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'ergente ad ñnem auno 1818 adgrediebamur, Dissertationibas Academjcis,
￼ editionem in publicum dare
Homebicae Odïsseae, Graece et Svethiee , notij
instructam brevissimie , et quidem In forma qnarta ;
coutinnabamus opusculum, nobismei eerie gratum,
neque Commi'litonibus non acceptum, fnterpositis nonnullis quoqne aliis studiorum deliciis, usqne ad an
num tristissimi incendii 1827, roemori qnem mente
ttolemus, omnia vastantis et vorantis.

Quiescebant

dein amoenae enrae, donee Odyiieam nostram de
«ovo literet adoriri. — Refingimus vero jam au-

,

tea edita, formam mutamus , Graecum mittimus tes
tam et notulas.

Prior metaphrasis extendebatur ad

Qnartae Rhapsodiae versum 319; qnae dein seqúentur omnia sunt posterions curae, qnam neqne in
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Inneháll.
Odysseus, mot hvilken Poseidaox var högeligen uppbraggt, qvarhölls pâ ön Ogygia, dit kan
efter ett skeppsbrott anländt, af nуmfett Kalypso,
som förälskat sig i honom, v. 11—21, —' Medan
nu Poseidjon gästade hos Aithioperna, .anhaller
Athene, vid gudarnas râdplägning, ait Odysseus
matte fâ âlercanda till sitt Ithaka, sont han eâ
mycket saknar, ». 22—62. — Sásnart Zeds dertill
samtyckt, ruder Athene, att Hermes matte ja förr
desto hellre afsändas till Kalypso, med befallning
att lata drotten resa hem. Sjelf hastar hon till
Ithaka och eggar, under skepnaden af Mentes, île
Taphiers Konting, Telemachos, att ffân palatset
bortvisa sin moders skamlösa friare, samt sjelf re
sa till Nestor och Menklaos, för att sbka under~
rättelse om fadren, ». 63—305.
Härefter aflägsnar sig Athene, ». 306—318. —» Sedan nu
Telemachos för de kalasande friarena yttrat sin
mening, och pâ Eurymachos' fraga f med hvilken
fremling han samtalt? gifvit till soar, att det varii
med Mentes, tillbringar han natten bekymmerfuh
pâ sin kàmmare, i berâd att följande dag verhställa gudinnans befallningar, ». 319—4111. .
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Sangmö, sjuug ш ig den man, mângra adraren,
hvilken sa länge
Vankade, sen han Troia förstört, den heliga
Staden ;
Manga menniskors bygder besag han och lynnen
sig lärde,
Mânga smärtor jemväl utstod i sitt hjerta, pâ
hafvet,
5 Л Rande for sitt lif, och för reskamraternas hemkomst.
Reskamraterna dock ej frälste den fiksame sâ
ens;
Ту med sitt öfverdäd sig' sjelfva beredde de
döden ,
Dârlige, hvilka Hyperion's
sous, Eelios',
oxar
Àto; men hemkomstdageu för dem ock derfor
hau borttog.
Ю Sangmö, sjuug nn för oss, Zeus' dotter, nâgot
af detta!
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Voro sâ alle de andre, som undgâtt brâda
förderfvet,
Hemma nuren, sen^kriget och sjöu dem ljckata
att undgä;
Мeд vâr hjelte aПeцa, i saknad af maka och
hemkomst ,
Höll den Vordiga nytafen, gudinnors gudinna,
Kalypso i
}§ Gilj ande sig till gemâl , än qvar i de hâliga.
grottor.
Men dä un, vid omvälfVande âr, den tiden va*
' '
inne,
Hvilken ât honom bestämmts af gudar, att lâada
tillbaka
Hem till lthaka, der ej skulle han mödorna und*
gatt»
Fast hes vännerna stadd; men gudar sig ömkade
alle,
Utom Foseidaon, som var förskräckligen uppbragt
Not gudmaken Odysseus, förrän han hunne sin
/
hemjord.
Till Aithiopernas land var han faren, det
fierran belägna,
(Hau tili de Althiopeer, jsom tvedelt, vtterst bland
menskor,
Вo, der Hyperion sjunker en del, en ann, der
hau uppgâr.)
|6 Att mottaga hos dem hckatomben af tjurar och
gumsar,
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Der han till maltids satt, sig fägnende, medan
*,>,
\.
de andre
Hade uti Zeus' salar, Olympierns, samlat sig
alle.
Dâ begyníe att orda de dödliges fader och
gudars.
Ту i själen han sig paminnte den bâlde Aigisthos ,
30 Som Agamemnonides, vidtfrejdad Orestes, ihjelslog.
Honom mindes han nu, och ibland odödliga
talte.
Hm! hur de dödlige dock andraga mot gudarna klagmâl:
Ту att det onda frän oss härflyter, de yrka,
men sjelfve,
Genom sitt öfverdad^ de hafva, mot ödet, bekymmer.
35 Aktade sa, mot ödet, Aigisthos äfven Atreidens
Vigda gemäl, och konungeu sjelf, hemländande,
dräpte ,
Vetande brâdt förderf; vi bebadade honom pâ
fqrhand ,
Sändande
Hermeias ,
välspejande
Argosdödaru ,
Ait ej konungen mörda, att ej hans maka be' gära.
W Ту a£t Orestes hämd skall vederfaras Atreiden,

När fulîvuxen han blir och längtar till fädernelandet.
Ordade sa Hermeías, men ej Aigisthos bevekte ,
Fast han menade г'Ц; nu allt han rikligen um/ - gällt,
Honom svarte derpâ klarügda gudinnau Athene :
45 0, du vâr alles far, Kronides, af konungar ypperst,
Denne, minsaun, förtjeute den död, han dukade.
under ;
Ma desslikes en aunan förgas, ho, sadant bedrifver.
Men mitt hjerta lâgar af sorg för den vise 0dysseus ,
Olycksmamien , som lider betryck, frân vännerna
fjerran ,
50 Pâ kringfluten en ö, der hafvets nade be finnes ;
Skogbevuxen är ön; en gudinna i salarna vi
stas,
Dotter utaf allkunnige Atlas, som djupen i hafvet
Samtliga vet öfverallt, samt sjelf de höga ko
lonner
Uppbär, som frân hvaran âtsirilja jorden och
binden;
55 Dotfren af denne hos sig qvarhâMer »den sörjand«
ömkling.

Städs

derjemte med sota och smilande orcleu
hon smeker
Honom, att han ma glömma sitt lthaka; tvertom

Odysseus,
Lângtande fâ heist skâda den rök, som hvir Rar
ât höjden
I hans fâderneland, tillönskar sig döden. Ej nu
- ens
60 Böjs ditt sinne, Olympier, än? Har icke Odys
seus,
Vid Argeiernas skepp dig fágnat med garden af
offer
Fordom i Troers rymliga laud? Kvi vredgas du
sa, Zeus?
Henne tili svar geumälte den rcolnhopskockande gud Zeus:
Dotter min, hvad för ett ord dig fljdde ur tändernas stängsel?
65jSku!le väl jag ha nânsin förglömmt den adle Odysseus,
Hvilkeu i klokskap vinner de dödlige, vinner i
offer
Till odödliga gudar, som bo i himmelens rymder?
Men nu Poseidaon, jordfamnarn, är städse be
ständigt '
"Vred för Kyklopens skull, som drotten beröfvade
ögat,
ÏB För Polyphemos, den trottsige best, hvars kraft
är den största
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Bland Kyklopernas flock.

Hans mor âr nymfen
Thoosa,
Dôtter till Phorkyn, kong i det ofruktbärande
hafvet, ,
.
Med Poseidaon älskogförent i de haliga grottor.
Frân den tiden Poseidaon, jord&akarn , ej dödar, i
, -> ,
7b Men dock jagar omkring frân fädernejordeu 0dysseus.
Nu da välan, mâ vi här allsam tilgen öfver hans
hemkomst
Rädsla, huru den sker. Poseidaon ock sin fö*rbittring
Later fara'; han icke förmar, da ej gudarne
medge,
Mot odödliga alia sin tvist utföra alie
na.
80
Honom svarte derpâ klarögda gudinnan
Athene :
0, du vâr alles far, Kronides, af "konungarjypperst,
Om du detta i sanuing är kärt för de saliga gudar,
Att till sitt eget hem far läuda den vise Odys•
seus,
Sändom
85

da Hermeias,

bu*dbäraren, Argosdödarn ,
Hän tili Ogygias ö, att hau mâtte si fort soin
är möjligt

FÜR ST A SANGE lT.
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oryggliga

râd

skönlockiga
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nymfen f3r-

kunna :
Hemkomst ât tâlsinnta Odysseus, att hem han
mâ komma.
Jag deremot mig begifvet» tili llhaka, att jag mâ
sotten
Mer anmana, och mod ingîfva ât honom i sin
net,
90 Att han till râdslag kalJe de huftudfagre Achaier ,
Och förvise den friaretropp, som hittilis bestän
digt
Slaktar haus far och jemväl fotsläpande hornade
korna.
У ill ock sända'n tili Sparta, och tili sandmarkiga
Pylos,
Att utforska, om nâgot försports om fail reus Igeukomst,
95 Samt sig stâteligt namn bland menskor derjemte
förvärfva.
Talande sâ, rid föttren hon bandt de kostliga, gyllne
Himmelska skor, som htfnne bad utöfver hafvet
och äfven
Den omätliga jord hänburo, i kapp med en vindflägt.
Tog sin väldiga lans, med vättjade kopparn be
siegen ,
IM Tung och kraftig och stor, med hvilken hon
hjeltarnes leder
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Tuktar, pâ hviika som heist hon 8r vred, högborna gudinnan.
Sedan i hastande fart nedsteg hon frân himmeiens kliuter,
Stod sâ hos lthakas folk, i fars tun strax hos 0dysseus ,
Va. gärdströsklen, och hade i hand kastspjutet af
koppar ,
105 Tagande skepnad af Taphiers drott, gästfremlingen Mentes.
Der anträifade hon de trottsiga friarne, hvii
ka
UJanför derrarna nu förlustade sinnet med terning,
Sittande alla pà hndar af nöt, -ûcai sjelfve de
slaktat.
Men herolder ât dem och oförtrutne betjenter,
110 Somlige blandade ratten med vin i kratererna
sammar: ,
Somlige âterigen med de pipiga svamparna bor
den
Tvagde, och stallde dem fram, samt delade rik
liga köttet.
Henne af alla da först gudlike Telemacho:
markte;
Ту bland friarne satt han, i inuersta hjertat be
kymrad,
115 Skâdande fadren, den bälde, i tankarna, hur
hau, hemläud,
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Mande bland friarnes flock auställa i huset förs¡ kigrinjr ,
Лraл behâlla för s ig , och om egna bcsittningar
râda.
Tänkande sa, bîand fri ame satt han, och mark
te Athene,
Gick sâ i farstun ut, och förgrymmade s ig i
sitt sinne,
120 Att den fremmande stod vid dörrarna länge, och
normad ,
Högta banden han tryckte , och lausen af koppar
emottog ,
Och tilltalade henne, och sade beringade or
den:
Hell dig, fiemling, af oss vânskaplfgt du
helsas; men sedan,
När du vid bordet är mätt, lät se, hvad dig
г
göres behof af.
125
Sade, och gick sa förut; ock följde nu
Pallas Athene.
Men da de inträdt bâda uti det böga palatset,
Lausen forde han fram, och stälde mot langa
kolonnen ,
Inom det vâlombonade skrank, der äfven de an
dre
Lansar stodo i mängd, tâlmodige drotten Odys
seus'.
IM Henne ban ledde tili thronen, och bredde inuuder en konstgjord
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Kostelig duk; var äfven en pall fof fötterrta aftbraggt.
Sjclf bredevid sin pyntade stol han ställde , frârt
älla
Friarne skild, att icke hans gast, af stojet bq¿
svärad,
Mâtte vid maten ledas, i lag med de trottsiga
bjëssar,
135 Och för att spörja jemväl om sin bortavarande
fader.
Men tvättvatten i skânt ihällde en tärna, och
• ,
frambar
I den sköna och gyllne, uppâ (väitfatet af silf>
i
ver i
Vattnetj och dukade der bredevid det fejade
bordet;
Ärbara skaflerskan hemfade bröd, och safte for1
gasten ,
ÜÓ Samt mang rätter dertill af allt htad huset förmâdde.
Föreskararn pü fat upplade och hemtade allt
slags
1
Kött» och ställde ât dem bredevid de gyHen'e
bägrar':
Gick sa en herold ofta ocksâ, ihällande vi
net.
Trottsige friarue trädde nu in; och alle pâ stun
det
145 Togo 8ig plats i ordenteligt skick pâ bähkar oeVy
stolar.
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Dem herolderne da tvättvatten pâ händerha häflJ
de )
Modau i korgarna bröd tjenstflickorna râgade ömnigt,
Och tili de färdiga rätter, som vaukades, hän-1
dren de räckte.
Goesar derjemte ocksâ vinbalarna rlkligen fyll-»
de.
150 Men lystmätet tili dryck och till mat när ändtligen undfatt
Fïiareskaran , pâ annat begynte da hâgeïl att le
la,
Bade pâ sang och pâ dans, som äro ialaserna*
smyckçn.
Lade nu derför herolden i Phemios' händer den
granna
Cittran, och han bland friarne sjöng, alleJiast af
nödtvang.'
155 Sâledes spelande stämde han upp , att herrligrti
' sjujjga.
Men Telemachos talte da tili klarögda Athene ,
Haßaude hufvudet nära , att ej de andre de<
hörde :
Fremling, sa kär, säg, л redgas du >äl foV
orden jag säger?
Hägen leker för dessa pâ slikt, pâ sânger och
strängspei ,
160 Litt, förty tie en ami maus gods onäppste förtära,

Hviíkens hvituade ben kanhända förmultna i reg, net,
Vräkfa i land, eller ock kringvältrár vâgen i hafvet.
Sage de honom en dag till lthaka âterkommen,
s
Alle de önskade sig, att snabbare vara pa föttren,
165 Än förmognare vara pa kläder och gull belt
sakert.
Nu i sitt olycksöde hau dog; oss finns ej en
enda
Trost mer, fast ock liagon af jordbeboende menskor
Sade, att han skall komma; hans hemkomstdag
är förlorad.
Men du, välan mig detta förtälj, och noga berattai
170 Ho, hvarifrân är du? hvat är dig stad och föräldrar?
Pâ hvad skepp är du hit ankommen? och hurU
ha sjömän
Big tili lthaka bragt? hvad tro de sig vara for
karlar?
Ту jag förmodar ej alls , att du hit , fotgângare ,
komuiit.
Detta ât mig sannfärdigt beräfta, att väl jag ma
veta,
175 Om du för första gangen är här, eller redan tain
faders
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Gäitväu; ty mang manner filmt pâhclsade vârt
bus,
Andre ocksâ, förty umgängsam med menskor var
demie.
Honom talte da tili klarögda gudinnan Лthe иe :
Sannerlig skall dig detta jag bögst noggrannligeu säga;
180 Mentes, den insigtsfulle Anchialos' son jag mig
skrvter
Vara, och konung derhos för de Taphiska roddarebussar.
ч
Just pi stunden jag nu anlände med skepp och
Kamrater ,
Seglande öfver den mörknande sjön tili fremmande menskor,
Efter koppar tili Temesaj jern, det blanka, jag
medhar.
185 Skepp mitt stâr nu derborta vid landet, fj erran
fiân Staden,
Under det skogiga NeVonberg, i hamnen тid
Rheithros.
Men gäsUätiner fran fädemas tid vi skryte oss
vara ,
Frân urminnes , om ock du ginge och fragte den
gamla
Bretten Laertes; om hvilken de säga att aldrig
tili Staden
WO Mer han kommer, men ensam, af krämpor pâ
landet besviiras,
2
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Jemte en gammal gumma, som mat ât honom och
dricka
Frambär städs, när tröttheten hârdt angripithans
fötier,
Mödsamt krälande kring ya det välomansade vin1 .
berg.
Nu hitkom jag; förty man sade att far din är
*
,
hemstadd
195 Ren, men gudarne honom ännu förhindra frtn
hemkomst.
Ту helt säkert ej dött pâ vâr jord den ädle 0dysseus,
ütan, lefvaude äu, qvarhâlls han pâ villande
hafvet,
Uppa en kringsköJjd ö, af elaka manner och
vilda
Hindrad, hvilka — ho vet? — ovilliga drotten
, ,
b châlla.
200 Men nu skall jag dig spâ sannfärdHgen, sâsom
i sinnet
Mig odödlige lägga, och, sasom jag menai-, det
händer,
Fast jag ej spaman är, och ej säke|t förstar. mig
"
pâ fâglar.
. Allsej länge numera frân älskade fädernejorden
Blir hau borta, om ock jernfjettrar betvirigade
honom ;
205 Ту manghittig är han, och tänker väl ut, hur
hau hemfar. '
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Men du, välan, mig detta förtälj, och noga berätta ,
Om du , sâ stor en karl , av son af sjelfste 0dysseus.
Ту du är märkligen lik, tili de vackra ôgon
och hufvut'
Honom; sahär med hvarau umgingos vi manga
ganger,
Î10 Förrn tili Troia han seglade bort, dit äfven de
andre
Ypperste man frân Argos pâ hâlkade skeppena
foro. N
Sen har Odysseus aldrig jag sett, och mig han
I
ej heller.
Henne Telemachos nu, den förstaudige,
svarte, och sade:
Sannerlig, fremling, för dig högst noga jag ärnar berätta.
215 Mor min yrkar väl, att jag är hans; mellertid
jag ej saken
Känner; ty troligen ingen ânnu sjelf vetat sin
härkomst.
0, att jag vore likväl en son till nägon af
rika
Männer, dem alderdomen vid egna besittningar
. träffat.
Nu deremot den som vardt osällast bland dödliga
menskor,,
220 Honom de kalla min far; det länder till star pâ
din fraga.
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Honom talte da till klarögda gudinnan
Athene:
Visst ej gudarne hafVa din slägt namnïiïs för en
fremtid ч
Gjort; ty sâdan en man framfödde dig Penelopeia.
Men du,' välan, mig detta förtälj och noga berätta,
225 Hvad for gelag, hvad hop a'r dethär? hrad nödgar dig härtill?
Festmäl, eller ctt bröllop? Forty det är väl ej
♦,
buuklag.
Sâ storstâtJigen synas de mig, och utöfver höfvah
Gästa i huset; len man helt visst slikt skulle
förtryta,
Sage- han skamlösheten , - och kloktänkt jkomme
dem' öfver.
230
Henne Telemachos nu, den förstandige,
,
.
svarte , och sade :
Fremling, emedan om ' detta du mig tillspörjer
och forskar,
Tör väl fordom vârt hus otadeligt varit och äfven
Rikt, sâlänge ännu här herama den mannen fördröjde.
Nu belt annat beslöts af Gudar, som stämpla
oss ofard,
235 Hvilka ha honom gjort mer hänförsvuuiieu än
alla
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Menskor; ty vore han död, jag skulle sa mvcket
ej gramas,
Om han i Troers land aflidit bland vapenkamrater ,
I
Eller i vännernas hinder, enär han kriget beslutit:
Skulle âtminstone da Achaierne honom en grafvârd
240 Gjort, och sin son stor ära för kommende tider
han vunnit.
Ш pà ett snöpligt satt Ilarpyíerna roffade ho
nom;
Oomtald, hänsvunnen, han dog, men smärtor och
jemmer
Lemnade mig; dock nu jag ej honom suckande
sörjer
Endast; gudarne hafva mig gjort ock audra bekymmer.
245 Ту de ädlingar alla, som ega pâ öarna тäl
de,
Uppâ Dulichion, Sama, och skogbevexta Zakynthos ,
Äfven samtlige de , som pâ klippiga lthaka herr
ska ,
Besse Fór mor) min fjesa, och bringa oss alla
pâ kneken.
Hon afsäger sig ej det skändliga giftet, och git'
ter
250 Slut ej göra härpa; mellerlid de, frossande
elösa
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Gods mitt; snarligen äfven mig sjelf de skola
föröda.
Honom taladu till, misstyckande, Pallas
Athene :
Ack, visst hade du mycket behof af Odysseus,
den fjerran
Stadde, som händer lade uppâ de friare fräcka.
255 Ту o m han, hemländ nu, i farstudörren derborta
Stode, försedd med bjelm och med sköld, samt
'
lansarna tvenne ,
Sâdan ännu, som jag tillförene skâdade ho
nom ,
Sig förnöjande hemma hos oss, och tömmande
bägarn,
När han frân llos, Mermeros' son, fran Ephyra
lände;
260 Ту jemväl dit reste pâ snabba galejan Odys, seus,
'Det mandräpande gift der sökande, att han det
matte
Ha, for att kopparspetsade pilarnà smörja; men
\
han ej
Gaf, emedan han vo'rdade grannt städs varande
gudar;
' Men dock fader min gaf; ty hau högligen älskade honom:
265 Skulle nu slik uppträda bland friareskarau Odys
seus,
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de visst snardöde och
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re.
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Men i sanning ju detta beror af gudarntís allmakt, .
Om, hemkommen igen, han hämnas stall eller
icke,
Uti de egna salar, och dig jag bjuder betänka,
270 Huru du mâ ur salen sin kos de friare drifva.
Vill du mig uu ähöra, och akt mig gifVa pâ
orden ?
Sedan i morgon du kallat Achaiska drottarna
.
samman,
Ordet förkunna dem alla, och gudarna vare dig
vittnen.
Friarne bjud, att sprida sig hän, hrareu till silt
eget.
275 Mor din bjud, i fall nu dess hug ilfänas pi
gifte ,
Att till fadrens palats hon gange, den mäktiges,
âter.
Der de bröllopet sen tillstälia, och ordna en
hem gift,
• Särdeles rik, som det höfves att följa den älskade dottren.
Men dig sjelf jag vill ge ett grundeligt râd , om
.
du tar det.
280 Rusta med tjugu roddare ut den bästa galeja,

24

ODYSSEIA.

lies si att efterspörja din far, som lângesen
.
'
bortfor;
,
Оm bland dödliga nâgon be rättar dig, eller du
hörer
Sägn frân Zeus, som mest ât menskorna tuten
der bringar.
Forst da till Pylos res, och dig der hos Nestor
befräga ,
285 Till Menelaos dän, blondlockiga kongen i Spar.
Ту bland kopparklädda Acbaierna eednast han
hemkom.
Skulle du nu förnimma din faders lif och hans
*
hemkomst,
Sannerlig, fast ock qvald, du äunn ett ir тa
förbida.
Men om hora du far, att han dött och mera ej
firmes,
290 Vândande sedan igen till äJskade fádernejorden ,
3VIâ du ât honom resa en vard, och begâ hans
begrafning
' Rikligen, sâsom det höfe, och din mor bort ge
It en annan.
Men nïr detta du nu fullbordat hafver och verkstâllt,
Sedan bor du betänka uti ditt sinne och hjerta,
295 Huru i eget palais du friarna ândtligen] mânde
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Döda, med list, eller ock offendigt; du icke
behöfver
Bara dig ât som ett barn, ty du är ej mer vid
»
de aren.
EUer hörde du ej, hvad pris vann balde Ore.
.•
stes
Infor meuuiskor alia, da fudermördarn han drâ
ft* ,
500 Den sreksinnte Aigisthos, som dräpte hans r\ktbara fader?
Mskade, du ocksâ (ty jag ser dig sa stor och
s« vacker,)
Tapper var, att hos sednasfe slügt man godt om
dig säge.
Men jag redan begifver mig nu tili snabba galejan ,
Och tili de mina, kanske för väntningen högli
gen ledsоa.
305 Sörj för dig sjelf, och noga betänk de orden
jag talat.
Г
Henne Telemachds nu, den förständige,
svarte, och sade:
Gästvan, sannerlig du válmenaude delta har ta•
lat,
Liksom en far till sin son, ech aldrig jag glöm
mer de orden.
Men dröj ijvar nu likväl, änskönt du sâ brâdskar
med resan,
310 Att du ma bada dig först, samt sen, förnöjartde
,
sinnet,
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Âtergâ med en skänk till galejah, gladlig i hjertat,
'
Kostlig, och vackef] skänk, som städs skall va
ra dig skâpskatt,
Gifven af mig; sâ plär gästvänneu gifva sin gastvan.
Honom svarade seit klarögda gudinnan A,
thene :
315 Mig ej mâ du numer qvarhálla, som trängtar
- .att resa.
Men den skänk, ditt hjerta befaller dig ât mig
förära,
Den mâ du ge, att jag hem far föra, da âter
. jag kommer,
Tagande ock en särdeles grann , som förtjenar
dig motskänk.
Hon, nar detta hon talt, bortgick, klarög
da Athene,
320 Och som en fâgel ât himmelen flog, men honom
i hjertat
Lade bon styrka och mod, pâminnande honom
om fadren
Mera an nansin förut; hau, varsnande detta med
tanken , -*
Häpnade mycket, förty han en gud det anade
1
vara.
Genast tili friarna nu sig begaf gudliknandc
mannen.
325 Qv ad för dessa da just hogrôstige sângaru ; med
tystnad
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gutta de alle, och hörde; han sjöng om Acheter»
мaя bittre
Hemfárd, hvilken frân Troia beredde dem Pallas
i
Athene.
Men der i högan loft aborde gudomliga sân
gan
Drotten lkarios' dotier, förstandiga Penelopeia.
330 Gick sa utföre trappan , den höga, i egna palatset,
Icke aliena, tillika ocksa tvâ tärnor nu följde.
Nar hon till friarne sen nedstigit, den ädla bland
qviiuior ,
Stod hon invid dörrposten utaf välbyggda palatset,
Säukaude för sitt anlete ned den glänsaude slojan.
3S5 Men vid hvardera sidan der stod en beskedelig
tärna.
Grâtande sedan talte hon tili den gudomliga sân
gara :
Phemios , visst mâng andra de dödliges fröjder du känner,
Gudars och mennniskors verk, som sängarne
herrligen qväda.PJâgot af dessa besjuug, här sittande, men de
med tystnad
340 Vinet dricke; du ma upphöra med denna sâ
-,
sorgsna
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Saugen, hvilkeu hos mig mitt hjerts i bröstet
beständigt
Qväljer ; ty mig mest träffat den oförglömliga
4 1 4
smärtan.
Sadant hufvud jag saknar, och alltid minus jag
min make,
Honom, hvars ära sig vida i Hellas spridt och i
Argos.
Henne Telemachos nu, den förstandige ,
sVarte, och sade:
Moder min, hvi misstycker du dock, att den
älsklige sângarn
Roar oss, efter hjertats bchag? Ju ej síngame
aro
Saker,, men Zeus törhanda är taker, som sâdant
förunnar
" ' At pahittiga man, eom honom det täckes ât hvarS50 Dennc förtycke man ej , att han sjunger de Da*
naers ofärd.
"'•
Ту den visan menskorne mer än andra beprisa,
Hvilken uti ahörarnes krets af alla är nyast.
Derför ditt hjerta och sinne ocksa uthärde au
höra.
Ej ärj Odysseus den ende sont hemkomstdagen
förlorat ;
355 Fingo sin bane ju ock mâng andre manner, vid
Troia.
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Utaa ga till ditt rum, och sköt der ärender
dina,
'
Väfstoln äfveiisom sländan, och tjenarinnprna
mana
Att tili arbete gä; om saken mâ männerne yar
da
Samtlige; mest dock 4 jag. Ту min är makten i
hoset.
£60
Hon forvânad och stum tili kam maren âter
begaf sig;
Ту sin sons förstândiga tal bon lade pâ hjertat. •
Men när i högan loft hon hade med tärnorna
stigit,.
Sedan begret hon Odysseus, den älskade maken,
tills ljuflig
Sönm. pâ dess ögunlock nedsändes af Pallas Athene.
365 Friarne stojade qvar i de dunklande salarna
huriigt,
Önskande samtlige fa vid henne hvila i bäd
den.
Men Telemachos nu, den förstândige , började
orda. '
»
Friare J tili min mor, som cgen en trottsande fräckhet;
Lâtom oss gästande här förlusta oss, utan ett
sadarit
3Y0 Stoj; ry herrligt ju är det minsann, att höra en
itâtlig
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Sângare, soin han är, med gudarne lik tili sin
>
stämma.
Tidigt pâ morgonstunden vi mâga oss samla tili
râdslag
Alle, att jag rent ut far eder min mening förkunna,
Att ur salarna gä; tillställen er andra kalaser ,
Frätande eget gods, omvexlaride en med den
andra.
Om er detta likväl mer önskeligt synes och bat
tre
Vara, att utan straff en endes besittning förstöra ,
Öden! men jag anropar de alltid varande gudar.
Om Zeus unnar en gang att lika mâ gätdas med
lika,
Visst ohämnade .skolen J da i palatset förstö, v
ras.
Talade sâ, och de alle med täudren i läpparna beto,
öfter Telemachos undrande sig, att dristigt han
ordat.
Hone m talte da till) Antinoos, son af Eupeithes :
Gudcnie sjelfve, minsanu, dig undervisa, au
vara
Sa storordig i mun, och prata sâ S xrdeles dri
stigt.
' -
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Matte dig aldrig pâ Ithakas 8 tili konung Kro
nion
Göra, «hufti hon är, med födslen, ditt fádernerike.
Honom Telemachos nu, den fiirstândige
svarte, och sade:
Blir du, Autinoos ond kanhända för det jag uu
Säger?
390 Visst jag lthaka ville, om Zeus det unnar, beч
sitta.
Mer menar du det bland menniskor vara ett
lappri ?
Sannerlig är det ej slemt, att herrska; ty kongars palats strax
Blir förmöget, de sjelfve ocksâ mer hedras an
andre.
Men här finnas likväl de Achaiers kongar i Ban
ning
395 Andre mange pa lthakas 8, sâ unge som gam
ie. .
Nagon af dem det hafve, när bortdött ädle 0dysseus.
Jag ÏÏkvàl i vârt bus skall herre vara, och her
ré
Öfver de slafvar, ,som fängat ât mig den ädle
ч
Odysseus.
Honom Polybos' son, Eurymachos, svarte,
och sade:
400 Detta, Telemachos, ligger'helt visst i gudarnes
händer

i
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Ho

som pâ lthafcas ü skall vara Achaierncg
konung;
Sjelf ml likväl du besitta ditt gode och beЪeтка
ditt husfolk.
Ej tör komma en man, som emot din vilja, med
vâldsmakt
Godset ryckèr dig frân, sa länge vâr ö är befolkad.
405 Men, kärälsklige, dig jag vill tillsyörja om gasten,
Hvadan den maцг.еn kom, och ifrân hvad land
hau sig skryter
Vara, och hvar hans fädernejord, hans stâmm»
be fiunes.
Brag te bau ti dernier med от din hem anlän(lau
de fader,
Eller kom han väl hit, för att egna ärender
sköta?
410 Hura han hastigt ilade bort, och ej veta, hvent
han var
Fingo vi; dock han ej var tili anletet lik med
en usling.
Honom Telemachos nu, den förständige
svarte, och sade:
Sannerlig, Eurymachos, *r förlorad min faderä
igenkomst;
Derför jag litar ej mera pâ tidender, hvadan de
komme ,
415 Icke jag aktar heller de gudabeslut, som onn
moder

HOMERI

ODYSSEA

SVETHICE REDDITA

quam
.VENIA AMPLISSIMAE FACDXTATIS PHILOSOPHICAE
AD IMPERIALEM ALEXANDREAM IN TENN1A
ITNIVERSITATEM

PRAESIDE
AXELIO GABRIELE SJÖSTRÖM
Literaturac GraeCae -frofessore Publico et Ordinario
f
p. p.
BESPONDENS
FREDBICUS JULIUS ODENV ALE
Ostrobouniensis

In Auditorio Philosophico die 9 Maji 1835
h. a. m. c.
i
TOMI PRÏMI
Partícula Tertia

^

. a i —то
, —
HELSINGFORSIAE
EX OÏWCINA TYPOGRAPHICA FRENCKELLIANA

Tie it xev «ЛЯoи ctiiovcM; äki§ navrisaiv "O/t^poj.

' -

BEOKPITOS.

FOnSTA

S Л W G E N.

