja, som for
eksempel:
- Som pisket a’ hylende stød i orkanens
brølende rasen –
- så tæt segnede folk under Hektors dræbende
hænder (Il.11-308).
Det var ikke en kamp mellem danskere og
svenskere eftersom Danmark og Sverige ikke
fandtes på den tid.

Lighed tre.
Den tredje lighed er opregningen a’
hærfører og kæmper.
I Iliaden opregnes danaernes og troernes
folk og hærførere i sang to. Blandt dem
findes den øverstbefalende Agamemnon fra
Mykene og hærføreren Akilles fra Hellas
Hos Saxo opregnes danerne i bog otte,
kapitel to. Gøter og svearer opregnes i bog
otte, kapitel tre. I den islandske saga
’Søgubrut mm’ opregnes daner og deres
fjender gøter og svearer i kapitel otte. Hos
danerne finder vi den øverstbefalende Harald
Hildetand fra Sjælland og kæmpen Ubbe
Friser.
De nordiske opregninger følger samme
mønster som Homers opregning i Iliaden.

Lighed fire.
Den fjerde lighed er danaernes og danernes
flåde.
Danaernes hovedbase i krigen mod Troja er
de tre – eller måske fire – store borganlæg
ved den lille by Venz ved Neuendorfer Wiek
ved Trent-halvøen og halvøen Lebbin vest for
Bergen.
Iliaden fortæller at:
- Stranden var godt nok bred, men den kunne
dog slet ikke rumme
- samtlige skibe i flåden, og trang var pladsen
til hæren.
- Derfor lå de i rad efter rad og opfyldte hele
- feddet ved bugten mellem dens to
omsluttende pynter (Il.14-33).
Lighed nummer to.
Saxo fortæller om danernes flåde:
Fjenden findes øst for Sjælland.
- Den danske flåde fyldte havet så det lignede
I Iliaden findes fjenden øst for Sjælland i en bro mellem Sjælland og Skåne. Ville man
Pommern i Nordtyskland.
over fra den ene landsdel til den anden, lå
I Bråvallaslaget findes fjenden øst for skibene så tæt pakket at man kunne gøre det
Sjælland et eller andet sted i det nuværende til fods (Saxo 8.2.9).
Sverige.
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Saxo bruger idéen om danernes bro a’ skibe
over en flod i Nordtyskland en gang til i
Saxos Danmarks historie:
- Efter ham blev Dan konge. Han foretrak at
kæmpe og den danske ungdom fyldte floden
Elben med så mange skibe at man uden
besvær kunne gå tværs over floden på deres
dæk som de lå der op ad hinanden som én
lang bro (Saxo 4.9).

Lighed syv.
Den syvende lighed er troeren Agenor og
den nordiske kæmpe Agnar.
Da Akilles har kæmpet sig gennem fjendens
rækker til Trojas Skaiiske porte spærrer han
for troernes tilbagetog.
Nu får troeren Aganor en smart idé. For at
redde sine landsmænd lokker han Akilles til
at forfølge sig væk fra porten. Vi ved ikke
hvordan det går for Aganor.
Lighed fem.
Vi ved derimod hvordan der går for den
Den femte lighed er Akilles og Ubbe Frisers nordiske kriger Agnar. Det står i kapitel ni i
kamptørstige fremfærd.
sagaen ’Søgubrut mm’.
I Iliaden dræber Akilles fjorten navngivne Ubbe Friser – et andet navn for Akilles –
troer (Il.20-381 til 20-487). Derefter laver fælder kæmpen Agnar innen han selv falder
han et blodbad på mange troer i floden for 144 pile.
Xanthos (Il.21-20). Guderne kalder floden
Xanthos og mennesker kalder den
Lighed otte.
Skamander.
Den ottende lighed er den gamle kvægtyv
I floden tar han tolv fanger som ska ofres til Nestor i Iliaden og Odysseen – og den danske
danaernes guder. Det blir de osse. Det er de sagnkæmpe Gnepia den Gamle hos Saxo og i
eneste fanger i Iliaden, alle andre blir slået de islandske sagaer.
ihjel på stedet.
Det blir nævnt i Iliaden og Odysseen at
Derefter dræber Akilles ni navngivne troer Nestor er gammel.
under et fremstød gennem fjendens rækker - Over dem herskede Nestor, den gamle
(Il.21-179 til 21-210).
Gereniske vognhelt (Il.2-601).
Hos Saxo og i sagaen ’Søgubrut mm’ fælder - … han (Nestor) har jo hersket her i tre
kæmpen Ubbe Friser 25 fjender, de fleste menneskealdre (Od.3-245).
navngivne - og sårer elve (Saxo 8.4.7).
Iliadens Nestor kommer i øvrigt levende
Danaeren Akilles og den nordiske kæmpe hjem fra Troja.
Ubbe Friser er altså samme person.
I Bråvallaslaget får Grepia den Gamle sit
banesår a’ Starkad – osse kaldet Stærkodder
Lighed seks.
(Saxo 8.4.5).
Den sjette lighed er Akilles og Ubbe Frisers
død.
Lighed ni.
Ved de Skaiiske porte blir Akilles ramt i Den niende lighed er at i Iliaden optræder de
hælen a’ en pil fra guden Apollon i troeren tre gudinder Afrodite, Athene og Here i
Paris skikkelse. Det dør han a’. Akilles er menneskeskikkelse og hjælper danaerne.
ellers usårlig undtagen i hælen.
Gudernes budbringer Iris kommer to gange i
Det er derfor et svagt punkt hedder en menneskeskikkelse og hjælper troerne.
Akilleshæl.
Hos Saxo og i de islandske sagaer møder vi
Ubbe Friser dør a’ tolv gange tolv pile fra de tre danske skjoldmøer Hede, Vebjørg og
fjendens bueskytter. I alt 144 pile.
Visma.
Er man en helt så er man.
Afrodite kommer som den smukke Helenes
Den amerikanske filmhelt Rambo havde akajiske uldspindekone fra Sparta (Il.3-385).
passet godt som kæmpe i Iliaden og Here viser sig i akajeren Stentors skikkelse
Bråvallaslaget.
(Il.5-785).
Pallas Athene kommer tre gange i
menneskeskikkelse. Først som akajeren
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Foinix (Il.17-544), derefter som et
menneskevæsen for at trøste Akilles (Il.21284), og til slut som troeren Deifobos for at
lokke Hektor til en ulige kamp mod Akilles
(Il.22-227).
Iris kommer som Priamos søn Polites (Il.2789) og som Priamos datter Laodike (Il.3121).
I Bråvallaslaget er skjoldmøen Hede
sagndronning i Hedeby og blir senere hersker
over Sjælland og de øvrige landsdele (Saxo
8.2.4 og 8.5.2).
Den danske skjoldmø Vebjørg fælder
kæmpen Sote men får selv banesår a’
fjendens pile (Saxo 8.4.6).
Den skjoldbærende Pallas Athene og
skjoldmøen Visma minder mest om
hinanden. Visma står i spidsen for den
vendiske styrke og ifølge Saxo er Visma en
barsk kvinde med stort kendskab til
krigskunst (Saxo 8.2.5).
Visma er fanebærer og får en hånd hugget a’
i kamp med fjendens kæmpe Starkad (Saxo
8.4.6).
Vizma er et pigenavn i Latvia (Letland) og
Vizma Belsevica (1931-2005) er en a’
Latvias største digtere.

Lighed ti.
Den tiende lighed er at danaeren
Agamemnon og den danske sagnkonge
Harald Hildetand begge kommer fra
Sjælland.
Saxo beretter at Harald Hildetand skaffer sig
herredømme over Skåne og Jylland. Han
erobrer resten a’ Sjælland og samler det
splittede danske rige. Senere skaffer han sig
magten over Norge, det vendiske område,
Aquitanien, Britannien og til sist Sverige
(Saxo 7.10.8).
Da sagnkongen Harald Hildetand blir 157
år! blir han besat a’ grådighed efter andre
folks riger og vil generobre det tabte Sverige
(Saxo 8.4.2).
Dette er årsagen til Bråvallaslaget ifølge
Saxo.
Hermed fik vi den sande forklaring på
Bråvallaslaget. Bråvallaslaget er de nordiske
folks fælles erindring om den store krig mod
Troja.
Nu ved vi osse hvor Bråvalla ligger.
Bråvalla er den store slette på øen Rügen
mellem byen Bergen og halvøen Lebbin.
Altså mellem de store borganlæg ved den
lille by Venz og byen Bergen.

Togtet mod Troja og slaget på Kuruksetra i Indien er samme krig
Det indiske sagndigt Mahabharata, ”Den
store (beretning om klanen) Bharata”, er et
vældigt værk på 90.000 dobbeltvers, og
næsten syv gange større end Iliaden og
Odysseen.
Den episke kerne er en slægtfejde mellem
de fem brødre Pandava og deres fætre
Kaurava. Brødrene Pandava kæmper en
retfærdig kamp mod de ildesindede fætre
Kaurava.
I delen Bhagavad-Gita, ”Herrens sang”,
slutter striden med slaget på Kuruksetra,

164

”Kurus slette – kurus sæter”. Sletten ligger i
provinsen Karnal i delstaten Haryana 145
kilometer nord for Delhi. Historisk hører
sletten og landet til folket kuru.
Bollywood (I Mumbai) har lavet en flot
langfilm på 60 timer a’ hele Mahabharata.
Den findes osse i en engelsksproget forkortet
udgave på 15 timer.
En femtedel a’ filmen og eposet
Mahabharata handler om slaget på
Kuruksetra.

Der findes seks store og små ligheder mellem:
—
—
—
—
—

Iliadens togt mod Troja
Bråvallaslaget fra Saxo og de islandske sagaer
Invasionernes bog fra Irland
Det nordindiske epos Bhagavad-Gita og slaget på Kuruksetra
Det sydindiske epos Ramayana

Lighed nummer et.
Den første lighed er larmen og støjen på
slagmarken.
Iliaden har denne beskrivning:
- Som pisket a’ hylende stød i orkanens
brølende rasen (Il.11-308).
Saxo beretter at ’da spydene blev kastet lød
en ulidelig hvislen a’ våben der fyldte alt med
en utrolig larm’ (Saxo 8.4.4).
Bhagavad-Gita fortæller:
- Derefter hørte man pludselig alle snegletrompeter (Lurer!), trommer, pauker og horn,
- og den sammenlagte lyd var voldsom
(Bhg.1-13).
- Lyden fra de forskellige trompeter genlød
både i rummet og på jorden,
- og det var så larmende at det rev
Dhritarastras (Kaurava) sønners hjerter itu
(Bhg.1-19).
Lighed nummer to.
Den anden lighed er danaeren Akilles i
Iliaden og halvguden Krishna i BhagavadGita. Krishna kører som vognstyrer for
Pandus søn Arjuna.
Både Akilles og Krishna dør a’ et pileskud i
hælen, det eneste sted de er sårbare.
Lighed tre.
Den tredje lighed er at både Krishna og
Akilles har en søn der blir omtalt.
Krishna mister sin bror og søn i en kamp i
Dvarak i delstaten Gujarat.
Akilles har sønnen Pyrrhos med en
prinsesse på øen Skyros som han erobrer på
vejen til Troja. Alligevel er sønnen pludselig
voksen og deltager i kampen på Trojas mur.
Pyrrhos blir osse kaldt Neoptolemos, ’den
purunge kriger’.
Han er et råt bæst der dræber både troernes
gamle konge Priamos og hans lille barnebarn
Astyanax.

Lighed fire.
Den fjerde lighed er kæmpen Ubbe Friser i
Bråvallaslaget og krigeren Bhisma der
kæmper på Kaurava-brødrernes side i slaget
på Kuruksetra.
Ubbe Friser kæmper på danernes side i
Bråvallaslaget hvor en sværm a’ pile tar hans
liv.
- Et hundred og fireogfyrre pile sad der i
hans bryst før hans krop var tappet for
kræfter og han sank i knæ (Saxo 8.4.7).
I den islandske saga Søgubrot mm blir han
dræbt a’ 12 gange 12 pile.
Engelske optegnelser viser at en trænet
skytte med langbue kunne skyde 12 pile i
minuttet. I strid bærer de deres kogger med
12 pile ved hoften.
Bhisma dør i Mahabharata med så mange
pile i sin krop at de bærer ham oppe fra
jorden uden at han er død endnu. Da fjenden
Arjuna kommer for at ta avsked med ham
beder han om at få støtte til sit hoved, for nu
er han træt. Så Bhisma beder Arjuna sætte tre
pile under hans hoved så det hviler på
spidserne.
Han ligger på den måde resten a’ slaget og
dør til sist uden hårde ord og uden at klage.
Bhisma dør enten a’ skadechok, blodmangel
eller hyperventilering.

Indisk fakir
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Djengis Khans mongoler brugte store,
stærke buer der var dødelige helt op til 275
meters avstand og havde en total rækkevidde
på næsten 600 meter. De brugte osse
fløjtepile som skræmte modpartens heste.
Lighed fem.
Den femte lighed er at to kvinder, Helene
fra Iliaden og Draupadi fra Bhagavad-Gita får
deres person og ære krænket i inledningen til
konflikten.
Den smukke Helene blir bortført til Troja a’
prins Paris. Det ser vi på billedstenen fra
Lärbro sogn på Gotland.
Draupadis svoger Yudhisthira blir snydt i
terningspil a’ kong Dhritarashtras søn
Duryodhana og taber sit kongerige, palads,
rigdomme, guld og juveler. I hovedløs
letsindighed satser han alt og taber osse sig
selv, sine brødre og til sist dronning Draupadi
til Kaurava-brødrene.
Draupadi blir slæbt halvnøgen fra sit
kammer in i salen hvor Duhshasana forsøger
at flå tøjet a’ hende. Halvguden Krishna har
dog forhekset hendes sari så uanset hvor
meget Duhshasana hiver i den, blir der ved
med at være mere a’ kjolen så hun blir ikke
klædt a’ nøgen foran forsamlingen.

”Husk at dele med dine brødre”, og derfor må
Draupadi gifte sig med alle fem brødre.
Og det ska vi tro på. Hun er nok kun gift
med Arjuna og ingen andre.
Lighed seks.
Den sjette lighed er beretningen om
landsforvisning både i Bhagavad-Gita og
Invasionernes bog.
Pandava-brødrene
blir
tvunget
i
landsforvisning i tretten år da de taber alt i
terningspil.
Det meste a’ Invasionernes bog er den
samme beretning som togtet mod Troja. Her
taber kong Nemed og hans nemeder en krig
mod fomorerne og blir drevet
i
landflygtighed til verdens nordlige øer.
Verdens nordlige øer er Sjælland.
Læs mere om nemederne i kapitlet Irland og
Invasionernes bog.

Vi ka jo undre os over hvordan fortællingen
om togtet mod Troja er kommet til Indien.
En mulighed er at folk fra Kurland i det
nuværende Latvia (Letland) er udvandret til
’kurus slette – kurus sæter’. Stednavnene kur
i Kurland og kuru i Kuruksetra ligner jo
hinanden.
Slaget på Kuruksetra er skrevet på sanskrit.
Der findes en skrøne at Draupadi er gift med Og netop de baltiske sprog kurisk, latvisk,
alle fem Kaurava-brødre og ikke bare med litauisk og prusisk (prøjsisk) anses jo for at
Arjuna. Skrønen beretter at Arjuna kommer ligne sanskrit mest.
hjem og fortæller sin mor at han har vundet et
Her har vi brug for mere sprogforskning.
giftermål med kong Drupadas datter
Draupadi. Hun hører ikke efter og siger kort:
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Det indiske epos Ramayana er samme krig som Iliaden og Bråvallaslaget
Og samme krig som Tuatha De Dananns krig i Invasionernes bog på Eire (Irland) og slaget på
Kuruksetra i det indiske heltedigt Bhagavad-Gita.
Disse fem store episke krige skildrer i virkeligheden samme store krig.
Nemlig da danaerne fra Sjælland i Danmark omkring 1230 f.kr angriber troerne i Troja, som er
byen Bergen på øen Rügen i det nuværende nordtyske landskab Pommern.
Kernen i det sydindiske epos Ramayana følger samme spor som de fire andre heltedigte.
Ramayana (sanskrit ’Ramas vandringer) er
et forindisk epos som traditionen tilskriver
Valmiki, en vis mand. Ramayana findes i
flere gendigtninger, for eksempel disse tre i
oversættelse til dansk og svensk.
Aubrey Menen, Gendigtning af Ramayana.
Aubrey Menen er født i Indien og følger
Valmikis traditionelle Ramayana.

Guni Martin, Ramayana – beretningen om
helten Rama. Et rigtigt eventyr.
Allan Åkerlund, Prins Rama och
demonerna, på svensk. Dette er en vellystig
berettet version med mange avsnit som andre
oversættelser udelader. Når man har læst den
kan man godt forstå at soltemplet Konarak
nær den hellige by Puri er udsmykket med
erotiske figurer.

Der er minst otte ligheder mellem Ramayana, Odysseen, Iliaden og Saxos Danmarkshistorie
(Gesta Danorum).
Lighed nummer et.
I Ramayana:
- Rama spænder buen og strengen brister. Han
får den store skønhed Sita som hustru.
I Odysseen:
- … uden besvær spænder Odysseus den
vældige bue (Od.21-409)
Lighed nummer to.
- I Ramayana bortfører dæmonkongen Ravana
dronning Sita og tar hende til sin befæstede
by på øen Lanka.
- I Iliaden blir den guddommelig smukke
Helene bortført til den befæstede by Troja på
øen Rügen.
Lighed tre.
- I Ramayana skaffer Rama hjælp hos
abekongen Sugriva. Sugriva er for det meste
fuld og optaget a’ sexuelle orgier.
Hans general er aben Hanuman, Odysseus er
hærfører i Iliaden.
- I Iliaden er danaernes hærfører
Agamemnon kendt for sit store forbrug a’ vin
og kvinder.
Iliaden starter netop med Akilles vrede fordi
Agamemnon har taget hans krigsbytte pigen
Briseis fra ham (Il.1-1).
I Iliaden praler danaerne med de bedrifter de
ska udføre i kampen mod troerne:
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- mens de propper sig med bøf efter bøf og
bæller vin (Il.8-230).
Agamemnon avleverer senere Briseis tilbage
til Akilles og som godtgørelse syv kvinder fra
et krigstogt mod Lesbos (Il.9-128).
Når Troja falder og blir plyndret ska Akilles
få lov til at vælge de tyve smukkeste kvinder
fra Troja som sit krigsbytte (Il.9-139).
I så fald kommer han hjem til sin familje
med et harem på 28 kvinder.
Lighed fire.
- I Ramayana kæmper Rama og Ravana
slutstriden på øen Lanka.
- I Iliaden kæmper Akilles og Hektor
slutstriden udenfor Troja på øen Rügen.
Lighed fem.
- I Ramayana blir abegeneralen Hanuman
taget til fange på Lanka. Man binder klude om
hans hale og tænder ild på dem, men han
lykkes at ta sig fri og springer op på et tag.
Her tænder han ild på taget og flere andre
bygninger og snart brænder hele byen.
Hanuman er den samme som Agamemnons
ledende strateg og hærfører Odysseus i
Iliaden og Odysseen.
- Den tredjeældste danske sagnkonge hos
Saxo er Hadding. Kong Gram er hans far og
den ældste danske sagnkonge Skjold er hans
farfar.