Kailande siaren hit i rar

33

sal , utforskar af honom.
Denne at mig frän Taphos är laiid , en fáderne
gästväu,
Meutes, den insigtsfulle Anchialos' sou han sig
skryter
Vara, och kon un g han ar för de 'l'a phi ska roddarebussar.
420
Sâ nu Telemachos; dock i sin själ han
kände gudinnan.
Men de som väudt sitt sinne tili dansen och
tjusande sangen,
Au förlustade sig, afbidande aftonens pâf ko inst.
Än de forlustade sig, da den mörka aftoneu pâkom.
Sen för att sofva en hvar sig ändtligen makade
hemät.
125 Och Telemachos dit, der pâ prydliga garden
hans sofrum
Högt rar byggdt, pâ ett välkriоgskâdeligt ställe,
begaf sig
Sjelf tili hvila ocksâ, omvälfvande mycket i
sinnet.
Bar sâ för honom brinnande bloss den aktsama
tärnan
Eurykleia, en dotier till Ops, sjelf son tili Peisenor ,
WO Henne med egna medel sig köpt tillförne Laer" tes;
S
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Tjugu ovar han gaf , oeh hon таr tía blomstrande flicka.
Likt med sin värda gemâl i palatset han aktade
henne ,
Dclande aldrig dess bädd, och sin makas vrede
sa undrek.
Hon medförde de brinnande bloss, hou alskadc

. v
honom
435 Ock bland tärnorna mest, och festrat honom som
liten.
Nu han öppnade dorrn till det välinrättade sofi
rum,
Satte ps sängen sig sen, afklädande tröjan, den
fina,
Hvilken han lade i händren utaf klokrâdiga gumt

man.
Men da hon tröjan ihop val vecklat och putsaf

behörigt,
440 Ha'ngde hon heune pa knaggen bredvid den pyntade sängen,
Gick sâ utur sofrummet, och drog tili dörren
med silfver
Ringen, och sen med dess rem framsköt hon
'
rigeln derjemte.
Der helnattligt hau nu, omtäckt med de finaste
farsbinn ,
Yälfde den färd i sitt sinne, som honom Athen«
bebâdat.
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I n n e h a 1 1.
Följande dag förkunnar Telemachos, uti folk*
församlingen-, sin moders friare, att de mâste dra
ga hadan, v. 1—79, — Derpâ svarar Entinoos öfvermodigt, v. 80— 128. — För Tevemachos, som
derefter beklagar sig öfter friarenas ojörrätt, och
allvarligen yrkar hvad han yttrat, visa sig plötsligt
tcenne örnar , af hvilket järtecken Hahtherses spar
olycka at friarena ; men Evrtcmachos skrattar át
spâdomen , och säger trotsigt att friarene alldeles
icke lemna huset, sâframt icke Penelope antingen
af Telemachos till sin fader atersändes , eller ock
ofgor med hvem af dem hon ärnar gifta sig, v.
129—207. — Telemachos begá'r ett skepp för sin
tillämnade resa, ». 208—223. — Meistor förebrär
Ithakesierna, ütt de ej ära Odysseus' minne,
». 224—241. — Letokritos far häftigt ut mot
Mentor, ». 242-T-256. — Sedan folkförsamlingen
är lipplöst, lofvar Athene , under Mentors skepnad,
ett skepp át Telemachos , och 1er honom skaffa sig
reskost, ». 257—295. — När derefter Telemachos
titer vänder till de kalasande friarena, mottages han
med stickord, ». 296—336. — Bortgângen frân
dessa, anmodar han Euryklvia, att skaffa reskosten
г o/dning, och affordrar henne en ed, att hon skall
för, hans moder dölja den tilltänkta resan, r. 337
—381. — Sedan Athene af Noemos fâtt ett skepp,
ledsagar hon, under Mentors skepnad, till detsamma
om qcällen Telemachos, och de afresa tili Pylos,
utan Penelopes vetskap, ». 382—434.
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l\är nig nu viste den tidiga , rosen fingrade
Eos,
Hastade tipp frân sin bädd den älskade son af
N
Odysseus,
Sedan han klädt sig; och hängde det eggiga
svärdet pâ axeln,
Bandt ocle sköna sandaler inunder dè fylliga föt,iren,
5 Och ur sitt sofrum gick, jemlik med en gud tili
att pâse.
Och sa befallte hau sen högljоdda herolderna
genast
Kalla tili sammankomst hârfagra Achaierna al
la.
Besse kallade alla, som ock församlades skyndч.
samt.
Men dâ de samlats redan, och hopförsamlade
voro,
Ю Sjelf han till Sämlingen gick, med kopparlansen i
banden,
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Icke aliena, ty tvâ snabbfotade itöfvare Щ.
de.
Och ett gudomligt behag utgöt BW pi honorn.
Athene.
Jläpnande sag det samtlige folk till de» kommandes möte.
Satte sig ned pâ sin faders stol , och GeronteniQ
reko.
15 Dà begynte bu fírSt friborne Aigyptlos oí
da,
Няц son af aider(io men var krökt , och visste sâ
mycket.
Ock hans älskade son âtfciljt gudmaken Odys•eus
Till skönfâliga Ilion häu pâ de hâldade skeppen,
Antiphos, kämpenj men honom ihjebdog vilde
/
Kyklopen
20 VU den hftljga grottau, och redde sin yttersla
qvällsvard.
Ock tre andra han hade ; bland friarne en af dem
dv aides ,
л
Eurynomos, men tvâ städs blefvo vid fädernogodset.
Dock han, sorgsen och klagende , ej sin Antiphos
glomde,
Men targjutande nu tog ordet, och började ta
la:
25
Hören mig nn Ithakesier ock, hvad jag amnar er sägt!
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Aldrig skcdde hoi osa ràdsamling ânau oiler möte,
Alltsen den adle Odysseus pa hâlkade skeppena
bortfor.
Ho har oss nu församlat? och hvem pâkom sâ
behofvet, ,
Hvem bland de yngre man, eller dem som gamlare äro ?
$0 Monne han tidender hört om en hit antâgande
krigshär ,
Dem han oss sade bestämdt, da hau förr dem
skulle förnummit,
Eller monne han annnu en folksak nämner och
kungör ?
Redlig synes han mig; allt godt han njute! at
honom
Zeus fullborde till lyckelig slut, hvad han välfver i sinnet !
35
Sade. Odysseus' älslade son järtecknet förnojde,
Och han ej mera länge der satt, men längtade
tala.
Steg sâ i samiiugene midt, och spiran i handeu
cmottog
Af Peisenor, [herolden, "som >isste de klokaste
tankar.
Forst derefter han vände sitt tal till den gamie^
,
och sade :
M
Gamie, den man är cj fjerran, — du sjelf det
genast förniminer. —
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Just jag foJlcet församlat, och mest pâkommer
mis; ängslan.
Jag ej ti den der hört о m en hit antâgande krigshär ,
~ Dem jag er sade bestämdt, da jag förr dem skul
le forи um mit,
• Icke heller7 jag annan en folksak nämner ochkun;
S5r»
45 U tau min egen sak , som mig o färd störtat i .
i
huset,
Tvefaldt; dels har jag mist den adiaste far, som
bland eder
Samtliga förr var kong, och likt en fader sâgodsinnt.
Nu eu vida större ocksâ, som snarl igt allde»

50

les
Hela mitt hus förstör, och i grund föröder min
lifskost.
In pâ min mor, som ej vill , en skara af Ware
tränger,
Söner tili sâdane man, som härstäds äro de hög, ste.
Desse rädas att gâ till Ikarios' hus, som ärhen. , ~ \
nes
Fader, att sjelf sin dotier hau ma utstvra med
brudskänk ,
Gifva ât hvem hau vill, som väl tacknemelig

55

kommer.
Men nu ï vârt hus städs qvardröjande dagar p¡»
dagar ,
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Slaktande <ât sig oxar och fâr och getterna feta,
Halla de friska kalas, och dricka det glödande
vinet
Skamlöst; mycket föröds meliertid, ty ej finnes
en sâdan
Man, som Odysseus var, o farden att тarja frân
huset.
60 Vi ej äre i stand att varja, och aТven harefter
Räddningslöse tí bli, och ej ails füretâ oss pâ
nödvärn.
Saunerlig slikt afvärjde jag visst, om jag egde
förmâga.
Outhärdliga äro de saker som härida, och nesligt
Heia mitt bus förstörts; ock borde ni sjelfve
förargas ,
65 Borde blygas ocksa för de här kringboende menskor ,
Hvilka bo häromkring; och frukten för gudarnee
vrede ;
Kauske, förgrymmade, än de näpsa sâ skamliga
dater.
Bade jag Zeus anropar, Olympiern , äfveusom
Themis, .
Hvilken männernes râd upplöser, och bringar att
sitta;
ÏI Hejdeu er, vänner, och Iâten af hârda bekymret
mi g ens am
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Taras, sáframt ej nânsin miu far, den ädlc 0'
dysseus ,
Har', fiendtelig, gjort fotbrynjta Achaierna il

75

ia,
Och J, gäldande det, fiendtlige, ill* mig gö
ren,
Eggande dessa; för mig langt battre det vorе i
tanning,
Att J skullen förtära bâd boskapshjordar och
akâpskatt.
Ja , om J allt uppâten , kanske snart följde De
taining.
Ту vi skulle i Staden med ord ombedja sä län
ge,
Âterfordrande vârt, tills allt ose gifvits tillbaNu

HO

obotliga

smärtor J

ka.
mig inkasten i ?jä-

len.
Sâ hau talade vred, ocli tili marken slangi
de sin spira,
Gjutande târar; det samtliga folk betogs da at
miskuud.
Tego sâ )alle de andre dervid; ej vagade iûgon
Endaste gifva Telemachos svar i kränkande ordMen Antinoos honom allen' tilltalte ech snr.
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te:
Ilvad har du sagt, hogpratig Telemachoii
dristig i stormod,

ANORA
Skymfan de oss!

SANGER.
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Du ville väl nog pâstauka oм
skamfläck.
Saker aro dig dock de Arhaiiske friare ic
ke,
Utan din mor, som mer an en anu förstâr sig
pâ ranker.
Ту nu redan ba ire âr gâtt, Mart vandrar det
fjerde ,
90 Sen den lid i Achaiernas briiet hen bjertat bo>
darar.
Hopp hon ât hvar man ikänker , ooh sig uflofvar ât alla,
Sandande tidender; dock helt annat dess einne
N
begrundar.
Sâ bland öfriga eyek hon följande stämplade äfven :
Sättaude upp stor väf, hon i kammaren började
väfva ,
95 Fin, oändelijft lâng» och tili oss hon talte och
sade:
Svenner, som frien tili mig, da den ädle Odys
seus nu hängätt ,
Bitten pâ bföllopet an, och brâdskeu ej, tills jag
eu likskrud
Fiirdig arb.etat, >— att icke mi(t garn mâ ödas
förgäfvcs, —1
At friborne Laertes, tilldess, att honom omsider
, *
100 Tager den langutsträckande döds fcrderfliga
. .
öde.
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Att ej i landet pâ mig Achaiinnorna maga för*
argas ,
Om han förutan täckelse lage, som egde sâ
mycket. 4
Sâ hon talte, hos oss manhaftige hjertat berektes.
Visierlig väfde hon uu om dagen pâ väfven, den
stora,
105 Men* om nättren den rispade opp, da hon facklot*
na framsatt.
.
Sâ hoe i tre âr svek oss med list, och bedrog
de Achaier;
Men när fjerde âret Bu kom, och tiderna kommit,
Sade oss da bland täruorna en , som grannligeu
visste ,
Och vi träffade henne, sota rispade herrliga väf'
ven.
110 SI hon slutade den, fast alls ej villig, af nödtvâug.
•
Dig ge friarne defta tili svar, att väi du ml
veta
Sjelf i din egen själ, och Achaierne alle ms
veta:
Skicka din mo der hän, och befall att till make
hon tager
Honom, som fadren befaller, och som ock hen-1
ne behagar.
115 Men om hon lang tid an utledsnar Achaiernai
söner,
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Välfvande sâdant i sinnet, som rikligt förlänat
Athene,
Fyndigt vett, och derhos förträffliga slöjdernas
insigt ,
Svek derjemte, som aldrig vi hort om en bland
*de fordna,
Som, skönflätiga, här tillförene bott i A-<
chaia,
120 Tyro , och Alkmene , eller ock skönflätig Mykene:
Ingen euda af dem de finter som Penelo1 .
peia
Visste ; men denna likväl sig ej tili fromma hon
uttänkt.
Ту de skola din kost och ditt gods sâ länge
förtara ,
Som hon blifver vid detta beslut, det säkert en
gud har
125 Henne i sinnet laggt. Sig sjelf stor ära mähäuda
Gör hon , men dig helt säkert förlust af mângen
besittning.
,
Уi ej hem oss begifva, och annorstädes ej hel
ler,
lnnau hon gift sig med den af Achaierna, hvilken hon tycker.
Honom Telemachos nu, den förständige
ívarte och sade:
130 Ej , Antinoos , höfves , med vâld utjaga ur
huset
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Henne som fötlt mig, och fostrat; niâ far min i
fremmande länder
Dött eller lefva; mig blefve det svart, att lkarios
gälda ',
Drygt, ora sjelf jag min mor med berâdt mod
jagade hädan.
Ту af deas fader jag ondt far lida, och anuat

.•
135

140

. .
,

145

en gudom
Sander, enär min mor de bistra Erinnyer he
der,
Gäende bort ur huset, och hämd fran mcneiskof
•kail mig
Drabba; ooh derföre jag ej nânsin det ordet bebâdar.
Men om själen hos eder besitter den minsta försynthet ,
Gân mig ur salarna h an, tills tällen er andra kilaser,
Frätande eget gods, omvexlande en med den
andra.
Skulle er detta likväl mer önskeligt synas och
bâttre
Vara, att utan straff en endes besittuing förstora,
Öden ! men jag anropar de , alltid varande
gudar.
Om Zeus, unnar en gâng att lika mâ gäldas med
Hka,
Visit ohämnade skolen J da i palatset forstö»
ras.
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Sa Telemachos, örnar ett p'ar den dundrani
de gud Zeus
Honom sände att flyga frân högsta toppen af
berget.
Desse flöge nu bâda en stund, sâ snabba soru
vinden ,
Spânnande viagarna ut, Kelt nära den ene den
,
andra.
160 Men da de kommit till midten utaf mângpratiga
> .
râdet,
Svängde de sig omkring, och slogo med väl diga
> in gar,
Sâgo pâ allas hufvtiden ned, och förkunnade ofárd.
Och da med klorna de kinderna slitit och bal
sarna sonder,
Skyndade bâda ât höger igenom husen och Sta
den.
155 Öfter fâglarna häpnade alla, sâsnart de dem
i .
varsnat ,
Samt i sin själ omvälfde, hvad nu väl komme
att hända.
Men da talte bland dem Halitherses, den äldrige ädling,
Mastors son; ty allen' samtidiga menskor han
vida
Vanо, bad att ßglar känna, och gudaorakel ior; tälja.
ICO Паn välmenande or Jade da bland desss, och fi
de:
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Hören mig nu, Ithakesler, ock, hvad jag
ärnar er säga!
Men för friarne mest jag detta förkunоar och
talar;
Ту dem välfves en stor olycka; ty icke Odys
seus
Länge numer frân vännerna är, men vistas helt
'.
nära
165 Nagonstädes, och reder demhär fórderfvet ocJi
döden
Samtligen; men mâng audra ocksâ olycka skail
drabba,
Oss som pa lthaka bo , det välkringskadliga;
derför
Grannt pâtänken, hur vi dem hejde; sig sjelfte
de äfven
Hejda mâga; ty det väl blifver dem snarligt det
bästa.
170 Ту ej skall jag er spâ, okunnig, men väl erfa. ren f
Ty jag menar , att allt fullbordats äfven ât bo
uom,
Sâsom jag ordade da , när Argeierne hädan tili

1

Troia
Samtlige foro Istad, och med dem mängrâde 0dysseus.
Sade, att sen mâng qval han lidit, och alla kam

rater
»
175 Mistat, skull' pâ det tjugunde är han, af ingei
igenkänd.

,

HOMERI

ODYSSEA

SVETHICE REDDITA

quam
VENIA AMPLISSIMAE FACCXTATIS FHILOSOFHICAE
AD IMPERIALEM ALEXANDREAM IN FENNIA
UNIVERSITATEM

PRAESIDE
AXELIO GABRIELE SJÖSTRÖM
Liieraturae Graecàe Frofessore Publico; et Ordinario

î. P.
BESFONDENS
CANUTUS FELIX von WILbEBRAND
Abocnsis

Гn Auditorio Philosophico die 20 Maji 1S35
h* а. т. c.

TOMI

PRÏMI

Farticnla Qnarta

HELSINGFORSIAE
EX OFFICINA TYPOGKAPHICA FUENCXELLIANA

У

Tig ii xtv ¿Xkov ¿Hornea; &Uç цатва* 'Ofitjçog.

QEOKPIT02.

ADDRA

SANGES.

49

Кoшma till hemmet igen; det allt fullbordadt uu
varder.
Honom Polybos' son, Eurymachos, svarte,
och sade:
,
Gubbe, välan, du kan just prophetera for piltarna dina,
Vandrande hem, att ej dem olycka mâ framdeles drabba.
180 Vida battre än du spar jag hvad detta beträffar.
Fàglar, manga till tal, visst solens strâlar inunder
Vanka, ej alia likväl betydelsefulla.
Odys
seus
Dog langt borta ; o , att du ocksâ din bane med
hoitom
Undfâtt! icke du skulle da särdeles prata Ora
kel,
1S5 Och ej egga Telemachos, nog dessutom förtretad,
Bidalide nägon skänk ât ditt hus, i fall han den
gafve.
Meu jag eager dig reut; ock skall fullbordadt
det varda:
Оm du den yngre man, du som vet bad gam
malt och mycket,
öfvertalar med listiga ord, och retar till trede,
190 Honom sjelf tili en början det blifver ganska förderfligt ;

i
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Dock han i for «fesses skull, ej gitter det rin ga
ste göra.
Men dig, gnbbe, vi plikt pälâgge, och den skill
i
du gälda,
Hafmsen i själen minsann * och tung dig varder
förtreteib
Infor alla jag vШ Telemaches gifvä det râdet:
195 Bjude han mor sin vanda igen till fSdernehuset.
Der de bröllopet sen tillstálla, och ordna en
hemgift,
Rikeligt sior, eom höfs medfölja den älskade
dottren. ,
Ту jag menar att forr Achaiernes sönei ej af8ta
Fran bog Iedt fríeri; vi radas allsicke för шн
gort,
200 Ej för Telemachos, fastän hart äf storpratig,
kantänka,
Ej om oraklet vi heller. oss bry, det du for
oss t gubbe,
Sladdrar i vädret, och mera aunu âsamkar dig
hätskhet.
Godset suöpligen an skall tiras,- och nânsin ej
uudfâs
Vedergällning, sä länge sont hou för Achaierna
skjuter
205 Bröllopet upp; metí vi, afbidande dagar pâ dagar
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Пяv i för hennes behags skull, täfle, och icke till
and**
Gâ vi, hvilka det vore en hvar tillständigt att
äkta.
Honom Telemachos nu, den förstend ige,
Svarte och sade:
" Ö du Ëurymachos, och J trottsige friare
/
, alle ,
,
210 Detta ej mer jag heder er Om> ej heller for
mäler,
ty ten gudarne teta deraf och alle Achaier<
Men mig gifven en hurtig galeja och tjugu kam"
rater,
Avilka resan med mig hitât fullborda och dit"
ât.
Ту till Spartä jag uu vill fara och sandiga Py*
los,
215 Der för att efterspörja min far, som längesert
bortfor,
Om bland dödliga nâgon berättar mig> eilerjag
borer
Sagn frân Zeus * som meet ât menskorna tidendei
briflgar»
Skulle jag nu förnimma min faders lif och hang
hemkomst,
Sannerlig, fast ock qvald, jag ännu ett âr viH
förbida<
226 Men om höra jag fàr, att hau dött och toefa ej
,
firthes>
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Vändande sedan hem till den älskade fädernejor'
den,
Skall jag It honom resa en vard, och begâ hans
begrafning
Rikligen, aâsom det höfs, och min mor bortge
at eu annan.
När nu detta han tait, han satte sig ned,
och da uppsteg
225 Mentor, en vaрenbror tili den tadelfrie Odys
seus,
Hvilken han uppdrog heia sitt hus, da han re
ste pâ skeppen,
Att hörsamnta den gamla, och allt orubbadt bevara.
Han, välmenande, talade da bland dessa¿ och
sade:
Hören mig uu, lthakesier, ock, hrad jag
ärnar er säga!
220 Huld, välsinnad och vänlig numer ej vare en
ende
Skepterbärande kotig, i sin själ han ej vete hvad
. rätt är,
. Men städs vare hau hârd , och orättrâdighet
öfve.
Ту ej minnes ju nâgon numera den ädle Odys
seus,
Bland d«t folk, som han styrde, och varsâ huid
som en fader.
235 Man jag de trottsige frtarne ej missunnar det
minsta,

i
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Att de föröfva vUdsama verk, if idelig тaнart.
Ту de sätta sitt hufvud pâ spei, och vâldsamt
förtära
Drotten Odysseus' hus, oeh de tro ej att nansin
hau kommer.
Nu jag är vred pä det öfriga folk, hurledes J
alle
240 Sitten sâ stu me, och icke med ord ens agen
do hejden
Friarne, fâ tili tü mot er, som ären sâ man
ga.
Honom Enenors son, Leiofcritos , erarte,
och sade:
Mentor, du olycksbringande tok, hvad bar du
val ordai,
Eggande dessa, att oss afspisa? det sannerlig
svart blir,
245 Att vid ett gastbnd strida emot flertaliga man
ner.
Ту om Odysseus sjelf, lthakesiern, äfven igenlând ,
Trottsiga friarne har i sitt hus kalasaude funne,
Och i sitt sinne beslöte att dem ur salen förjaga,
Sannerlig gladde sig ej hans maka, fast mycket
hon trânar,
250 \t den komna, men här just tinge han snöpelig
ânda,

,
54

ч . /

'j

О р У S S Е I л.

Оm med flera han stridde ; du ej sakenllgt bar
i'
ordat.
Men W, välan, kringspriden er folk, en hrar
till sitt eget.
Нонеm nog Halitherses till resan skyndar och
i'
Mentor ;
Vapeijbröder ju äro de tu, sen gammalt, ât faj
dren.
%b§ Pock jag menar, att han, qrarsittande , tidendel
JHnge
Bidar pâ lthaka; ej fullbordar han nânsin deu
resan,
Sa hau talte, och strax folksamlingen löste
,
derjemte.
Och de till egna boningar nn kringspridde sig
i alle,
Men till Odysseus' bus sig friarne Iter beglf,.
vo,
260
Gick eä Telemachos dän afsides till stran
den af hafvet,
Tvättade händren utî grâ böljan, och bad till
Athene :
Нoг mig, gudinna, o du, som i gâr pâhelsade
vârt husi,
Och som mig bjöd, med galejan, uppâ det ru*
skiga hafvet,
Resa, att fraga mig före om länge dröjande fadrena
363 Hemkomst, Detta uu allt Achaierne soka for,' haïàv
/
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Men dock friarne mest, högmodige utöfver höfvan.
Sâ ban bedjande talte. Athene nalkades
N
honom ,
Liknande Mentor sâvâl till gestalt , som äfven till
stámma,
Och hon höjde sin rost, och sade bevingade or
den;
Ш
Ej i en framtid blir du, Telemachos, feg
eller ovis. ,
h, om i dig Sx gjutet din faders modigs sin
ne,
Ar du sâdan han var, *att ord fullborda och
handling,
Di Dir sannerlig icke din fárd olyktad och
fruktlös.
Men om du ej till honom &t¡ son och Penelopeia,
Ш Dl jag ej tror, att dn skall fullborda det som
du ämnar.
Ту fa söner minsann sin fader lika befinnas ;
Sämre de fleste äro, och fä visst bättre an fa' , > ^
dren.
Мeц da du framdeles ej skall fegsinnt тara och
oklok,
Och dig ej heller Odysseus' förstend sâ alldeles
lemnat ,
Ш Eger du hopp , stt en gang fullborda dessa bedrifter.
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Derföre lemna derhän nu friarnei tanke och
râdslag,
Därarnes, ty rättrâdige ej, ej ldoke de äro;
Icke veta de alls af den svarta Kereu och düden,
Som dem redan är nära, att alle pâ dagen förödas.
Dig ej läuge skall dröja mnner den fárd, som
du ämnar.
Ту slik är jag i sanning ât dig eu fáderne
gästvän,
Som nog enabba galejan skall rusta, och sjelf
med dig följa.
Men du tili hemmet gä; och der bland friama
vistas ,
Rusta dig vägkost sedan, och allt lägg varligt i
karten,
Vinet i haudtagskrukor, och korngryn, margen
hos manner,
I tättslutande skinn; men jag bland folket kam\ •
rater
-,
Skall, välvilliga, dig hopsamla. Galejor väl An
nas
Mange pâ kringsköljd lthakas ö, bâd nya och
gamla.
Henne, som stâtligast är, jag sjelf bland dessa
1
dig utser.
Rustade, skyndsamt legge vi ut pâ det villande
hafvet.
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Sâ nu Athenale» Zeus' dotier, och länge
ej mera
,
1
Dröjde Telemachos qvar, da gudinnans stamme
han ähört;
Utan han gick att förfoga sig hem, i hjertat bedröfvad.
Fenn s* de trottsige friarnes hop i salarna ater ,
300 Flaende getter, och skâllande svin derjemte pâ
garden.
Antinoos gick Ieeude rakt tili Telemachos' mo
te,
Hängde sig fast vid hans hand, och talade or
den, och sade:
Telemachos, högpratig, till mod okuflig,
ett annat
Ondt ma du ej anstämpla i sinnet med ord elI
1er gerning,
305 Utan ät du bara och drick, som äfven tillförne.
Detta dig allt helt visst de Achaier skola förskaffa ,
Bade galeja och önskliga man, att snarligt du
kommer
Till gudskyddade Pylos, pâ sägn om herrliga
fadren.
Honom Telemachos nu, den förs tândige,
svarte och sade:
Hi 0 Antinoos, icke mig höfa, att ât eder, sâ ba

68
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Ge, ovillig, kalss j och i maklighet halla mlg
munter.
JLr det ej nog, att tillfílrne J ödden sâ manga
/,
af mina
Herrliga gods, da ännu jag var barn, J giljande
manner?
Nu, da jag redan är stor, och, hörende tatet af
andra,
315 Det uppfattar, och mig ren vexer modet i barmen,
Fresta jag skall, att simda pa er oljckliga Kerer ,
Om jag till Pylos far, eller ock blir hemma i
landet.
Ja, jag res, och den färd blir fruktlös ej, soffl
jag omnämnt,
Res pâ beting; ty galeja ej jag, ej roddare eger
320 Sjelf; sâ eder i sauuing det synts mer bataude
vara.
Sade ; och drog sin hand ur Antinoos' band
i detsamma
Lâtt, och i huset de giljande man bestyrde 0Я
mältid.
Desse begabbade houom, och yttrade skymfliga
orden ;
Sâ nu mângen. ibland stortrottsiga sveimerna sa*
325

de:
Sauuerlig öfvertänker oss död Telemachos
ifrigt ;
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Anfingen briogar han hjelpare hit fríe sandiga
Pylos,
Eller frân Sparta kanske; ty ua baц aЯaя förskräckligt;
Eller tili Ephyra ock han ärnar, det bördiga
landet ,
Resa, i mening att dän lifödaude gift med sig
hämta,
330 Kasta i blanduingsskâlen , och sä förgöra. ose
• alla.
Annan âter iblaud stortrottsiga friarne sa-,
de:
Hg kan veta, om icke han ejelf pa det hälkade
skeppet ,
Längt fran vännerna, dör, kringvankande % liksoni
Odysseus?
Sâ än mer derjemte för oss han ökte besväret,
335 Ту först delte vi ju hans samtliga skatter, och
sedan
Gâfve at mor hans huset, och den som henne vill
äkta.
Talte; och han steg ned i sin fars högtakiga, vida
Sofrum, der bad koppar och guld förvarades högtals,
Kläder i kistorna med, och i mängd välluktande;
olja.
HO Kärt med gammalt vin, välsmakeligt, äfveu der*
inne
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Stodo, en omängd gudarnes dryck förborgande
inom,
Ställde i rad mot vàggen, i händelse drotten
Odysseus
Hem anlände en gang, sen manga strapaser han
utstâtt.
Riglade dörrar, och tätt anpassade, fuimos der
äfven ,
845 Dubbla, och hushâllsqvinnan derinne bad nauer
och dagar
Dvaldes, som högst omhugsamt pâ allt tog grannligen vara,
Eurykleia, en dotier till Ops, sjelf son till Peisenor.
. '
Henne Telemachos da tilltalade, kailad i kашmarn:
- 1 Mor min, välan mig vin i handtagskrukorna pâfyU,
SSO Ljufligt, som är näst det välsmakligast, hvllket
du gömmer,
Väntande vâr olycklige drott, om nânsin han
kommer,
Ädle Odysseus, hem, undsluppen Kerer och dö»den.
Tolf ma du fylla , och samtliga väl tilltäppa med
locken.
Häll sen uti välsömmade skinn derjemte mig
korngryn;
S55 Tjugu mâtt ma du taga utaf qvarnmalade godset.
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Sjclf du det ensam vete, och al It storstâtligt bestyres.
Ту jag i afton ännu det skali afhämta, easnart
som
Modren stigit ditupp i sitt Ioft, och tanker pâ
hvila.
Ту jag tili Sparta beglfver mig hän, och tili
sandiga Pylos,
560 Frâgande om min fars hemresa , derest jag för-*
nimmer.
Sade. Och Eurykleia, den älskade fostrerikan, storgret,
Och, sig jemrande, talade hon beviiigade or
den :
Hvi har, älskade barn, dig sâdan tanke i
sinnet
Kommit? och hvart vill du resa ditut kring vidaste verlden,
365 Du kärälsklige, ende? Ту langt Iran fádernelandet
Adle Odysseus ändat sitt lif bland fremmande
,¡ menskor.
Desse, sâ snart som du res, upptänka dig sedan
din ofard,
Att du med list mâ dßdas; och sen allt detta de
delà.
Stanna du qyar, och sitt vid ditt gods; dig icke
det an stir,
WO Att pa den ödsliga sjön ondt lida, och im om,

kring der.
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HetUle Telemachos nuj den förstandigtí
erarte, och sade:
Trösta dig, mor! Ej utan en gúd är detta be'
slutet.
Men mig sväij att ej ordá härom för egeu mill
moder,
torrrt dâ den elfte dag eller tolfte redad är
kommen i
8Í5 Eller hon sjelf mig langtär att se , och hört au
jag bortrest;
Att hon ej grâtande mâ förderfva sitt anlet', det
fagra.
Talte; och gudarnes vigtiga ed den gsmle
nil afgaf.
Meli sâsnart som hon svurit, och eden 1уkЫ
behorigt,
FyHde hon strax deruppâ i handtagskrukorna vimtt
68Ö Häll de ât honom Uti valsömmade skinneu eck
korngryn.
In i rummen Telemachos gick,' och med friariM
dvaides.
Annat begrundade da klarögda gudinnart
Athene.
Hon> Telemachos lile, ofverallt i stadeu oшkringgick ,
Och« Vid hvarendaste mail qvarstannande* talade
ordet;
885 Bjod dem om añonen sig församla pâ snabbâ
galejan.
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Nu hon af Phronios' herrliga son, Noemon,
begärte
Snabba galejan, meй han flck villig detta sig
pâtog.
Ned gick Solen, och stigarne ten försknggades alla.
Och dâ drog hon i sjöu den snabba galejan,
och allsköns
390 Redskap lade deri , som toftade skepp med sig
fora.
Bragte sâ ytterst i hamnen; omkring die hurtige
bussar
Mangrannt samlade sig; och eu hvar uppmante
gudinnan.
Aniiat begrundade dâ klarögda gudinnan
Athene i
Och till Odysseus' hus, den herrliges, ställde
hon kosan.
S95 Derstäds gjöt hori en ljufvelig sömn pâ giljareskaran ,
Dref dem rusiga kring, och bägrarna stötte lit1
händren.
Besse i sta'n hit och dit att sofva sig skyndade ; länge
Mer de ej dröjde; pâ ögonens lock nedföll dem
ju sömnen.
Men till Telemachos talade nu klarögda Athe
ne,
■I Kallande honom ùt Uf de boningsbeqvämliga Mlar,
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Mentor lik, ej blott till gestalt, men äfVen till
stämma: ,
. O TelemachoiS, redan för dig fotbrynjte
1
kamrater
Sitta vid arorna, bidande af din snarliga an
kоmst.
Lâtom oss derföre gâ, och ej mer uppskjuta vаr
resa.
405
Talade sâ; och förut nu vandrade Fallas
Athene
Skyndsamt; sen haft fötjde ocksâ gudinuan i
sparen.
Men eâshart nu desse till sjën anläudt och g**
lejan ,
Funno pâ stranden de ren skönlockiga Гeэekат• .
rater.
Dem Telemachos' heliga' kraft tilltalade Sfven :
410
Kommen, vânner, och hit vägkosten lâtom
oss bringa !
Allt är i salen tillreds, men mor min vet ej det
minsta,
Ej fjenarinnornas hop; blott en om saken har
kunskap.
.i- Talade sa, och förde dem an; de föJjde
tillika.
De nedburo dâ allt, och uti vältoftig galeJ"a
415 Lade pâ eâdaut sätt, som Odysseus' son dem
befalite.

V

HOMERI

ODYSSEA

SVETHICE REDDITA

quam
vENÍA ÁMPLIÍSSIMAE FACDXTATIS PHILOSOPHICAZ
AD IMPERIA.LEM ALEXANDREAM IN FETiNIA
UNIVERSITATEM

РП AESIDE
AXELIO GABRIELE SJÖSTRÖM
li:eraiurae Graecae Frofeesore Publico et Ordinario

P. P.
BESPONDENS
OTTO CHRÏSTIA'NUS STROMSTEN
Stipendiaries Wajilianus Ostrobounienais
In Auditorio Juri di en die 3 Juni i 1835
lu a. m. с

TOMI

PRIMÎ

P ait t i ë u.l a Q*ui.n;ta
HELSINGFORS I AE
BX OFFICIXA ГГРООКАРШСА FRBNCKELtIANA

Tíi it Ktv Hkkov ùxovoai; Stkiç rtuvrioaiv "O ftrigos*

SEOК PITOS,

ля он л s An ge я.