Hadding går til angreb på kong Handvan i
Hellespont, og han sidder godt sikret bag
uindtagelige mure omkring byen Dyna.
Hadding lader nogen trænede fuglefængere
fange flere fugle som holder til i byen og
sætter brændende svampe hængende fra dem.
De flyver nu til deres reder i byen og sætter
dermed hele byen i brand (Saxo 1.6.10).
Dette er troligt et forsøg på at brænde
Hellespontens Troja ned.
- Ved opregningen a’ danaernes styrker
nævner Iliaden dette:
…, Thisbe med alle dens duer (Il.2-502).
Lighed seks.
- I Ramayana sniger abegeneralen Hanuman
sig ind i den befæstede by på Lanka. Han er
forklædt som fugl, loppe, og som sig selv som
abe.
- Hos Saxo går Haddings søn Frode, den
fjerdeældste danske sagnkonge, ind i
Handvans by i Hellespont forklædt som
tjenestepige (Saxo 2.1.8)
- I romeren Maro Vergils Aeneide tar
aitolernes hærfører Tydeus og Odysseus sig
ind i Troja og stjæler Palladiet (Palladion), en
gammel Athenefigur:
- Dengang Tydeus og opfinderen a’
forbrydelser Odysseus røvede bildet a’
Minerva (Athene) (Aeneiden 2-162 og 9150).
Her taler sandsynligheden for at den ældre
kriger Tydeus og Odysseus lurer sig ind i
Troja forklædt som kvinder.
Lighed syv.
I Ramayana:
- I slutstriden mod dæmonkongen Ravana på
Lanka blir Rama såret i benet a’ en pil der
river et dybt sår op. Det overlever han.
I Iliaden:
- Ved de Skaiiske porte blir Akilles ramt i
hælen a’ en pil fra guden Apollon i troeren
Paris skikkelse. Det dør han a’.
Akilles er ellers usårlig undtagen i hælen.
Det er derfor et svagt punkt hedder en
Akilleshæl.
Lighed otte
- Dæmonkongen Ravana holder den bortførte
smukke Sita innespærret under bevogtning.

Dronning Sita har ingen mulighed for flugt
og har kun håbet at hendes elskede Rama vil
lykkes befri hende.
- I Iliaden blir den bortførte smukke Helene
bevogtet a’ Trojas største og mest frygtede
kriger Deifobos. Hans navn betyder Gudernes
skræk. Han er stor, stærk og livsfarlig for sine
modstandere.
Dronning Helene har ingen mulighed for
flugt og har kun håbet at hendes elskede
Menelaos vil lykkes befri hende.
- I Ramayana lykkes kong Rama befri sin
elskede Sita efter kamp mod dæmonen
Ravana.
Derefter lever Rama og Sita ’lykkeligt til
deres dages ende’.
- I Iliaden nedkæmper kong Menelaos og
Odysseus kæmpen Deifobos.
Derefter lever Menelaos og Helene ’lykkeligt
til deres dages ende’ i paradiset ’de elysiske
egne’.
- Guderne vil føre dig (Menelaos) til jordens
grænse,
- til de elysiske sletter ... (Od.4-561).
- ... og menneskets liv er helt fri for sorger.
- Der kender man ikke til sne og hårde storme
og styrtregn,
- kun lette luftende vindpust som frisker fra
vest (Od.4-565).
I Paris findes den 2 kilometer lange
paradegade Champs-Élysées, parken Jardins
de Champs-Élysées og den franske præsidents
officielle bolig Élyséespalæet – Palais de
l’Élysée. De elysiske sletter, den elysiske park
og det elysiske palæ altså ligger i Paris.
Læs mere om de elysiske sletter, Gilda og
Hilda i bogen Havfolk fra Norden.
I flere eventyr sidder den bortrøvede
prinsesse i et tårn i en befæstet borg vogtet a’
en drage eller andre onde væsner,
Hun blir altid befriet a’ den unge, ædle
ridder og de ’lever lykkeligt til deres dages
ende.
Nu ved vi – og forstår:
- at alle disse eventyr og sagaer har deres
forhistorie fra kampen om Troja på øen
Rügen
- at prinsessen i tårnet heder Helene, Draupadi
eller Sita
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- at dragen hedder Deifobos, Duryodhana
eller Ravana

- at den ædle prins hedder Menelaos, Arjuna
eller Rama

Bråvallaslaget, Iliaden, Invasionernes bog, Bhagavad-Gita og Ramayana
Det korteste sammendrag a´ alle fem epos er
dette:
En førprøjsisk stormagt med hjemsted i
Bergen – Iliadens Troja og det irske Tory – på
Rügen tvinger de oprindelige inbyggere
nemeterne i landsforvisning. En gruppe
nemeter tar sig mod nord over Østersøen til
sine stammefrænder danaerne i Nordsjælland.
Læs mere om nemeterne i kapitlet Irland og
Invasionernes bog.
Troerne fra Bergen (Troja og Tory)
terroriserer danaerne på Sjælland og i Skåne,
og til sist bortfører de den guddommelig
smukke dronning Helene fra Sparta, som
ligger nær den nuværende lille by Lynge eller
Bastrup i Nordsjælland.
Helene hedder Draupadi i Bhagavad-Gita og
Sita i Ramayana. Hendes mand hedder
Menelaos i Iliaden, Arjuna i Bhagavad-Gita
og Rama i Ramayana.
Menelaos søger hjælp hos sin bror
Agamemnon i Mykene, som er en vel
befæstet by i den nuværende Hareskov straks
nord for København. Agamemnon hedder
Laksmana i Ramayana og i Bhagavad-Gita
har Rama fire brødre.
Menelaos får osse hjælp a’ sin gode ven
Odysseus fra Itaka, som er den nuværende
lille by Vindekille i Od herred i
Nordvestsjælland. Odysseus er en stærk,
dygtig og opfindsom kriger, men ikke ret stor.
Etruskerne kalder Odysseus nanu efter det
græske ord nano der betyder dværg og lille.
I det sydindiske epos Ramayana blir
Odysseus forandret til aben Hanuman og
danaernes store hær fra Danmark til en hær a’
aber.
Danaernes store flåde på 1186 skibe og
omkring 60.000 mand fra 175 byer sejler over
Østersøen og ind i Neuendorfer Wiek på øen
Rügen.
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Iliaden beretter at:
- skibene i flåden fyldte bugten mellem dens to
omsluttende pynter (Il.14-33).
Saxo fortæller om danernes flåde:
- Den danske flåde fyldte havet så det lignede
en bro mellem Sjælland og Skåne (Saxo
8.2.9).
Ramayana beretter at:
- Aberne byggede den vældige bro fra
fastlandet til øen Lanka på fem dage. Ved
invielsen lod guderne blomster falde som regn
fra himlen.
Broen hedder Ramas bro og består a’ 48
kilometer koralrev og sandbanker mellem det
indiske fastland og Sri Lanka.
Den store slutstrid med 10.000-vis døde
omkring 1200 f.kr er beskrevet i alle fem
store episke heltedigte og med fem forskellige
navne på slagmarken.
- Bråvallaslaget hos danskeren Saxo og i to
islandske sagaer.
- Kampen om Troja i Iliaden i Grækenland.
- Slaget om fæstningen Tor Conan på øen
Tory i Invasionernes bog på Eire (Irland).
- Slaget på Kuruksetra i Nordindien i det
indiske epos Bhagavad-Gita.
- Slaget om dæmonkongen Ravanas
befæstede by på øen Lanka i det sydindiske
epos Ramayana.
Ramayana findes som nationalt epos i
mange lande i Sydøstasien.
Som Ramakien i Thailand, Ramakavaca på
Bali, Maradia Lawana på Filippinerne,
Reamker i Cambodja (Kampuchea) og Yama
Zatdaw i Burma (Myanmar).
Abegeneralen Hanuman i Ramayana – og
dermed Odysseus i Odysseen – er
hovedpersonen i det kinesiske epos ’Rejsen til
vest’ (Journey to the West in the Great Tang
Dynasty).

Her følger en sandsynlig forklaring på hvem der bragte fortællingen om slaget ved Troja, Bergen
på Rügen, og Bråvallaslaget til Indien.
Joseph E. Schwartzbergs (red.) opslagsværk A Historical Atlas of South Asia har disse to ældre
tidsaldre:
— Vedisk tidsalder
— De episke værks tidsalder som omfatter Mahabharata og Ramayana
I vedisk tidsalder fra omkring 1200 f.kr blir
Nordindien invaderet a’ et folk som kalder sig
selv arya, ’de ædle’. De møder Induskulturen
og skaber Veda-teksterne.
Invandrerne fra nord har heste og vogne,
noget der er ukendt i Induskulturen.
Denne invandring stemmer godt med at
Odysseen, Iliaden og Bråvallaslaget finder
sted omkring 1230 f.kr i den sydlige del a’
Østersøen.
Udtrykket ’den ædle, de ædle’ forekommer
ofte i Odysseen og Iliaden. For eksempel:

- den ædle Nestor (Od.3-68), - den ædle
Diokles (Od.3-488), - den ædle Odysseus
(Od.15-485), - den ædle Patrokles (Il.1-337), den ædle Nestor (Il.2-601), - den ædle Ajas
(Il.4-488) og så videre.
Iliaden beretter flere steder hvordan ’de
ædle’ behandler dem de ikke regner som
’ædle’.
De blir behandlet på samme måde som
mange inder i dagens Indien behandler de
kasteløse – daliterne. Det er med god grund at
mange daliter (kasteløse) vender sig bort fra
hinduismen og omvender sig til buddhismen.