65

Steg nu Telemachos sedan om bord, och Athe
ne förutgick,
Satte i skeppets akter si g ned, och nära tili
henne
Sig Telemachos satte , och bakstamstâgeu de
löste,
Stigande äfven om bord, och togo pâ tofterna
plateer.
420 Sande A dem en gynnande flägt klarögda Athene ,
Friskaste zephyrosvind , som hvinte pâ hafvet,
det dunkla.
Telemachos följsmännerna sen anmante, att hurtigt
Fatta i tâgen tag; anmaningeu äfven de lydde.
Masten af furu uti den hâlkade mellantof,
ten
425 Reste de npp att stâ, och bundo med linorna
honom t
Spännande hvita seglen med välhopflätade remmar.
Blaste nu midt i seglet en kultje, och Vägorna
kringom
Kölen, de dunkla, danade bögt, och galejan hon
framgick.
Der hon emellan böJJorna lopp, fullbordande
färden.
430 Sedan de tâgen surrat pâ ilande, svarta gaV
lejan-,
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Ställde de blandningsskâiarna fram, vinfyllda tili
brädden,
Offergjöto
deraf
odödliga
gudar
tili
ära,
Och bland alla förnämst für Zens' klarögade dot
ier. Í
Hou allnattligt sin vag, och motgonen, lade tili
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SINGEN,

Innehält.
Beledsagad af Аттик, kommer Telemacho»
till P y lo s, der Nestor jtmte sina söner haller pä
som bast att ojfra at Po seivaos ; bada de resande
mottagas gästvänligen , v. 1—68. ,— At Nestom,
вom sedan fragor, hvilla och hvadan de fremmande
aro, svarar Telemachos, alt hau är Odysseus' son,
samt reser för att hora tidender om sin fader, n.
69—101. — Sedan Nestor hâliit ett laflal öfver
Odyssels, berättar han huruledes Hellenerae,
efter en emellan Agamemnon och Menelaos npp'
Hammen oenighet, pâ särslcilda vägar, söktsinahmbygder, och att han väl lyckligen hemkommit, men
ej visste, hvad вom händt de andra, vidare an att
Philoktetes och Ibomeneus likaledes funnit hemmet,
och att denaf Aigisthos mördade Agamemnon blifvit
hämnad af sin eon Orestes, ». 102—198. — Tsíemachos , uppmanad af Nestor, att följa Orestks'
exempel, anser sig ej kunna vaga företaget, och Ьеgär närmare underrättelser om Agamemnosm AU,
». 199—252. —', Nestor gör honom tili viljes, och
rader honom att resa tili Menelaos i Sparta, »•
253—328. — Mot aftonen ämna Athene och Tutmachos atervända till galejan, men da Nestor dertili nekar och bjuder dem stanna qvar hos sig öfter
natten, förebär gudinnan en angelogen resa, och af'
lägsnar sig, ». 329 —310. — Nestor igenkänner
kenne, ». 371—394. — Telemachos sofver med
Peisistratos ; far dän följande morgón, l'andvägen,
i hans sällskap; hvilar öfver natten i Phera>>
och afreser lidigt vidare tili Menelaos, v. 395—|W»
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Helios skyndade nu, seн han Iemnat det tjusande
hafvet,
Till mângkopparne himmelen upp, att för gudarнa skina,
Och för de dödliga menskor uppâ fruktgifvande
jorden.
Desse till Neleus' stad, det boningbeqvamliga
Pylos,
5 Komme, och der pâ stranden af sjöu tillredde
man offer,
Tjurar, alldeles svarta ât jordomskakaren mörkhâr;
Nio vaг bäakarnes tal, femhundrade man pâ
hvarenda
Sntto, och nie tjurar ifrân hvarenda man tíII—
skjöt.
Der inelfvorna âtos, och lâren förbrändes ât
guden,
M Men de ítyrde gerad, och seglen pâ jemna ga
llan
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Hlssande refvade bop, landsatte, och gingo derur sen.
Glck sâ Telemachos nu ur galejan; Athene förutgick.
Orda begynte da Törst klarögda gudinnan Athe
ne :
'
lcke , Telemachos , göre dig behof af blygsel, det minsta;
15 Ту fördenskull pâ sjön du seglade, för att om
fadren
Höra, ebvar hau gommes i jord, hvad öde hau
funnit. .
Men nu, vSlan, gâ rakt hästtuktaren Nestor till
möte ;
Skole väl sâ förnimma, hvad râd han gömmer i
/
bröstet.
Honom bör du ocksâ ombedja, att sanningen
,
säga.
SO Dock han ej lögn skall tala; han är i alio forständig. '
Henne Telemachos nu, den förstandige,
svarte och sade:
Mentor, hur kan jag vШ gâ, hur skickligen heisa
Icke

är

jag

erfaren

pâ honom?
utl de dugliga ord-

-Blygs derjemte, att, ung, utfrâga den âldrige
25

mannen.
Honom talte da^ tili klarögda gudinnau Athene :
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Ann t, Telemacbos, sjelf uttänka du skall i ditt
sinne ,
Aunat en gudom gifver dig in; förty jag ej me
llar,
Att du mot gudarnes vilja är hvarken född eller
fostrad.
Talade sä, och förut nu vandrade Pallas
Athene
30 Skyndsamt; men han gudinnan derpâ ¡tätt följde
i sparen.
Desse till Pyliske männernes krcts ankomme, och
*
bäukar.
Derstäds Nestor med sönerna satt, och kamraterna rundtkring,
Redande mâltid, stekte sig kött, och spettade
aimat.
,
När de nu fremmande sâgo , sa komme de samtligen alle,
35 Och välkomnade dem med händren, och bjödo
. att sitta.
Nestorideu Peisistratos först steg närmare tili
dem,
Fattade bada vid hand, och dem nödgade sitta
tili mâltids ,
lnvid hafvets sandiga kust, pâ mjukaste farskinn ,
lSära till brodren sin, Thrasymedes, och nära tili
fadren.
Ю Gaf dem utaf inelfvorna stycken, och hällde sâ
vinet
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1 en gyllne pokal;

tilltalte och helsade se
dan
Pallas Athenaie, Zeus', aigisbärarens , dot
ier:
Bed nu , o fremmaude gast till hafvets droit,
Poseidaon!
Ту ni just till hans oflergelag hit rakade komWMi
45 Men da du gjutit af vinet, och bedt, som 5fligt och rätt är,
Gif ât honom bägaren ock, för att gjuta det
ljufva
Vin; förty jag menar, att San odödliga äfven
Tillber; Gudarnee hjelp ju samtlige menskor behöfva.
' Alen han är yngre, med mig jemnârighet visst
han besitter.
50 Derföre vill jag ocksa först ge dig gyllene bägarn.
Sade; och lade i händren pokaln med ljufGladdes

liga vinet;
Athenaie ât förstândige mannen, och

kloke ,
Derför att han ât henne ' förut gaf gyllene bä-

55

garn.
Strax enträget hon bad till hafvets drott, Posei
daon:
Hör, o Poseidaon, jordfamne, och v ardes
ej neka
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Att fullborda ât oss de ssker, om hvilka vi
bedje.
Nestor och Nestors söner nu först beskâre du
Ira,
Sedan ocksâ tacknämmelig Iöa ât öfriga al
ta,
För storstâtelig festhekatomb, ât de Pylier imne!
60 Lât A Telemachos äfven och mig hemlända med
utfördt
Yärf, for hvilket vi kommit pâ snabba gajejan,
den srarta!
Sâ hon höjde ein bön, och derhos villfarade bönen.
Gaf ât Telemachos ock den stâtHga dubbelpokaIen.
Sammalunda nu bad den älskade son af Odys
seus.
65 Sedan de stekt det fetaste kött, och draglt frân
spetten,
Skuro de hvar sig stycken, och hollo ett glänsande festmâl.
Men till dryck och till mat när de samtligen mât
tat sin lystnad,
Strax begynte att orda Gereniske riddaren Ne
stor:
Nu tillständigt det är, att allt utforska och
\
frâga
70 Gästerna, hvilka de äro, enär sig mätta de 5tît.
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Gäster, hvilfca alltsâ? hvarifran pâ de vattniga va
gar
Seglen J? Momie i värf, eller ock kringirren
J lättslnnt,
Likisom röfvare, hafvet omJcring, som pläga att
.
vanka,
Sättande lifvet pâ spel , pch bringande skada at andra ?
75
Honom Telemachos nu, den förstândige ,
,
svarte., cch sade ,
Dristig vorden, ty mod i hans bröst sjelf hade
Athene
Laggt., att spörja han matte den gamle om fa*
dren, som bortrest,
[Och att ett utmärkt namn bland menskorna fölle
pâ honom,] :
0 Nestor , Neleiades , du Achaiernes ära,
80 Hvadan vi äre, du spörjer, och jag skall säga
dig äfven.
Fran Hypoueiska lthika hit ankomne vi äVärfvet är eget, och ej allmänneligt , som jag
<.
dig nämner.
Efter niin fars vidtfrejdade namn jag kommer, att
höra,
Den tâlmodige, adle Odysseus', hvilken man sä
ge*,
85 Kämpande fordom med dig, ha Troernes fäste
1
,
förgrusat.
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Ту om alia de amlra, sum forde mot Troerna
häniad ,
Vete vi ju, hvar en bvar förgicks i bedröfvelig
ofárd ;
Men Kronion om honom- fördolt ock sjelfva hane
,
ofárd.
Ту hvar han dog, förvisso ej kan mig nägon be
rätta :
90 Om han utaf fieudtliga miin vardt mördad pâ
landet,
Om han pâ sjön, kanhända, uti hafsdrottningens
vâgor.
Derföre nu dig knäna jag nalkas , om nansin du
ville ,
Anten med egna ögon du sett, hans bedröfliga
ofärd,
Saga ât mig, eller om du derom försport af
en aunan,
95 Vankaude; ty sâ beklagelig son framfödde bans
nioder.
Hvarken af aktning för mig raa du mildra ditt
ord, eller ömkan,
U.tan berätta mig allt, pâ hvad sätt det motte
*
„
din âsyn.
Gör det, jag ber, om nänsin min far, den käcke
Odysseus ,
Antingen ord eller verk fullbordade, hviJket han
lofte .
100 Uti de Troers land, der J skador leden, Achaier.
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Mig nu dette förtälj, och säg míg idelig щníug!
Honom svarade sen den Gereniske riddaren Nestor:
Älskade, efter du mig pâminnt om den jemmer,
i detta
Land vi bärdade ut, modstore Achaiernes söл
1 ner,
105 Dels allt det med galejonia pâ dimmdunkliga
hafvct,
Vankande efter ett rof, ehvart oss förde Achil
leus,
Dels allt det vi omkring koug Priamos' fäste, det
stora ,
Kämpade; der ock seu de tappraste stupade
alle :
Aias ligger, den krigiske der, der äfven Achilleus,
110 Der Fatroklos ocksâ, uppvägande gudar i vis,
, het;
Der min älskade son, pâ engthg bâd kraftig och
vankfri,
Antilochos, i löpande snabb mer en andra, och
' ;
stridsgod.
Utom detta vi ock mângt annat ledo; och hvüken
Bland de dödliga menniskor allt vâl kunde berâtte 1
lid Icke ens dâ, om du fem eHer sex âr dröjaude
härstäds
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Sporde, hvad a]lt für qval der ledo de ädle A*
chaier;
Forr till din fädernejord utledsen du \ ande tillbaka.
Aren nio tí redde dem ondt, omringande Sta
den
Med all möjelig list; knappt lyktade detta Kroniou.
120 Derstäds ingen i râd likställa sig nânsin med ho
nom
Ville, ty vida segrade städs den ädle Odys
seus
Med all mojelig list, just far din, om du i
sanning
Äuling af honom är; mig, skâdande, fängslarbeundran.
Ту visst skickeligt faller ditt tal; ej skulle man
mena ,
125 Att en man, som âr ung, sä skickeligt orda förmadde.
Der nu heia den tideu ej jag, och den ädle 0dysseus
Tveskiljs talte uti folkjamlin gen, eller i re
det,
Utan, städs en själ, med vett och förständiga
~ râdslag,
Tankte \\, hur för Argeierna allt aflupe förträffligt.
Ш Men da i grund tí fö'rödt den höga Priamosstiden.

78

О D V S S В I A.

Stigit pâ skeppen om bord, och en gud de Achaier förskingrat;
DI jemväl uttäukte i själn Zeus sorgelig hem*
färd
At de Argeier, förty rättrâdige ej, eller kloke
Samtlige voro; derför fick mângen en snöpelig
i
ända ,
135 Genom förderflig harm hos Pallas, den väJdiges
dotter,
Som uppväckte en trist de bada Atreider emellan.
Sedan desse tili samling Achaierna samtliga lal
lst
Dârligt, men ej som skickeligt var, mot sjua]
kande solen —
Och nu kommo, betyngde af vin, Achaiernes soner —
140 Ordet ordade de, hтarför krigsfolket de samlat.
Visserlig da Menëlaos befallte Achaierna al
la
Minnas sin âterfärd pâ hafvets yta, den vi
da; ,
Det mellertid ej behagade alls Agamemnon, som
ville
Qvar krigsfolket behâlla, och heliga offer förrätta,
145 Att
föreona ;v Athenaies
förskräckliga
Wi
de:
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Dâre, som ej förstod, ait icke hon skulle bevekas.
Ту ej ändrar sig strax städs varande gudarnea
vrede.
Sâ med fieudtliga ord omvexlaade, desse nu bâ
de
Stodo, och upp sig reste i hast fotbrynjte Achaier
150 Med förskräckeligt sorl, och de tveskiljs gillade
•
râdet.
Natten lâgo vi, tänkande ut olyckor i ajâ
len,
Mót hvarandra, ty Zeus tillställde ojs hârda förderfvet.
Men vid morgoncns stund tí i sjön galejorna
drogo ,
Förde vârt gods otn bord, och de skönomgördlade qvinnor.
155 Hälften utaf krigsfolket likväl qvarstaimande dröjde
Der hos Atreus' son, Agamemnon, herden för
»
folket;
Hälften vi siego om bord, och reste; galejorna
skyndsamt
Seglade ; lugnat hade en gud omätliga hafvet.
Till ön Tenedos komne, vi redde ât gudarna
offer,
160 Hastande hem; men ännu Zeus icke bcsiutit vâr
heirkomst.

80

oDiim a,

Hard, han väckte nu âterigen den skadliga Ы, , .
sten.
Somlige, vâudande om tverodda galejorna , re
ste ,
Alle Odysseus' mau, den vise och fyndige drottens,
Ater att stâlla sig in hos Atreus' son, Agamem
non.
165 Jag deremot med samtliga skepp, som hade mig
âtföljt ,
»
FJydde, ty nog jag visste, att ondt tillstäilde oss
guden.
Flydde sâ Tydeus' krigiske sou , och kamraterua
pâdref.
Som ock eft er oss sent blondlockig drott, Menelaos,
Hvilken pâ Leshos oss hann, pâtänkande lângs
seglatsen,
1T0 Antingen ofvanom Chios, det klippiga, resa tí
borde,
Hakt pa Peyrias б, behaltende henne tili veuster,
Eller nedanom Chios, förbi det blasiga Mi
mas.
Bado sâ guden lata oss se järtecken; han âfven
Viste, och bjöd oss midtofver sjön gerad pä
Euboia
175 Segla, pâ det vi snarligast sâ uitdginge förderfvet.
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Blâste nu upp en susande vind, och galejorna
skyndsamt
Lupo pa fiskiga vägarns fram, ecU sen vid Ge*
taistos
Togo de hamn om natten , och tí der bragte Pos«klon
Offer af tjurars lar, d vi matt det villandc
hafvet.
180 Fjerde dagen det лar, da i Argos de jemna galejor
Tydeis' sons, hästtuktarens , man, Diomedes', i
>
hamnen
Bragte; men jag höl! kosan pâ Pyloi , och aldrig
>
' oss medvind
Stannade af , eâsnart som en gang gud sändt den
att blasa.
8â okunnig, mitt älskade barn, jag kom, och ej
kânner,
,
185 Ilvilka ibland de Achaier förgâtts, och hvilka
som räddats.
Men al tt det jag, sittande Mr i salarna vâra,
Hört, och som billigt är, skall dn veta; dig döljer jag intet.
Väl Myrtnidonerne, sägs det, de spjutinofvade
kommo ,
Förde utaf storsinnte Achilleus' lysande ätt1
lägg;
190 Väl Philoktetes ocksâ , den herrlige sonen tili
Poias.
6
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Forde sa ldomeneus kamratemà alla tili Kre
ta ,
ílwlki ur krigot sluppií, och sjun borfröfvade
ingen.
Sjelfve, i fjerran land, J hafvcо vаЧ hört oт
Aireides,
' Hur han kom, hur Aigisthos berçdde bedröfvclig
o farri.
195 Men han sannerlig oс k fcrjkräckligen delta hat
umgällt.
О, hur väl, att en son den mördade mannen sig
efter
Lcmnar! Ту han jemväl sin faders mördare
näpste,
Wen falsksinnte Aigisthos, som drap namnkunniga fadren.
Älskade, du ocksâ, (ty jag ser dig sâ stor och
1 ,
sâ vacker,)
,
200 Tapper var, att hos sednaste slägt man godt oт

О

dig säge.
Honom Telcmachos nu, den förstândige,
sv arte, och sade:
Nestor, Neleiadee, du Achaiernes ä*

Visst han hämnades skarpt, och Achaierne skola
It honom
Bära ett vidsträckt laf, eв sâng för kommende
slägten.
205 Matte en likdan kraft mig gudame hafva f№
nat,
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Alt jag de giljare näpste för jämmerfalla Iörfâu*
get,
Hvilka, nf üfvermod, anstämpla m ig sktindllga
saler !
Men m ig gndarne ej eu sâdan 1ч < ka beslutit,
Hvarlen mig, eller far min, och nu allt mâste
i
man tâla.
•10
Ilonom svarailc sen den Gereniske riddaren Nestor.
Alskade , eft er dn mig pâminnt om delta, och
о rd at :
l'olket pratar, att giljare mârige till tal, for din
modera
Skull, anstämpla i salarna ondt, som dig ej be- .
hagar.
Sag mig, Kufvas du nn frivillig, eller dig fob
ken
215 líala i landet sâ, horsammande gudens Ora
kel.
Ho kan veta, om dem vâldsverkct han, kom
mende, hämnas,
Anten aliena ban ür , eller ock samfälte Aч
ehaier.
Ту om hon ville älska dig sâ, klarögda Athe
ne,
Säsom hon vârdade sig om den ärerika Odys
seus ,
-20 Uti de Troers land, der vi smärtor ledo, Acimier; —
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Ту <j nânsin jag sett sä klarligen gudarne ïlska,
Sâsom klarligen honom beskàrmade Pallas Athene; —1
Om hon ville nu älska dig sä, och \arda af
hjertat,
Sannerlig äfven mângen af dem bort bröllopct
glömde.
225
Honom Telemachos nn, den förständige ,
I
svarte, och sade:
Gamie man, jag tror att ditt tal fullbordas ej
nansin,
Ту för mycket du sagt; mig fiäpnad betager, och
•
icfce
Denna förhoppning mig fylls, änskönt sâ gudar
ne ville.
ч
Honom talte da tili klarögda gudinnan A*
thene: .
230 Ilvad för ord dig, Telemachos, flog ur tändernas stängsel!
Latí en gud, om han vill, frän fjerran en d3delig räddar.
Ville jag yisst minsann, fast efter manga straV
paser,
Landa tili eget hus, och hemkomstdagen beskâda,
Hellre än dö vid min härd, pâ sätt som nu Agamemnon ,
235 Genom Aigisthos' list Sx jnordad, och genom sin
malus.
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Men cj gudarnc sjelfvc engäng den gemensama
döden,
Ens fran älskad man, förma ahärja , enär
den
Langutsträckade döds förderfliga öde en fattar.
Henne Telemachos nu, den förstandige,
svarte, och sade:
210 Mentor, talom ej mer om dethàr, fast sorgsuc
vi äre;
Ту ej mera för honom är sann liemkomsten,
men redan
De odödligc död anstiftat, och lotten, den
svarta.
Nu om cu aоnan sak jag vill utforska och frâga
Nestor, ty mera án andra han lagar känner och
klokskap.
2-15 Ту tre ganger han sägs ha männernes slügtea
behurrsk.it ,
Derföre ock odödelig han mig synes att pâ-'
se.
О Nestor, Neleiades, du säge mig Ban
ning:
Hur dog Atreus' son, vidthtrrskaude kong Aga
memnon?
Hvar var da Menclaos? och hur anstämplade 0färd
250 Nu svekrâde Aigisthos, som drap langt tappra
re mannen?
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' /

. Var i Achaiska Argos han ej, m*?a kanskc hw
andra
Menniekov brade kring, ocb denne djerfdes att
юoгЛa?
Uonom s varado seu dt'n lícreniske riddarcu Nestor:
Nog skall jag detta, min son, sanùfïrdligen aШ
dig förtälja.
265 Visscrlig sjejf ock gissar du láíf, hur sakeu elg
tilldrog.
ihn han Aigislhos >itl Iii' äii hade i salarne. tröffat,
, \
Atrcus" son, dà frân Trola han kom,. blondlock
Menelaos j
Skulle man ej pà dea dödades s loft uppkastat eu
grafhög,
litan húndante hooom fßrtärt och Korparne sS%
kert ,
200 Mggande Jângt frân Argos pi faltet, och honom cj nägon
Af "Achainnorna grâllt; sa stor illgcrning 1ша
nttankr.
Ту derlmrta ju \\, utfurandc mânga bedrifN
ter,
©raides, och lugи i en л ri utaf hSstnïrande
Argos,
,
Itan Agîmcmnflns gemäl enträget smckte rati
orden.
265 r.äjrge i ttörjan Übâl afslog hon dea skamHg»
gerning»
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Adía Kljtaimnestra; bon egde ett redeligt hjertlag.
Var hos hennc en s&ngarc ock, som högligen
ombad
Alreus" son, da tili Trola han for, att bcvaka
gemâlen.
Men när gudars besint nu insnärft Lenne, att
kufvas,
270 Se, da förde han sângaren bort till oifsHg çu
,
holrne,
Lemnande der, att tarda ett rof och byte for
korpar;
Henne, den vlljande, viljande sen hem till sig
han förde.
Mänga lar han bräun de pâ .gudarnes hcliga altar,
Mânga smyckeu af gull förärade, äfvensom väfvar,
275 Sen storverket han Ijktat, som aid rig i själen
han hoppats.
Sâ ti reste Mn Troia, och seglade bada till—
samman,
Sonen af Atrcus och jag, vàlsinnade root h r ar,
andre.
Men dl vi heliga Suuion nett, Athenarnes mi
de,
Phoibos Apollon der styrmannen fór MeTielaos
280 Med de lindriga pîlarnas skott pâkommande,
di äpte,
<,
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Mudan 'roihet i händrcn han höU â snabba gilejan,
Phrontis, Onetore son, mer skicklig 8n menniskors elägten,
Väl att sty ra galejan, enSr som stormarne trângde.
fia qvafhiHIs han nu der, ànskont pâskyndande
resaii ,
?8Г> F8r att jorda sin van, och derhos begâ hansbegrafning.
Men när denne ocksâ, pâfarande hafvet, det
dunkla,
Uppâ de hälkade skepp, klippudden vid branta
¡VTaleiai,
ilande mtt, íorskrácklig dees fard vidtdundrarea
Zeus da
Stämplade an, och den hvinande viоds stormande
han nedgjöt,
800 Samt ofantliga, gräsliga svall, sa höga som ber
gen.
Der, âtskiljande skeppen, tili Kreta han Jagade
nâgra ,
Der de Kydoner bodde, omkring lárdanos' Ai
deii.
Finns sä en viss glatt klippa och brant, soт
skjuter i saltsjön
Ytterst vid Gortyns [äste ut» dimmdunstiga haf-vet.
295 Sunnan der stört» âgen mot vestliga udden, Uli
,
Phaistos ,
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Jagar, och liten en häll afvärjer den v51diga va
gen.
Nagre de kommo nu dit, och knapt undgingo
fördertet
Männerne, men mot klipporna slogos af böljnrna skeppen
Sonder; men fem likväl af svartframstamiga
^
skeppen ,
300 Vinden och vagen förande bort, händref tili
Aigyptos.
Sâ nu han der, hops am lande gull och rikelig
lifskost ,
Till villfremmande menniskor kom med galejorna
sina.
i
Nidingsverk mellertid Aigisthos beredde der
dem ma ,
Drâpande Atreus' son; af honom kufvades folket.
305 Sj« âr var han dâ konung uti mânggjllne Mykene;
Men pâ det âttonde kom , till haus ofärd , adle
Orestes
Frân Athenai tillbaka, och nu farsmördaren
dräpte ,
Den svekrâde Aigisthos, som dräpt hans stâtliga
fader.
Visst, när denn« han dräpt, Ъan redde Argeierna grafmäl,
310 För olidliga modren , och för modlöse Ai
gisthos.
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Кom 8% pâ samma dag Menclaos, väldig i bari
skri,
Förande gods ombord, sâ mycket galcjorna
buro.
Ock du, älskade, fjerran ej skiW bringirra frau
hemmet ,
Lcmnaudc godset diit, och máuner i egna palatset ,
315 Öfvermodlge sâ, att de dig alltsamman ej Blân
de,
Delaude, fräta, och du ha gjort din resa förgi
ves.
Meli jag till Menclaos dig nu befaller och bjuder
Fara; tj denne har nyss bemkommit frân fjer
ran landen,
' Frân de menniskor, dän ej hoppades nânsin i
sinnet
320 Komma tillbaka, eho en gâng, stormvindarue
kastat
,
Uppâ sâ vidsträckt haf; dän sjelfvaste fäglarue
- icke
LSnda pâ samma &r; ty det är bad stort ochßr,
skräckligt.
Utan begif dig âstad med ditt skcpp och kamraterna dina;
Om du vill färdas till lands, dig hästar och
vagn i bercdskap
325 Äro, och eönerne mine, som dig ledsagare blifva
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Tili Lakcdalmons borg, der han bor, blondlock
Menelaos.
Honom ejclf ombedje du scu, att han sanntng
ftirkunnar; ч
Osanut skdll han cj saga, forty han är ganska
förstândig.
Ordade sâ, men sol gick nod, och skym'
Hingen päkom.
330 Talade ock bland dem klarögda gudinnan Athe,
ne:
Gamle, i sanning med skäl allt detta da
har oss behâdat;
Dock, vSlan, afskären nu tungorna, vinct bеmäugen,
Att vi Poseidaon och de öfriga gudar tili 81
ra
OfTergJutande, vandre tili sänge; ty t'den Xr in
ne335 Ту ren solen i dunkel har gâtt; ej heller de*
passar,
Länge att sitta vid gudarnes fest, men vitnda till
hemmet.
8â nu dffttren af Zeus, hvars rSst ock samt. .
lige lydde.
Men härolderne dem utgjöto pâ händerna vatten ,
Gossar derjemte ocksâ vinbâlarna rikligen fylide,
310 Delte ât alla, och gingo till' hvar med bägiarna
sedan;
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Tungorna lade i eld, nppstego och cjöto upp
dein.
Men da de offergjutit och druckit sä myebet dea
lyste,
Da gudsköne TeleMachos strax och Pallas Athc
y
ne
. .
Begge tvâ begafvo sig bort tili hâlkade skepу
pet.
345 Nestor likväl qvarhöll dem ännu, tilltalte ocl;
"

Zeus afvârje det väl, samt öfrige evige
gudar,
Att ni skulle Irân mig hänvandra tili snabba galejan,
Liksom ifran en rocklös man eller alldeles
uslig,
11
Hvilken ej mantlar har eller mänga fällar 1 huset,
350 Hvarken att sjelf mjukt sofva upp!, och ej gästerna heller.
Men jag eger hos mig bad mantlar och statliga
fällar.
Nej, allsicke det sker, att en son till drotten
Sofver uppâ skeppsdäck,

Odysseus
sa länge âtminstone

, щ ' .
Nestor
Lefver, och söner sen väl torde i salarna qvarbli,
355 Att undfägna hvar gast, cho min boning beso
tee,
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Honom talte da till klarögda gadinnan Лthene:
Väl bar detta du sagt, kärälsklige gubbe; att
lytla
liefves Telemachos äfven, förty det vida är
bättre.
Dt r ¡ore skall ban ockeâ âtfñlja dig nn, för att
•ofta
Ш Hemma i salarna dina, men jag till svarta galejau
Gar, i ör att munira kamraterna opp, och orda
om allting;
Ту aliena bland dem jag berömmer mig vara den
älste.
Men de öfrige man medfölja, de yngre, af
vänskap,
Till sin âlder en hvar slorsiimte Telemachos li
ke.
3G5 Der jag ärnar mig lägga pâ halkade svarta galejan
Nu ; men i morgon bittid' jag till storsinnta Kau,
koner
Reser, egande der en fordran, som ieke är nyb'g,
,
Liten ej heller. Du honom , emedan till dig han
är kommen,
Skicka med vagn och med son , samt gif ât ho
nom de hästar,
370 Som dig snabbaste äro i lopp och bäste i styrka.
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Talade si, och dân síg begaî klarügda Athenc,
Lika en 8rn , och hä'pnad bctog de seende al
la.
Iläpnade Sfven den gamie, enär han med ojonen säg det,
Tog Tclemachos' hand, och talad e ordet, och
sade :
375
Älskade, ej jag det fror, ait dn feg skall
varda och kraftlos,
Om dig, ännu sâ uhg, ledsaga gudarne sjelfveТу det en annan cj var af dem som bo i 0lympcn ,
XFtan dottren af Zeus, rofgiriga Tritogcneia,
Som bland Argeierna aktade högt din 'modige
fader.
380 Men, o drottning, var mild , och forläna oss
stälelig ära ,
Forst m ig sjclf, och sönerna sen, och den varda
genialen !
Big skall jag offra en qviga, som är bredpannad
r- och ett ars,
Otämd, aldrig ännu förd under oket af nâ«
gon.
Henne jag offrar at' dig, sen gull kring hоrnen
jag gjuüt.
385
Talade, bedjande, sâ, samt hordes af
Pallas Athene-
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Tàgade sedan förut den Gereniskc riddarcn Ne
stor
Framför söner och for svärsoner, till stâtliga
husct.
Meo da till kongens sk5na palais ankommit de
hade,
Satte sig samtligc ned i en rad pâ bänkar och
stolar.
590 Dem , enkomna , i skâln utbla ndade sedan den
gam 1c
Drickcsljafveligt vin, som nu pâ det elfte aret
Skaiïerskau oppnade upp, och sprundet löste frân
krukan.
Г traf mängde den gamie pokalen, och högt tili
Athene ,
Oftergjutande, bad, Zeus', aigisbärarens , dot
395

ier.
Men dâ de gjutit, och druckit, sâ myckcf
som sinnet dem lyste ,
Glngo de öfrlgc hem hvaf och en; ty de lângtade brila, —
Lât sâ bâdda hos sig den Gereniske riddaren
At Telemachos ,

Nestor
äiskad son till ädle Odys

seus
Uti en pyntad säug, i skygd af den dtnandeförgard ?
400 At lansgode Pcisis (ratos ock, krigskâmparaes höf
ding,
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Ilvilken i salarna än af hans söner aliena var
ungsven.
Sjclf deremot ban sof i det inrc af höga palatset.
Honom redde den balda gemâln nattläger och
sofbäddNärsig na viste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
>
405 Hastade upp frân sin bädd den Gurenlske riddaren Nestor.
Och utgängen, han satte sig ned pâ de slipade
stenar,
Hvilka han hade ât sig, framför de resliga por. /
tar,
Hvita, och glänsande hän, som af olja. Pâ dcs•,
sa tillförne
Neleus hade sin plats, uppvägande gudar i vishet.
410 Denne, af döden kufvad, nu ren galt bort tili
i
Aides» ;
Nu Gironiern Nestor der satt, Achaierncs vani
man,
1
Spíran i hand; och omkring församlades sönernc
mangrannt ,
. , Komne utur sofrummen, Echepbron, och Stratios, och
Perseus, och Are tos, och gudjemlik Thrasymcdes.
415 Кom sâ derefter sjctte tili dem Peisistratos,
hjelten.
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Der brcdevid gudlike Telcmachos sitta de bödo. ,
Och den Gereniske rid d aren Nestor började orda:
Älskade barn, skvndsàmligeu nu fullborden
min önskan,
Att bland gudarna först jag huid mâ göra Athène,
Som mig koш synbarlig tili gudens herrliga fest-*
mal.
En tili fältet ma gâ, att dän med det snaraste
qvigan
Kommer, drifven utaf koherden, som korria bevakar.
Till storsinnte Telemachos' skepp, det svarta, en
annan
Gânge, att bringa kamraterna hit, blott tvâ mâ
han lemna;
125 En desslikes ocksâ gullgjutaru Laerkes befal
le
Komma, pâ det qvighornen omkring han gullet
mâ gjuta.
Öfrige stannen J samtlige qvar, och sägen derinne
Tämorna tili, i de stâtliga rum, att de reda en
mâltid ,
Bänkar, och ved jemväl, samt bringa oss" klaraste
vatten^
Talade sâ, och de alle nu äflades; kom da
frâu fältet
7 .

ôê

о и и 1 1 д.