Mahabharata og Ramayana blir skabt i de episke værks tidsalder fra omkring 300 f.kr.
Mahabharata blir skabt fra omkring 300 f.kr til omkring år 300.
Ramayana blir skabt fra omkring 300 f.kr til år 100.
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Danske og nordiske navne i græsk mytologi
Der skete sproglige observationer under arbejdets gang og de er nævnt i disse kapitler:
— Odysseus – Isse Larsen fra Od
— Odysseens folk, byer og øer med navne der er i brug i dag
— Vedbæk og Athen
— Byen Vedbæk – det første Athen
— Gørløse er byen Gerenia i Messenien
— Øer i Norden
— Iris og Iros fra den græske mytologi
— V- (eller W-) og H- blir limet foran et ord
Aineias

Aischylos

Akilles
Arnaios

Arne

Aretusa
Djurs

Dulikion
Egil
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Se Ejner.
Dardaneren Aineias stamfar Dardanos grundlægger byen Dardanie på
Idabjergets skråninger og hans oldesøn Ilos grundlægger Ilion på sletten der
kaldes Troja efter troerne.
Se Eskil.
Cirka 525 – 456 f.kr. Han er den egentlige skaber a’ dramaet i moderne
betydning.
Se Egil.
På græsk staves navnet Achílles og Achílleus.
Se Arne.
Arnaios er tigger i Itaka. Han kaldes Iros fordi han går ærinder, måske i
flyvende fart (Od.18-5).
Arnaios er det nordiske navn Arne. Arnaios er er sin tids bud og post i Itaka.
Hans tilnavn Iros er en hankønsform a’ gudinden Iris navn, lissom vores gamle
hunkønsendelser på stillinger og titler, for eksempel baron og baronesse.
Iris er en a’ gudernes bevingede budbringere.
Arne er et meget gammelt ægte nordisk navn. Det betyder ’ørn’ fra urnordisk
og fællesgermansk *arnu, avledt a’ indoeuropæisk *or- ’ørn, stor fugl’.
I Norden fungerede det som kortform til urnordiske navne som Arnbjørn,
Arnfast, Arnkil, Arnold og Anker, Arvid fra *Arnkarl, *Arnvid.
Ornitologi er videnskaben om fuglene.
I Odysseen er Arnaios hurtig som en ørn, og han har tilnavnet Iros.
Se Tuse å.
Valdemars Jordbog har navnet Dyursæ. Sandsynligvis stammen i olddansk diur
– dyr, med avledningen –s.
Læs mere om –s i kapitlet Øer i Norden.
Saxo har Dyursa, men dette er et ånavn, troligt mundingen a’ det tørlagte
Kolindsund. Kolind fjords olddanske navn var *Kaldung.
Området Djurs mod nord var oprindelig en ø lissom Rougsø.
Ønavnet Djur betyder måske Hjortø lissom den skotske ø Jura der udtales
Djura.
Se Djurs og Kolind.
Odysseen har egentlig stavningen Doulichion.
Egil er Akilles oprindelige nordiske navn. Oldvestnordisk Egill, olddansk
Æghil, senere Eigil. Navnet stammer enten fra fællesgermansk *ayjo – ’æg,
kant’, som den skarpe æg på en kniv eller et sværd, eller fællesgermansk *ayi –
’frygt, skræk’.

Ejner

Elis
Erember

Ermland
Eskil

Faxe

Forkys

Fornæs

Det gotiske ord agis betyder ’frygt, skræk’ og gotisk un-agei betyder
’frygtløshed’.
Akilles hedder Achile og Achle på etruskisk.
Ejner er Aineias oprindelige nordiske navn. Fra oldvestnordisk Einarr og
olddansk ënar. Einar betyder ’en som kæmper alene’.
Det urnordiske *AinaharjaR betyder egentlig ’en kriger som hører til én (og
samme hær)’. Forledet *aina- betyder én. I så fald ka Aineias betyde ’den
eneste’ eller ’den første’.
Vikingetidens einherjar var en faldne kæmper der har været så dygtige i krig at
de kom til Valhal.
Aineias hedder Eine på etruskisk.
Hos Saxo Grammaticus findes navnet Enar to gange.
Den ene Enar er den kendte norske sagnkonge og bueskytte Enar
Thambeskælver, hvis bue blir skudt i stykker i et søslag mod den danske kong
Sven. Kong Sven får de besejrede nordmænd over på sin side i en efterfølgende
charmeoffensiv. Sammen sejler de til England hvor han i en i kraft a’ styrke og
diplomati får en avtale med kong Æthelstan, at Sven ska overtage hans
besiddelser og kongetitel ved hans død.
Den anden Enar er den norske sagnkæmpe Enar Skage fra Jæren.
Odysseus hyrdeformand Eumaios er født på øen Syria nord for Ortygias kyst,
hvor solen vender i sin bane (Od.15-403). Ortygias kyst er Hordaland i
Vestnorge og øen Syria er nuværende Karmøy øst for Utsira og nord for Jæren i
Rogaland fylke.
Se Hals næs.
Se Ermland.
Ermland er et landskab i det gamle Østprøjsen. I dag er det et landskab i Polen
nord for floden Wislas delta.
Hærføreren Menelaos besøger erembernes land (Od.4-84). Navnet betyder
’rav’-landet. Latin ’ambar’ og engelsk ’amber’.
Eskil er måske Aischylos oprindelige nordiske navn. Eskil kommer fra olddansk
Æskil, oldvestnordisk Áskell og oldnordisk Ásketill.
Første led er en omlydt sideform til olddansk *ãs – en nordisk gud.
Andet led er olddansk kætill der som omlyd er svækket til –kil. Kætill – svensk
Kettil - betyder troligt ’hjelm, hjelmpryd´.
Eskil var dansk ærkebiskop i Lund på 1100-tallet.
Navnet Eskil betyder altså ’gud’ og ’hjelm’.
Hesten Faxe i nordisk mytologi hedder Pecse på etruskisk og Pegasos på græsk.
Skinfaxe – den lysende hest – er dagens hest. Rimfaxe er nattens hest og
Fröfaxe er gudinden Frejas (Frø) hest.
Forkys er den gamle havgud før Poseidon. Poseidons kendetegn er treforken
tridens, fra latin tri og dens tand. På engelsk trident – ’tretand’. Det er nærmest et
ålejern, en lyster.
Ordet fork og navnet Forkys er faktisk samme ord. Ka det være så enkelt at
Forkys er et nordisk navn, og at det betyder ’åle-fangeren, åle-fiskeren’.
Den lokale udtale er Fårnæs, altså dyret får, og næs. Måske avspejler det en
gammel udtale a’ ordet Parnas, musernes og digternes bjerg i det antikke Hellas.
Det er en sjov tanke at romernes sprog latin lyder som en omskrivning a’ det
islandske ord læti, fårenes lyd. Og at de gamle hellenere har deres digteriske lyre
på fårenes bakke.
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Frode den
raske

Gerenia
Gørløse
Hals næs
Hefaistos

Hindsholm
Kolind

Laertes
Lars

Lemnos
Libyen
Livland
Od
Od-Isse

174

Ordet læti findes som oldnordisk lãtia, svensk ’läte’og norsk dialekt læte.
Se Protesilaos
Frode den raske – Frode den djærve – Frode den frøkne hos Saxo (Saxo
4.8.1). Frode den djærve er søn a’ den ældste danske sagnkonge Skjold og far til
sagnkongen Dan.
Navnet Frode stammer fra det olddanske ord Frothi, egentlig ‘den kloge’ fra
adjektivet *frõth(r) ’klog’, vist egentlig ’som er forrest, fremragende,
fremstående’. Fællesgermansk *frõtha- og indoeuropæisk *prõto- ’forrest, først’
avledt fra *pro ’foran’.
Ordet frøkn med betydningen ’berømt, heltemodig, djærv’ fandtes i alle
nordiske sprog – olddansk, oldislandsk og fornsvensk – og i oldengelsk og
oldhøjtysk. Det bruges stadig på islandsk som frækinn. Det moderne ord ’frøken’
stammer fra plattysk.
Se Gørløse.
Vognhelten Nestor fra Pylos er hærfører for messenierne (Il.9-150).
Gerenia er troligt den lille by Gørløse syv kilometer nordøst for byen Græse
ved Frederikssund.
Valdemars Jordbog 1231 Hals. Senere Halsnes.
Læs mere om øen Elis og halvøen Hals næs i kapitlet Det herlige land Elis.
Hefaist er et germansk ord ’gefaust’ – næve. Gefaust kan betyde noget i retning
a’ håndværker.
Læs mere om kunstsmeden Hefaistos i kapitlet – og Lemnos.
Det samme som Zàkynthos.
Se Djurs.
Kolind ligger syd for Djurs. Lægger man Djurs og Kolind sammen får man
Djurs-Kolind.
Odysseen har egentlig stavningen Doulichion.
Se Lars.
Han er Odysseus far. Etruskisk har stavningerne Larce, Laris, Larth og Lars.
Odysseus kaldes Laërtes-sønnen tretten gange i Odysseen, for eksempel i
Od.12-378, 16-104, 16-455.
Odysseens Laërtes-søn blir på moderne nordiske sprog til Odysseus Larsen,
eller helt korrekt Isse Larsen fra Od.
Erland Lagerlöf, Gerhard Bendz og Ingvar Björkeson oversætter til Laërtessønnen.
Christian Wilster i 1837 til Laertiaden og Otto Steen Due i Iliaden til:
- Ætling a’ Zeus, Laërtes’s søn, du snilde Odysseus! (Il.2-173).
Se Zingst.
Se Livland.
Hærføreren Menelaos besøger Libyen (Od.4-84) - det er Livland i Baltikum.
Od var tidligere en ø. Nu for tiden er Od vokset sammen med Sjælland og
danner en forgrenet halvø der hedder Od herred.
Isse fra Od – eller Odisse.
Odysseus betyder ”Isse fra Od”. Han blir født omkring 1260 f.kr på øen Od der
ligger ved nordvestsjælland i Danmark.
Navnet Od udtales jo som norsk øy – en ø. Isse betyder mand.
Ishon i det gamle testamente betyder ”lille mand – menneske”. På sanskrit
betyder isha ”mand – herre”. Det bruges som pigenavn nok mest fordi navnet
slutter på –a.