Qvigan, kommo ocksâ frân snabbs och jejuna gaíejau
Den storsinnte Telemachog' man ; kom smedea
derjemte ,
Jernverktygen i hand, fulländningenä medel for
konsten ,
^Stallet, ocb hammaren med » och dea välarbetade
eldtâng i
435 Hvilka hau till gullsmidet begagnade; kom sâ Aíhene i
Ait narvarà vid öffret; den âldrige riddaren
Nester
Gullet gaf, och derefter han krínggjöt hornen pà
qvigärt ,
Äflande ¿ sâ att gudinnan skull' gläd as ât skâdade
smycket.
Qvigaii Stratios ledde vid hornen, och âdle Eche"
phron;
440 Och tvättvatten ât dem, i blomriiigV fatet, Are'
tos
llämtande, kom nr kammarri , och kornmjöl hade
i aiidra
lïandert í korgj Thrasymedes bredvid , stridständande hjelten,
Stod med en bváss siagtyxa, bëredd, att qvigai
.

ihjelslâ.
Perseus h31Í blodkàrlet ; den âldrfge riddarei

Nestor
445 Började offret med vatten och mjöl, samt bad til
Athene
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ÎTaget, oeh kastade sà pannhâret, som Kreiling*
i tíitlen.
Mea da de lyktat liu bön , samt offermj8let omkringsfrött,
Genast Nestors son, stormodig man, Thrssymedes ¡
Staende när', hogg tili; <nacksenorna samtliga afskar
450 Yxan, och qvigans kraft npplöste; da skriade alh
Ëâd svärdöttrar, och döttrar, och Nestors vördigä
niaka,
Èurydike, den älstä iUartd kong Klymenos' dotträri
1
Desse > lyftan de sedan ifrân bredvâgiga joïden
Höllo; och qvigan dFap- Peisistratos , männernes
höfding.
455 Kann sâ dess svarta blod, och lifvet lemnadë
beneu,
Men de stytkade henne, och strax utskuro de 1ären ,
Allt i ordenteiigt skick, samtdessa med fettet betäckte,
Görande jrehvarfs det> och derpa köttstycken dé
lade;
Bränndö pl spjelkred sedan den gamie, och glö*
dartde vinet
460 Pâgjöt; Svenhërnà hollo bredvid femùddaï i hin*
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Men när laren nu brannte, och de oflerinelfVorч
na smakat,
Skuro de resten i bitar, och kring stekspeuen
dem fäste,
Stekte, och höllo i händren en hvar hvassuddiga
spetten.
Oeb Polykaste, den fagra, som var bland Neleiern Nestors
405 Döttrar yngst, melk rlid gudlike Telemachoi
tvagde.
Sedan hon tvagit honom, och smort frikostigt med
olja,
Kastade han sig kappan omkring, den skona, och
tröjan,
, Steg sâ utur badkaret, tili skick odödliga jemnlik.
Gick, och satte sig ned vid Nestor, männernes
herde.
470 Sedan de stekt det fetaste kett, och dragit fria
spetten ,
Sit tan de spisade de; upp stego da stâtlige man
ner,
Och ifyllde ât dessa i gyllene bägrarna nuet.
Men till dryck ort» till mat när de samtligeH mat.tat sin lystnad,
Strax begynte att orda Gereniske riddaren Ne
stor:
475
Soner, välan, at Telemachos nu skönbäriga hästar
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Leden för vagnen, och spännen uti, att han 1} Je
tar sin resa!
Sil han sade, och de hörsammade honom,
och lydde,
Och skyndsamligen spännde för vagnen de ilande
hästar.
Hushällsqvinnan deri nu brödet, sollet och vinet
4S0 Packade in, som plä zeusfostrade kongar förtära.
Steg eâ Telemachos upp i den öfverpräktiga
vagnsstoln,
Nestors son bredevid, Feisistratos , männernes
höfding ,
Äfven i vagnsstoln steg , och fattade tommen med
händren,
Och pâ hästarna slog; och ej ovillige flö
ge
$85 Desse, och lemnade Pyliers stad, den höga, bakom sig.
De heldagligen skakte sitt ok, det bärande tveeids.
Ned gick solen, och vâgarna ren omdunklades
alla.
Och da tili Pherai lände de an; der bodde Diokles,
Son till Orsilochos, hvilken var sjelf en son till
Alpheios.
190 Natten sefvo de der; gästskänker för dem han
ställde.
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Nâr sig nu viste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
Spânnde de hästarne fqr, och stego i pyntade
vaguen ,
, , Genom porten de körde, geh genom den dànande förgârd.
Han pâ hästarna slog, och de ,ej ovillige flö
ge,
495 Konuno tili hvetebärandg fältet, och. derstädes
1 sedan
Ljktade färden; sa fort dem förde de ilande
bastar.
^«d gick solen, och vägarne rea omduukladeg
alla.
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Telemachos och Peisistratos mottagas gästfritt af Menelaos, hvilken sont bäst firar sin sons
och sin dotiere bröllop, w. 1—67. — Da Meiselaos
rákat f'ôra talet 'pâ Odysseus, tränga sig tarar from
ur Telemachos' ögon- Emedan han har svârt att
dem dölja, misstänker Menelaos strax , hvem han
är, och Helena , sont tlilkommer, pastar fremlingen
vara fullkomligen lik Údysseus, v. 68—154. —
Peisistratos sá'ger, att hon alldeles icke misstager
sig, och vid Odysseus' minne och saknad utbritta
alla i grât, v. 155—186. — Peisistratos heder, att
lykta graten, pâ hvilken Helena, genom i bägrama
inkastade trollmedel , gor fullkomligt slut3 och berättar derjemte, att hon igenkännt Odysseus en gang
vid tillfälle, dâ han, sâsom spejare, vágat sig in i
Troia, v. 187—264. —, Mknklaos omtalar händelsen vid trähästen, v. 265—289. — Derefter forfoga sig alia till sofrummen, v. 290—305, —1 och
följahde dagen, ombedd af Telemachos, att fa hora
allt hvad Menelaos visste om haus fader, förtäljer
demie, hvad Proteus i Egypten bebâdat om Hellenernes hemkomst, och om Odysseus pâ Kalypsos
ö, ». 306—586, beder derjemte Telemachos, att
dröja qvar nâgra dagar, och erbjuder, pâ harn vägran, en gästskänk, v. 587—624. — Emellertid
stämpla friarene försât mot den hemvändande Te
lemachos, v. 625—674. — Deras plan upptäcker
Medon för Penulope, som hbgeligen förskräckt be
der Athene om hjelp, och iröstas i en nattlig st/n,
v. 675—841. — Emellertid lägga sig friarene i
försât, v. 842—847.
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Till Lakedaimon desse, det dâldiga lande, och
djupa ,
Och inkörde nu hos Menelaos, den ärebekrönte.
Honom de funno ett bröllopsgelag med vännerna mânga
Firande hemma hos sig, àt sonen och stàtliga
dottren.
5 Henne han sän,de at sonen utaf hârskingrata
Achilleus ;
(Ту i Troia han ren tillförene lofvat och samtyckt
Gifva, och gudarne nu fullbordade deras fSrmälning;
Henne sa sände han nu med hästar och vagnar,
att fara
Till Myrmidonernes prisade stad, der denne var
konung.)
10 Men ât sin son frân Sparta Alektors dotier han
förde,
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Jhilken ât ho nom var född kärälskelig, bald Me^
*
gapenthes,
Af slafvinnan; ât Helena mer ej gud^rne lifs'. ; '
frukt
Gâf\o, sedan hon födt tillförne den tjwsande
dottren
Hermione, med tycke utaf Aphrodite, den g) li
ne.
Sa nu spiste j det högtakiga, stora palateet
Grannar, och vänner hos Menelaos, den ärebe^
krönte,
Fägnaude síg; der qvädde för dem gudomlige
sângarn ,
cittra; och tvä luftspringare äfven i
Stammende an en sang, omkring sig svängde i
• .
midten,
, Мeц i palatsets pprtar de sjelfve, och
.*
kästarne bada ,
Hjelten Telemaçhos pu, samt Nestors lysande
ättling, '
Stodo, och först framträdande sâg dem kong Eteoneus ,
Hurtig tjenare hos Menelaos , den ärebekrönte;
Sprang att berätta 1 rummen derom för männernas herde,
Och sig ställandu uära, han talade viogade or
den:
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Fremlingar nu der stâ, zeusfostrade droit,
* Menelaos ,
Männer tvâ , som likna tili börd den store
Kronioц ;
Sag da, skoje vi dem urepänna de ilande ba
star ,
Eller färda dem af tili eu ana, som gerna dem
mottar.
80
Ponpm svarade, högligen vrgd, blondlock
Menelaos:
Ej enfaldig du var, Boetos' sou, Eteoneue ,
Förr, men âtminstone nu, som ett barn, enfaldjgt du jollrar.
Sannerlig ha Vi sjelfve förtärt gästskänkerna man
ga
Bland villfremmande man, hit kommande; matte
ändock Zeus
35 Framdeles göra pâ jemren ett slut! de fremlingarsrhästar
Urspäun, bringe dem sjelfva ocksâ hit in för att
spjsa.
Sade; och denne ur saln uthastade, bjöd
ock de andra
Hurtiga tjenarne strax att följa tillika med honom.
Hästarna de urspännde, som svettades oket inunder,
40 Щeп derefter de bundo dem fast vid hästliga.
krubbor,
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Kastade för dem spelt, som de mângde med gu
iaste kоrnet,
Samt mot insidsväggen , den strâlande, lutade
vagnen;
Förde sä in dem sjelfva i herrliga huset; for
rante
Sago de om sig uti zeusfostrade konungens bo
ning.
45 Forty likasom solens glans det var, eller mâ. \
nens
I högtakigt palate
hos
are bekrönt Menelaos.
Men dä de skadaude kring med ögonen, nog sig
förlustat ,
Stego de in, att bada, uti välglattade karen.
När nu alltsa dem tärnorna tvättat, och smort
med esseusen, .
50 Kastat omkring en hvar en yllene mantel och
lifrock,
De sig satte pâ stolar invid Menelaos, Atreiden.
Men tvältvatten i skâln ihällde en tärna, och
frambar
I den sköna och gyllne, uppâ tvättfatet af silfver,
Vattnet, och dukade derbredevid det fejade bordet.
55 Ärbara skafferskan hämtade bröd , och satte för
deesa,
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Samt mâng rätter dertill, af allt hrad huset för
mad deFöreskärarn pa fat upplade, och hämtade allt
. slags
Kött, och ställde ât dem bredevid de gyllenc
bägrar.
Heisande bäda, talte dem tili blondlock Menelaos:
60
Smaken pa maten, och plägen er väl, J
bâda; men sedan,
När ni er mâltid gjort, vi skola er fraga, bland
manner
IIV ilka J ären; ty icke försvann er föräldrarnes
stämma ,
Utan J ättlingar ären utaf zeusfostrade kon
gar,
Skepterbärande man; de fege ej sâdana af
lat.
65
Talade sâ; och lade för dem af oxen, den
feta ,
Ryggstek, fattad med händren, som bonom tili
ära de framlaggt.
Desse nu händerna räckte tili redda och färdiga
rätter.
Men till dryck och till mat, när de samtligen
mättat sin lystnad,
Ställde Telemachos talet pa stund tili sonen af
Nestor,
70 Hailande hufvudet när', att de andre ej skulle
det höra:
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Märk un, o Nestors son, karölskligtí dû foi?
fnítt hjerta,
Kоpperns biixtrande glans ofverallt i de dânande
rummen ,
ßullets jemväl, bernstenens, o ch. elfenbenets och
silfrets !
Zeus', den Olympiskes, borg; mâhända är innantill sâdan.
Hür osägeligt allt! mig skâdande häpnadeu fängslar.
Honom, talande sa, förnam blondlock Menelaos ,
Och tilltalade dém, ôch « sade bevingade Ôrdeu :
Älskade söner, med Zens bland dödliga tafle
ej nâgon;
Ту odödlige ja bans boningar äro, och skatter ;
Men bland dodliga nâgon med mig, eller icke,
mâ täftä
1 besittningars mäugd; visst är, sen mycket jag
Üdit,
Mycket irrat, jag fördë dem hem" pâ âttonde Iret.
Kypros, Phoinike, de Aigyptieï, ùnddr min irrfärd ,
Säg jag, Siddnief ockj och ЕreтЬёr> öch Áíthiöpeer»
Libyen äfven, der lammenâ strax behornadö fo«
das.
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Ту tre gäilger hvart endaste âr der tackorna
lamma.
Der ej egaren sjelf, ej beller bans herde är
nânsin
Stadd i behof af ost och af kött, eller ljufliga
,
mjölken ,
Utan de städs, âr ut, âr in« der lata tig injölka.
00 Medán jag bärvid au, hopsamlande mycken hé*
shining,
Irrade kring, mellettid mig brodren en annan
ihjelslof
Lonligt och oförtänktj i berâd med förderfliga
makan.
Derför î sanning ej glad jag dessá besittningar
eger.
Äfvett af fädren J bordt det höra, ehvad de er
mande
W Heta; ty sardeles mycket jag led , och hoset förstördes ,
Ganska beqvämt att bebo, ínrymmande mycket och
dyrbart.
Üade med tredjedelen deraf jag fatt i palatset
Вo, beb vore rid tif de man, som i rymligà
i
Trola
Stnpade da« langt borta ifrân hästnärande Ar*
gos!
160 Dоck jag eamtliga dessá i sanning beklagar och
grâter,.
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Sittande mângen gâng här hemma i salarna va
ra,
Fägnande stundom med sorg mitt sinne, och
stundom jag âter
Hvilar; ty enarlig , mättnaden är af förstelande
,
sorgen.
Bland dem alla jag ingen ândock sâ grâter, fast
ängslad,
105 Sâsom en enda; han mig förbittrar sömnen och
maten ,
När jag det minns: af Achaierna har ej nâgon
sâ aflate,
Sâsom Odysseus stred och äflades; detta nu honom
Sjelf tili qval skull' Iända, och mig tili evärdelig
emärta ,
For haus skull, att sâ länge han drojer; allsicke
tí тete,
110 Om han är död eller, lefvande. Nu begrâter väl
honom
Bâde förstândiga Penelope, och gamie Laer
tes,
Jemte Telemachos, hvilkcn ett barn han lemnade hemma.
Talte ; och längtan att sörja sin far uppväckte hos honomTârar ur ögat pâ marken han gjöt, da om fadren
han hörde,
115 Och han för anletet höll den purpurne mautclen
ljftad,
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Med tvâ händren; och det snart varsnade nu Menelaos ,
Och besinnade sedan uti sin sjäi och sitt hjerta,
Anten han honom skull' tillstädja att minnas sin
fader ,
Eller förut âtspörja, och tala om ett och ont
annat.
120
Medan detta han välfde uti sin själ och
sitt hjerta,
Ut nu Helena Mn högtakiga, doftiga kammarn
Kom; gullsländade Artemis lik hon var till att
pâse.
Genast en konstgjord stol framställde ât henne Adraste ,
Och Alkippe af lenasta ull med förde en mat125 Phylo en silfverkorg medförde, som gifvit ât
henne
Konung Polybos' maka, Alkandre, som bodde i
Thebai ,
Det Aigyptiska, der mâng skatter i rnmmen förvaras.
Ät Menelaos sjelf han gaf tvâ sllfverne badkar,
Tio talenter i gull, och tvâ trefötter derjemte.
130 Utomdess hans gemâl gaf Helena skönaste skänker,
8
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Gyllene sländan bon gaf , och derhos langrundaч
de korgen,
Silfverne; ytterst med gnll utsirade vorn dess
kan ter. >
Тar nan Phylo den nu med for ande, satte for hen
ne,
Fylld med finaste gam till bräddarna, ofvanpâ
denna
135 Sländan lag, försedd med dunkel färgade til
len.
Hon sig sàtte pâ stotn, och en pall var inunder
dess fötter.
Strax hon sporde med orden gemäln om ett och
om annat:
Vete vi väl, Zeusfústrade drott, Menelaos,
om dessa,
Hvilke bland män de beromma sig ha ankomroii
tili vârt bis?
140 î-juger jag nu, eller talar jag sannt? men mig
hjertat befaller.
Ту jag tror mig ej hânein ha sett án nâgon sâ
lika,
Hvarken man eller qvinna (mig skâdande bäphad
betager) ,
Sâeom denne är Iik stormodige konung Odys
seus'
Son, Telemachos, hvilken, ett spädt barn, lernnade hemraa
145' Denne man, dl för mig, föraktliga qvinna, A'
chaier,
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J anlanden till Troia, att vaсka det vagsama kriget.
Svarande, benne talade till blondlock MeneUoi:
Маka , âfvensâ jag nu tänker , sâsom du Цkar;
Ту bans fötter de voro ju sâdana, sâdana händren,
150 Ögonens blickar, och hufvudet med, och hâret
derofvan.
Ocb da jag nu derjemte, erinrande mig om 0dysseus
,
Talte, hur mânga bekymmer, för min skull äf,
lande, denne
Utstod, gjöt han ur ögonens lock den brâmn
de taren,
Och för anletet höll den purpurne mantelen lyftad.
155
Honom igen genmälte Peisistratos, eonen
af Nestor:
0, zeusfostrade kong, Menelaos, kämparnes höf
ding,
i
Dennes son i sanning är ban, som sjelf du för
mäler;
Men grannlaga han âr, och tungt det lägger pâ
hjertat,
Att, bit nyligen land, framlägga ett sladdrande
maugprat,
160 Dig inför, af hvars röst, som af guds, vi alle
förtjusas.
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Men mig skickade hit den Gereniske riddaren
' Nestor,
'
Att hans följeslagare bli; ty han ville dig skâ*
da,
Att du skulle med râd eller dâd gâ honom tilihanda.
Ту mângfajdiga qval har en son, hvars fader är
borta ,
165 Hemma i huset, enär ej andre beskyddare na
nas:
Sâ Telemachos nu; ty borta är denhe, och ingen
Finns bland folket, som skull' afvärja- frân ho
nom förderfvet. .
Svarande, honom talade tili blondlock Menelaos :
Gudar, en särdeles kár mans son i sänning till
mitt hm
170 Kommit, büken för mig mângfaldiga striderbar
utstâtt.
Ock jag trodde mig fa undfägna, för alia Argeier,
Honom, i fall hemkomsten ât oss pâ de snabba
' galejor
Utöfver sjon förunnte Olympiske dundrarn Kronion.
Äfven i Argos en stad jag byggt, och boningar
inredt,
175 Bringande honom frân Ithaka bit med skatter,
och son sin,
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Samt det samtliga, folk, sen en af de städer jag
utrjmmt ,
Hvilka bo häromkring, och sjelf jag som konung
beherrskar.
Ofta л i dâ hvarandra besökt; ej hade ose nâgot
Atskilt , fägnande vänligt hvarann, och förlustande städse,
180 Forran dâ dödens moin, det svarta, beskuggade
bada.
Men sâ var det beskärdt: gud sjelf afinidades
detta ,
Hvilken honom , den arma, betog hemkomsten al
iena.
Talade sâ; och hos alla han väckte till sor
gen begäret>
Gret nu Helena, hon den Argeiska, född af
Kronion ,
185 Gret sâ Telemachos ock, samt Atreue' son, Me»
• '
nelaos ;
Äfven ej Nestors son otarade ögonen ha
de,
Ту han i hjertat sitt vankfri Antilochos min
des,
Honom, som herrlig son till strâlande Eos ihjelslog,
Honom han mindes, och talade sâ bevingade
orden:
190
Atreus' son, att mer an dödlige du är
förstandig,
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ÂIdrige Nestor mig sade, enär vi tänkte uppâ
dig,
>
Hemma i salarna bans, och vexlade ord med
hvarandra.
Hör mig fördenskull, om du det kаn! Ту icke
jag fin Iier
Nöje, vid aftongelag att grâta; i morgon ju äfven
195 Tidiga Eos vi fâ; likväl misstycker jag ic
ke,
Att man grâter den menska, som dött, och lyktat sin bane.
Detta ja ock är endaste skänk ät elandiga menskor,
Att man klipper sitt hâr, och torrkar Mn kinderna târen.
Äfven för mig en broder har dött, allsicke dea
sämste
200 Bland Argeiernes man; du torde del veta; jag
,

icke
Mött, eller sett; det sägs, att Antilochos mera än
andra
Varit, mera i löpande snahb, och Väldig enkämpe.
Svarande, honom talade tifl bIondïocfc»Me-

nelaos:
Älskade, sâdant du sagt, som det höfs frirständige manqen
205 Saga ocb göra, och den som äldre till arena vo
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(Son af en sâd an far, du fördensknll ordar förstândigt.
Sonen är väl lâttkimd till en man, ât hvilken
Kronion
Lycka beslöt, da han äktade sig, da tili verlden
hau föddes,
Sa ban at Nestor nu har alla dess dagar förunnat,
210 Art i egna salarna sjelf storstâtligen âIdras,
Men att i lanskonst främst, och i vlebet töner
ne äro.)
Lâtom oss derföre lykta den grât, som nyligen
- uppstjtt ,
Och (jvällsvarden igen pâtänka; man gjute pâ
händren
Vatten; i morgon bittida ,ock för Telemachos.
finnas
215 Ord, och för mig, att säga hvarann vär gemensanu
ma mening.
Sade; oph Asphaiion tvättvatten pâ händerna hällde ,
Hurtig tjenare hos Meielaos, den ärebekrön-» - ,
te.
Desse nu händerna räckte tili rcdda och färdiga
rätter.
Men belt annat betankte da Helena, född af
Kronion;
220 Stras en krydda hon kastade in i vinet, de
drucko,
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." , Bot mot vrede och sorg, ntplanande samtliga
qvalen.
Ho som smakar deraf, sen hon är mängd i pokalen,
N
Ej den dagen gjuter en târ för kinderna neder,
'• V Ej i om för honom dött bans egen mor eller fa
der,
225 Ej, om bans bror, eller älskade son de inför
bans anlet
Dräpte med svärdet, och hau med ögonen skul, le det skada.
Sâdana krydder dottren af Zeus, illfundiga,
hade ,
Starke, dem Thons gemâl, Polydamna, Egyptiskan,
gifvit
Henne; ty rikligeu alstrar ju der fruktgifvande
jorden
230 Krydder, somliga goda till blandning, och somliga slema.
Läkare är der enhvar , mer skicklig än öfriga
alla
Menskor, förty de leda ifran Paieon sin härkomst.
,
Men da nu kryddan hon bragt, och befallt vin häl
la i kärlen,
Äter med orden hon började pâ, och talte, och
*
sade:
235
Atreides, zeusfostrade drott, Mene1aos, och
desse,
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Söner till modige män, (sa ömsom ât en och ât
annan
Zens ger ondt, eller ock get godt; ty atlt ju han
gitter.)
Nu välplägen er här och, medan i salen J sit
ien,
Fägnen er at mitt talj uppbjggeligt vill jag berätta.
240 AHt jag visserlig ej skall nämna, och icke för
mäla,
Alla de bragders tel, tâlsinnte Odysseus har Ut
fört;
Men bur den väldige mannen bedref och vagado
detta
Uti de Troers land, der J skador leden, Achaier.
Sen han ink tat sig sjelf med skändliga slag af
ett gissel,
245 Liksom en slaf , ban kriog axlarna drog de
lumpnaste trasor,
Och i liendtlige mans bredgatade fáste sig insmog.
Doljande egen gestalt, antog han en tiggares
skepnad,
Han, som ändock vid Achaiernes skepp allsicke
var sâdan.
Liknande denne, i Troernes stad insmog han;
250 Anade det.

och ingen
Fast sâdan han var, jag kännde al
iena
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Honom igen, och besporde; med list mia frags
han undvek.
Men nâr honom jag tvättat och smort med essens af oliven,
Samt klâdt kläderna pa, och med kraftiga eden
bedyrat,
Att ej Odysseus förr jag skulle hos Troerna
roja,
255 lnnan tili tälten sin kos och de snabba galejor
... 4
han hunnit:
Da ßrtlljde han mig ock alla Achaiernes pla
ner.
Sen med det spetsiga svärd han dräpt bland
Troerna mângen,
Han till Argeierná kom, och mânga tidender
medtog.
Andra Troinnorna da högt klagade alia, men
mitt bröst
260 Gladdes; ty hjertat hos mig var redan benaget
att vända
Hem tillbaka; jag gret den olycksstund Aphro
dite
Gaf, da hon bragte mig dit frän älskade fäder•
nejorden,
Lemnande dottren min, 'sofkammaren med, och
gemâln med,
Hvilken ej brast det minsta i vett, ej heller i
fágring.
265
Svarande, talade henne da till blondlock
Menelaos:

Ff ERDE SANGEN.

123

Visserlig allt hvad du sagt, o qvinna, är sanHingen enligt.
Redan sinne och râd jag lärt mig kânna hos
manga
Hjeltemän, jag äfven besökt âtskilliga lân
der;
Dock ej nânsin ännu jag maken med Ôgonen skâdat,
;
270 Sâdan Odysseus var, tälsinnige mannen, i tanksätt.
Sâ den väldige ock utförde, och vâgade del
ta,
Medan i bonad hast vi sutto, Argeiernes al
le
Tappraste man, medbringande död ât de Troer
och o Iü id. ,
Sedan lände du dit; dig mante förmodligen Da
gon
875 Gndmakt, hvilken Snslcade ge ât Troerna ä• ra,
Och gudlike Deiphobos dig medföljde pâ va
gen.
Vandrande kring tre gänger, du Ungrade hâlkade
hästen ,
»
Och nppnämnde vid namn de Danaers yppersta
drottar,
Härmande rösten utaf Argeiernes samtliga makar.
280 Men Tydeides, och jag, och derhos den âdle 0dysseus ,
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Sittande midt bland de andra, vi horde faura du
ropte.
. Nu vi bada, med hastadt beslut, ren hade i siunet ,
Anten att stíga utur, eller ock genmäla derinnan;
Men oss Odysseus höll, och förhindrade, fastän
. .4
tí ville.
285 Yore Achaienies söner nu alle de öfrige tyste,
Utom Autiklos aliena, som dig med orden besva'
ra
; ' МШe, men muunen hans fasttryckte Odysseus med
starka
Händerna, utan att släppa, och räddade alla Achaier;
Höll sâ länge, tills dig aflägsnade Pallas Athe
ne.
290
Honom Telemachos nu, den förstândige,
» '
svarte och sade:
0, zeusfostrade kong, Menelaos, kämparnes höf
ding,
Ve! och detta ej alls afvärjde det bittra förderfvet,
Ej, om han ock ett hjerta af jern inom sig besutit.
Men nu, välan, oss reden en bädd, att alle pâ
stunden
295 Vi mâ vandra tili sängs, och fägnas af ljufliga
■öamen !
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Talte; och Helena bjöd, den Argeiska,
shfvinnorna genast
Reda i pelaregângen en bädd , och stâtliga parpur
Tacken kasta derpâ, utbreda tapeter pâ des
ea, ,
Äfvensom jllene mantlar, att ofvanifran sig betäcka.
300 Dessa gingo ur sain, och höllo i händerna facklau,
Redde sâ bäddar; och ut härolden de fremmande följde.
Desse lade sig der att hvila i förstun af huset,
Bâde Telemachos , bjelten, och Nestors lysande
ättling.
Men Atreides han sof i det inre af böga palatset,
305 Helena lag bredevid, lângmantlad, den bästa af
qvinnor.
•
När sig nu viste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
Hastade upp Mn sin bädd Menelaos, väldig i
härskri,
Sedan han klädt sig; och hängde det eggiga
s\ärdet pâ Bxeln,
Bandt ock skona sandaler inunder de fylliga föttren,
310 Och ur sitt sofrum gick, jsmlik med en gud tili
att pâse,
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Tog vid Telemachos plats , och talade ordet, och
sade:
'
Hvad är för värf» som förde dig hit, o
Telemachos, hjelte,
Till Lakedaimon, det helga, pa hafvets rymiiga
ryggar?
Statens, säg, eller dût? mig det sanufärdigt berätta !
3X5
Honom Telemachos nu, den förstândige»
svarte och sade:
0, zeusfostrade kong, Menelaos, kämparnes höf
ding,
Hit jag är kommen, ifall om min far du tidender säger.
Hoset mig fräts, och i grund de feta besittningar ödas,
Och af fiendtliga man uppfylis min boning; och
städse
320 Slaktar mig far, och jemväl fotsläpande, hornade.
korna,
Giljareskaran med skändeligt trots, som mor min
belägrar.
Derföre nu dig knäna jag nalkas, om nansin du
ville ,
Anten med egna ögon du sett hans bedröfliga
ofärd,
Saga ât mig, eiler om du derom försport af en
annan ,
325 Vankaftde; ty sa beklagelig son framfodde hans
moder.
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Hvarken af aktning för mig mâ du mildra ditt
ord, eller ömkan,
U tau beräüa mig allt, pä hvad sätt det motte
din asyn.
Gör det, jag ber, om nânsin min far, den kacke
Odysseus ,
Antingen ord el 1er verk fullbordade, hvilket han
iofte ,
330 Uti de Troers land, der J skador leden, Achet
er:
Mig nu detta förtälj, ocb säg mig idelig Ban
ning!
Honora svarade, högligen vred blondlock Menelaos:
Gudar , sannerlig desse uti stormodige mannens
Ibilbädd önskade hvila, ehur fegbjertade ejelfve.
335 Liksom dâ binden uti det modiga lejonets skogslund,
Sedan hon insöft der nyfödda och diende valpar,
Letar dungarna genom och gräsiga klyftorna al
ia
Bete, och lejonet sjelft mellertid sin kula beträder,
Och tillsander bad yngel och mor en snöpelig
ända:
310 Sâ skall Odysseus dem tillsánda en snöpelig än
da.
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Ja, mâ vid Zeus, var far, och Athenaie, och Apollon ,
Sâdan ännu, som fordem uppâ vältrefliga Les1
»
hos,
Der han i split stod npp att brottas med Philo(
meleides ,
Och slog modigt omknll, och alle Achaierne glad'
des:
345 Matte nu slik nppträda bland friareskaran Odys
seus,
Alle da visst snardöde och olycksfriare vo, , '
re.
Det som du mig omspörjer och ber, visst icke
jng ärnar
Saga med arga funder och list, ej heller bedraUtan hvad mig förtäljt sannfárdige gubben i hafvet,
350 Icke af det ett end aste ord jag gömmer ochdöljer.
Mig, som längtade hem, än gudarne qvar i
. Aigyptos
Höllo, emedan ât dem jag ej bragt tacknämliga
„
offer :
Vilja ja gadarne städs, att man deras befallaingar min nes.
Vidare finîtes en holme uti mängsqvalpiga hafvet,
255 Framför Aigyptos' ström, och honom de Pharos
benämna,
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Sâ langt skild derifrân, som hälkade skeppet pa
dagen
Lägger tili rygga, da hvinande vind pâblaser fran
aktern ;
Der fions ock väl lempelig hamn, dän de jemna
galejor
Styra ât öppen sjö, sen friskt dricksvatten de
hämtat.
360 Tjuga degar mig gudarne der qvarhöllo, och aldrig.
Büste pa sjön vindfläktarne opp , som stâdse ât
skeppen
Vägledsagare äro pâ hafvets ryggar, de breda.
Hade sa all vägkosten förtärts, och männernes
krafter,
Skulle ej nâgon af gudania mig, medlidande, räd—
dat,
,
365 Dottren till gubben i sjön, den väldige konungen
: , . Г
Proteus,
Eidotkea, ty hos henne jag mest nu hjertat bevekte;
^
Hon mig mötte, som eusam och skild fran kamraterna, kringsmog.
Ту städs vankande holmen omkting, de plägad e
Med metkrokar , da hungren for dem anfäktade
mageu.
370 Hon stod nära tili mig, samt talade ordet, och
sade:
9
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Barnslig, o fremling, du ar, eller korttâakt
' . i !
särdeles mycket,
Eller med flit försumlig, och gläds att taras af
smartan,
Ту fen lang« pa holmen du hârj qvarstannar, och
ingerí
Ütväg йnnй förmar, ock kamraternes hjerta för-tvinar.
375
Sa hon talte; men jag genmälte, och svarade henne:
Jag skall säga dig rent, ho du bland gùdinnoï
ma vara,
Att jag ej stannar med flit här qvar; kanhanda
I
jag brutit
Mot оdödliga, hvilka bebo den rymliga him.
len.
Men du, välan , mig sag, — ty gudarne veta ju
alltiflg, —
380 Ho Mig ibland ododliga binder Och bindrar pâ
,
4 resad;
Sag mig ocksa i pâ det fiskiga haf hur jag lan
der till hemmet !
Sä jag taltej dl svarade siras gadinnors gudinna :
Sannerlig, ffemlíng, it dig noggrannligen skall
ч , , , jag berätta.
Hit intraffar. ur sjon odödlig en gubbe , Aigyptiern
385 Proteus, sont sannfà'rdelig 8r, samtdjupen í haf'

i
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Alla samtliga vet, och âr untie rdân ig Posei
don.
Honom saga de vara min far, och hafva mig af
lat.
Honom i fall om du kunde försâtligen fânga t
su aran ,
Han förtäljde dig Vagen minsann, och resans bcgränsning,
300 Samt hur pâ fiskiga sjön du lande tilibaka tili
hemmet.
la, han förtäljde dig ock, zeusfostrade, om du
det ville,
Allt hvad i salarna godt eller ondt tilldragit sig
hafver,
Medan borta du var pâ den langa, besva'rliga
färden.
Sa hon laite; men jag gehmàlte, och svarade hennéi
Ш SjelF berâtta mig nU den äldrige gudomens tillhäll,
Att hanej anande mig, eller vetande, smyger sig
undan ;
Ту svaf är ju en gud, att kufvas af dödliga
mannen.
Sâ jag talte ; dâ svarade eixAt gudinnors
gudinna:
Sanrterlig, fremling, ât dig noggrannh'gen skall
jag berätta.
4M När som soleil till himmelens midt uppstiga bar
hunnit,