Odysseus
Parnas
Pecse
Pegasos
Protesilaos

Same
Samos
Samsø

Sintisk
Tuse

Svinehyrden
Svendsbjerg

Telemakos

Zàkynthos
Zingst

Den indiske Isha Upanishad handler om det øverste væsen Odin eller Gud.
Eller Jesu – på arabisk Issa. Upanishaderne tilhører de ældste Vedaskrifter.
Så navnet Odisse betyder Ømanden eller på svensk Öman.
Odysseus er altså manden fra øen – Ømanden.
Se Od-Isse.
Se Fornæs. Græsk stavning Parnassos.
Læs mere om forbjerget Parnas i kapitlet Odysseus - Isse fra Od.
Se Faxe.
Pecse er etruskisk for Poseidons vingede hest med det græske navn Pegasos.
Se Faxe.
Poseidons vingede hest.
Se Frode den raske
Navnet Protesilaos er egentlig selvforklarende, det består a’ to dele.
Prote- viser hen til indoeuropæisk *proto- ’forrest, først’.
Silaos viser måske hen til græsk Ziloz – ’iver, anstrengelse, stræben’. Ordet
zelos betyder ’iver, nidkærhed’ og findes som ordet zelot – en nidkær forkæmper
for troen. Der findes måske et græsk navn bag Protesilaos som til eksempel et
Proteziloz – den ivrige, den stræbsomme. Han var jo ivrig og sprang først i land.
— Protesilaos blev dræbt a’ en troer da han sprang ned fra skibet langt før de
andre (Il.2-701).
Se Samsø.
Se Samsø.
Kaldes Same og Samos i Odysseen.
Samsø hedder Samse hos Adam a’ Bremen, Samsa og Sampsø hos Saxo,
Samsø i Valdemars Jordbog fra 1231, Samsey og Sámsey i den islandske eddalitteratur.
Samsø – Same og Samos i Odysseen – er egentlig en dobbeltø, der består a’
Same i syd og nordøen Samos med det 64 meter høje Ballebjerg.
Læs mere om Samsø i kapitlet Same og Samos – dobbeltøen Samsø.
Se Zingst.
Sintiske mænd fra øen Lemnos.
Tuse Å (Od.13-408).
Aretusa betyder ’Tusas å’. I olddansk er ’ar’ den gamle ejefaldsform på ’å’.
Byen Tusa ka være den lille by Vallekille (Vallekilde). Ved Svendsbjerg gård
ligger den 53 meter høje Tinghøj og det 40 meter høje Svendsbjerg.
Vallekille betyder Valle bakke.
Se Svendsbjerg.
Svendsbjerg er en 40 meter høj bakke ved Tuse å, og Svendsbjerg gård ligger
på en ganske høj flad bakke i nærheden.
Det ka i så fald være her svinehyrden Eumaios boede og vogtede Odysseus
store svinestalde.
Stednavne som Svendborg og Svendsbjerg fortolkes ofte som at ha ordet ’svin’
i deres første led i navnet. Som regel er det vildsvin.
På græsk betyder navnet Fjernkæmperen – et ulogisk navn.
Det norske ord ’tele’ har flere betydninger blandt andet ’hård grund’. Måske
betyder mandsnavnet Telemakos ’den hårde kæmper - stenmanden’.
Se Hindsholm.
Øen Zingst kaldes Lemnos i Odysseen og Iliaden. Øen ligger vest for Rügen.
I Iliaden fortæller ildens og smedekunstens gud Hefaistos efter faldet til
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Lemnos:
- Dér fik jeg hurtigt hjælp a’ sintiske mænd efter faldet (Il.1-594)
I Odysseen står at Hefaistos er taget til Lemnos:
- til de sintiske mænd, hvis tale er svær at forstå (Od.8-293).
De sintiske mænd bor på Zingst der kaldes Lemnos.
Odysseus – Isse Larsen fra Od
Homers skrivning Laërtes-sønnen ka være
det tidligste eksempel på de nordiske sennavne som Hansen, Andersen og Larsen. De
fem almindeligste sen-navne udgør 14% a’
befolkningen i Norden, navnet Larsen kun
1.6%. Odysseus ældgamle efternavn Larsen
er derimod brugt mange steder på jorden som
stednavn.
Det mest kendte Larsen er den gigantiske
Larsen Ice Shelf ved Antarktis. Den kalvede i
januar 1995 et gigantisk stort og fladt isbjerg
på 78 km * 37 km og 200 meter tykt, næsten
ligeså stor som Fyn eller Öland.
Risør-Larsen halvøen ligger ved den mægtig
store Risør-Larsen Ice Shelf.

Ellers er der Larsen Well og Larsen Claypan
i Australien, byerne Larsen i Florida og i
Wisconsin i USA, byen Larsen i Argentina.
Larsen Creek og Larsen Knoll, to 24K
Quadrangles i Utah og ved Seattle i
Whasington. Larsen Bay og Larsen Sound i
Nunavut i Canada. Anton Larsen Island i
British Columbia og Larsen Islands ved Syd
Orkneyøerne. Larsen Inlet og Larsen Channel
nær Larsen Ice Shelf.
Der findes mange flere stednavne med
Odysseus’ efternavn. I Antarktis findes det
sneklædte 1562 meter høje Mount Larsen.
Der har aldrig været nogen oppe på toppen
a’ det hvide fjeld.

Odysseens folk, byer og øer med navne der er i brug i dag
Odysseen og Iliaden fortæller om begivenA’ folkenavne ka vi kun genkende danaer,
heder omkring 1230 f.kr - for 3200 år siden. der omkring år 1000 er blevet til daner, og i
Den tids navne på folk, byer og øer ændres dag til danskere.
og forsvinder.
Vedbæk og Athen
A’ byer findes kun Athen, der i dag hedder
Vedbæk – Veds Bakke, i 1184 Withebek. Der
findes en opfattelse, at Athene og den senere
nordiske Odin er den samme gud. Det er de
osse. Athene og Odin er begge krigsguder, og
guder for viden og taktik. Klogskab med et
sværd i hånden.
Romerne bruger navnet Minerva som de har
fra etruskisk Menrva.
Grækenlands hovedstad Athinai, og de
danske byer Vedbæk og Odense har altså
samme gud i sine navne. Grækenlands
hovedstad Athinai har gudinden Atena, den
danske by Vedbæk har både Athene og Odin,
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og H.C.Andersens fødeby Odense har guden
Odin.
Athene har tilnavnet Parthenos ’jomfru’. I
virkeligheden er Pallas Athene mest en
mandlig gud. Odins fællesgermanske navn
var *Wodana, olddansk Odinn. De er begge
tidlige eksempler på et alment gudsbegreb,
hvor kønnet har underordnet betydning.
Omkring år 1350 f.kr forsøger den egyptiske
farao Akhenaten at inføre monoteisme med
kun en gud, nemlig Aten. Odysseens og
Iliadens beskrivning om krigen mod Troja
sker omkring år 1230 f.kr.

Den græske gud Athene, egyptens Aten og
den senere nordiske gud Odin har alle samme
træk at være en ikke-kønsrelateret gud med

egenskaber som viden og livsbevarende
hensigt.
Det egyptiske gudenavn blev tidligere oftest
stavet Aton og faraoen stavet Akhenaton.

Byen Vedbæk – det første Athen
Iliadens Athen er den lille havneby Vedbæk
ved Øresund og Salamis er øen Ven.
Hærføreren Ajas fra Salamis trækker sine
tolv skibe i land hvor athenernes tropper er
samlet (Il.2-557).
Vedbæk har været befolket i minst 7500 år.
Man
har
fundet
bopladser
fra
Kongemosekulturen år 6000 – 5200 f.kr ved
Øresund. Ved Vedbæk er fundet en boplads
fra yngre Kongemosekultur.
Vedbæk hed ’Withebek’ i 1184 og Athinai i
Iliaden omkring år 1200 f.kr.
Efterledet ’-bæk’ betyder ’bakke’, fra
fællesnordisk *bakki eller fællesgermansk
*bakka. Kildevældet en ’bæk’ hedder på
fællesgermansk *baki.
Der er over 130 byer i Danmark med et
navn der slutter på ’bæk’, og de fleste ligger
ved endog meget høje bakker. Byerne
Holbæk, Hornbæk, Humlebæk, Tårbæk og
fem a’ seks byer Skærbæk ligger alle ved en
højde, de fleste fuldt synlige fra hav og fjord.
Første led ’Withe’ har rødder helt til Iliadens
Athen. Navnet er troligt et naturnavn eller et
folkenavn. I nordøst i Skåne findes fire
herreder, der er omtalt så tidligt at de er
nævnt uden tillægget ’herred’. Den ene er
Villands herred i Göingebygden der hedder
Wetlandi i 1135 og Vitelandi i 1164.
Dette nævnes under år 1135 i svensk
Diplomatarium, bind 1, side 49.
I guternes nationalepos Gutasagan er alle
navne typisk nordiske, undtagen Vitastjerna.
I den nedertyske – plattyske – oversættelse
har oversætteren tilføjet at ’Vita’ betyder
’vide’, og at Vitastjerna er ’den aller visestes
arvedatter’. Hvis vi godtager denne
forklaring så er Vitastjerna guden Odins
datter og Gutasagan får en mytologisk
dimension.

På Jellingestenen fortæller Gorm den gamle
at han kristnede danerne. Det er nok mest
Hvideslægten på Sjælland der har kristnet
danerne. Slægten bestod a’ folk som Skjalm
Hvide, ærkebiskop Absalon, Esben Snare og
Andreas Sunesen, der var med Valdemar Sejr
til Estland i 1219 da Dannebrog faldt ned fra
himlen.
I Lejrekrøniken fra omkring 1150 bruges
navnet Witheslecht som navn for Sjælland,
Møn, Lolland og Falster. Witheslecht er
nedertysk og betyder withe-slægten, altså et
andet navn på danaerne. Witheslecht omfatter
netop hele det område der her er beskrevet
som danaernes kerneland i Odysseen og
Iliaden. Lejrekrønikens skribent er troligt en
person med nedertysk skoling. At danernes
kerneområde kaldes for withe-slægtens land
virker mest som politisk propaganda til fordel
for
Hvideslægten,
bestilleren
a’
Lejrekrøniken.
Ved Hvidegården nær Mølleå i Kongens
Lyngby fandt man i 1845 en rig brandgrav fra
omkring 1200 f.kr. I en taske lå blandt andet
en Middelhavskonkylie. De brændte ben lå
hyllet i en dragt i en mandslang stenkiste, et
levn fra ældre bronsealder.
Englænderen Wulfstan rejser på 800-tallet
fra Hedeby i Slesvig til byen Truso der troligt
ligger ved floden Wislas munding. Han
kalder landet syd for Wisla for Vendland
efter venderne og landet nord for Wisla for
Witland, og skriver at det hører til esterne.
Dette Witland i Latvia og Wetlandi i Skåne
lyder som samme navn.
I dag hedder Witland i Latvia Vidzeme efter
det latviske ord zeme der betyder ’land’.
Vi ved ikke om der er sammenhæng mellem
navnene Withe, Wetlandi, Vitastjerna og
Hvide.
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Navnet Vitastjerna står for sig. Det henviser Med de gamle danske og fællesnordiske ord
til viden og taktik. Det henviser til Pallas ka vi sige at folket witherne boede på højden
Athene og Odin.
’bakki’ ved åen ’baki’.
Datidens Athen lå sandsynligvis ved fjorden
og åen der går in bag Lokeshøj til den bakke
hvor Vedbæk kirke ligger i dag.
Gørløse er byen Gerenia i Messenien
Gørløse hed Gherluse i begyndelsen a’
1200-tallet og Gerløsæ i 1370-1380. Første
led er måske et olddansk *Gera der er avledt
a’ ordet ’ger – spyd’, eller olddansk *geri
vinkel, kile, oldnordisk geiri.
I Odysseen omtales Nestor fra Pylos som
den gereniske vognhelt - han har navnet
generisk fra byen Gerenia. Han får tilnavnet
gerenisk da sagnhelten Herakles ødelægger
Pylos og dræber hans elve brødre. Selv klarer
han sig ved at flygte til Gerenia, der troligt er
byen Gørløse syv kilometer nordøst for byen
Græse ved Frederikssund.

Da Nestor flygter fra Pylos til Gerenia i
Messenien, så flygter han i virkeligheden fra
Græse til Gørløse i Nordsjælland.
Nestor blir omtalt som den gereniske
vognhelt fem gange i Odysseen (Od.3-68,
386, 397, 405, 474) og ikke mindre end 24
gange i Iliaden.
Han kaldes vognhelt fra et slag mod
epeierne fra Elis – det er Hals næs – hvor han
erobrer 51 vogne fra fjenden:
- Han (epeieren Agamede) gik omkuld i
støvet. Og jeg sprang op i hans stridsvogn
- og var så blandt de første. … (Il.11-743).
- Jeg fór derimod frem som en sortnende
storm og erobrede
- femti strålende vogne, … (Il.11-746).

Øer i Norden
Der findes fem ønavne. Same, Samos, de to
øer Djurs og Kolind der vokser sammen til
øen Doulichion - og Zákynthos.
Same og Samos er Samsø. Doulichion er
Djurs og Kolind. Zákynthos er Hindsholm.
Alle store jyske øer som Als, Samsø, Djurs,
Mors og Rougs – senere Rougsø – har et –s
som endelse. Rougs – senere Rougsø – på
Djursland var en ø i stenalderen. Øen Romsø
øst for Hindsholm – Zakynthos – hed Rumsø
på 1200-tallet, fra Rums og –ø. Det har ikke
været muligt at forklare navnet. Alle store øer
i de fynske og sjællandske øgrupper
domineres a’ –n og –und som avslutning.
Dette viser en meget gammel dialektgrænse,
der ka ha sin rod i forhistoriske stammeforhold.
Alt dette er beskrevet i litteratur om danske
og nordiske stednavne a’ for eksempel
Kristian Hald, Aage Houken og Hjalmar
Lindroth.
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Dou- har fået –rs lagt til sit navn efter 1200
f.kr og dannet Djurs. Dette ka måske være et
–z (stemt s), der ikke er blevet ændret til
Djur. Med Lichion menes måske Rougs,
Rougsø. Nu er det navnet på byen Kolind og
ingår i Kolind sund, navnet på den tørlagte
fjord Kolind fjord. Fjordens gamle navn var
*Kaldung.
Zákynthos har fået et –s til sit navn –
Kynths, Hindsholm. Det må være sket efter
1200 f.kr.
Nogen a’ troernes navne er måske dannet
efter samme sproglige regler. Øen Jasmund
ka være et –und navn, og Rügen et –n navn.
Born-holm og Kypern har begge et typisk
østdansk –n navn.
Homer anvender altid navnet Ilios, et –s
navn, og kun en gang med sikkerhed Ilion.
Ved Rügen ligger øerne Darss, Riems, Koos
og Ummanz.

Det eneste vi ka lære fra disse navne er, at Vi ka gætte at øerne Riems og Koos syd for
de jyske ønavne med –s har fået deres –s lagt Rügen måske fik deres efterled –s i samme
til navnet i tiden fra 1200 f.kr og frem. Og at periode.
øer i de fynske og sjællandske øgrupper
aldrig har fået noget –s.
Iris og Iros fra den græske mytologi
Navnet Iris menes at være græsk i’ris
’regnbue’ fra indoeuropæisk *wïr- ’tråd’. Iris
er dog snarere et indoeuropæisk ord for ’gå’ –
’ir’ med hunkønsendelsen –is. Det findes i
svensk som ’irra’ – ’gå runt planløst uden
mål’ og dansk ’irgang’ – ’labyrint’ fra tysk
irrgang, og på tysk ’irre’ og gotisk ’aírzjan
og aírzeis, beslægtet med latin ’errare’ – at
gå vild. De danske ord ’irre’ og ’forirre sig’
uddøde i 1800-tallet.
I moderne spansk er ordstammerne ’ir’ – gå
og ’ser’ – være både uregelmæssige og flettet
in i hinanden. Det svarer til at de nordiske
stammer gå, være og blive blir flettet
sammen. Det er de på en måde osse i
nordiske sprog, hvor fremtidig hensigt
udtrykkes som ’jeg ska gå og kigge efter’ i
stedet for ’jeg kigger efter’. Man går i
virkeligheden ikke, man kigger bare efter.
Udtryk som lyset går ud, skuddet går a’,
kabalen går op og solen går ned er
hverdagssprog for os.

Det var vel osse hverdagssprog for folk
omkring 1200 f.kr, at Iris og Iros har både
plan og mål når de irrer sit ærinde.
Det nordiske ord ’gå’ og dets bøjningsformer er flettet sammen a’ to ordstammer,
fællesgermansk *gaian, *gëian ’gå bort,
mangle’ og *gink, *ging der blev til formen
gik. Engelsk ’go’ har osse to stammer, og
ordet ’be’ har tre stammer.
Disse ord og deres ordstammer er flettet
sammen på kryds og tværs på flere indoeuropæiske sprog, og måske på alle indoeuropæiske sprog.
I Iliaden er Iris flittig brugt som gudernes
budbringerinde og to steder har hun tilmed
vinger:
- Dette var ordren han (Zeus) gav den
gyldenvingede Iris (Il.8-398, 11-185).
Det er en smuk poetisk tanke at Iris ka gå
eller flyve over regnbuen med sit budskab.
Ordet ærinde, svensk ärende, engelsk
errand, fra oldvestnordisk erindi og måske
fællesgermansk *uzandija har en anden
stamme som rod.
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V- , W- og H- blir limet foran et ord
V- og W- blir limet foran et ord. Bynavnet Ismaros blir til Wismar.
H- blir limet foran et ord. Stednavnet Elis blir til Hals næs.
Dette er en lydlig regel der hedder allofoni.
Allofoni og dermed allofone lyde er to lyde
der opfattes som og bruges som ens lyde
innenfor det sprog man studerer.
Innenfor et andet sprog opfattes samme to
lyde som forskellige.
Bogstavet ’p’ i ordene pind og spind, park
og spark er to forskellige lyde men opfattes
som samme lyd i alle nordiske sprog.

Allo- er et lån fra græsk og betyder ’anden’.
Det stammer igen fra indoeuropæisk *aljos
’anden’.
De er begge beslægtet med ordet ’eller’.
Allofoni betyder altså, at i et sprog ka man
bruge den ene lyd eller den anden lyd uden at
ændre betydningen a’ et ord.

V- og W- limes foran et ord
Odysseens bynavn Ismaros blir til Wismar flere ord der viser at v- og w- er blevet limet
og det nordiske gudenavn Odin blir til foran i forhistorisk tid.
oldengelsk Woden.
Dette eksempel på allofoni – tvillinglyd
V- eller W- limes foran et ord som når eller eller-ord – findes osse i prusisk
Odysseens bynavn Ismaros blir til Wismar og (prøjsisk). Her kommer en lille liste på ord
stednavnet Atlantis blir til Vadehavet, tysk der ka udtales på to måder i prusisk (prøjsisk)
Wattenmeer og nederlandsk Waddenzee.
- der er måske stilistisk forskel.
Vadehavet er det historiske land Atlantis, i
dagens sprog Watland eller Vadehav. Et
vadehav er den flade havbund der blir tørlagt woaltis
altis
alen – længdemål
ved ebbe, og et vadested er et lavvandet sted i woapsis
waps
hveps
en strøm - en å - en bæk - eller en flod.
woasis
asis
ask – et træ
Ordet vad stammer fra ældre dansk vad, wobalne
abalne
æbletræ
oldnordisk og islandsk vad, frisisk wâd og wobelke
abelka
æble, abild
Waed, nedertysk watte og tysk watt. wobilis
abils
kløver
Oldengelsk wæd og engelsk dialekt wath, woble
able
æble
begge fra nordisk vadested.
wobsdus
abzdus
grævling
woltis
altis
underarm
Engelsk og tysk er gode eksempler på at wwosee
aze
ged, gemsehun
er limet foran mange ord. De nordiske sprog
har selv beholdt den ældste form uden et wosigrabis azigrabis benved – en busk
wosux
azuks
gedebuk
foranlimet v- eller w-.
Det nordiske ord ord hedder word på
engelsk, orm hedder worm, dansk uld og
svensk ull hedder wool, ork og orke hedder
work. Det nordiske ord under – et mirakel –
hedder wunder på tysk. Der findes mange
H- limes foran et ord
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Stednavnet Elis blir til Hals næs og
Odysseens bynavn Argos stammer fra ordet
harg – det betyder sten som i stednavnet
Hareskov. Hareskov betyder altså stenskov.
Odysseens stednavn Elis – det herlige Elis –
er blevet stedfæstet til at være Hals næs, så
Elis er altså blevet til Hals i tiden efter 1200
f.kr.
Odysseens stednavn Ortygia er blevet
stedfæstet til at være området Hordaland i
Vestnorge.
Iliadens bynavn Argos er blevet stedfæstet
til at ligge i Hareskov nord for København.
- De som bor i Argos og Tiryns med
kampestensmuren (Il.2-559).

islandske saga Heimskringla. Han forlænger
sit liv ved og ofre en a’ sine sønner til Odin
hvert tiende år. Til sist blir han så gammel at
han hverken ka gå eller spise, men ligger i sin
seng og blir madet med mælk fra et diehorn,
den tids sutteflaske. Da han vil ofre sin siste
søn til Odin nægter svenskerne at udføre hans
befaling og endelig dør Ane den gamle.
Den danske Ane i kæret regnes for at være
en urgammel sagnkvinde, selv om Ane ligeså
godt ka ha været en mand.
Navnet Helene i Iliaden er et pragteksempel
på hvem kom først – hønen eller ægget.
Det er fuldt muligt at det nordiske
kvindenavn Ellen kom til Grækenland
sammen med Iliaden. På græsk ska et
kvindenavn slutte med ’–a’, altså blir Ellen til
Elena. Så har græsk osse en tradition at navne
ska begynde med lyden for ’h’.
Så Ellen blir ændret totalt til Helena.