[_,
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Dâ beger síg astad sannfärdige gíibben nr haf
tet,
Under Zephyros' flältt, omtäckt af dunklande dyning,
Ocb, utgangen, ban hvilar slg sen i hâlkade grottan.
Och sjöhundarne kring, Halosydnas, den dejligas,
soner
405 Mangrannt sofva, ur grumlade sjon sen upp de
ha dykat,
, »
Flasande vidrig en ânga utnr mangdjupiga hafvet.
Dit ledsagande dig, sâsnart som morgonen ran
das,
Jag inbäddar sâ varligt, men vëJj bland dina
kamrater
• Trenne, som äro de bäste uppâ vältoftade skep' .'
' „
Pen410 Samtliga gubbens funder jag vill dig äfven förtälja.
Nu sjöhtmdarna fprst han samtliga räknar, och
"• •
" mönstrar;
Men da dem alla hsn har uppâ fem fingrar, och
skädat,
Lägger i midien han sig, liksom färherden bland
^
fâren.
Och eâsnart som J bara förmärkt, att gobben
'
har somnat,
415 Läggen er grannliga vían derefter om stytka och
hjeltmod,
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Honom att der q varhâJla , fast liken och brad till att
rymma.
Allting stall han fresta att bli, soin Annes pâ
jorden,
Krälande kräk, och valten, och eld med ílamman, de laga;
Hallen uti enträget, och klämmen mera och me
ra!
420 Men sâsnart som han sjelf omsider dig spörjer med
orden,
Vоrden sâdan han var, dâ J sägen houom sig
lägga,
Dâ mâ du ock upphöra med vâld , och lossa den
4 gamle
Hjelten, och spörja, af gudarna hvem dig svâra
förföljer,
Samt om din âterkomst, hur pâ fiskiga haftet du.
1ander.
425
Sa bon tal te, och dykade ned i det svallaude hafvet.
Men till galejorna jag, der de stodo pâ sandiga
stranden,
Gick, och vid vandringen hjertat i mig mängfal•
digt sig rörde.
Men sâsnart som jag nu ankommit tili sjön och
- galejan,
Redde vi qvällsvard tili, och gudomliga natteu
oss pâkom,
430 Och vi lade oss sedan vid hafvets bränning att
hvila.
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nu viste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
PI jag äfven tili stranden utaf bredvägiga hafvet
Click, sen jag gudarna bedt enträget, och trenne
ksmrater
Tog» pâ hvilka jag litade mest i hvarje förräuning.
435 Hon mellertid neddykat i hafvets ryntliga sitó> •
te,
\
, Och medbringat ur sjön skälskinnena, fyra tili
antal,
Alla ännu nyRIdda; och stampladç svek root sin
fader.
kügerstälien gräfde hon црр pä stranden af haf•vet ,
Ocb satt bjdande der; vi nalkades henne helt
nära ,
440 Ocb hon oss lade i rad, och tackte en hvar med
ett skälskiiui.
Der bakh^llet osa var förskräckligt; oss pinade
i
svjra
En olidelig stank frân de sjöuppammade skälar,;
Ту ho, skulle bpedvid sjöhunden väl vilja sigläg§a?
Pook hon frâlste oss sjelf, och en stâtelig lind~
ring oss pâfann:
445 Hämtande, under näsan pâ hvar bon ambrosia
•
lade i
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Doftande särdeles ljuft , och förstörde sâ stanken
af skäleu.
Heia morgonstunden vi der tâlmodigt förbidde,
Och sjöhundarne koщтo ur sjön talrika, och se
dan
Lade sig alle i rad vid hafvets brânning atthvila.
450 Middagstiden ur sjön kот gubben, och fana
пц de feta
Skälarna, gick sen fram tili en hvar, och räknade
alla,
Forst han räkuade pss bland skälarna, utau att
ana
Alls i själen försât; derefter sjelf han sig la
de.
Strax bögt skriande sprungo vi fram, och händerna rundtom
455 Slogo , ocb gubben glömde ej bort de listiga fun
der ;
Utas nu til) en början han vardt tjockská'ggigt
ett lejon,
Sedan en drake, och panther, och sedan ett gräseligt vildsvin;
Vardt höglöfvadt ett träd; vardt ock klarrinnande vatten;
Men vi med oskrämdt sinne ändock fasthöllo den
gamla.
460 När nu han ledsen vardt, erfarun i listige fun
der,
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Щ han spörjande talte mig tili i följande or4lag:
Ho har, o Alreus' son, bland gudar dig
gifvit def râdet,
Att, i försât, ovillig mig ta? hvad gb'rs dig behof af ?
Sâ han talte; men jag genmälte, och svarade honom:
465 Gamie , du vet ; hrad gor du mig sâ försatelig frâga?
Huf jag länge pâ ön qvarhâllès,- och icke en
utväg Alls utfinna förmär, och hjertat mig tares i brü
stetMen du, välan, mig säg, — ty gudarne veta ju
allting —
Ho mig ibland odödliga binder och hindrar pâ
- '
resan , \
470 Säg mig ocksâ, hur pâ fiskiga ejön jag länder tili
/hemmet!
han genmälte mig âter,
och svarte:
Sannerlig hade du bordt ât Zeus och de öfriga
gudar
Offra en festhekatomb, och sen afsegla, att fortast
Uppa det dunklande haf anlända iill fädernelandet.
4T5 Ту ej är dig beskärdt, att vännerna skâda, och
^ komma
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Hem till din fädernejord, eller till vältrefliga
huset ,
Förrn du âterigen tili himmelborna Aigyptos
Flodens vatten har rest, och heliga fasthekatom, ч .
bei
At odödliga offrat, som bo i himmelen, vi
da.
480 Dâ först gudarne nnna den vâg, som du välfver
i sinnet.
Sa han talte ; men mig vardt sönderkrossadt
mitt hjerta,
Derför att âter hau bjb'd mig uppâ dinnndunkliga
hafvet
Hän tili Aigyptos resa, den langa, bcsvärliga va
gen.
Men jag honom ändock genmälte med orden, och
sv arte:
485
Gamie, detta jag skall verkställa, sâsom du
bjuder;
Men du, vätan, derjemte förtälj, och noga berätta,
Om oskadde med skeppen Achaierne samtligen
hemländt,
Hvilka vi Iemnade, Nestor och jag, da vi foro
frân Troia,
Eller om nagon förgätts i bitter död pâ galejan ,
490 Eller i vájmernas händer, enär han kriget beslutit.
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Sa jag talte; men han genmälte даig âter,
och sv arte:
Atreus' son, hvi fraga mig det? allsicke dethöf»
dig,
Att utforska min tanke , och veta ; ej heller jag
menar,
Att otârig du länge förblir, när allt du Гoщиць
mit»
495 Mangen af dessa är död, och mangen af desea
vid lifvet.
Tvâ härförare blott bland de kopparbeklädda Дcbaier
Svunno uppa bemfärden; du sjelf i krigetju deltog:
En tör lefvande änu qvarhâUas i rymliga hafvet,
Aias dukade under uppâ langârade skep;
pen;
500 Honom först Poseidaon tili hôga Gyraiska ber
gen
Bragte i sökert förvar, samt fräisade undan ur
hafvet ;
Och han döden väl flytt, sa hatad han var af Athene,
Bereit ett trotsande ord han ej yttrat och malta
bestraffats:
Sade, mot gudars vilja, sig flytt hafssvalget, det
djupa.
505 Honom Poseidaon sjelf horde , da trotsigt han
talte ;
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Och nu fattaijde strax treudden i väldiga bändren,
Slog han Gjraiska klippan dermed, och styckade
hen ne:
En bit staunade der, och den audra störte i hafvet; 1
Aias, som redan satt sig pa den, vardt mäkta be
straffad ,
510 Och kringfördes pa svallande sjöns omätliga va.
gor.
Sâ nn han omkom der, sen saltiga vattnet han
drnckit.
Dödsgudinnorna slapp mellertid din broder, och
undgick
Uppâ de hâlkade skeppen, ocb frälstes af vördade Here.
Men som han just var nära att komma tili höga.
Maleiai
515 Berget, pastunden dâ stormvinden röfvande för
de
Honom nt pâ den fiskiga sjöu, och han suckade
högljuddt, —
Ändatill landete gräns, der i hnsen bodde Thycstes
Fordem, men da der bodde Thyestlades Aigisthos.
Och da nn dan sig tedde jemväl en lvckosam
hemfärd,
520 Och da gudar for dem vändt rinden, och Hem
ma de voro:

140
.

O D У S S E I A.

Sannerlig glad han besieg det älskade fädernelandet,
Rörde vid fädrens jord, och kysste, och ymniga
heta
Tarar gjöt, emedan förtjust han skâdade hem, . met.
Men nu ifrân vârdtornet en väktare varsnade ho
nom,
525 Som svekrade Aigisthos beställt, och loft tili betalning
Trenne talenter i gull ; ett âr ren hade han vaktat, —г.
Att han ej smöge förbi, och röjde sin brusande
styrka.
Denne med tidender skyndade hem till mannernes herde.
Och Aigisthos pâstund uttänkte bedrägliga rän
ker:
530 Tjugu de raskaste karlar utur folkhopen han valde,
Ställende dem i försât, och derhos bad reda en
mâltid.
Sjelf han reste, och bjöd Agamemnon, männernes herde,
Bade med hästar och vagn, ovärdiga tankar i
sinnet.
,
Honom, ej anande alls ofärden, han förde, och
sedan
535 Dräpte uppâ mältiden, som oxen man dräper vid
krubban.
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leite bief nägon qvar af Atreides' bussar, som
medföljt,
Ej af Aigisthos' heller; i salarna dödades al
la.
Sâ han talte ; men mig vardt sönderkrossadt
mitt hjerta,
Och jag satt der pâ sanden och gret, ej längre
mig sinnet
510 Önskade lefva nиmeт, och himmelens dager bcskâda.
Men da jag grâtit mig mätt, och lemnat ât högsta förtviflan,
Se, da talte mig tili sannfardige gubben i hafvet:
,
Mera, o Atreus' son, grât icke sâ faselig
lang tid
Oupphörligt; dermed uträtta vi intet; du skyndsamt
545 Äfle, att âter eu gang hemkomma tili fâdeme
jorden.
» .
Antingen träffar du honom vid lif, eller ock har
ч
Orestes
Dräpit redan, och du inträffaf kanske tili begrafSâ han talte; men mig blef hjertat och mo' ..
diga sinnet
Aterigen, sa ängslad jag var, uppfriskadt i bröstet,
550 Och jag höjde min röst, samt talte bevingade
orden:
.
•
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Nog om dessa jag vet; om den tredjc mig
äfven beräüa,
Hvilken lefvande an qvarhâlles pa villande hafvet,
Eller död. SI ängslad jag är, vi 11 ont honom
jag höra.
Sa jag talte; men ban genmälte mig âter,
och svarte:
555 Son till Laertes ban är, som pâ Itbaka eger sin
bóning.
Honom jag skâdat pâ on, utcjutande ymniga ta
ren,
Uti Kalypsos salar, gudinnans, som honom med
' , nödtvâng
Halter; och ej han kan hemkomma till fâdernejorden;
Ту ej har ban beârade skepp, ej heller kamrater,
560 Som ledsagade honom pâ hafvets ryggar, de breda.
Dig är ej gudabeskärdt, zeusfostrade droit, Me*
netaOs,
I hästnärande Argos att do, och lykta din ba
ne;
Men till Elysiska fältet, och jordens yttersta
granser
Gudarne sända dig hän, bort till blondlock Kha*
damanthye.
665 Lifvet är icke sà lätt för menskornä h§gorstä<
des i
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Ëj sträng vinter der Pinns, ej snö, ej nânsin en
regnskur,
Men friskandande fläktar af Zephyrosvinden bestandigt
Sander Okeanos upp, att menskorna -vederqvicka,
Efter du Helena aktat, och är svärson tili
Kronion.
.
5î0
Sâ ban ta líe, och dykade ned i det sval
lando hafvet.
Jag deremot tili galejurna nu med de väldiga
bussar
Gick, och pâ vandringen hjertat i mig mângfaldigt sig rörde.
Men sâsnart som jag var ankommen tili sjön och
galejan ,
Redde vi qvällsvard tili» och gudomliga natten
oss pâkom,
Wä Och vi lade oss sedan vid hafvete bröuning att
hvila.
När sig nu viste den tidiga , rosenfingrade
Eos,
Forst vi galejorna halade nt i gudomliga haf
vet,
Reste sâ seglen och masterna upp pâ de jemna
galejor;
Stege derjemte de sjelfve оm bord, och sig sat
te pä brädren.
580 Sittande der i en rad , grâ hafvet med iren
de slogo.
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Äterigen till Aigyptos, den himmdbonia, jag
skeppen >
Bragte, och offrade der utkorade festhekatom.,
.i, '
ber.
Men dâ jag nu stüds varande gudarnes vrede för:
sonat,
Reste jag kong Agamemnon en vard, tili evärdelig ära.
585 Detta gjordt, tillbaka jag for; mig unnade medvind
Gudarne, hvilka mig snart hembragte tili fäderneIandet.
Men du, välan, nn stanna här qvar i salarna mi
na ,
Tills att den elfte dag, eller ocksâ den tolfte är
inne.
Dâ jag sänder dig stâtligt, och ger dig herrliga
skänker,
590 Hästa r, trenne till tal, välglattad en vagn, och
derjemte
Ger jag erf vacker pokal, att derur dn ât gudarna offer
Gjuter, och dagarna alla jemväl mig hyeer Л
minnet.
'
flonom Telemachos nu, den fürstàndige,
svarte, och sade:
Mig ej, o Atréus' son, qrarhall lang tid hlr nu
mera,
595 Ту jag väl âret ut hos dig bögst gerna fördröjde,
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Sittande; mig ej längten betoge till hem och föräldrar,
Ту jag högligen gläds, da ditt tal jaghörer, och
dina
Ord, men redan mig nu misshnnte kamraterne
äro
I förträffliga Pylos; du mig qvarhàller för län
ge600 Skänken som du mellertid mig gifver, han vare
en skâpskatt.
Hästarna för jag likväl ej tili lthaka, utan jag
lemnar
Här dem ât dig till parad; ty du är kong i ett
rymligt
Slättland, hvilket är rikligt förseddt med lotos och
gai gant,
Samt med hvete, och spelt, och sig vidt kringspridande hvitkorn.
605 Men pâ lthaka äng ej finne, eller rymliga ridfält:
Dock getnärande, mer är bon kär mig än nânsin
en hästort.
Ту ej nagon af öarna är hästlemplig och änggod,
Som angränsa tili sjün; och lthaka mindre än
-alla.
'falte; och smâlog da< Menelaos, väldig i
härskri,
610 Smekte med handen honom, och talade ordet,
och sade:
10 •
»
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Du är af ädel blоd, mitt barn, dl sädant
du talar;
Derföre byter jag ut dig detta; ty sâdant jag
gitter.
Och af de skänker, som ligga i mitt hue, gömda till skapskatt ,
Gifver jag den sont af alla är aldravackrast och
d\rast,
y
615 Gifver dig konstgjord blandningspokal; men silf•»
v€rne är den
Hei ocb hallen, med gull dess bräddar äro be'
slagna,
Sjelve Hephaistos' verk, mig gaf den Phaídimos ,
bjelten ,
Rike Sideniers konung, enär mig hyste hans
boning ,
Ätervändande hit; dig vill jag denna förära.
6M
Sa nu desse med sâdane ord tilltalte hvarand ra.
[Kockarne trädde da in i gudomlige konungens
salar,
Hämtade fâren, och bringade med manstärkande
vinet;
Brödet ât dem derhos sfconbindlade hustrurns
buro.
'
SI nu med frukost desse i salarna hade bestyret.]
625
Friarne nu melleriid der framför Odysseus'
palatset
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Med kastskifvor förnötte sin tid, och med elangade jagtspjnt,
Fâ den fejade gârd, del- förr de hade sittsjelfsvâld.
Men gudsköne Eurj machos satt, och Antinoos,
bàda
ïpperst bland friarnes tal, och förnâmligast âf*
тen i hjeltmod.
Trädde sa nara infill Noemon, Phronlos' ättHng,
Sporde Antinoos sedan med orden» och talte,
och sade:
O Antinoos, vete vi val i vâr själ, eller
icke ,
Nâr Telemachos vänder igen frân sandiga Pylos?
Mig galejan han tog, som mig sjelf nu gores if
nöden ,
635 Till vidrymliga Elis att fara, der jag har hästar,
Ston, ett dussin till tal, och derhos ihardiga
mulor ,
An otamda; jag ville mig en hitbringa, och
tamja.
Talte } och desse i sjâln förvantes; ty icke
de trodde,
Att till Neleiska Pylos han rest, men vore der
hemma
640 Antingen hos svinherden ännu, eller ocksâ hei
/
* fâren.
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Honom Eupeithes' son, Antinoos, svarade
sedan :
Sannerlig mig förtälj, när for hau, och hvilka
med honom ,
Valda pâ lthaka, ynglingar, följt, eller ocksâ
hans egna
Drängar och skfvar? Monn tro slikt äfven hau
kunde bedrifva?
645 Och mig detta förmal nppriktigt, att väl jag
käuner.
i
Tog han af dig, ovillig, med vâfd den sraria
g ilejan , '
Elkr gaf du тäl villig, dâ han pmbad dig med
' orden?
Honom Phronios' son, Noemon, svarte, ocb
sade:
Sjelf frivillig jag gaf; hur skulle väl handlet en
annan ,
650 När som en sâdan man, med sâdana sorger i
hjertat ,
Auhöll? Svârt det vore minsann, att gâfvaa forvägra.
Ynglingar, hvilka näst oss förnämligast äro i
landet
Foljd«; och jag, som beШ, oщ bord sâg sügs
med dessá
Mentor , eller en gud, och i al It han lfkоade
honom.
655 Deck förvanar mig det: här sâg jag gudomliga
Mentoir

.
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Hemma pâ morgonstunden i gâr; da for han till
Pylos.
Sedan detta var taldt, han till fadrens boч
ningar bortgick,
Men hos bada det modiga sinnet harmades male
ta.
Friarne satte s ig ned mangrannt , och slöto med
speien.
660 Bland dem talade da Antinoos, son af Eupeithes ,
^
Vredgad, med galla hans bröst, det kringomdunklade, bäftlgt
Fylldes, och ögonen tvâ de liknade flammende
eldbloss:
Gudar, en vigtig.bedrift har i sanning Te
lemachos utfört,
Den förmätne, sin färd; fullbordas vi trodde
den aldrig.
685 Mot sa mangas beslut en siiägglös poike na bortrest,
Halande skeppet, och väljande sig de bästa i
landet ;
Skall väl framdelcs bli oss ofärd; matte dock
honom
Zeus all kraften beta, förrn han ofärden oss
stämplat!
Men mig giften ett ilande skepp och tjugu kamrater,
670 Att jag mot honom ställa försât, och bevaks
hans hemkomst
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Mellan Ithaká mâ, och det klippiga Samos, i
sundet,
Alt for sin faders skull sig sjelf han segle tili
ofärd.
Si han talte; och alla berömde och тми*
de honom.
Sen till Odysseus' bus, nppstigande, gingo de
genast.
675 tange
ej
heller
var
olcunnig
Penelopela
Оm de ord, som friarne nu dolskt väIfde i sin
net;
Medon, härolden, berättade allt, som planen»
, ,
abört
Utanför garden, och de bopväfde der innan sitt
anslag;
Gick û i rummen, att slikt berätta för Penelo, peia,
«80 Honom pl tröskeln sâ tilltalade Penelopela;
Härold, hvarföre ha dig trottsige friarne
hitsändt?
Monee att säga at târnorna till hos gudomlig
Odysseus,
Att de sitt arbete sluta, och dem tillreda en
mâltid?
Mâtte de, aldrig giljande hfir och kalasande
nânsin ,
685 Äta sin mâltid nu fór sista och yttersta gângen!
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J, bopsamlade ofta, förtären den rikliga lifskost,
АШ dea vise Telemachos' gods; ej heller af
edra
Fäder J hörden tillförne, enär än piltar i voren,
Hura Odysseus skickade sig mot edra föräldrar,
690 Hvarken hau on dt tillfogade nâgon, ej heller
han talte
*
Ondt bland folket; som är gudomlige koaungare
plägsed :
Annan hatar han ju bland dödliga, annan hau
älskar.
Demie ett nidingsverk tillfogade aldrig eu menska.
Mea ert sinne uti full dag, och edra idrotter
695 Synas, och ingen tack vSIgärningar skörda hos
eder.
Henne âterigen tilltalte förstândige Medon :
Vore detta, o drottning, sâ visst, det svaraste
onda;
Men en annan större ännu och svârare ofärd
StämpIa de gil jare an; fullborde den aldrig
Kronion !
700 Med det eggade svärd de ämna Telemachos
drapa,
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Âtervâ'ndande hem; men han for, att hb'ra om
fadren,
, Till gudomliga Pylos, och till Lakedaimou, det
stolta. ,
Talte; och der sig löste fer henne bâd
knäna och hjertat,
Och hon af mâllöshet var länge betagen; desa
ögon
705 Fylldes med târar àay och sig stockade klingan» '
'
de stämman.
Sent omsider med ord genmälte hou honom, och
sade:
- •
Harold , hvarföre reser min son? Han icke
behöfde
Pâ snabbfarande skepp uppstiga, so m menskorna
äro.
Hästar i sjön, och fara de rymliga vattnen igenom:
710 Menne, att icke hans namn engäng bland meоskoï
k~
.. _ ,
mâ qvarbli?
Henne svarade sen förstandige Medon, och
sade:
Icke jag vet , om en gud uppmanade, eller hans
egen
,
Själ pâyrkade fard till Pylos, att höra om fadrens
Aterkomst tili ütt hem, eller ock hvad öde han
funnit.
715
Sedan detta han tait, till Odysseus'. boning
han bortgick.
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Strax hjertfrätande sorg kringvälfde sig heune,
bou tordes
Mer ej sitta pâ stoln, dâ manga i salarna vo
ro»
Utan pâ trösklen utaí. mângfejade kammarn hou
nedsait,
Ömkligt jemrande sig; men tärnorna qvidde kring
henne
Ï20 Alla, som voro i rammen tillstäds, bad ungs
och gamla.
Suckande högt, bland dem sa talade Penelopeia:
Hören, väuinnor, ât mig de Olympiske sor
ger ha gifvit,
Mer än ât andra, som blifvit med mig uppfödda och födda:
Forst min tappra gemâl, den lejonsinnta, jag
miste,
Ï25 Bland de Danaer prydd med allt slags hjeltebedrifter ,
Tapper , hvars ära sig vida i Hellas spred och
i Argos.
Nu stormvindarne ha bortryckt mig den älskade
sonen ,
Rykteslös ur salarna hän; jag ej hört om hans
resa.
Grymma, och ni ej heller en hvar det lade pa
hjertat ,
Ф Att mig väcka ur sängen, ehuru det säuert J
vissten,
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När han begaf sig om bord pâ hâlkade, svart»
galejan.
Ту om jag vetat utaf , att han tänkte pâ sâdan
resa,
Sannerlig skulle han dröjt, fast aldrig for renn
sa ifrig,
Eller ocksâ mig bade han död i salarna |ешnat.
735 Men en tjenare hit den âldrige Dolios Lal
le,
.
Slafven, hvilken ât mig, hit kommende, skänk' te min. fader,
Och mig vârdar ännu trädymniga parken; au
snarligt
Detta allt för Laertes han, sittande, mâtte fSrtälja,
Derest denne nti sitt sinne väfde en nt•väg,
740 Att, utgaende klag« för folken, hvilka na li
las ,
Att utöda hans Sit, och derhos gudmaken 0d^sseas'.
Eurjkleia flerâ genmälte, den älskade am,
man:
Älskade fru, mig döda med obarmhertiga kopparn,
Eller i salen behâll; ej skall jag dig saken fordölja.
Î45 Detta visste jag allt, och jag gaf allt hvad^n
befallte ,

F J E H D E SANGE N.

155

BrSd och ljufveligt vin; han af mig tog vigtiga
eden,
Ait ej saga dig förr, förrn tolfte dagen vor'
kommen ,
Eller du sjelf ock längtat att se, oeh hört att
han bortrest,
Att du ej grâtande skulle förderfva ditt anlet', .
det fagra.
750 Nu begif dig i bad, rentvättade kläderna pâtag,
Och när i bögan loft du sedan med tärnorna
stigit,
Bed till Athenaie, Zeus', aigisbärarens , dot
ter;
Hon fría sjelfvaste diiden jemväl visst honom
skall rädda.
Plaga ej heller den gamie , som är nog plagad ;
jag tror ej,
755 Att Arkeisios' att af aaliga gudar elíde
les
Hatas; men än, tör hända, en man skall komma,
sont vardar
Det högtakiga hus, och i fjerran de bördiga
♦ Î , fälten»
Talte; och lindrade sorgen, och tog frân
ögonen sorgen.
Hon begaf sig t bad, rentvättade kläderna pâtog,
760 Och sâ i högan loft uppsteg hon med tärnorna,
sina,
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Och kornmjölet lade i korg, och bad till Athene:
Hör mig, du eviga mö, Zeus', aigisbärarens, dotier,
Derest i salarna nânsin ât dig mângrâde Odys
seus
Antingen oxens lâr, eller lammets, de feta, har
uppbrännt, . ,
765 Nu erinra dig det, och mig älskade sonen bevara,
Och drif friarne hän, högmodiga utöfver höfvan!
4 Talte; och klagade högt, men bönen hor
de gudinnan.
Friarne stojade nu i de dunklande sálarna hur'
tigt;
Bland högmodiga svenuerna sä sig ytirade mangen :
770
Sannerlig bröllop at oss mängfriade drottningen redan
Reder, och vet ej alls, att död tillställes för
sonen.
Sa man talte; de kände ejj dock, hur sa' ' »
ken förhöll sig.
Men Antinoos tog bland samtliga ordet, och
sade:
ÄMlige, akten er grannt för öfverdâdiga
uttryck,
775 Alia i allmänhet1 att dem ingen der inne bes
rättar !
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Men nu välan, helt tyst nppstigande , latom oss
ljkta
Saken, som ren oss alia jemväl i sinnet behagat!
Talte; och valde sig ut sen tjugu de raskaste bussar*
Och de hastade ned till snabba galejan och stran
den;
780 Men de halade först galejan till djupet af hafvet,
Bragte sâ mast och segel om bord pâ svarta ga
lejan,
Och inpassade arorna sen i läderne öglor ,
Alit i behörigt skick; hvitgláasande seglen de
spännde ,
Vapen buro ât dem stormodige tjenare äfven ,
s
?85 Lade pä öppen sjö sig för ankar, och stego om
skeppsbord ,
Togo sig qvällsvard der, och bidade Hesperos'
ankоmst.
Steg sa i högan loft den förstend iga Penelopeia ,
Lag der hungrig och törstig, förutan ait á'ía
och dricka,
Grubblande, om dess son, den stâtlige, döden
, .
skull' undfly,
Í90 Eller han kufvad blefve af trottsiga friareska
ran.
4
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Likasom lejonet see sig ängsla i männernas ska*
ra»
- \
Frukta il de, när de ränna det kring med svekiga
kretsen :
Grubblande henne liksâ pâkom den sotaste sömnen ,
Oeh baklutad bon sof, och lemmarne löste sig
alla.
Annat besinnade da klarögda gudinnan Athene,
Gjorde en bild, som var till gestalten lika ea
qvinna ,
Liknande tpbtime, storsinnte lkarios' dot*
ter;
Hon Eumelos hade till man, som bodde í Рвe*
rai.
Henne hon sände âstad pâ besök till Odysseus'
palatset,
Om hon Penelopeia, den suckande, sörjande»
kunde
Hejda ifrân stormgrâten och frâll den târiga sor
gen.
In hon i kammaren gick bredevid dörrige! ns drag*
remm,
Ställde sig ofvan dess hnfvud , och talade or*
den, och sade:
Sofver du Penelopeia, bedröfvad i inner*
sta hjerta?
Icke dig alls tillstädja de sorglöst lefvande gudar
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Grata, och ängsla dig sa; ty ännu han тender
tillbaka,
Souen din ; allsicke är han för gudarna brottsHenne svarade sen den förstândiga Penelopeia,
Der bon ljufligt och sott inslnmrat i drömmarnas portar:
810
Hvi bar du, syster min, hit ankommit?
du aldrig tillíorne
Lände , ty mycket langt härifrân din boning du
eger.
Och mig bjuder da nu upphöra med jemren och
smarter
Manga > som sätta mig an i sinnet och äfven 1
sjalen.
Forst min tappra gental, den lejonsinnta, jag
miste',
815 Bland de Danaer prydd med all* slags hjeltebedrifter,
Tapper, hvars ara s!g vida i Hellas spred och
í Argos.
Na min älskade son bortfor pâ de hâlkade skeppen,
Barnslig, hvarken ânntt väl kunnig i ord eller
{
handling.
,
Derföre sörjer jag mera ocksâ för honom, In
den na;
820 Honom darrar jag för, och rädes, att nagot han
lider,
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Anten i deras land, dit han far, eller ocksä pâ
haftet;
Ту fiendtlige man, mângtalige, stämpla mot
honom,
Önskande dräpa , förran han kommit tili' fädernejorden.
Henne svarade da skuggbilden, och talle,
och sade:
¡5 Fatta du mod, och frukta ej sâ förskräcklift i
sinnet!
Fö'jer med honom ju slik väglederska, hvilken
ock andre
Dödlige önskade sig vid sidan; ty allt ju för' mâr' hoto ,
Pallas Athenaie; hon ömkar sig öfter dän jemmer ;
Na hon sände mig hit, att dig allt detta fSfmäla.
830
Henne derpâ genmälte förstândiga Feneloivílh .
peía:
Om gudinna du är, och gudinnas röst du fornummit,
Nu, sâ välan, förtälj mig ocksä om beklagligs
mannen,
Om han lefver ännu, och skâdar himmelens dsger,
Eller redan har dött, och bor i Aidiska bor
gen.
835
Henne svarade da sknggbilden, och talie,
och sade:
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Icke jag vill frârt början till slut om honom berätta,
Lefver han, eller är död: slemt vore, att sladdra
i vädret.
Talande sa, hon invid dörrpostens rigel
försvunnit
Hân bland vindarnes fiägt ; na genast lkarios'
dotter
Ö4Ö For ur sin somn, och af glädje försmalt dess
innersta hjertaj
, Derfor att klarlig drotnj pakоmmit i . dj upaste
Hatten.
Friärne gingo om bord, och pâ vattniga
vagaras foro,
Stämplande hiskelig död ât Telemachos uti sitt
sinne.
Finns hu stenig en ö midt ute i villande hafvet,
Síá Mellan lihakas kust, och mellan det klippiga
Samos,
Asterts nämnd, ej stor; skeppshamnar äro vid
hen ne
Tvehâlls; íiggande der i försât de Achaier na
. bidde.
'
.'
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Innehäll.
Dâ Атнкт i gudarna*. râdsförsamling Hagar
öfver It hakes ternes otacksamhet mot Ovyssevs,
ofver hans qvarhâllande pâ Kalypsos ö , ochdetmot
Telemachos utställda försâtet , v. 1—20, — befaller
Zeus henne, att helbregda âterföra Odysseus till
hemlpndet , och Hermes att resa till Kalypso, med
tillsägelse oт Odyssevs' förlossning, v. 21—42. —
Hermes förfogar sig alltsâ till Ogygia, motttages
af nymfen med välvilja , och berättar sitt uppdrag,
v. 43—115, — hvarefter Kalypso väl klagar öfver
gudafnêà afundsjuka, men lofvar ändock att ej längre qoarhâlia Odysseus, v. 116—144.
Hermes
aflägsnar sig, och Kalypso Ъjuder Obysseus, som
sitter pâ hafsstranden , och täres af hemlängtan, att
bygga en farkost ,~ sjelf lofvar hon alla resans förnödenheter, v. 145—Ï7(h — Den kloke och vafsame
konungen affordrar henne en ed, att hon ej hemligen
skall stämpla hans ofärd; hon aflägger eden, följer
hem Odysseus, och framställer förgäfves resans faror, ». 171-"224. — Dägen derpâ bbrjaf Odyssevs
byggnadsarbetet , hvilket han slutar pâ den fjefde,
och afreser den fernte dagen, v. 225—277. — Efter
sjutton dagars segting, dâ ön Scher ias bei g ren
synas , uppväcker den fran Aithioper na hemvändaude Poseiv^on en förskräcklig storm, ur hvilken
Odysseus räddas af Levíoíhea, som skänker honom
sin hârbindeU Odysseus öfvergifver farkosten, anIcommer simmande , nästan utan sansning af t/ötthet,
till land vid en flodmynning , och tillbringar der
natten, efter .omständigheterna , ». 278—493.
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lYïorgonrodnaden upp frân sin bädd, vid sköna
Tithonos,
Steg, för att dagens ljus ät gudar och meuniskor bringa.
Gudarne satte sig ned da tili râds, och i krei
den af dessa
Pen högtdundrande Zeus, h\ara kraft är den
' »
största bland alias.
5 Dem du Athenaie erinrande, talte om man
ga
Qval, som, bos nymfen, Odysseus led; och som
smärtade henne:
Fader Zeus, och J öfrige, sälle, everdlige
gudar,
Huld, välsinnad, och vänlig nomer ej vare en
ende
Skepterbärande kong, i sin själ han ej vete hvad
rätt är,
ч
Ю Men städs vare hau hard, och orättrâdighet öfve!
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Ту ej minues ja nâgon numera den ädle Odys
seus
Bland det folk, som han styrde, och var sâ hold
som en fader.
Men han ligger pft ön, uthärdande häftiga smar
ter,
IM salarna hos Kalypso, som honom med nödtvang
15 Häller, och han ej kan hemlända tili fädernejorden;
Ту ej har hau beârade skepp, ej heller kaHin
ter ,
Som ledsagade honom pa ha fvets ryggar, de
breda. •
Nu de jäkta jemväl att mörda hans älskade ättHng,
Atervändande hem; han for, att höra om fadren,
20 Till gudomliga Pylos, och till Lakedaimon, det
stolta.
Henne tili svar genmälte den moluhopskockaude gud, Zeus:
Dotter min, hvad för ett ord dig flydde ur täudernas stängsel!
Eller har du ej sjeif uppgjort just detta beslatet,
Att hemkommande, dessa skall vedergälla Odys
seus ?
25 Telemachos aftarde du hem försigtigt ; du kaц
det — ,
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Alt helbregda och väl ban kommer till fädernejorden,
Och att friarne mâ pâ galejan vända tillbaka.
Sade; och Hermeias tilltalte, den älskade
sonen:
Hermeias! — ty i annat ocksâ mig är du ett
sändbud —,
30 Mitt oryggliga râd skönlockiga nymfen förkunna:
Hemkomst ât tâlsinnta Odysseus, att hem han
mfi lands,
Hvarken med gudar i följe, ej heller med död.
liga menskor;
Utan pâ mângfäst flotte, enär bekymmer han
lidit,
Skall han den tjugunde dagen till kokiga Scheria
komma ,
35 Till Phaiekernes land, som gudabefryndade ä. 1
ro.
Honom, liksom en gud , der skola de ära af
hjertat,
Och pâ ett skepp affärda tili älskade fädernejorden,
Gifvande koppar med, gull med, och kläder sâ
rundligt,
Att ej nânsin i Troia sa myeket kraktat Odys
seus ,
40 Оm oskadad han kommit, och fâtt af bytet sin
andel.
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Ту sâ ar det haus Jott, att vânnerna skâda, oçh
. y
'
lända
Till hjjgtakjga huset, och hem tili fädernejorden.
:
Talte; och lvdde jemväl bud bäraren Argosdräparn,
Bandt" sa derefter pâstund vid föttren de kostli•
,
,
ga, gyllne, ,
45 Himmelska skor, som honom bad utöfver bafvet,
och äfven
Den omätliga jord hänburo, i kapp medenvindflägt.
Tog sâ den staf , med bvilken han söfver de
dödliges ögon,
Hvilkas han vill, och âterigen de somnade väc1
ker.
Denna i händerna, flog den väldige Argosdrä' ,
рarц,
50 Steg pâ Pieria oçp, och sig senkte i hafvet ur
ethern,
Svängde sig bring derefter pâ böljan, lik med
en fiskmas ,
Som i de stormiga vikar utaf fruktödsliga haf,
vet,
Jagande fiskar, Stänker med skum {öttfjHdrade
, vingar:
Fâ otaliga böljorna sâ framsväfvade Heri
mes ;
55 Men da till ön omsider ban lände, den fj erran
. ....
belägna,
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Steg han ur dunkelfärgade sjön, och trädde pâ
fasta
Landet, och kom mellertid t\\\ rymliga grottan,
der njmfen ,
Den skönlockiga, bodde; pch henne haa râkte
derinne.
Väldig en brasa pâ harden nu brann, och doften i fjerran
60 Af lättspjelkiga çedern kring ön förspriddes, och
thyon ,
Hvilka brunno; hon sjöng derinne med tjusande
, ,
stämma,
Äflande vid väfstocken, pçh kastade gyllene spoleu.
Vexte sa ock en grönskande lund kring rymliga
grottan ,
Af svartpoppel, och al, och utaf väldoftigt cypressträd.
65 Derstäds hade sig byggt bredvingade fâglarne
nästen ,
Ugglor, och falkar med, pch derhos bredtungiga
krâkor ,
1
Sjpinbyggare , hvilka ha vârd om hafvets idrotter.
Der sig sträckte jemväl omkring jhâliga grot
tan
Rankan i friskaste fägring , och var fullsirad med
'. '
drufvor.
70 Fyra källor i rad ock floto raed klaraste vat*
ten ,
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Nära hvarandra, och vände sig sen bad hitât
. •
och dität.
Gräsiga ängar omkring med selinonört och vio
ler
Prunkade. Der jemväl odödlige, hade de ditländt,
Skâdande, undran rö)t, och i bjeïtat högligen
fägnats.
75 Undrande stannade na budbäraren, Argosdräparn.
Men säsnart i sin själ alltsamman han hade beundrat,
Trädde hau genast in i den ? rymligá groüan,
och honom,
Skâdad, kände Kalypso igen, den höga gudin^
nan;
Ту okända ju ej för hvarann odödlige gudar
80 Äro, ehurn ocksâ de hafva sin boning i fjerran.
Men han derinne ej fann stormodige drotten Odysseus ,
Utan pâ stranden satt han och gret, der äfven
tillförne,
Slitande sönder sin själ med târar,, och suckar,
och .«orger,
Det fraktödsliga haf han betraktade, gjutande ta
rar.
85 llermeias âtsporde Kalypso, den höga gudinnan,
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Sedan hon bjudit plats pâ den blanka och strâlande stolen:
Hvarföre, Hermeias, gullstafvige, är du
mig kommen ,
Vördnadsvärdig och kär? Tillförne du icke be-

aökte.
Säg, hvad du tanker, ty mig fullborda mitt sin
ne befaller,
90 Om fullborda jag kan, och det är fullbordeligt
äfven ;
Men träd närmare hit, att jag dig framlägger
en gästskänk.
Talade sâ, och derjemte ett bord framlyfte gudinnau ,
Med Ambrosia fylldt, och mängde den rodaste
nektar.
Men han drack nu, och ât, budbäraren, Argosdräparn.
95 Men dâ han spisat hade, och själn välplägat
med maten ,
Da först svarande henne med ord, han talte, och
sadej
. , N
Spörjer du mig , somkom, gudinna, engud?
Men jag derför
Skall sannfärdligen allt dig säga, efter du bjuder.
Zeus befallte mig hit afresa, fast icke jag vil
le.
100 Skull' väl af eget skön man löpa sâ fasligt och
gränslöst
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Vatten igenom; ej menniskors stad finns nära,
ej offer
Bringa ât gudarnc de, ej korade festhekatember.
Men mellertid det ej höfs, Zeus', aigisbärareus,
vilja
Hvarken att kränka en annan gnd, ej heller fürin ta.
105 Säges nu лara bos dig den jemmerfullaste man
nen
Blaud dem alia, som stridde omkring kong Fri
amos' fäste,
Nio âr, och, da Staden de ödt, pà det tionde
reste
Hemât; men pâ sin färd de förgyndade sig mot
Athene,
Hvilken väckte mot dem oväder och väldiga vâgor.
110 Dâ förgingos nu alle de öfrige modige bussar ; ч
Ilonom vindeu likväl hitförande bragte, och va
gen.
Honom befaller han nu affärda det fortaste hä
dan;
Ту hans öde ej vardt, att dö här, fjerran fran
vänner,
Utan äunu är hans lott, att vännerna skâda,
och lända
115 TU1 högtakiga huset, och hem till fäderuejorden.
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Talte; nu ryste dervid Kalypso, den höga
gudinnan ,
i
Och hon svarade strax, och sade bevingade or
den:
Grymme, o gudar, J ären, ock afundsame
förskräckligt,
Som missunnen gndinnorna det, att de sofva hss
manner
120 Uppenbarligt , om nâgon ilg valt kärälskelig sängvan.
Sá, när Orion valde den rosenfingrade Eos,
J missunnaden henne, J sorglöst lefvande gu
dar,
Tills pâ Ortygras ö gullthroöade Artemis, jungfrun,
Grep med de ljufliga pilarna an, och dödade
honom.
125 Sa, när оcksl sl " 'ockig Demeter sig med Iasoty,
Tikande för sitt hjerta, i kärlek mängde och
sambädd ,
Uti en treplöjd linda; derom okunnig ej län
ge !
s\ var,-hvilken med flammende blixt sköt
honom, och dräpte.
3 mig nn, gudar, en dödligs bekantskap ,
130- Som jag Miste, enär skeppsköln han kade be
stigit
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Ensam, när med sin flammande blixt den snabba
galejan
Zeus, omsrängande , klöf i midien af hafvet, det
dunkla.
[Dâ förgingos nu alle de öfrige, modige bussar;
Honom vinden likväl hitförande bragte, och
vagen.]
Honom hyllade jag, och vârdade, honom jag
lofte
Att odödelig göra, och oförâldrad for etfgt.
Men dâ det allsej höfs , Zeus', aigisbärarens>
vilja
Hvarken att kränka en annan gud, ej heller förinta,
Drage han hän, om Zeus pâdrifver honom och
bjuder ,
Till fruktödsliga hafvet; men jag afsänder ej
honom,
Ту jag ej har beârade skepp, ej heller kamrater,
Som ledsagade honom pa hafvets ryggar, de
/
breda.
Men jag bevagen likväl vill râda, och intet fördölja,~
Att väl vardad han ma hemkomma till fädernejorden.
Henne talte da tili budbäraren, Argosdräparn:
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Sa alfarda nu honom, och sök Zeus' vreJe att
undgl ,
Att han ej, ond pâ dig, mâ fram deles falla be*
svärlig.
Talte, och bort sig begaf den väldige Argosdräparn ;
Men till Odysseus nu, stormodiga konungen,
nymfen
150 Vandrade, sedan hon bade frân Zeus förnummit ett budskap.
Яonom pa stranden hon fann, der hau satt, och
ögonen aldrig
Voro frân târar torra, och lefnadens glädje för
tv inte,
Medan han längtade hem, ty ej nymfen behagade mera.
"Väl han om nätterna dock än plägade sofva af
nSdtvânj
155 Hos den viljande, sjelf o\ iiiig, i hâliga grottan;
Men om dagarna satt han uppa hafskusten och
bergen ;
Slitande sönder sin själ med tarar, och suckar,
och sorger,
Och fruktödsliga hafvet betraktade, gjutande
târar.
Ilonom stâende när tilltalte den höga gudinnan :
160
Olycksalige, mer mig ej bär dig jemra, ej
heller
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Lifvet föröd, ty redan jag dig bögst gerna v\Íi
släppa.
Men nu välan , lângt virke dig skör , och fogâ
med kopparn
Bred stockflotte , och bygg sâ uppâ densamma
ett fördäck,
Högt, att han före dig fram uppâ dimmdunkligâ
hafvet.
165 Men jag bröd tillräckligt, och rödt vin, äfvenSom vatten
Bringar om bord, som ífrân dig ma all hunger
förjagâ;
Kläder klär jag dig pâ, och skickar bakefter eй
medvind,
Att helbregda och väl du komme tili fädernejorden,
Om síikt gudarne vilja, som' bo i rymliga himlen ,
170 Ilvilka bättre an jag uttänka en sak, och beslu^
ta.
Talte; nu ryate dervid mängpröfvade , ädle
Odysseus ,
'
Och han svarade stras > och sade bevingade or
den:
Armât, gudinna, det är, som du ärnar, men
icke min bortfárd,
Bu som bjuder mig resa pâ flotte utöfver hafvets
175 S vira, förfärliga svalj, som icke de jemna galejor,
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De snabbgâende, mata, ehur Zeus hugnar med
medvind.
Jag ej vâgar, einot din vilja, bestiga en flot
te,
Om dig, gudinna, ej täcks med vigtiga edenbesvärja,
AU dn ât mig ej stämplar en aun förskräckelig
,
Ofärd.
ISO
falte; och smSlog da Kalypso, den bogt
gndinnan,
Smekte med banden houom, och talade ordet,
och sade;
Sannerlig är du en skalk, och förstär dig
pâ annat än narrprat;
Ilurdana ord uttänkte du nu, och yttrade äfven!
"Vete da jorden detta, och rymlige himmelen of'
van,
185 Och nedstörtande vattnet i Styx: en ed aom den
största
Ar, och förskrâckligast med för saliga gudarna
sjelfva, — .
Att jag mot dig ej stämplar en aonan ekadelig
ofärd ,
Utan.jag vi 11 det tänka och öfverlägga, som sjelf
mig
Jag utgrundade da, när en likdan nöd pâ mig
komme.
190 Ту mitt sinne det är râttvMigt , och hos mig ej
heller '
,', *
12
'
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Fûmes i bróstet ett hjerta af jern, miskundelig
är jag.
Sedan delta hon talat, förut gick boga
gudinnart
Skyndesamast, och han sen följde gudinnart i
i
sparen,
Kom sä tili halkade grottan gudinnan, och dödlige mannen i
195 Och han satte sig der pâ den sfol, därt nyligen
stigit
Hermeias; brcdevid allt sings anrältningar nymfen
Ställde, att äta och dricka, som dödligc manner
fortära.
Sjelf hon satt« sig tied midtemot den ädle 0dysseus %
Óch Ambrosía tarno r na ställde för henne, och
Hektar.
200 Desje nu hünderna rückte tili redda оch färdigs
rätter.
Мeи när bâda sig tat undfägnat med mat och
med dricka,
Började orda bland dem Kalypso, den högs gu
dinnan :
O zeusborne Laertiades, mângsluge Odys
seus,
Salades Till du ПИ hem till den älskade fäderne205 Genast км frâu mig?

jorden
Farväl mellertid da
dl efven!

\
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Men ôm du visste ändock i din ejäl hvad smar
ter dig ödet
Att uthärdä beskärt, förrn Itideruejorden du halkas ,
Skulle du, stanhande qvar bos mig, förbli i min
boning ,
Tilt Odödelig gjord, fast längtande äfven att ikida
210 Egen gemâl, som städse du saknaf dagafna atla.
Ту ej sämre än hon jag skr s ter förvisso mig ri
tt,
Hvarkea tili kropp eller vest, emedan allsicke sig
skickar,
Att de dödlige täfla med gudar, i kropp och i
akepnad.
Ssarande talade henne da tili mângrâde Ödysseusi
21 â
Hoga gudinna, ej vfedgas pâ mig; sjelf
äfren jag inser
Väl ailtsaiflman, hur dig förstândiga Penelopeia
1tingare âr i gestalt, och i vext, när henne man
- skâdar;
Ту hon äf dödlig, och du odödlig ech oförâldrad.
Men tnellertid jag fill, oeh hoppa«, dagsrna al'
la,
220 Lända till lthakä än, samt hemkosmtdagen beskâda.
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- Skulle mig nàgon af gudarna driinka pâ hafvefy
i
det dmikla,
Star jag mitt käst» ty i bröstet jag fear smart'
bärande hjerta;
Faselig myckct jag rcn uthärdat, och mycket jag

lidit
Bâde i krig och pâ vâg ; mí kommi , hvad vidare kommer!
225
Ordade sa; men sol gick ned, och skyniniоgen pâkom.
Och framkomne de tvâ i det inre af hâlkade
grottan
Delade vänskaps fröjd, och staоnade eu hos den
andra.
I .. Men da sig viste den tidiga , resenfingrade
Eos ,
f
Genast uppâ sig mantel och Ii Crock klädde 0dysseus.
230 Nymfen klädde sig sjeJf i eu stor, hvitglänsande kaррa,
. Fia och förtjusaude ; sen kring lifvet hon slingade gördeln,
Vacker och gullutsirad, och doket lade pâ hufvut,
Samt om Odysseus' färd , stormodige kongeus,
bestyrde.
Forst en Väldig ухe hon gaf , för häuderna lem.pad,
235 Kopparne, tvesids eggad, uti densamma ett kostligt
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Skaft af olivträd satt, inpassadt vâl i sitt ögaSedan äfveu hon gaf välslipade bilan, och
viste
Vagen tili jttersta öa , der de resliga stammarna
ve.vte ,
Talln, den himmelshöga, invid svartpoppeln, och
alen,
S40 Länge л issna och torra , att lättarc segla för honom.
Men säsnart som hon «ist, hvar de rcsliga stam
marna veste,
Âter hem sig begaf Kalypso, den höga gudinnan.
Men han virke sig fällde, och snart var arbetet
färdigt.
Tjugu stammar han högg, och yxade tili dem
med kopparn,
245 Slätade noggrannt alla, och bilade efter ett sno
re.
Nu med nafrare kom Kalypso, den höga gudinnau ,
Och han borrade alla, och fogade tätt tili hvarandra,
Sammanpassande sâ sin flotte med pluggar och
krampor.
Liksom en man, rälkunnig i bvggnadskonsten,
en botten
250 Plär urvälfva uppâ lastdragare skutan , den breda,
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Likasâ bred mi gjorde ocksâ sin flotte Odys
seus.
Stellende ribborna upp, med tvärträd tätt baa
sen dessa
Fäste, och slutligt spikade pâ sidplaufcorna, lan
gaGjorde ei| mast jemväl, och en rîstâng, passlig
1
für honom.
255 Vidare gjorde han ock ett roder, att »tyra sin
' flott«,
, "
Och omskansade den med matter af fl ätade
uden ,
Värn mot vagen att bli, och rikligt skottade btrUst
Dukar «mellertid Katypso, den hoga gudin»
nan,
Bragte tili seglens gorning, och ban tillverkade
dessa ;
260 Brassar sedan, och llqцr ech, sket pâ flotten han
fastbandtj
Och i gudqmliga sjön med stängerna bonom hau
Mtskjöt.
Yaf nц den fjerde dagen, och a,llt fцllbordat
han hade,
Och pâ don femte frân öц aHärdade honom K»lypso,
Efter att ha först tvättat, och doftande kläderna
paklädt,
265 Bar sâ gadinnan ât honom om bord en säck med
det dunkla
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Vinet, och aunan en stor med vatten, och desjutom vägkost
v Uli en renscl, och lade dertill tlilräckeligt sof>
ve1 ,
Sände at bonom jemvâl en kosflig och gynnande
knltje.
^eglena glad utbredde for kultjen den ädle 0dysseus ;
?7Q Men konstmessigt gerad hau styrde sin flotte med
rodret ,
Sittande; ögonlocken en blund for honom ej pâföll,
Afedan han gaf pâ PJeiaderna akt, och den se
na Bootes,
Samt Björninnan , som folket ockeâ plär Vagnen
benämna ,
Som der välfver sig kring, ooh stundligt bespejar
Orion,
Hon den enda, som aldrig ännu i Okeanos badat.
Henne nu bonom bcfalHe liab'pso, den höga gudinnan,
Med.an hau gjorde sin resa pâ sjön, städs hafva
tili venster.
Sjutton dagar ban seglade fram, och gjorde sin
sjöfärd ,
Och pâ den adertonde sig viste de akuggiga ber
gen
2S0 Л Phaiekernes jord, der närmst tili honom de
voro;
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Och sQtn en sköld de syn£es uü dimdunkliga hafvet.
Frau ДКГиoрerua laude nu jordomskakafn,
och hoHom
Skadade fjerraц ifran de Solvmers borg, t_v hau
s§r;s der
Segla pâ sjön, och guden dessiner vardt vred i
sitt hjerls;
285 Skakaude hufvudet, eâ tili eget sinne han tal,
te:
Ve, ve! gudarne hafva nu annorledes beslutit
Om Odysseus, medan jag rar hos de Aithiopeer.
Redan han nalkas Phaiekernes land , der ödet
bestämde ,
(
' Ли undkomma det vttersta mâl af jemren, som
ч'
stundar;
290 Men jag fror mig ännu nog drifva houom i o. '»
färd.
Sâ han talte; Qeh moin hopförde och skakade hafvet,
Med treudden i händerna tagen, och samtliga
vrndars
Stormar alia han jagade upp, och höljde med
skyar
Jord och haf pâ en gâng; frân himmelen bredde
sig Hatten:
295 Östan och Sumían drabbade hop, och stormande
Ves tan,
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Samt klarblasande Nord, och vältrade väldiga vtgen.
Och nu löste sig upp för Odysseus knäna och
hjertat ,
Ängslad talte han (ill stormodiga sinnet, oph sade :
O mig, elendige, hvad skall af mig da ändtligen blifva?
, i
300 Ту jag rädes, att allt sartnfärdligeri talte gudinnan,
Att jag skulle pâ sjön, förrn fäderncjorden jag
hunnit,
Tömma qralens mâtt; allt detfa varder* ju uppfylldt.
Se, med hvad moin nu himmclen vidi kringkransar Kronion,
Huru han upprört sjön, Q.ch huru samtlige vüdrens
3»5 Byar frânga up pa; mig djupa förderfvet är säkert !
Salle de Dalmer, tre-, fjrfaldigt, hvilka da doS°
Borta vid rymliga Troia, Aireiderna skänkande
vänskap !
81 mig matte beskarts att dö, och lykta min ba^
* ne
Der den dageu, da mig de samtlige Troenie koppar
310 Lausar slungade pâ, och jag sired kriiig faillie
Peieion !
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Dâ jag begrafning fâtt , och Achaierne prisât min
ân;
Men nu var mig beskärdt, att tagas af ömkelig
ändlykt.
Talte; och honom slog den väldiga vagen
frân ofvan,
Rusande an förskräckligt, och svängde hans Rot*
te i hvirfveln,
.315 Och sjelf fjemn han damp frân flotten derjemte,
och rodret
. . ¡ Slangade bort nr bändren, och mästen för Ьonoщ
itubröt
Den pakommande hiskliga storm af blandade vi«dar;
Seglet fjerran í sjön, och derhos râstângen nu
neddamp;
Sjelf han en lang stund hölls neddvkad, och icke
förmâdde
320 Snarligen streta fig upp ur svallet af väldiga va
gen,
v
. Ту sâ kläderne tyngde, som gett den höga Kalypso.
Ändtligen dykte han upp, och ur murinen spydde det bittra
Vattnet, som rikligen droppade ned frân hufmt
for honomMen han ej glömde likväl sin flotte, ehuru beingslad ,
325 Utan gjorde i vattnet ett sprang, och fattade honom,
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Och sig satte derpâ, undvikande döden omsider.
Ilonom bit nu och dit svall vâgen, den väldiga,
föidä.
Likasom da, nâr den böstliga nordanvinden kring
fällen
Tistelfjunena för, och de balla sig tätt vid hvarandra;
330 flonom bit nц och dit ock vindarne förde p&
hafvet.
Stundom Sunnanvindeu ât Nordan kastad«, drotten,
Stundom att hopom förföija ât Vestan lemnade
,
östaa.
Kadmos' dotter det säg, den skänfotknöliga
Ino ,
Leukothea, som var tlilförne en Jjudelig dödHg,
335 Men i böljornas djup gudomelig ära «tu ät11 j öt:
Hade sâ miskund med Odvsseus, den irrande,
ч qvalde,
, ,
Och son» en ârta hou djkade црр or haftet, och
uppfíög,
Och sig satte uppâ matigfästade flotteu, och tal
le;
, Olycksalige, hvi är pa dig jordskakarn Po
seidon
340 Sa fSrskräckligen vredgad , att han mang faror
bereder ?
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Icke förgör han dig dock, änskönt han särdeles
Utan gor du sahär, — tafatt dn ej synes mig
vara:
KUd af klâderna dina, och flotten ât vädren att
föras
*
Lemna, och simma med händren, och sök upphinna de knster,
345 Der Phaiekerne bo, der dig är ödet att râddas.
Här ovanskliga bindelen tag, och knjt den inai|der
Bröstet; da Pinns ej fruktan att plagas, ej heller
att drunkna.
Men sâsnart som du ock östranden med hSnderna vidrört,
Lös den ifrân dig igen, och slunga i hafvet, det
dunkla,
350 Fjerran ifrân östranden, och sjelf vänd anletet
bortat!
•
Sâ nu gudinnan talte; och gaf härbiadelu
ät honom,
Och sjelf âterigen neddykte i srallande haf
vet,
Lik med en ârta, och henne den dunkla vagen
betäckte.
Men der grubblande nu mängpröfvade, ädle 0dysseus ,
355 Ängslad talade tili stormodiga sinnet, och sa*
i
de :
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Ve mig, mâtte ej nâgon ibland odödliga
stum pía
Annat svek, da nu hon mig flotten att lemna
befaller !
Men jag för ingen del hörsanimar; ty fjerran
med ögat
Ren jag skâdat det land, der bon sade mig fin'
na en fristed.
SGO Dock vil) jag göra sähär, som syns mig vara
det bästa:
Medau i kramporna än mig bjetkarna sitta tili—
sammau,
Härstäds mâ jag förbli, oeli smärtorna tâligtfördraga;
Men sâsnart som flotten för mig störtvâgen förskingrat,
Simma jag skall; ty ej finnes till hands en eäkrare uhäg.
365
Medan detta han välfde uti.sin själ och,
sitt hjerta,
Vräkte pâ honom en hiskelig \ag jordskakarn
Poseidon ,
Gruflig, och olycksfull, bradslörtig, och kastade
honom.
Liksom en stormande vind kringskingrar af torrkade agnar
flögen« och somliga hit försprider och somliga
dität ;
370 Sâ förspridde han ock de väldiga bjelkar; fflen
hjelten

ODVSSËIA.
Fattade tag i en stamm, fremd rifvande den sont
en rid häst.
:
Kläderna af sig ban klädde, som gett den höga
Kahpso ,
Och pä stunden bindeten knot sig bröstet inunder,
Och sig störte í sjun brâdstnpa, och bänderfla
bredde,
375 Aflande simrtia; det varsnade eck jordskakaren ge
nast,
Och han rörde pâ hufvut, och si tilltalte sitt
sinne :
Efter mânga strapasef du der kringirre pä
haftet,
Tills du mänga dig fâr med zensоppfostrade
menskоr ;
Melt jag andock ej tror, att du nagnnsia prisar
din Ofärd!
380
Guden taite, Och slog sknnhâriga hästarnes anspann,
Och sä tili Aigai kom, der hans herrliga boningar äro.
Mert nu Athenaie, Zeus' dotter, begrunde,
de annat:
Sannerlig fjettrade hon de ofriga vindarues va
gar,
Och upphöra dem bjod, och samtligen vandra
tili bvila;
385 Häftig Norden hon тackte, och krossade vagen
för honom,
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Tills han manga nig finge med roningkara Phaleker ,
ben хeааbОГМ Odysseus , och dod undvikit oeh
Kerer.
Nâtterna tvâj och dagarna tvâ pa den eväl"
lande vâgen
Drcfs hau« och inähgen gâng bans hjerta anade
o fard.
390 Mert da nu treje dag skönflätiga Eos bwedde,
Äfven da upphörde jemväl blasväd ret, och stormlös
Stiltje nu Väfdt, men halt helt nära varsnade lan
det,
Blickande för sig skarpt, upplyftad af väldiga
vagen.
Likasom onskvardt syns för sönerna alskade fadrens
SÖ5 tit, som i sjukdom Ügger, och aväljs af hlfttga
plagrtr,
Туnande länge, och honom har ansatt skräcklig
en gudom,
Men önskvärdigt ha honom frart ofärd gudarne
räddat:
Sâ önskvärdigt sig visade land och skog for 0dyssens,
Hvilken nu samm enträgen, att träda med föttren
pâ stranden,
400 Men. da sâ langt han var, som man hörer en
ropandes etamma,
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Dâ ock börde han gnyet emot hafcklipporna re
dan.
Och den val diga böljan hon röt torrUndet till
mote,
j,
Med förskrüekelig bränning, och allt insveptes i
hafsskum ,
Ту der fanns ej en hamn, för skeppen värn,
eÜer skyddsort,
405 Wten ntskjutande hällar der faunos , och klippor
och bankar.
Och dâ löste sig upp för Odysseus knäna, och
bjertat,
Ängslad talte han till stormodiga sinnet och la
de :
i
Ye mig, efter nu land oväntadt mig unnade skada
Zeus, och jag svalget reц har genomsimmande
lemoat,
410 Syns mig emellertid ur grumlade hafvet ej ntgäng.
Utom spetsiga bankar jag har, och böljan amkring^ mig
Döner, den plaskande , brand t sig reser i höjden
en klippa,
Hafvet ett brâddjup ät, och med fötterna bâda
jag icke
Gitter pâ bottnen halla mig fast, och räddas or
ofärd ;
415 Ту, OA jag frestar att gâ, kankända mot klippiga kästen
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Rycker m!g väldiga vagen , och gör ansträngningen
fruktlös.
Men om jag simmar ännu allt vidare, dit der
jag funne
Nedâtsluttande stränder kanske, och hamnar
i hafvet,
Räds jag, att mig da eiterigen bortröfvande
rtormen,
(20 Fjerran ut pâ den fiskiga sjön, tungt suckande,
förer,
Eller en gud mot mig pâhetsar ur hafvet den
stora
fi.'
Hajen, ty sâdana mânga hon när, danrik Am*
phitrite.
1
Vet ja, att uppbraggt är mot mig danrik Poseidaon.
Medan detta han välfde uti sin själioch.
sitt hjerta,
425 Honom väldig en väg bortförde till klippiga
stranden.
Der nu hans hud afslitits och ben derjemte
förkrossats,
Hade ej laggt i hans själ klarögda gudinnan
Athene,
Att han, med händerna tvâ, änrusande, fattade
klippan,
Och sig suckande höll, tills väldiga vagen förbigâtt.
430 Sâ nu han nndvek den; men vid âterstudsniù\
gen Ьодош À
13
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Jtycker mig väldiga vagen , och gör ansträngningen
fruktlös.
Men om jag simmar ännu alit vidare, dit der
jag funne
Nedatsluttande stränder k.anske, och bamnar
i hafvet,
Räds jag, att mig da âterigen bortröfvande
stormen,
120 Fjerran ut pa den fiskiga sjön, tungt suckande,
förer,
Eller en gud mot mig pâhetsar ur hafvet den
stora
- '
Hajen, ty sâdana mânga hon när, danrik Amphitrite.
. »
Yet jn, att uppbraggt à*r mot mig danrik Poseidaon.
Medan detta han välfde uti sin själfoch
sitt hjerta,
425 Ho nom vSldig en vâg bortförde till klippiga
stranden.
Der nu hans hud afslitits och ben derjemte
förkrossats,
Hade ej laggt i hans själ klarögda gadinnan
Athene,
Att han, med händerna tvâ, inrusande, fattade
klippan,
Och sig suckande höll, tills väldiga vagen förbigâtt.
430 Sâ nu han iindvek den; men vid âterstudsniüV
gen houom .
13
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Slog anrusande vagen, och langt bortstötte ihafvet.
Líkíom uppâ en polypi enär han d rages ur
gömslet ,
Vid sugrörena hälla iig fast smastenarna tab
rikt;
Sâ af Idippan ocksa frân kraftiga händerna honom
Huden í stycken siets, och han höljdes af väldi/ .
g* vagen/ ,
>
Och de* skulle Пи dött olycklig Odysseus i fortid ¿
Hadö ât honom besinn ing ej gett klatögda
'
Athene.
Dykande opp ur böljan, der hon framspruta?
,
mot stranden ,
Simmade han förbí j anblickende landet, ont
möjligt
Nedatsluttahde stränder han funne, och hamnar
1 hafvet
Sien da hârt simmande kom tili den skönframrinnände flodens
Mynning, tyckte han der just vara den ypperslá
platsen,
tfri for klippor och skär, och undan vinden
êrt tillflygt;
Kände, hur floden böljade fram, och bad i sitt
"\
sinne:
Hör mig> 6 konung, eho du an är; dig
nalkas jag, mangbedd,

»
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îlyende bort tir sjön> Poseidaons hotelser tindan !
Af odödligä gudaïna öck piar vinna försköñing
Hvarje irránde man, söm Baikas » iikasom jag
nú
.1
Ñalkas din bädd, ditt knä> sen inângà atrapase?
jag utstâtt.
450 Jai miskunda dig, kong; bonfaílande vet' jag
míg vara!
Sade; och strax bata dämmde sin fart, öck
hejdade vâgen,
Gjorde stÜtje framför, och räddade drotten tiíí
:
flodelis
Mynning; OdySseus' knân af matthet dignade
bádá,
Äfvensom kraftigà höhdren; haiis mod var kufvádt af vattneti
455 Hela bans hud var svtiUen , och hafvet frusadfe
ymnigt
Ür hdns nasa öch tunta; men háh áhdib's Vorden
öch ljudlös
Lag vanmäktig; pa honom vár kommett fen faee*
Щ trötthet.
Men da ban andadeS Iter, och lif sig samlat
till hjfertat, ,
Dâ ifrata sig öcksá gndinnáns bindet han le
ite*
460 Och den kastädо hán i den hafatrínnande fioden-
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"Väldiga vagen den bar med strömmen tfltbaka,
och Ino
Tog den Г händerna stray, men nu, aflägsnad
<
ur floden,
Den fruktgifvande jord han kysste, och hvilte i
vassen
Ängstig italte han till stormodiga sinnet, och
'
sade:
465
0, bur jag lider! af mig hvad skall dock
ändtligen blifva?
Om jag i floden här tillbringar den ängsliga
natten, 1
Räds jag, att skadliga frosten i mängd och alstriga daggen
Kufva min själ, som af matthet ren är nara
. att digna;
Blaser derjemte pa morgonen ock ur floden en
kail pust.
470 Men om jag stege dit upp pâ kullen i skuggiga
dungen,
Pch i de buskiga snar insomnade, om mig förskonte
Trötthet och frossa, och mig pâkomnre den
ljufliga sömnen,
Rades jag for vilddjuren ett rof och byte att
тarda.
Honom, begrundende sâ, mellertid mer
gagneligt syntea
475 Att sig i skogea bege, som han fann helt nüra
tili vattaet,
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Uppâ en kringsedd plats; och han smog tvâ'
buskar inunder,
Vexta tillsamman, en vild oliv, och den andra
eu fruktbar.
Dessa ígenom ej nânsin de fuktige vindarne
blaste ,
Icke den brännande soin med strâlarna träffade
dessa,
480 Regnet trängde ej fram; sâ tätt olíverne
vuxit
Vexelvis vid hvarandra, och dem nu smog sig
Odysseus
Under, och strax sig redde med egna händer
en rymlig
Bädd; ty af löf der fanns tillräckeligt ymniga
hopar,
Hvad tili läger behofts at tvenne män eller
trenne ,
485 Under den vintriga tid , om aldrig sâ bister han
vore.
Skâdande dem, vardt glad roangpröfvade, ädle
Odysseus ,
Och sig i midten lade, och pagjöt hopar af
löfven.
Likasom da man gömmer en brand i den dunkliga askan,
Fjermast pâ fältet, enär ej grannar Unnas i
nejden,
490 Râddande eldens frö, att han annorstädes ej
tandes:
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§| sig Odysseцs gömde f lofven, oçh Ьonощ
Athene
g5mn рч ögonen gjöt, att göra, dçt fortaste,
Sode
ОД»! dess plagsama trötinad, och ögonlockeq
betäckte,
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I n n e h a 1 1.
Med afsigt att at Odysseus hereda välvilligt
nottagande hos Abiasoos, P haiekemes konung,
erinrar Athene, i en dr'óm, dess dotter, Nausihaa,
om klädtvatt, v. 1—47. — Sedan alltsâ, följande
dagen, NausikaJ med sina tärnor âkit till flodstranden, och kläderna blifvit, i vanlig ordning,
tvättade, roar hon 9tg , medan de torrka, med bollspel, v. 48—109. — Men da bollen, genom Athènes
föranstaltande, nedfallit i vattnet, och, vid tärnorties гoр, Odysseus, uppväekt ur sömnen, af Nav~
siKAA begär, att hon ma gifva honom kläder, och
visa honom vägen tili Staden, v. 110—185 — ; sâ
villfar hon drottens begäran, och sänder honom en
skrud. Sedan Odysseus densamma pátagit, smychas han af Athene med utmärkt skönhet, samt vederqvioker sig med mat ecü dryck, ». 186—-250. —
Derefter bjuder honom den hemvändande Nausikaa,
att âtfblja sin vagn, tills de hunnit Athènes land, och
att der qvarstanna, samt, sâsnart hon kunde synas
land till, sin faders boningar, begifva sig tili deшаmmа, och först heisa hennes moder, ». 251—331»
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Sâl und a sof han nu der, mängpröfvade, ädle
Odysseus,
Utaf trötthet betagen och sömn; men gudinnan
Athene
HSn tili Phaiekiska männernes folk begaf sig
och förste,
Hvilka tillförene bodde uti Hypereia, det
1
vida,
5 Nära Kyklopiska man, högmodiga utöfver höfvan,
So m dem plundrade stundligt, och voro större
"
i krafter.
Flyttande, forde dem an gudsköne Nausitboos
dädan,
Fjerran ifrân pâhittiga man, och tili Scherls
bragte,
Och kring Staden en mur uppreste och boningar
byggde^ '
10 Gjorde ât gudarna tempe! jemväl, och âkrarna
delte.
;
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Men han, af Keren kufvad, da ren bortgâtt 1Щ
Aides ;
Nu var Alkinoos kong, som lärt sig af gudarna
vjshet.
Och till bans boning gick klarögda gudinnan
Athene,
Redande hemkomst at stormodige drotten Odys^
S§us,
,
15 Gick sa uti mangpyntade kammaren, hvarest en
jungfru
Lag i sin bädd, odödliga lik till vext och till
skepnad,
Nausikaa, stormodige drotten Alkinoos' dot
ier ; •
Och bredevid tvâ tärnor, som fâtt af Chariterna
(
fägring,
Hvar vid sin post; tillslutna de blänkande dör- rarne vpro. .
20 Men no till jungfrans bädd hon hastade, liksom en vindflägt,
Stod vid dess hufvudgärd, samt talade ordet,
i
och sade,
Liknánde dottren utaf den skeppsnamnkunnige
Dymas,
Som, jemnârig med henne, jemväl var älskad af
bjertat;
Hennes skepelse tog klarögda Athene, och
talte :
25
NausiKaa, hvi födde dig sâ försummelig
modren?
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Jiigga mipsann ovärdade än de prydliga lea
der,
Och dig är bröllopet när, da du mâste dig kia
da i granna
Sjelf, och gifva ât dessa jemväl, som föra dig
hädan.
Ту af kläderna plär till menskorna spridas ett
vackert
30 Rykte, och fadren glädes dervid, och den vor-«
~
dade modren.
Men lat oss ga för att tvätta, da morgpnrodnaden randas, •
Och jag vill följa dig ât, medhjelperska, att du
mâ snarligt
Färdig blij ty ej länge du mer en jungfru skall
vara.
Redan fria djg tili de ypperste alia i lan
det,
35 Bland Phaiekernes man, der sjelf du eger din
hembygd.
Men nu, välan, din herrliga far, ombed, 'att i
- morgon
'
Bittida dig mulasnor pch vaga utrusta,^ som
bringar
Gërdlarna alla i tvätt, och slöjor, och prydliga
щantier.
Detta âr äfven för dig langt vackrare, än om du
skulle
40 Vandra till'fots; ty fjerran frân sta'n tvättgrfe
>
parne âro.
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Talade sâ, och bort sig begaf klarogda
Athene
Häa tili Olympen, der gudarnes städs orabbliga
boning
Yara säge; han af vädren ej skakas, ej heller
af regnet
Vätes» och mön ej heller sig narmar, men stän
digt ett molnlöst
45 Solsken breder sig ut, hvit strâlglans sväfvar
deröfver.
,
Salige gudarne der förlusta sig dagarna al
la.
Dit klarogda gudinnan nu gick, sen hon ordat
med jnngfrun.
Genast sig infann ock skönthronande Eos,
och väckte •
Upp skönslöjade jungCrun, som etrax förvantes
ât drömmen.
50 Och hon begaf sig i rammen, att altt fb'r föräld.rarna säga,,
For sin älskade fader och mor. Dem fann hon
'
derinne.
Satt sâ vid spiseln hon, med tjenande tärnor i
sällskap,
Tvinhande purpurne trâd, men fadren i dorren
'hon mötte,
Hvilken da just ock ämnade gâ tili de frejdade
kongars
55 Râd; ty de bolde Fhaiekerne dit iokallade honom.
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Och belt nära hon st od, och talte tili äiskade
fadren :
Pappa, skulle du vilja it mig utrusta en
mulvagn ,
Hög, välhjulig, att jag mâ föra de stâtliga kläder
Ned till floden att tvättas, som mig otvättade
Hgga?
60 Bade dig sjelf det Löfs, som vistas bland yppersta manner,
Att râdpläga i râd, med snyggade kläder pâ
kroppen ;
;
Utomdess dig ocksâ fem söner i salarna fiti
nas,
Trenne af dem förmälde, och trenne blomstrande svenner.
Med nytvättade kläder hvar dag âstunda de
alle
65 Träda i dansen, och mig allt sâdant ligger pâ
sinnet.
Sade; förty hon ej täcktes for fadren det
ljufliga bröllop
Na omnkmna, men val han fürs tod, och svarte
med orden:
Icke jag mulorna dig afundas, barn, eller
annat;
Res! och tjenarne skola iordningställa en mul
vagn,
70 Hög, välhjulig, som är med en korg erforderet
utstyrd.
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Sa bätl talte, och tjenarna gaf befallnirigi
de lydde,
Öch nu derute jemväl välhjuliga vagnen i ord-hing 4
Stöllde j оch hämtade miílorna fram , üch spànndé
i redet.
Men ert tarda ur salii utbir de prunkande klá-»
der,
75 Och hcdlade dem alta uti välgtattade \agnen.
Medren ocksâ inlade i korg tillräckelig väg*
kost,
Àllsiagsj lade bad sofveí deri, och hällde i getsack
Via derjemte; — och ren vat flickan stigen í
mulvagn. —
Óch sen gaf hon rttí gullfläskan eй flytandtí
oija *
00 Att hort skulle sig smörja, med tjertandë tärnof
,
i sailskap.
Konutigadottren i hánd tog piske och pfvdligá tommarj ,
Och slog pâ, ätt de lupo; ett dön äf mulornä
hördesi
Öe i galоpp síg streckte^ оch tvättert forde оch
jungfrunj
Icke allertä; med henne Hu följde tärnorna äf/
•
ven.
6ä Men da de hunnit fram tili flodehs herrliga
, flöde t
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Der sig âr frail âr tvätfgropar befunno, och
kostÜgt
Vatten i mängd npprann, att smutsiga kläderna
relia ;
Derstäds desse ifrân mulvagnen mulorna spännde, Och dem jagade bort, att in vid den hvirflande
floden
90 Äta det haningsljufligä gras ; men , de sjelfve ur
(
vaglien
Tvätten med häuderna tоgo, och förde i klará-»
ste vatten ,
Trámpande den i gröparna fort , i kapp med
hvarandra.
Men dâ de tvättat nu, och smutsiga kläderna
renat,
Bred de de ut dem i ordning invid sjöstranden,
der hafvet
95 Mot torrlandet plägade mest smâsteiiarna skölja.
Sedan de badat sig sjelfvä, och smort frikostigt
med oljan,
Togo de samtligen ät sig ett mäl vid stranden
af flodeli,
Bidande tills att i solens skeu Sig torrkade
klädrert.
Men da med mât sig fägnat hon sjelf, och târnorna äfven,
100 Samtiige kastade bindlarna bort, och lekte med
bollen. .