Det førprøjsiske (prusisk) sprog etruskisk er
et godt eksempel på at h- er limet foran
mange ord. Etruskisk selv har beholdt den
ældste form uden foranlimet h-.
Den smukke Helene fra det nordiske På vikingetiden omkring år 1000 f.kr var det
Egypten hedder Elina. Helten Hektor fra stadig muligt at bruge formen an i stedet for
Troja hedder Ectur, og det græske dødsrige formen han. Vi kender det fra blandt andet
Hades hedder Aita på etruskisk.
runestenen i Sjörup og den ene sten i Västra
Strö, begge i Skåne.
Det personlige stednavn han stammer fra
Sjörup-stenen slutter med:
etruskisk ana og ane.
- An flygtede ikke ved Uppsala, an (måske
Det personlige stednavn hun stammer fra men) kæmpede mens an havde våben.
etruskisk anc og ananc.
Altså: Han flygtede ikke - han kæmpede –
han havde våben.
De personlige stednavne han, hans og ham På Västra Strö-stenen står:
er specielle nordiske ord a’ uvis oprindelse, - Fader lod hugge denne sten efter Bjørn, som
de stammer troligt fra gotisk jains, tysk jener, ejede sten med anum.
ifølge Elias Wessén.
Faren ejede altså skib med ham. Urnordisk
Her ska vises at det mest troligt kommer fra har formen hanum. Sammenlign anum med
det førprøjsiske (prusisk) sprog etruskisk, moderne svensk honom.
hvor det skrives ana og ane.
Hun – og dermed hendes og hende - er en På runesten ka man se en usikkerhed om hhunkønsform til han og skrives anc og ananc lyden ska findes eller ikke findes. Det leder
på etruskisk.
til at man ibland tilføjer en h-lyd som ikke
Det prusiske (prøjsiske) ord anê betyder findes – et ’falsk h’. For eksempel huftir i
bestemor.
stedet for ordet efter. Ordet havde findes
Den svenske Ane den gamle var sagnkonge i både som afti og hafdi.
Uppsala ifølge Ynglingesagaen som står i den
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Odysseen, Saxo Grammaticus og Shakespeares Hamlet
Odysseen og Iliaden fortæller at de to søstre
Helene og Klytaimnestra fra Sparta blir gift
med to brødre, Menelaos og Agamemnon.
Den skønne Helene blir gift med Menelaos
der er konge i Sparta.
Den smukke Klytaimnestra blir gift med
Agamemnon der er konge i Mykene. De får
to døtre Elektra og Ifigenia - og sønnen
Orestes.
Innen avrejsen til krigen mod Troja ofrer
danaernes hærfører Agamemnon sin egen og
Klytaimnestras datter Ifigenia for at skaffe
krigslykke. Klytaimnestra protesterer voldsomt mod denne ugerning men ka ikke
forhindre offermordet på sin datter. Hun
sværger hævn og det får hun.
I Agamemnons fravær tar hun sig en ny
mand Aigisthos der er Agamemnons kusine han er Agamemnons mosters søn.
Agamemnon og Aigisthos regnes derfor som
søsken eller brødre.
Klytaimnestra
og Aigisthos
myrder
Agamemnon straks efter hans hjemkomst fra
Troja.
Den græske digter Aischylos, 525 – 456 f.kr
skriver tragedien – eller dramaet –
Agamemnon med denne familjes skæbne som
emne.
Homer fortæller om drotten Agamemnon og
hans søn Orestes.
Saxo fortæller om den jyske kong Ørvendel
og hans søn Amled.
Shakespeare fortæller om den danske
kongesøn Hamlet.
Sønnerne Orestes, Amled og Hamlets liv
følger samme mønster.
Orestes og Hamlet bor næsten samme sted.
Orestes bor i Argos ved Fure sø og Hamlet i
Jylland, men lever i øvrigt på Kronborg i
nordøstsjælland.
Hamlet rejser med skib til England. Hans
fars morder Fenge lever som konge på
Sjælland efter mordet på sin bror.
Orestes flytter eller flygter til sin mors og
mosters hjemby Thebe i Egypten, hvorfra han
syv år senere kommer tilbage og hævner sin
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far ved at dræbe Aigisthos og sin mor
Klytaimnestra.
Her har vi et kongemord der modsvarer
mordet på Hamlets far. Det ligner osse moren
Gertruds omgifte med morderen Fenge der er
bror til hendes mand.
Hamlet er hovedperson i Shakespeares
drama The Tragedie of Hamlet, Prince of
Denmark fra skuespillets udgave i 1623. Det
var tidligere trykt 1603 i kvartoplag med
dårlig tekst og igen i 1604. Oprindelsen til
historien findes i Saxo Grammaticus (11501220) danske krønike.
Den blev oversat og videregivet i Francis de
Belleforests Histoires tragiques fra 1576.
Saxo Grammaticus’ Amled er Shakespeares
forbillede til Hamlet.
Den danske kong Rørik sætter brødrerne
Ørvendel og Fenge til at forsvare Jylland og
Ørvendel er så tapper og sejrrig at han får
kongens datter Gertrud til mage. Fenge blir
misundelig så han myrder sin bror Ørvendel
og gifter sig med Gertrud. Hendes søn Amled
forstår hvordan det hele er gået til og
beslutter sig for at hævne sin far.
Mens han venter på et tilfælde til hævn
spiller han sindssyg for at stedfaren Fenge
ikke ska ane hans hensigt og skaffe ham a’
vejen. Flere mænd ved hoffet mistænker at
han simulerer og gir Fenge rådet at avsløre
Amled, men alle forsøg mislykkes. Fenge
aner alligevel uråd og beslutter at sende
Amled til kongen i England der i et medbragt
brev blir bedt om dræbe Amled. Amled
finder brevet i sine ledsageres bagage og
bytter det ud mod et brev hvor der står at
ledsagerne ska dræbes i stedet og at Amled
ska giftes med kongens datter.
Det sker osse og efter en del forviklinger
ved hoffet i England kommer Amled tilbage
til Danmark, hvor man har taget for givet at
han er død og fejrer dette med gravøl i en sal
der er beklædt med vægtæpper.
Da aftnen kommer og alle sover beruset i
salen træder Amled in i salen og skærer
vægtæpperne ned over de sovende. Han

fæster tæpperne med kroge og sætter ild til
huset. Stedfaren dræber han i hans soverum
med hans eget sværd mens hans mor får lov
at leve videre så vidt vi ved.
Kongemordet på Ørvendel og Fenges
giftermål med Gertrud findes som Odysseens
beretning om mordet på Agamemnon ved
hans hjemkomst fra Troja, og som hans kone
Klytaimnestras giftermål med Aigisthos.
Amleds hævn på kong Fenge og hans hof
svarer til Orestes hjemkomst til Argos efter
sine syv år i Thebe i Egypten – landet i
Wislas delta.

Hamlets grav på Djursland er en
bronsealderhøj på Ammel hede i Virring sogn
11 kilometer øst for Randers. Der er skilt til
Hamlets grav i Virring. Navnet Ammel
betyder måske Amled og i så fald Amleds
hede.
En præsteberetning fra 1623 beretter at folk
på Ammel hede i Virring sogn mener at
Hamlet er begravet i højen Kongshøjen.
I 1924 bestemmer journalisten Anker
Kirkeby sig for at undersøge sagnet og rejser
til Ammel hede hvor han spørger en 77-årig
kvinde om hun ved hvor Hamlet ligger
begravet.
Der findes en Hamlets grav på Djursland, det - Jow, siger hun, han ligger inne i naboens
område der kaldes Dulikion i Odysseen.
roer.
Der findes osse en Hamlets grav på den
tidligere ø Od der kaldes Itakas hjemø i Meget har en naturlig forklaring bare man
Odysseen. Øen Od hedder Od herred i dag.
leder længe nok.
Der er måske naturlig forklaring til at en
levende tradition har bevaret mindet om
Odysseus søn Telemakos – senere kaldet
Amled – helt op til vores tid.
Telemakos far Odysseus (Il.2-631) er
høvding på øen Od og hans farmors far
Autolykos (Od.11-85) er høvding på Parnas
på Dulikion – det nuværende Djursland.
Telemakos er måske blevet høvding ved
Ammel hede i Autolykos rige på Djursland
mens en nærstående slægtning eller måske en
bror er blevet høvding i Itaka efter Odysseus
død. Muligheden findes osse at Odysseus og
hans slægt er blevet jaget væk fra Itaka a’ Amleds mindesten på Ammel hede
slægtninge til de 16 dræbte friere og
Udsigt mod syd over moserne som er den
voldsgæster.
inderste del a’ det indæmmede Kolindsund.
Hamlets grav i Od herred er en langdysse
På stenen står: Amled ypperste
der i virkeligheden er ældre end den
oldtidssnille
bronsealder Telemakos levede i. Langdyssen
teed sig tåbe
Hamlets grav ligger nordøst i Grevinge skov
til hævnens time
og der er parkeringsplads nær langdyssen.
kåret på ting
Ved en langdysse på Grevinge mark er der
af jyder til konge
fra dolktid 2400 – 1700 f.kr fundet et
højsat han hviler
halvmåneformet
guldsmykke
der
er
på Amled hede
importeret fra Irland.
1.200 mennesker deltog da stenen blev
inviet i september 1933.
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Personer i Itaka
Personer i og omkring Itaka
Friere og snyltegæster
Personer i og omkring Itaka
Som Odysseus skibskammerater nævner Odysseus jævnaldrende venner i Itaka er
Iliaden Archamenides, Elpenor, Eurylochos, Antifos (ikke Aigyptios søn), Halitherses og
Macar, Mnestheus, Nisenus og Polites. Mentor (Od.17-68).
Odysseen nævner osse Antifos, en søn a’
Stensætningen ved den klare kilde i Itaka er
Aigyptios.
bygget a’ tre mænd - Ithakos, Polyktor og
Neritos.
Aigyptios
Ántifos
Ántifos
Arnaios