.
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Och hvitarmiga

Nausikaa

begynte

att

sjun-

Likasom pilglad Artemis gar pâ berget, och
vandrar
Nu omkring skyhäga Teygetos, nu Erymanthos,
Ât fargaltarna fágnande sig och de ilande hin«
dar,
105 Och med henne i lag Zeus', Aigisförarens, dö ti
rar,
Landtliga nymferna, leka, och Leto glädes i sinnet; .
Och bland alia hon bögst bâd hufvudet hâller
och pannan,
Och hou är lättligen k&nnd, men samtligen äro
de sköna:
Sä sig i tärnornas hop utmärkte den brudliga
jungfrun.
110

Men da hon var i beräd, att âtervända
tili hemmet,
Och rett mulorna spännt, hopvikande stâtliga
klädren ,
Annat besinnade da klarögda gudinnan Athe
ne,
Huru Odysseus skull' vakna, och se skönögiga
jungfrun,
Som tili Phaiekiske ma'nnernas stad vägvisade
. honom.
115 Och nu prinseesan kastade bollen efíer en tà'rna;
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Târnan han träffade ej, men föil i den djupaste
hvirfveln ,
Och högt ropte de alla; da vaknade ädle Odys
seus ,
Satte sig upp, och välfde uti sin själ och silt
hjerta :
Ve mig! tili hvilka dödligas land är nu
âter jag kommen?
120 Monne de trottsige, vilde, och ej râttrâdige
aro?
Motín' gästvänlige hellre, och ha ett gudeligt
sinne?
Sâ mig sväfvade kring jungfrnliga stämman af
unga
Nymfef, hvilka bebo de öfversta toppar "af
bergen ,
Eller flodernas källor ocksä, eller gräsiga ängar.
125 Kanske befinner jag mig i ljudliga menniskors
grannskap ?
Men uu välan, sjelf vill jag försöka, och skâda
omkring mig.
Talade sâ; och ur snaret sig smog den
ädle Odysseus,
Brot sig ur~täta skogen med väldiga banden eil
löfrik
Qvist, att skyla dermed den nakne mannens leч
kamen ;
130 Gick bergfostrade lejonet lik, som litar pl styr
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Och framvandrar i regn och i starm, och ögo»
ucn bada
Бrшua; men det till oxarna gär, eller ocksâ till
fâren ,
Eller i vilda hjortarnas hjord; ty magen befal
ler ,
Frestande smäkräk med, att smjga ¡ gärdade
fällan :
135 Sâ nu Odysseus ock skönlockiga flickorna vil
le
Nalkas, sa naken han var; ty nöd var kommen
pâ mannen.
Men förskräckelig syntes han dem , nedsmutsad
af äfjan,
Och pâ den rymliga stranden de fhktade hitat
'
och ditât;
Ensam Alkinoos' dutter blef qvar; ty kenne
Athene
140 Mod inlade i sjàln, och tog Ur lemmarna ridslan.
Hon sig dristade sts; da öfverlade Odys
seus,
Anten han fatta dess knän, och be skönögiga
jungfrun
Skulle , eller ocksâ med Ijnfliga orden pâ afstând
fi
Hedja, om vagen hon viste till sta'n, och klâder
förlänte.
145 Ilonom, begrundande sâ, mer gagneligt syRtes
det vara,
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ílenne med ljufliga ord, att blott ombedja pâ
a fstand,
Att, om han fattade knäna, ej matte förarga sig
. ,
jungfrun.
Genast sade han dâ de ljufliga orden, och sluga:
Drottning, jag fattar ditt knä, om gudinna
du är, eller dödlig!
150 Om en gudinna du är, och bor i den rjmliga
himlen,
Dig jag med Artemis sjelf, en dotier af store
Kronion ,
Bade tili skepnail, och storlek, och vext i det
närmaste jemför;
Men om du är bland dödliga en, som bygga pâ
jorden, .
Trcfaldt salige äro din far och vördade mo. der,
155 Trefaldt salige brödren jemväl, dem högligen
sinnet
i
Städse for din skull värmer sig upp af glädjeförtjusning,
Dâ när de skäda sâ fager en ros inträda i dansen.
Men i sitt hjerta ändock bland alla är saligast
,vida
Han som dig för till sitt hem, och kommit med
rikaste brudskänk.
160 Ту jag i sanning med ogonen sett ej sâdaa en
dödlig,
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Hvarken man, eller qvinna(mig, skâdande, häp*
nad betager).
Fordom pâ Delos en gang, vid Apoilons altar i
'. .
en likdan
Ung palmtelning betraktade jig, som texte at
böjden; —
i
Ту dit kom jag ocksä, och mig följde en rikelig
krigshär
165 Uppa den färd," som skulle ât mig mang sorger
bereds; —
Liksom enär jag telningen sag, jag i själen förvâhtes
Länge; ty sädant träd ej nägonsin vuxit ur jorden:
Sa dig, qvinna, jag vоrdar, beundrar; och hôfJ
ligen rädes,
Bora vid kaâm; och mig pâkommer en fryckande ängslan.
ITO Tjugunde dagen i gar, undslapp jag det dunkligd
hafvet ;
Vagen förde mig städs mellertid och de häftiga
stormar
Fran Ogygia ön; hu hit mig kastat en gudom,
Att här äfven alina ondt lida; ty ej jag förmü*
dar
Slut; men gudarne än mig inycket skola bere*
'
da.
175 Men varkunna dig, drottning; ty dig, sen шуС»
ket jag lidit,
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Fönt jag tulkas; af alla de öfriga menskorna
iogen
Endaste känner jag alls, som Staden besitta och
landet,
Visa mig vägen tili sta'n, och emkring inig ka
sta en trasa i
Om du, gâende hit, medtagit för byken en bindduk.
180 Gifve dig derför gudarne allt, som i sinnet dq
väjfver,
Egen make, och eget palats mâ de unna, pch
herrlig
Samdrägt! Adiare finnes ju ej, och bättre an
. detta ,
Än da i huset bo samdrägtiga hop] med hvarandra
Make och maka; förty ovännerna aro de hjertqval;
185 Vännerna äco de fröjd, men mest de sjelfve
det märka.
Nu skönarmade Nausikaa genmälte, pch
sade:
Fremling, du Нkцar mig ej en dalig man, eller
oklok;
Zeus, den Olympiske, sjelf utdelar ât menskor
na lycka,
Bâde ât goda och onda, pâ satt som han tyçker,
ât hvarje.
190 Detta jemväl han gifvit It dig, och du mâste
det tala .
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14a da, emedan du bit tili Staden är kommen
och landet,
^ - Skali du ej lida pä kläder en brist, ej heller pâ
anhat,
Sâdant som höfves att far den mângbeprofvade
,
. ,
fremling.
Staden jag visa dig vill, och säga dig namnet
pâ folken:
195 Och Phaiekerñe denna var stad besitta och lan
det.
Till stormodige drotten Alkinoos är jag eв dot
ier,
Honom , af hvilken beror Phaiekernes styrka och
mankraft.
Sade; och gaf skönlockiga tärnorna denna
befallning:
Stannen, J tärnor, pâstund! Ilvart springen J,
skadande mannen?
200 Eller menen J väl, att han är af fiender nâgon?
Icke det finos lifslefVande man, och aldrig
skall finnas,
Som tili Phaiekiske männernes land skull' vaga
att komma,
Förande med sig fejd; odödliga äro de kä, '. ...
re. . ' ,
Ocksâ vi bo afsidfs, uti mangsqvalpiga hafvet ,
205 Ytterst, af öfriga dödliga oss ej nâgon besökec
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Men nu en osäll vandrare är den mannen, som
komm it,
Hvilken vârda man bur; ty i Zeus' skydd äro
de alle,
Arme och fremlingar ju, och en liten sbïuk är
en kär skänk.
Derföre gifven ât fremlingen mat, J täruor, och
dricka,
210 Trätten i floden ochsâ, der J ñnnen för vinden
en tillflygt!
Sade; de stannade nu, och mante den ena
den andra,
Oeh medförde Odysseus i lugnet, allt som dem
manat
Nausikaa, stormodige drotten Alkinoos dot~
ter,
Och framlade ât honom tili klädnad en kappa
»
och Jifrocfc, »
215 Gâfvo derjemte uti gullflaskan en flytande ol»
Och uppmanade honom att bada i rinnande flo
den ;
Men da talade sâ bland tärnorna ädle OdysN
seus :
Tärnor, tannen nu der afsides , att sjelf
jag ml salta
Äfjan tvätta frân skuldrorna bort, och sedan
med olja
220 Smörja, ty länge min kropp fatt vara essenser
fö rutan.
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Infor eder jag ej vill bada mig; ty jag mig
naken
Blygs afkläda, uli skönlockiga flickornas âsyn.
Talte; och de afsides nu glngo, och sade
.- ,
ât juugfrun.
Men han i fioden tvättade bort, den ädle Odysseus,
225 Äfjan, som fastnat qvar pâ bans rygg, och de
väldiga skuldror,
Strök sâ frân hufvudet skummet utaf fruktödsliga hafvet.
1
Men da han tvättat sig ren fullkomligt , och
rikligen smörjat,
Samt kjädt kläderna pâ, som gifvit brudliga
jungfru« ,
Honom Atheuaie da gjorde, Olympierns dot
ier, •
230 Ej blott större att se och stoltare; äfven frän
bufvut
Sande hon krusigt hâr, som liknade sjelft hyacinthen.
Likasom' dä konstskickelig man kringgjuter om
silfret
Gull], som sjelfve Hephaistos har lärt och Pallas
Athene
All upptäukelig konst, och han gör förtjnsande
arbet',
235 Sä nedgjöt hon behag ât honom pa hufvud och
.
skuldror.
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Sen nediatte hau »ig afsides pâ strandeu af hafSträlande vidt af tusen behag; men jungfrun förtantes,
Till skönlockiga flick orea da bon talte, och sade;
Hören mig, J hvitarmiga flicker, att nâgot
jag ordar!
240 Icke mot saiptlige gudars beslut, som bo | Olympen,
Denne mannen sig mängt med gudalika Phaieker,
Oansenlig han mig tillförene syntes } sanning;
Nu är han gudarna lik, som bo i den rymliga
himlen,
0, att It mig en sädan gemäl utkbrad ju vo
ie,
245 Hade sitt has hgrstädes, och bar behagade stauna S
Men* J flicker, ât fremlingen mat dock giften
och dricka!
Sade; och henne de nu hörsammade gerna
och lydde,
Och för Odysseus mat framsatte pâ stunden och
dricka.
Sannerlig drack nu och ât mangpröfvade, ädle 0dysseus
250~Ganska hurtigt; ty länge han ej pâsmakat en
matbit.
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Men hvitarmiga Nausikaa helt annat be, .
.tänkte,
Vicklade klädren ihop, och lade i prydelig mulTagu,
Spännde i redet sjelf starkhofviga mulorna,
uppsteg,
Och uppmante Odysseus, och talade ordet, ocь
sade:
255
Gif dig pâ vag, o fremling, att vaudra till
staden ; di£ sedan
Vill i min faders bus, den vises, jag föra, och
menar
Att du blifver bekant med alla de bästa Phaicker.
Dock gor sâ framförallt: — tafatt ej syns du mig
vara, —
Medan vi genom âkrarna gâ och menskornas gar
den*
260 Jemte tärnorna du mellertid, bak mulor och
mulvagn
Skyndesamligen gä; jag sjelf skall visa dig va
gen.
Men sâsnart som vi komme tili sta'n, kring
hvilken en reslig
Ringmar stâr, och en prydelig hamn tvesides om
Staden , '
Dit ingangen är smal; tverodde galejorna va
gen
265 Stange; ty alla de aro förscdde hvarènda med
skürmtak.
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Derstäds ba de ett torg med Poseidons tempel j
...
midten,
Med ditsläpade stenar belaggdt, uppgräfna rar
»
, >
jordtn;
Derstäds taga de vârd om svarta galejornas redskap, , ч
Segel och Jcabbeltag, der ock tillyxa de âror.
270 Ту Phaiekerne vârda si'g .ej om bage och koger,
Utan om Iror och mast pâ galejor, och jemna
. -,
galejor; • ,
Stolte de fara med dessa det duukliga haftet
,• ?
utöfver.
Dessas bitande prat jag vill slippa, att framdeles ingen
Gyckle; ty särdeles finnas i hopen trottsige bjessar.
2Ï5 Och nu kunde väl sâ , oss mötande , säga en
* .. •• . '
pyssling:
Ho är väl han, som Nausikaa âtföljer, den sköne ,
Stâtlige man? [Hvar fann hon en sâdan; säkert
sin make?
Eller kanhända hon förer en irrande hän, frân
galejan
5
Bland laugboeude man; ej finnas nâgra i nejden;
280 Eller ocksâ mäugönskelig gud tili den bedjande
,
kommit,
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Stilen frân himmelen ned, som hon dagarna aj*
la behaller?
Bättre det *r, om hon sjelf har friat, och fàtt
'
sig en make
Aunorstâdes ifran, tyl bon alla Pbafeker föraktar
Här i värt land, som gilja likvgl, bad mânga
och raska. ' '
Sâdant skola de saga, och slikt mig vore bei
skymfning;
Ja, ond blefve jag ock pâ en annan, som detta
beginge,
Hvjlfcen, i trots af fader odl mor, dä ân bada de
Jefva,
Ger sig med karlar i lag, forra fástliga bröllopet hillits.
Fremling, skta du sâ pâ Pitt tal, att du mâtte
med första
Vinna utaf min fader bâd hânledsagujng och hem*
komst.
Nâra till vagen vi hafve Athènes berrliga dun
ge
Af svartpoppel, der iinnes en äng, der välleren
MIs.
Der har jemväl min fader ett gods , och en blomstrande aber,
Jemt frân Staden sâ langt, som man hörer eц
ropandes stämma.
Der mâ du sätta dig ned, och bida éä länge tilN
4
dess vi
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Hunnit komma till sta'n, och min faders boningar uppnâtt.
Men da du kan förmoda, att vi dess bouingar
uppnâtt,
Dâ begif dig âstad tili Phaiekarnes fäste, och
frâga
Efter min fars, Alkinoos', hus, storinodige kon-<
gens.
SOÖLätt det kännes igen, om ock dig viste ett dibarn
"Vagen, ty alldeles ej uppbyggdeS , likhande detta>
i
Andre Phaiekernes bus, ej lika Alkinoos' Ъo-»
ning,
ïljeltens; enär dig im insluta paíátset och gar
den,
Hasta nr sain skyndsamligen dâ, pâ det do ma
komm*
305 Till min mоder* som sitter vid spiseín, i skenet af eldeu,
Tvinnande der sin purpurne trad, ett under att
pâse,
Mot en pelare stödd, bak henné tarnorná 8lt
ta.
Nära till henné ocksâ min faders stol är placerad,
Der han sitter och d ricker sitt vin, odödlig att
pâse.
310 Honom gâr du förbi, och fattar vâr moder om
knäna
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Sedan med händren dina, att hemkomstdagen
du sl.ùilc
Skyndesamligast, glad, fast todde du aldrig sâ
fjerran.
Om bon emot dig är i sin själ vänskapligen sinч .
nad ,
Dâ bar du hopp minsann, att vannerna skâda,
och nalkas
315 Ditt vältrefliga hus, och älskade fädern«jorden.
\
Sedan nu detta hon talt, med blänkandepi'
sken hon pädref
Mulornas spann, som lemnade snart den strömmande floden;
Dessa dugtigt sprungo, och sträckte pa benena
, ,
dugtigt.
Men hon kuskade varligt, att medgforgângarne
följde ,
320 Тarnorna jcmte Odysseus, och njííjade pisken
med klokhet.
Ned gick solen, och de inkommo i herrliga
1 linden ,
Vigd at Athenaie; der satte sig äifitr Odys
seus,
Sttax derefter han bad till dottren af store
Kronion:
Hör mig, du сviga mö, Zeus', aigisbärareris dotier,
325 Na âtminstone hjelp œig, dä aldrig tillförne
du bjelpte
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Den skeppsbrutne, da mig Icringdref danrik Poseidaon!
Unna mig. kär och förbarmad nä Phaiekernes
bygder !
Sa han bedjande talte; nu hörde det Pal
las Athene,
Dock hon ej visade sig för hans blick, ty hon
hyste försynthet
330 För farbrodren Poseidaon, som vredgades häftigt
Pâ gudmaken Odysseus, tilldess han hnnne sitt
hemlaud.
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I n il с h a 1 1.
Efter Nausikaa begifver sig Odysseus till
Staden, och möter pá vagen Athene förklädd, samt
heder henne ait visa s ig kongabofgen, v. 1^36. —
Pit beledsagad, och sedan han beundrat Abuwoos?
palats och parker, nalkas han, bönfallande, drott~
ningens Itnän, och undfägnas herrligen* Men när
öfrige gásterne bortgátt, igenkänner Arete de klä~
der, Odysseus bär, och spörjer, hvadan han kom~
mer% samt ßf hvem han dem erhâllyt , v. 37—239. —■
Odysseus berättar korteligen sin resas modor och
faror; hvarefter konungen lofvor honom skepp och
kamrater tili hemfärd, erinrande honom att ga tili
hvila, v. 340—347.
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&
4 nu han derstäds bad m&ngpröfvade, âdle
Odysseus ;
Men roulasnornas Jcraft tijl Staden förde vfa
jungfru.
Och när kommen bon var till sin fars storstâtliga salar,
Ute pâ garden stilla bon böll, oeb bröderne
rundtom
5 Sällade slg, odödüga like, ccb sedan or re
det
Mnlorna de upspände, och byfcen buro i huSet.
Sjelf hon i egen kammare gick, och elden at
henne
Tände en kammarfru, ApeiraMan EurjmeduSon| frân Apeira fört tverodde galejorne for
dem.
10 Henne tili hedersskänk at Alkinoos hade de utvalt,
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Ту han var alles kong, och som gud atlyddeg
af tylket.
Men hvitarmiga Nausikaa hon i salarna anн
mat;
Hon upptände nu eld, och bestyrde derinne om
qvällsvard.
Upp da Odysseus steg, för att vandra tili sta'u,
oçh Athene
15 Omgjöt tjockaste dunkel, ty väl hon mente 0dysseus ,
Att ej, mötande, nagoц ibland storsinnta Phaie\
ker
Matte med orden skymfa, och, ho han vore,
/
befrâga.
Men da han just var nära, att träda i herrliga
Staden,
Hpnom tili möte kom klarögda gndinnan Ar
thene,
20 Lik en blomstrande mö, med sin vattenkruka i
handen,
Och der stod hon för honomf dâ frâgade adle
Odysseus :
Barn, säg, ville du visa mig vag tili АШnoos', drotteus,
Boningar, hans, som här bland dessa menskor
regerar?
Forty, mängbepröfvad en fremling, hit jag är
kommen
25 Langt frâu ett fjerran land; derföre jag kännef
ej nâgon
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Endaste menska af dem, som Staden besitta och
>
landet.
Ho nom svarade da klarögda gudinnan Athene:
Gerna jag vill dig, fremmande far, det bus, du
mig omber,
Visa, ty konungen sjelf bor vankfri fader min
nära.
30 Men gâ tyst, som du gar, och jag skall vandra
• t
framför dig,
Icke pâ nägon menniska se, ej nägon befra
ge
Forty desse ej stort fördraga fremmande menskor,
Och den som är Jângräga de ej, välkomnande,
hyl|a.
Utan, förlitande sig pa de snabba galejor och
flinke ,
35 Fara de öfver det väldiga svalg; jordskakarn det
nnnat i
Fiinka galejorne äro, som fâgelvingen, som tan
ken,
Talade sä, och förut nu vandrade Pallas
Athene
Sk) ndesamast, och han sen följde gudinnan i
spâre n.
Ho nom Pbaiekerne içke , de skeppsnamnkunnige,
markte,
40 Kommande Staden igenom bland dem; ty icke
Athene

8
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Tillät det, skönlockiga ,

höga gudinnan, som
kolsvart
Dunkel om honom gjöt, med vänliga tankar i
sinnet.
Hamnar beundrade nu och jemna galejor 0dysseus ,
Äfvensom sjelfve bjeltarnes torg oeh murarna
langa,
45 Höga, och välförsedda med pâlverk; under att
pâse }
Mea da de anländt bada till konungeus herrliga
boning,
Började sâ sitt tal klariigda gudinnan Athe
ne:
Detta nu är, du fremmande far, det hus,
do mig omber
Visa; du skall derstäds zeusfostrade konungar
1 finna,
50 Sittande nu tili bords; gâ in du, och intet i
själen
Frukta, ty dristig en tjian är vida battre i al
la
Saker än mesen, ehuru ocksâ han kommit fría
fjerran.
'Aldraförst du drottningen sjelf i salarna träffar,
Och hon är nämnd vid namn Arete, af samma
föräidrar
55 Född, som födde' Alkinoos ock, Phaiekernes
konimg.
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Var ja Poseidaon, jordskakarn, Nausithoos' fa^
der
Forst, och dess mor Periboia, af qvinnor i sköib
het den basta,
,
Yngsta dotier utaf stormodige kong Eurymedon ,
Hvilken beherrskade fordom de öfverbâla Giganter.
60 Men hau störte sig sjelf, och störte det trottsiga slägtet.
Henne Poseidaon sen älskade, hvilken en fa->
der
At storsinnte Nausithoos vardt, Phaiekernes ko^nnng,
Och Nausithoos bief Alkinoos' far och Rhexenors.
Honom Apollon sköt, den silfverbâgige , son»
lös,
05 Nyförmäld i palatset; en endaste dotier han af»
lat,
Arete, som Alkinoos sig utvalde tili ma-*
ka,
Och högaktade henne, som ej högaktas pa jor^
den
Nägon bland qvinnor, som nu, med manner, en
boning besitta.
Sa högaktad drottningen â'r af hjertat, och ä*
rad
70 Bade af drotten Alkinoos sjelf, och de älskade
barjien,

IQ
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Äfvensom folken; de henne, beskâdande, likt
eд gndinna
Städs väkomna med ord, enär i s^den bon
vandrar.
Ту pa ett Ijust förstând hon sjelf allsicke bar
mangel,
Ja, dem hon menar yä\, för de mijnner bi
sher hon sliier.
Om hon emot dig är i sin själ vänskapligen ainnad,
Dâ har du hopp helt visst, att vännerna skâda,
och nalgas
Ditt högtakiga hus, och älskade fädernejorden,
Sedan detta hon tilt, bortgick klarögda
Athene
Til! fruktödsliga sjön , ech lemnade Scherias
Üngder,
Och tili A^henai kom, bredgatiga sta'n, och
Marathon ,
Trädde sâ in hos Erechtheus i fasta palatset.
Odysseus
Kom till Alkiоoos' herrliga slott; och mycket hans
hjerta
Välfde, medan hau stod, förrn kopparne tröskleIi hau nqdde.
Forty likasom solens glans det yar, el.'er mânens
1 högtakigt palais hps Alkinops, modige drotten.
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Yäggarne hitat och ditât af koppar hamrade voro,
AlUfrân trösklen tili fönstret, omkring gick li
ten af blastal.
Insids. dörrar af gull tillstängde det fasta palatset,
Silberne poster stodo чррa den kopparne trösk
len,
{Ю Silfverne var dörrkransen der ofvan , och gyllenc
ringen.
Gyllne â hvardera sidan och silfverne hundar
der voro,
Ilvilka Hephaistos sjelf med skickeligt sinne arAtt

bevaka

Alkinoos'