Autonoë
Dolios
Eumaios

Eurykleia
Eurymachos
Eurynome
Eurýnomos
Femios
Filoitios
Fronios
Halitherses
Hippodameia
Ikmalios
Iros

Ithakos
Klytios
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En gammel kriger, rig på erfaring (Od.2-15). Far til Ántifos, en a’
Odysseus mænd. Osse far til Eurynomos der levede som frier.
Søn a’ Aigyptios. Han blev dræbt a’ kyklopen Polyfemos (Od.2-19).
Jævnaldrende ven til Odysseus (Od.17-69).
Tigger i Itaka. Kaldet Iros fordi han går ærinder, måske i flyvende fart
(Od.18-5).
Arnaios er det nordiske navn Arne. Arnaios er er sin tids bud og post i
Itaka.
Læs mere om Arne i kapitlet Danske og nordiske navne i græsk mytologi.
Tjenestekvinde hos Penelope (Od.18-182).
Tjener hos Odysseus (Od.4-735), far til Melantios (Od.17-212) og
Melanto (Od.18-322).
Søn a’ Ktesios og sønnesøn a’ Órmenos (Od.15-414). Hyrdernes formand.
Voksede op sammen med Odysseus søster Ktimene (Od.14-55, 14-121, 15363).
Odysseus og Telemakos amme. Hendes far er Ops og farfar Peisenor. Bor
i Itaka (Od.1-428).
En frier og snyltegæst (Od.18-325, 18-387).
En ældre kvinde. Oldfrue hos Penelope (Od.17-495).
Søn a’ Aigyptios. Han levede som frier (Od.2-15, 22-242).
Sanger hos Odysseus (Od.1-153).
Kvæghyrdernes formand hos Odysseus
(Od.2-185, 22-285).
Far til Noëmon. Han har heste på øen Elis (Od.2-386), 4-630).
Læs mere om øen Elis i kapitlet Det herlige land Elis.
Søn a’ Mastor. Han kunne spå i fugle og jærtegn.
Jævnaldrende ven til Odysseus (Od.2-157, 17-68).
Tjenerinde hos Penelope (Od.18-182).
Snedker i Itaka (Od.19-56).
Se Arnaios.
Iros er en spøgefuld hankønsform a’ gudinden Iris navn. Hun er en a’
gudernes bevingede budbringere.
Stenhugger i Itaka (Od.17-206).
Far til Peiraios (Od.15-540).

Mastor
Medon
Melantios
Melanto
Mentor

Mesaulios
Neritos
Noëmon
Peiraios
Peisenor
Polyktor
Terpios
Theoklýmenos

Far til Halitherses (Od.2-157).
Herold hos Odysseus (Od.4-677).
Melanthevs. Søn a’ Dolios (Od.17-212). Odysseus gedehyrde.
Ven med snyltegæsten Eurymachos (Od-17-257).
Melantho. Datter a’ Dolios. Gik som barn i hjemmet hos Penelope.
Elskerinde til frieren og snyltegæsten Eurymachos (Od.18-321).
Odysseus jævnaldrende ven der er betroet opsyn med huset i hans fravær
(Od.225).
I Mentors skikkelse gir gudinden Atena sønnen Telemakos gode råd
(Od.3-22, 3-362, 24-456).
Tjener hos hyrdernes formand Eumaios (Od.14-449).
Stenhugger i Itaka (Od.17-207).
Søn a’ Fronios. Bor i Itaka. Han har lånt sit skib til Telemakos (Od.4-630).
Søn a’ Klytios. Telemakos ven (Od.15-540).
Herold for Telemakos (Od.2-38).
Stenhugger i Itaka (Od.17-206).
Far til Femios (Od.22-330).
En spåmand. Han rejste med Telemakos fra Pylos til Itaka (Od.15-258).

Friere og snyltegæster
Agelaos
Amfimedon
Amfinomos
Antinoos
Aretos
Damastor
Demoptólemos
Élatos
Euryades
Eurydamas
Eupeithes
Eurýmachos

Eurýnomos
Evenor
Ktesippos
Leikritos
Leodes
Moulios
Melanévs
Melantios

Melanto

Søn a’ Damastor. Dræbt a’ Odysseus (Od.22-293).
Søn a’ Melaneos. Dræbt a’ Telemakos (Od.22-284.
Søn a’ Nisos. Fra Doulichion. Dræbt a’ Telemakos (Od.16-394, 22-89).
Søn a’ Eupeithes. Dræbt a’ Odysseus (Od.22-15).
Far til Nisos og farfar til Amfinomos. Fra Doulichion (Od-16-395).
Far til Agelaos (Od.20-321).
Dræbt a’ Odysseus (Od.22-267).
Dræbt a’ hyrdernes formand Eumaios (Od.22-268).
Dræbt a’ Telemakos (Od.22-267).
Dræbt a’ Odysseus (Od.22-283).
Far til Antinoos. Dræbt a’ Laërtes (Od.24-523).
Søn a’ Pólybos. Frier og snyltegæst (Od.18-325, 18-387). Dræbt a’
Odysseus (Od.22-82).
Han gir Penelope komplimenter i beundring for hendes skønhed (Od.18245).
Søn a’ Aigyptios i Itaka. Han levede som frier (Od.2-15, 22-242).
Far til Leikritos (Od.2-242).
Frier fra Same, Samsøs sydø.
Dræbt a’ kvæghyrden Filoitios (Od.22-286).
Søn a’ Evenor. Dræbt a’ Telemakos (Od.22-294).
Søn a’ Oinops. Dræbt a’ Odysseus (Od.22-328).
Herold hos frieren Amfinomos (Od.18-423).
Melaneus - Melanes. Far til Amfimedon (Od.24-103).
Melanthevs. Søn a’ Dolios (Od.17-212). Odysseus gedehyrde.
Ven med snyltegæsten Eurymachos (Od-17-257).
Dræbt a’ Odysseus og Telemakos (Od.22-474).
Melantho. Datter a’ Dolios. Gik som barn i hjemmet hos Penelope.
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Nisos
Oinops
Peisandros
Pólybos
Pólybos
Polyktor
Polytherses
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Elskerinde til frieren og snyltegæsten Eurymachos (Od.18-321).
Hængt a’ Odysseus og Telemakos (Od.22-242).
Søn a’ Aretos, far til Amfinomos. Fra Doulichion (Od.16-395).
Far til Leodes (Od.21-144).
Søn a’ Polyktor. Dræbt a’ kvæghyrden Filoitios (Od.22-268).
Far til Eurymachos (Od.1-399).
En frier. Dræbt a’ hyrdernes formand Eumaios (Od.22-285).
Far til Peisandros (Od.18-299).
Far til Ktesippos (Od.20-287).
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Indeks

A
abanter, 37, 66
Absalon 1128-1201 Dansk statsmand, 33, 59, 60, 177
Achaia Fthiotis Egnen ved Pøle å, 41, 54
Acheron ’sorgernes flod’, 129
Adam a’ Bremen Tysk historieskriver 1072, 97, 175
Aeneide Romersk epos a' Maro Vergil, 169
Afrika, 12, 120, 141
Afrodite Græsk gudinde, 15, 57, 65, 73, 76, 163
Agamemnon, 15, 31, 33, 34, 36, 41, 44, 64, 67, 68, 72,
82, 116, 144, 150, 152, 157, 162, 164, 168, 170, 182,
183
Agenor Kriger fra Troja, 150, 163
Agersø Se Syme, 40
Agnar Nordisk sagnkæmpe, 163
Agnomen Skytisk græker, 116
Aigai Poseidons hjemegn, 35, 60, 62, 89, 96
Aigai Æ Hav, 96
Aigilipa By på Veddinge bakker, 27, 29
Aigisthos Se Klytaimnestra, 67, 182, 183
Aigyptos Egypten Wisla, 94, 96
Aigyptos Egyptisk sagnkonge, Danaos bror, 94
Aileach Neit Folket Dananns borg, 123, 125, 130
Aineias Se Ejner, 53, 57, 172, 173
Ainia Amasone, 151
Aiolos Vindguden, 13
Aischylos Græsk digter, 182
Aithiopiden Fortsættelse a' Iliaden, 151
aitoler, 37
Ajaje Eire, 26, 58, 123, 128, 129, 133, 135
Ajas den lille, 37, 67
Ajas den lille Lokrernes fyrste, 155, 156, 157
Ajas den store Fra Salamis som er øen Ven, 156, 157
Ajas Fra Salamis, 33, 34, 35, 177
akajer, 15, 40, 56, 64, 66, 98, 144, 150, 152, 157
Akhenaten Farao 1352-1336 f.kr, 176, 177
Akilles Se Egil, 15, 40, 54, 56, 59, 66, 149, 151, 153,
154, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 172
Akilleshæl Et svagt punkt, 163
akkadisk, 129
Alasia Kypern i Ægæerhavet, 76
Albo-Mellby sogn Skåne, 28
Alcibie Amasone, 151
Alesion Dyssebakken, 29, 36, 37, 46
Alfeios Roskille fjord, 29, 36, 45
Algeriet, 91, 148
Algier al-Jazira, 148
al-Jazair Algeriet, 91
al-Jazira Algeriet, 148
Alkinoos Fajaker, 22, 72, 84, 85, 86, 88, 94, 121
Allinge Bornholm, 76, 110
Allingåbro Djursland, 22
allofoni Tvillinglyd, 180
Als Jylland, 86, 104, 178
Altentreptow Pommern, 55
Amaseia Lilleasien, 46
Amasone, 50, 151
Amfidama Fyrste i Skandeia på Kythera, 74
Amled Dansk sagnkonge, 182, 183
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