hu$, gtormodige drottens,
Städs odödlige, städs oaldrade dagarna al
la.
05 Stolar sig stödde mot väggen оcksâ härstâdes
'
och derstäds,
Alltfrân trösklen tili fönstret, och kastade voro
derpfva.1)
Mattpr af finaste slag, skönväfda, qvinnornas
arhet.
Sittande derstäds p]ägade städs Fhaiekernes försfar
Dricka och äta, förty Guds gafvor fi'r âret de
hade.
JQO Gyllene gossar ocksa pa de vältjllfprniade pal
lar
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Stodo, och brinnande facklor en hvar i händer*
ni bade,
Lyiande nätlerna ut för samtliga gäster ¡ hu^
•
set.
Funnos derjemte jemväl i palatsct femtio tär^
uor.
Nâgre af dessa mala pa qvarn den äppliga skiwv
den ,
105 Somlige väfva vid stoln, och somlige tvinna sitt
i
väfgarn ,
Sittande, lika med löfven uti högspensliga pop
pein;
Flytande oljan sin kos frân de täta väfvarna
rinner.
Liksom af samtliga man Phaiekerne skickligast
äro
Att framjaga pâ sjön den snabba gslejan , sä
äfven
110 Qvinnorna sköta sin väf; för andra dem unnat
Athene
Att storstâtliga slöjder förstâ, och hittiga tan^
kar.
Utauför garden en park, helt nära tili por»
tarna finnes,
Stor, fvrhörnig, och rundt deromkring inrättadt
ett stängsel.
Rcsl;ga <rïd derstädes och grönskande vexte^i
parken ,
115 Färon cch äppelträd, skönfruktiga, jem!e gra
nater,
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Grönskande friska olirträd med,- och kostliga
fikon.
Frukten af dem, âr ut âr in, ej nânsin förvissnar,
Tryter ej sommartid eller vinter, men Zephyros
ständ igt
Blaser, och somliga alstrar, och somliga briоgar
tili mognad.
120 Päron pâ päron der fullmognar och äpple pâ
äpple,
Samt vindrufva nppä vindrufvä, och fikon pâ
fikon.
Der mângfruktig en âker ocksâ var ât kongen
planterad ; ,
Finns sâ för drufvorna der inrättad pä slätten
en torkplats ,
Hvilken stekes af soin, oí h somliga drufvor de
skörda,
125 Somliga trampa de ren, och framför vinkarterna
äro ,
Fällande bort blombladen, och somlige börja att
mogna.
Ordnade sängar invid det nedersta gärdet, af;
alla
Slag, planterade äro, och frodas frân âr tili ett
annat.
Källor välla der ttâ, och den ena parken igenom
130 Rinner, i annan led gärdströsklen inonder den
andra
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Gâr till palatset, och der stadsboerna taga sig
vatten.
Sa hos Alkinoos funnos de gudars herrligá
hâfvor.
Der stod, undrande an mängpröfvade, ad
le OdyssensMen sâsnart i sin själ alltsaraman hau hade bеundrat,
135 Öfver trösklen han Steg skyndsamligen in i pa
latset.
Och der träffade han Phaiekernes förstar Öch
drottar,
Hyllande alla med vin välspejande Argosdödarn;
Honom de hyllade sistj enär de tänkte pâ sän
gen.
Huset genom da gick mängpröfvade , ädle Ödysseus ,
140 Svept i dunkel, som sjelf kringjutit honom Àthene,
Tills Aretë traffa han fâtt, och Áíkinoos, kongen.
Men om Aretes knän nil händerna lade Odys' seas.
,
Och da skingrades bort gudskickade dimman frân
.
honom i
Och de fö/stummades alle* när malmen i huset
de sâgo,
145 Hapnánde vid dess blick , och Odysseus ordandé
bönföll;
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Arete, du dotter utaf gudmaken Rhexcnor,
Efter mânga sfrapaser, ditt knä och din make
jag nalkas,
Äfvensom gästerna här, at hvilkà en lyckosam
lefaad
Gudarne unne, och matte ën hvar antvarda ât
barnen
150 Ära) som folket gifva förmar, och i salarna
skatter !
,
Men pâskynden at mig Iedsagning, ait komma
tili hemmet
Snart; tj länge, frân vännerna skild, olyckor jag
lidit!
Sa han Sade j och satte sig hed i askan pa
,
spiseln ,
Bredvid eideh, och alle förstummade blefvo och
tego.
155 Kong Echeneos da , den âldrige , talte omsider,
Han som ibland Phaiekiska män var äldre an
attdrà,
Utmarkt genom Sitt tal > och kände bad gammalt
och mycket;
Han välvillig och klok pâbörjade orda, och sade:
0 Alkinoos, dig ej vackert det är, eller
passar ,
160 Att der borta i askan den fremmande sitter pa
spiseln!
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Desse, ett ord af dig afbidande, sitta och vän*
. ta.
Men du, välan, din gast pa den silfvernaglade
stolen
Bjud uppsitta, och taga sig plats, och heroldernä mana
Strax utblanda oss vinet, att ât blixtglade Kro
nion
165 Ock vi mâ gjuta, som städs de vördiga fremlingar följer;
Skafferskan gifve utaf ritt förrad ât den fremmande qvällsvard!
Men da Alkinoos' heliga kraft det talet
försporde ,
Tog han Odyssçus' hand, den vise och fyndige
drotfens ,
Lyfte frân spiselu upp, och satte pâ blänkande
stolen,
:
170 Sedan plats han begärt af Laodamas , manlige .
sonen ,
Som satt nära intill, och hvilken han älskade
varmast.
Men tvättvatten i skâln ihällde en tärna, och
frambar
I den sköna och gyllne, uppâ tvättfatet af silfver
Vattnet, och dukade der bredevid det fejade
bordet.
175 Ärbara skafferskan hämtade bröd, och satte för
gasten,
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Samt mâng rätter dertill, af allt hvad huset förmâdde.
Men han drack nn och ât mangpröfvade , ädle
Odysseus ,
Och Alkinoos dl tilltalte herolden, och eade:
Potnonoos, utblanda du vin i pokalen, och
kringbjud
180 Ât enhvar i vâr sal, att for büxtglade Kro
nion
Ock vi mâ gjuta, som städs de vordiga fremlingar följer !
Sade ; och Pontonoos utmängde det ljufliga
vinet,
Delte It alla, och gick tili enhvar med bägrarna sedan.
'
Men dä de offergjutit och drnckit e! mycket dem
lvste,
185 Dâ begynte bland dem Alkinoos orda, och Sa
de:
Hören mig samtlige nu, Phaiekernes förstar och drottar,
Att jag mâ säga hvad hâgen uti mitt hjerta be
faller!
Sedan alle sig mättat, begifven er hem for att
sofva;
Men i morgon vi hit inbjude af drottarna Ae
ra.
190 Gästen i salarna skole vi dâ gästpläga, och off
re
Andra Delen.
2
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i
Gudarna herrliga offer, och sen jemväl pâ hang
a Hard
Tänka, att gasten matte förutan möda och Engs
lan ,
Under fix ledsagning, till älskade fädernejorden
Snarligen glad anlända, ehur langväga hau, Su
är,
19t Att han emellertid olvcka ej Uder och ska*
da ,
Form han beträder sin egen jord ; och der mä
han sedan
Lída hvad ödet beskärt, och de stränga gudinnor pâ sländan
Spunuit, da honom födde bans mor, och han
lande tili verldén.
Men em, ibland ododliga en, han frän himlen
är kommen,
200 Förehafva nu Visst här gudarne nâgot helt annat.
Ту städs gndarne forr sig ögonskenligen vi
ste ,
Mär storstätelig festhekatomb tí offrade ât
dem.
Och de gästa hos oss, och, der tí, der sitta de
*
äfven.1
Ja, om en vandringsman dem, ensam, kommer
tili möte,
1
205 Alldeles ej de sig dölja, förty vi äre dem nä
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Liksom Kykloperne äro, och vilde Giganternes
slägtcn.
Ilonom svarade da mângrâde Odysseus, och
sade :
Alkinoos, tänk aunat i själn ; ty icke jag likнаr
De odödliga gudar, som bo i rymliga himlen,
210 Hvarken tili kropp eller vext, men endast dödliga menskor.
Hvilka J Teten inest bland samtliga menskor
bekymmer
Bära, med dem jag ville mig ock jemföra i
hjertqvaL
Lidanden flera ännu jag knnde för eder berätta,
Hvilka jag utstatt alla, igenom gudarnes sändning;
215 Men mig laten im äta, ehuru mycket beängslad.
Ту ej finns skamlösare ting, än den elaka bu
ken
Varit och är, som bjuder, att honom minnas,
med nödtvâng,
Äfven den högligen kränkta, som har stor sorg
i sitt hjerta,
ILikasom jag ocksâ har sorg i mitt hjerta-, men
alltid"
Mig ban befaller lifcväl att äta och dricka, och
bjuder
^~
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i
Glömma alla de qval, jag lidit, och skaffa s ig
mättnad.
Mea et lagen tillreds, att när dagsgryningen synes,
flän ledsaga mig, arme, tili älskade fädernejorden,
Änskönt mycket jag led; mig lifvet mâ lemna,
när godselt
225 Skâda, och mitt hogtakiga hus, med dess folk,
mig förunnats.
Talade sâ; och de alle bans tal berömde,
och bâdo
Hemledsaga den fremmande man, ty rigtigt han
ordat.
Men da de offergjatit och druckit sâ mycket
dem lyste,
.Gingo de öfrige hem hvar och en; ty de längtade hvila, —
230 Men han i salen stannade, qvar, den ädle Odys
seus,
Och bredevid gudsköne Alkinoos jemte An
te .
• Suüo, och tärnorna dukade af anrättningens redskap.
Och bland dessa till ordet dâ tog hvitarmig
Arete,
Ту lifrocken hon kânde och mantelen, skadande
granna
235 Kläderna, hvilka hon sjclf tillverkat med tärnor
na sina.
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Och tilltalande honom hon sade bevingade or
den :
Fremmande man, dig detta jag sjelftillen
borjan mâ frâga:
Ho är du, och fran hvem? Hvem har dig Шderna gifvit?
Sade du ej, att , pâ sjön Irringirrande , hit du
var anländ?
Svarande talade henne da tili mâugrâde
Odysseus:
Svârt, o drottning, det är, att \idt och bredt
.
dig be rätta
Q valen, forty mig manga ha sändt de himmeb
ske gudar;
Dock det säga jag skall, com du mig omspörjer
ach Mgar.
Lângt härifrâ» en ö, Ogjrgia, ligger i hafvet;
215 Dotíren af Atlas sjelf derstäds, svekfulla Kalypso,
Den skönlockiga , bor, och bala gudinnan; hos
henne
Hvarken af gudar besök, eller dödliga menniskor
göres.
Men mig, olycksaliga, dit bortförde en gudmakt
Bnsam, enär med flammende blixt mig snabba
galejan
>0 Zeus, omsvängande, klöf i midten af dunkiiga
hafvçt.
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Der förgingos nu alle de öfrige modige bussar,
Men jag, fattande kölen ataf tverodda galejan,
Kringdrefs dagarna nio, i tionde mürkasic Hat
ten
Gudarne förde mig hän. tili Ogygias ö, der Kabpso,
255 Den skonlockiga, bor, och bâla gudinnan, som
raottog
Kärvänskapligen mig, och älskade, närde, och
loffe,
Att odödelig göra och oföraldrad för evigt:
Men hon uti mitt bröst ej nägonsin bjertat bevekte.
Der jag med ens sju âr qvardröjde, och kläderna städse,
i
í
260 Som Kalypso mig gett, odödliga, vätte med ta
rar.
Men da nu mig snnalkande' kom det attende aret,
Dâ hon jemväl anmante, och bjSd mig resa tili
hemmet,
Antingen Zeus sändt bud, eller hennes sinne
förändrats.
V ' Och hon sände] mig af pä en mângfàst flotte,
och gaf mig
2G5 Mat och ljufveligt vin, och mig klädde i stâtliga kläder,

S J U N D E в Л lï G E IT.

23

Skickade mig jemväl en koitlig och gynnande
kultje.
Sjntton dagar jag seglade fram, och gjorde min
sjöfärd ,
Och pâ den adertoude sig viste de sknggiga
bergen
Fran Phaiekernes land, och för mig da gladde
. ,
sig hjertat,
270 Mig, osälla, ty än sambo jag skulle med mycken
Jemmer, som väckte mot mig jordskakareu Poseidaon,
Som mig vindarna störte uppa, och vagarna
stängde,
Och omätelig sjö i rörelse bragte; men böljan
•Mig, den idkeligt suckande, ej tillstadde att
fardas.
275 Flotten söndersplittrade sen stormrinden, men
detta
Svalg jag simmande for igenom, sâlänge tili
edert
Land mig forde och bringade när bad Hasten
och vattnet.
Här uppstigande dref mig med kraft mot landet
en bölja,
Kastande tili förskräcklig en ort och väldiga
hällar.
Men da vek jag tillbaka , och samm tills ändtlig jag upphann
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Flodens bädd, der jag tyckte mig finna den yppersta platseu,
Fri frân klippor och aliäx, och undaa vinden en
tillflygt.
Upp jag, flámtande, kröp derutur, och gudomliga natten
Pâkom. Jag frân floden, deu himmelborne, ett
stjcke
285 Uppsteg, elumrade in bland buskarna, sedan
omkrlng mig
Lof jag hopat; en gad oändelig söinn pâ mig
'
nedgjöt.
Ser bland löfvena nu, bedröfvad i innersta
hjerta,
Jag helnattligen sof, ocи mGrgons tunden, och
midda'n;
Ned gick tolen , och mig förlät den ljafliga sömnen.
290 Och da varsnade jag din dotters täruor pa
stranden,
Lekande sjelf bland dessa, hon var en gudarnas
like.
Henne jag bad, och hon ej tog felt pâ en dra
pe] ig tanke;
Sâsom du kuapt skull' tro, att en yngre, som
moter eu annan ,
Nânsin gjort; ty de yngre ju städs smâfjoliige
äro.
295 Hon tillräckeligt mat och glödande vin mig
förärte,
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Lät mig bada i floden, och skänkte mig klâderna äfven.
Dette jag nu, sâ angslad jag ai, sannfärdigt be
rättat.
Honom Alkinoos âterigeu geumälte, och
sade :
Fremling, detta likväl tillbörligen icke betank
te
300 Dottren min, att hon dig med de fjenande tärnorna icke
Sjelf ledsagade hit, da du först anropade hen
ne.
Honom erarada da mângrâde Odysseus,
och talte:
Drott, mig derföre ej pâ día dotier trät, som är
vankfri;
Ту i sanning hon mig tilisade, att tärnorna
följa,
305 Men jag rille det ej, af fruktan, och äfven
försynthet,
Att dig, Biâdende slikt, ej hjertat matte förgrymmas ;
Ту \ii nienniskors slägt, hür i verlden hetsige
äre.
Honom Alkinoos Eiterigen genmälfe, och
' ••, ,
sade :
Fremling, Icke har jag ett sâdant bjerta i bröstet,
310 Att det för intet sig harmar ; i allt är lagom det
bästa.
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vid fadren Zeus, och Athenaie, och Apollon ,
Sâdanman, som du är, med likdana tankar, som
, jag bar ,
• - Taga mía dotier at sig till gemâl, och*heta min
svärson,
Dröjande bar; jag gafve dig hns, jag gâfve dig
'»i
egor,
315 Om sjelf droja dig lyste; men dig, ovillig skali
ingen
Bland Phaiekerna balla, ty det ej täcktes vâr
•
.
'far Zeus.
Hemledsagning ât dig, tills morgon, att väl du
det vete,
Sätter jag ut; men du mellertid, af somnen beI
segrad,
Ligg; de i lugnet föra dig fram, tilldess du
. ui
bar uppnätt
320 Fosterjord din, och hem, och hvad eljes
rt
dig mâ vara,
Vore det ock langt fjermare hän an on EuB • .i:f/i •.
boia;
.
Ту de säga, att hon är mest anagsen.¿ som hen. ';
ne
1 Sâgo ¡bland vârt folk, enär blondlock Rhadamanthys
Hâdan till Gaias son, pâ besök, de till Tityos
förde.
325 Desse foro da dit, och lyktade, trötthet föru. .i
tan,

SJIIKBE

SANGEN-

27

Farden pâ samma dag, och hem ankommo pâ
samma.
Sjelf erfara du skall i din själ, hur mina galejor
Stâtlige äro, hur bussarne sjön uppkasta med
aren.
Talte; nu gladdes derât mängpröfvade,
ädle Odysseus;
330 Bedjande sen han sade, och yttrade ordet, och
talte:
Matte, o fader Zeus, dock allt Alkinoos
halla ,
Hvad han lofvat! ât honom uppà fruktgifvande
jorden
Änd lös ära det vore, och jag ankomme till hem*
met.
Sa nu talade slikt mellertid de tтâ med
hvarandra ,
335 Men hïitarmiga drottningen gaf ât tärnorna
uppdrag ,
Bäddar att reda uti förgarden, och purpurne
granna
Mantlar lägga pa dem, och mattor breda der*
öfver, '
Samt ulltäcken derjemte ocksâ, för att svepa omkring sig.
Tärnorna gingo ur saln, och höllo en fackla i
händren.
340 Men da den mjukaste eäOg skyndsamltge bäddat de hade,

7
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Trâdde de fram till Odysseus, och manade ho
nom med orden:
Laga dig nu, o fremliоg, till sänge! ditt
läger är färdigt.
Sade; och honom var högSnskligt att v and ra tilt
hvila.
Sâ nu han sof derstäds mângpröfvade, ädle 0dysseus
345 Uti en pyntad säug, i skygd af den danande
förgard.
Men Alkinoos sof i det inre af höga palatmtf
Ocb bans bàlda gemâl nattläger beredde och sofbädd.
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^Niir sig nu viste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
Hastade upp fran sin bädd Alkinoos' heliga
hjeltkraft ,
Stadsförstöraren ock, zeusfostrade drotten Odys
seus.
Förde sa au dem alla Alkinoos' heliga Ljeltkraft
5 Till Phaiekernes râd, som desse sig ordnat vid.
Skeppen.
Och ditkomna de satte sig ned pâ slipade ste
n ar
№ra hvarandra; kring sta'n dâ vandrade Pallas
Athene ,
Tagande pa sig gestalt af den vise Alkinoos'
herold ,
Redande hemfärd ât stormodiga drotten Odys
seus.
10 Och vid hvarendasie man bon stannande talte,
och sade:
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Skynden er alle, välan, Phaiekernes förstar och drottar,
Bort tili râdsförsaralingen nu, för att höra om
gasten ,
Hvüken оvligen ländt till vise Alkinoos' bo
ning,
,
Irrande hafvet omkring, odödliga lik tili gestal
ten.
15
'
Talande sâ, hon väckte hos hvar dess
hjerta och sinne.
Och af samlade man nppfyllde sig snarligen râBänkar, och mange benud rmde der anskâdade
d rotten ,
Vise Laertes' son; ty öfver honom Athe
ne
Sjelf nedgjutit gadomligt behag pâ hufvud och
skuldror.
SO Honom större att skâda hon gjort, och stoltare
äfven ,
Att karkommën han sâ bos alla Phaiekerna ble I'
ve,
Stätlig, ocь aktningsrärd , att han lyktade lyckligt de lekar
Alia, i bvilka Phaiekernes man skull' försöka
Odysseus.
Men dâ de samlats alle, och hopför sam
lade voro,
25 Dâ begynte bland dem Alkinoos orda, och sade:
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Hören nu, samtlige J Phaiekernes förstar
och drottar,
Att jag säger er det, som. hjertat i bröstet mig
bjuder.
Fremlingen, — icke jag vet, ho han är — har kommit till mitt hus,
Irrande kring hos de östliga män, eller vestliga
3fven;
30 Och pâ sin hemfârd manar, och ber, att säker
ч ф
den blefve.
Lâtom oss da, som vi gjort tillförne, bestyra
om hemfärd.
Forty ingen ännu, eho som kom tili min ba
iling,
Härstäds jemrande länge har dröjt, i vantan p&
hemfärd.
Utan välan, nedhalom tili hafs den srarta galejan,
35 En förstseglerska ; tva och femtio ynglingar ma
ga
Väljas i landet ut, som äro sen gammalt de
'
bäste.
Sedan J ârorna väl vid tofterna samtlige bundit,
St igen i land, och derefter ett mal knapphän
digt bereden ,
Kommende tili vârt hus; jag väl undfägnar er
alla.
40 Detta mitt uppdrag âr tili svennerna; alle J an
Amlra Delen,"

dre
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Skepterbärande drottar derhos till min stätliga
boning
Kommen, pi det vi i satarna mâ den frefflmande pläga.
Säge mig ingeu nej! ock kallen gudomliga sân-

45

gani
Demodokos; ty ât honom en gud gaf rikligen
ljufva
Sângen, ehvad hans sinne ocksä uppmanar att

djunga.
Talande sâ, ball vaudrade Mmst; tillika
, med honom
Drottarne följde; herolden han gick till gudom
liga sângarn. ,
Valde svennerne, tvâ och femtio, hastade se
dan ,
Som han befallt, till stranden utaf fruktödsligs
hafvet
50 Men sâsnart till galejan de val framkommit och
hefvet,
Alle ät hafvets djup uthalade svarta ga
lejan,
Och pâ dell svarta galejan en mast uppreste och
segel ,
Samt anpassade ârorna fast i läderne remmar,
Allt i ordenteligt skick , utspännande segleua
hvita.
55 Henne ote pâ sjon for ankar de lade, och se
dan
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vise AlkinooS' rymliga bo
ning.
Pelaregângarne , gârdar och salarne fylldes med
manner.
[Hopförsamlade, mange der voro bâd' unge och
gamie.]
Far, ett dussin, ât dessa nu lät Alkinoos slakta,
60 Tvâ släpfotiga kor ,
hvittandiga
galtarna
âtta ;
Dessa de flâdde, och skötte och redde en kostelig mâltid.
Nalkades äfven herolden, och bragte den kärliga sängarn,
Älskad af sângmön högt, soin gett det goda och
onda:
Ögonen hade hon tagit, och gett den ljufliga
sängen.
65 Honom Pontonoos bar den silfvernaglade sto
len
Uti gästernas midt, och stödde mot höga kolonnen.
Och pâ en spik upphängde herolden den ljudiga cittran
Ofvanom sangarens hufvud , och lärde med händren att henne
Fatta, och ställde bredvid brödkorgen och prydliga bordet,
70 Bägarn med vin bredevid , att dricka da stauet
befallte.

-

75

80
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85

Desse nu händerna Tackte till redda och fàrdiga
ratter.
i
Men till dryck och till mat när samtlige mättat
sin lystnad,
Sângmön 1ifvade sângarn att qväda om mânDer
nes bragder,
Ur det tjväde, hvars pris uppsteg da tili himmelen vida,
Splitet emellan Laertiades och Peieides Achil
leus ;
Hurn de trätte cu gâng vid gudarnes rikliga
festmäl
Med förskräckliga ord; men männernesr drott Agamemnon
Gladdes uti sin själ, att Achaiernes ädlingar
trätte;
Ту det svaret han fatt uttryckligt af Phoibos
Apollon
Uti gudomliga Pytho, da hau steutrösklen beträdde ,
Spörjande; ty da välfde sig ren olyckornas början,
Genom store Kronions râd, pâ Achaier och
Troer.
Detta nu just högröstige sângaren qvad ;
men Odysseus ,
Fattande purpurne manteln } den stora, med väldiga bander,
Öfver hufvudet drog , och betäckte sitt dcjliga
anlet;
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Han för Phaiekerna blygdes att gjuta ur ögonen*
târar.
Men sâsnart den gudomlíge sângaren slutade
sjunga,
Strök han tararna bort, och drog frân hafvudet
manteln,
Fattade dubbelpokalen i hand,, och ât gadarna
x
vingjöt.
90 Men da han âter begynte, och honom Phaiekernes förstar
Mante att sjunga, — förty ât orden de gladde
sig allá, -г- ,.
Tâ'ckande hufvudet âter, Odysseus började sacfarGjutaцde târar, da undföll hàn dem samtligen
alla,
Men Alkinoos ensam bemerkte och varsnade drotten,
95 Sittande nära bredvid ; tungt suckande honom han horde,
Och sen ordade strax bland roningkära Phaieker :
Hören nu, samtlige J Phaiekernes förstar och drottar,
Redan mättat vi ha med gemensama malet vârt
sinne ,
Samt med cittran, som är en väninna ât rikliga
mälet;
100 Nu mâ vi dcrföre gâ, och fresta pâ kämpaч
s pelea
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Alla, att fremlingen bär förtälje for vännernaäfven,
Kommen till hemmet igen, hur mycket vi audra
besegre
Bade i knytnafsstrid, och i brottuing, i hoppning
och kaр plu pp.
Talaude sa, främst gick han; de eifrige
r
följde tillika,
105 Och pâ en spik upphängde herolden den ljudiga cittran,
Tog Demodokus sedan i handen, och honom nr
' salen
Förde, och gick för sângarn den vag, pâ büken
Phaiekers
Förstar vandrade hän, att kämpaspelen beimdra.
Alle tili torget de gings, och gräselig skarad«m
följde ,
110 Tusende; stodo sâ ynglingar upp bâd manga och
raska.
Steg sâ Akroneós, och Okyalos,

jemte Ela-

treus ,
Nauteus ock , Prymneus , Anchialos , jemte EreFonteue

ock,

Proeus,

tmeus ,
Tboon,

Anabesineos

ock,
Och Amphialos med, Pol} neos' son, Tektoni115 Samt

Euryalos med ,

lik

dens,
Ares ,
ödarn,

menskoför-
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Samt Naubolides med, tili festalt den bâste och
kroppsskick
Bland Phaiekernes man, näst vankfri drott Laodamas.
Trenne toner utaf Alkinoos stego der äfven,
Halios, och Laodamas och gudlik drott Klytonéos.
120 Desse voro de fönts, som gjorde med föttren
försoket,
Samt frân skranket sitt lopp ntsträckte, och alle
tillika
Skyndsamt flöge pâ fältet âstad, att dämmet sig
välfde. Bâst att springa bland dem var vankfri drott
Klvtonéos ;
Likasâ stort för mulorna är förspranget pa lin
dan,
125 Likasâ lopp hau de andre förbi, som lemuades
efter.
Vidare gjordes försôk med deu kroppbetungande
brottning;
Deri besegrade âter Euryalos alla de bä
sta;
Men i hoppande var Amphialos ypperst bland
alla;
Med kastskifvan den ypperste var bland alla Elatreus,
130 Mea Alkinoos' modige son, Laodamas, i näf•trid.
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Sen nц med kämpaspelen enhvar undfägnat sût
sinne ,
Talade sâ Alkinoos' son, Laodamas, och Ba
de:
Vanner, vâlari , âtspörjom den fremmande,
om han af kämpspel
Nagot känner och lärt; tili gestalten han icke
är ringa,
1S5 Hrarken tili lar eller ben, elier bada händerna
, ofvan ,
Eller den eeniga nacken, det breda bröstet; och
ungdom
Sainar han ej; men af mang ofärd hau blifvit
förkrossad.
Ту jag yrkar, att slemare ting ej gifres, an
bafvet ,
Att förbrylla en man, fast vore han aldrig sä
tapper.
140
Honom Euryalos âterigen genmälte, och
sade :
О Laodamas, med rätt och med fog du ordade
ordet.
Gâ nu derföre sjelf , -utmana och egga med tilltai. . 1
Men da Alkinoos' modige son nu detta fSrnummit,
Steg han, och trädde i midten, och talade sä tili
\ •
Odysseus:
145

Fremmande fader, välan, upp fresta du
äfven pâ kämpspel,
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Om du eljes dig lärt; men du borde förstâ dig
pa kämpspel.
Ту ej större beröm at menniskan bief här i lifvet,
Än hvad med föttren hon gjort och med händerna,
nâgonsin gifvet.
Derför vülan im, försök, och skingra ditt.hjcrtas bekymmer !
150 Mer ej längre för dig hemfárden är fjerran , ty
redan
Är uthalad galejan, och redo kamraterne al
le.
»
Honom talte dâ till mängrâde Odysseus,
'
och erarte:
O Lao damas, hvarför, mig skym fände, bjuden J
detla?
Sorger jag bär i min själ fastmera än nâgonsin
kämpspel,
155 Jag som tillförene har strapaserat sâ mycket och
lidit.
Nu jag i eder krets här, efterlängtande hemfärd,
Sitter, och ropar konungen an, och samtliga
folket.
Honom svarte Euryolos da, och smädde i
synen :
Nej, nej, dig jag ej liknar, o fremling, vid nâgon i kämpspel
160 Kuunig, sâdana manga ibland de dödliga Su
llas,
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Utan vid slik en man, som uppâ mângtoftade
, , ,
skeppet
Dväljs, sjomânnernas herre, deder köpsiagare
äro,
Om skeppsladdningen mou, och pâ handele?aror,
na aktsam,
Samt den roffade vinst. Allsicke du liknar en
kämpe.
165
Bistert blickande svarte derpa mängrâde
Odysseus:
Fremljng, du talte ej bra; obäudiga mannen du
liknar.
Aldrig gifver en gud det herrliga jemt ât oss
alla
Menniskor; hvarken gestalt, eller vett, eller taleförmäga.
Till utseendet är den ene ringare Vor
den;
170 Men gud kröner gestalten med ord, och pâ bo
nom de andre
Glade fästa sin blick, och oförfärad hanta.
lar,
Med tacknämlig försyn, bland samlade männerna utmärkt;
Och da i Staden han gar, som en gud anskâda
de honom.
Ar dock âter en ann i gestalt odödliga jemlik,
175 Men för honom behag ej kringomslingar sig
orden.
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Sâ fick du storstâtlig gestalt; en gud dig ej
gittat
Dana pâ annat sätt ; vanvettig är du tili sInnet.
Men mig hjertat du Tetade upp i djupet af
bröstet,
Ordande mot allt skick. Jag ej är okunnig i
kâmpapel,
180 Som du säger; fastmer jag tror mig ibland de
förnämsta
Vara, eâ länge jag litade äa pâ ungdom och
handicraft.
Nu jag är fângslad af sorger och uöd, ty mycket
jag.lidit,
Pröfvande öden i männernes strid, och pâ skräckliga vâgor.
Men mellertid, skönt mycket jag led, vill jag
fresta pä kämpspel:
185 Vsr ju ditt tal hjertbett, och du har mig, or
dande, uppbragt.
Sade ; och rusade fram med manteln , och
fattade skifvan,
Större och tjockare mycket, och stärkere icke sâ
ringa,
Än den skifva, hvarmed Phaiekerne plägado
kasta.
Svängande henne omkring, han sände ur väldige handen;
190 Stetten han hven, och dervid sig hukade ne der
mot jordea
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De, lângrodde Pbaieker 1 ock skeppnamnknnnige
manner,
Vid stenkastet, men den flog öfter de öirigea
marken ,
Löpande lätt or bans hand, och mâlet satte A% thene,
Lik en man tili gestalt, samt talade ordet, och
sade:
195
Fremling, den blinde jemväl nrskiljae det
market isanning,
Trefvande kring; alletcke är det hopblandadt i
mängden,
Utan af samtliga främst; var derföre modig för
striden:
lugen Phaieker binner dig upp , eller kastar förbi dig.
TaKe; nn fröjdade sig mängpröfvade, ädle
Odysseus,
200 Glad, att en sâ välvillig kamrat i kampen han
sporde.
Och med lättare sinñe han strax bland Phaieker• na talte:
Gossar, hinnen nu denna; förty helt snar* ligt en annan
Tror jag mig alonga Hkasâ langt, eller längre
r mahända!
Bland er andra enhvar, som hjertat befaller och
modet,
205 Komme, och freste uppâ , ty J han mig högligea retat,

-ÄTTOHDE

SÄNGER.

-45

Anten i näfstrid, lopp eller brottande — icke
jag vägrar—,
• Bland Phaiekerna alla, förutom Laodamas ensam.
Forty han är min värd; ho rille med rannen
väl strida?
Darlig sannerlig är den mannen och äfven f3raktlig ,
210 Som tili kämpaspelenas strid utmanar en gästI
'
rän ,
Stadd i fremmande land; hau all sin lycka fjjrintar.
Men bland de öfriga ingen jag rägrar, ej heller
föraktar,
Utan i oppen fejd jag viH dem försöka och pröfva.
Ту sa manga som täflingar ges , är jag icke den
sämste.
215 Sannerlig räl jag förstar skönglattade bagen
handtera ,
Forst jag träffade äfven min man, om jag sköte
i hopen
Af fiendtliga man, fast aldrig sa manga kamrater
• .
Stodo mig nära bredvid, och sköto pa männen
med bage.
Philoktetes aliena uti bagskjutningen vann
mig,
220 Borta i Troers land, dâ Achaierne skjöto med
bage.
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Men bland audra jag tror mig vara den aldraförnämste,
Son) na dödlige äro, och äta sitt bröd här pâ
jorden.
Dock med en forntids man jag önskade icke att
täfla ,
1
Ej med Herakles, och ej med Eurytos, Oichaliensern,
225 Hvilka med bagen stridde emot odödliga sjelfva.
, Derför den väldige Eurytos dog si plötsligt, och
nâdde
Ej hog Uder i huset; men honom Apollon förtörnad
Dräpte, ty guden han manade ut att täfla med
bäge.
Men med spjutet jag kastar sâ langt tom ingen
med pilen.
230 Endast om fötterna räds jag, att nâgon löper
förbi mig
Bland Phaiekernes man; ty förskräckligen illa
jag med fors
Bland mang böljornas svall; lifsmedel ej heller pâ
skeppet
Fanus tillräckeligt; derföre ock mig lemmarne
löstes.
Sâ han talte; och strax de vordo förstummade alle,
235 Men Alkinoos svarade ensam, och talte tili dret, i
ten:
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Fremling, emedan hos oss tacknämmeligt
detta du ordar,
Och du i dagen л ill lögga det hjeltemod, som
dig följer,
Vredgad att dender mannen i striden dig vâgade öppet
Шua: fördenskull skymfe bland dödliga ingeu
ditt hjeltmod,
240 Ho som uti sitt sinne förstar, att skickligen
tala.
Men nu väian, hör pa hvad jag sager, att âfven
for andra
•
Drottar du mâ det berätta, enär du i salarna
dina
Spisar jemte den huida gemäln och de älskliga
barnen »
Dig erinrande da vâr mandom, och hurdana
dater
245 Zeus, förunnar ât oss frau fádernas tider be
ständigt.
Ej utmärkte vi äro i näfstrid, eller i brottning,
Men med fötterna löpe vi kringt, storkaxar pâ
skeppen.
Stâds kärälskligt oss 8r festläget, och eittran
och dansen,
'
Ombytskläder derjemte, och varma bastur och
bäddar.
250 Men nu välan , J Phaiekernes dansare, ypperste
alle,
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Skutten, att fremlingen matte for tannerai Bltta
,
berâtta ,
•
Sedan han auländt hem, hur mycket J andrabe/ 4
segren
Bâde i dans och i sang, och i sjöfart äfvensom
kapplopp.
Men till Demodokos man haste , och Ijudi, ч
ga eittran
255 Bringe pâstunden, som finnes uti var boning
förvarad !
Sâ gudlike Alkinoos nu; men herolden han
uppsteg, For att ur kongens palats medbringa den Ijudiga eittran.
Och folkdomrarne , « nio till tal ulkorade , al
le Reste sig; de omsorjde att allt tillbörligen tillgick;
260 Jcmnade nu dansplatsen, och vidgade prydliga
kretsen.
Kom sâ herolden jemväl, och hämtade ljudiga
eittran
At Demodokos; strax han trädde i midteñ; de
raske
Ynglingar ställde sig kring, välkunnige alle i
danskonst;
Slogo den herrliga platsen med föttren; men
drotten Odysseus
265 Skâdade föttrens skiftande sprâng, och forrantes
• , i sinnet.
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Men han knappte pâ cittran, och började
herrligen (junga
Om Aphrodites, den skönkringgördlades älskog
och Ares',
Hur i Hephaistos' rum tillförne de (räffade mo
te
Hemligen ; mycket han gaf , och skändade kongen Hephaistos'
270 Lägerställe och bädd; stras lände tili honom som
sändbud
Helios, hviiken dem sett med Ь a ruinan mängda
i älskog.
Men Hephaistos sâsnart hjertfrätande ordet han
hörde,
Gick han till smedjan gerad, omvälfvande ondt i
sitt sinne ;
Stâllde sa väldiga städet i stocken, och hamrade
fjettrar
275 Oupplösliga, starke, att fast der matte de stanna.
Men sâsnart nu försätet han gjort, uppretad mot
Ares,
Gick han uti sofkammaren in, der sängen var
bäddad ,
Och öfverallt omkring sängstolparna fästade fjet
trar;
Mânga uti takbjelken ocksâ anbragtes frân ofvan ,
280 Fina som spindeltràd, dem ej nâgon knude bemärka
Andre Deleu.
-~- 4
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Bland lycksaliga gudarna ens; fy han gjort dem
sâ listigt.
Sien sâsnart han sitt samtliga svek aubrfaigat
krin 5 bädden,
Latsade han sig tili Lemnos bege, vältrefliga Sta
den,
Hvilken för honom är pâ bela jorden den kärsta.
285 Stod sâ ej heller förgäfves pä vakt guilbetslige
Ares,
Mär Hephaistos han sâg, stormästaren, hemifran
vaudra.
Men till Haphaistos' palats, konstgudens, han ge
nast begaf sig,
Tänd af kärleksbegär för den skönkringgördlade
Kypris.
Hon frân sin far helt nyss, stormäktige drotten
Kronion,
290 Kommen, satte sig ned, men Ares trädde i rummet,
Fattade hennés hand, och talade ordet, och sade:
Kom, kärälskliga, kom; lat oss vandra i sang
med hvaranaan,
Ту Hephaistos ej mera âr hemstadd, atan som
bäst nu
Till vildröstige Sintiers 5, tiil Lemnos, han bortgar.
Sâ han sade; men henne behageligt syntes att hvila,
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och somnade; fjettrarne
kringom ,
De konstgjorde, sig slöto, som smidi mängvise
Hephaistos :
Ej dem möjeligt var att röra en lem, eller lyfta.
Och dâ funno de nog, att de mer undslippa ej
kunde.
300 Itуktb are tvesidsbaltarn pâstund sig närmade dessa,
Atervändande hem, förrn Lemnos jord han beträdde.
Forty Helios statt ju pâ vakt, och saken förkunnat.
Men han kom till sin boning, betagen i innersta hjertat,
Stannade i förmaket, och greps af skräckelig
vrede ,
305 Och rot hiskeligt tili, att han hördes af gndarna alla:
Fader Zeus, och J andre, evärdljge, salige
gudar,
Hit, för att löjliga saker, och ej fördragliga skâda:
Hnru tili mig, som är halt, städs dottren af
Zeus, Aphrodite,
^.Hjser i hjertat förakt, och älskar fcrödaren Ares ,
310 Derför att han är fager och fotnätt; jag deremot
är
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Född ofârdig; roen skuld dertill mig icke ärnSgon
Ann i än föräl drarne tvâ ; o matte de barn ej
aflat !
Men här skolen J 8e, hur de bada nu sofva i
älskog,
Stigne uti mitt läger, och jag, slikt skâdande,
#
harmsnas.
315 Ej jag menar, att framdeles sâ de akola sig Iïggs» .*
Äuskont aldrig sâ kâra ; de skola ej önska tili-.
samman
Sofva; ty listen och fjettrarna här qvarhälla dem
begge,
Tills att fadren It mig brudgâfvan tillfullo bar
godtgjort,
Som ât honom jag gaf för hans dotter, den äreförgätna,
320 Derför aft skön hon visserlig är; men ej ar boa
fastsinnt. .
Sade; och gudarne samlades alle tili kopparpalatset.
Kom sa Poseidaon, jordfamne, och kom sâ Hermeias ,
Den mângnyttige, kom langskjutande drotten Apollon;
Men gudinnorna blefvo enhvar derhemma, af
bljgsel.
325 Allt godts gifvare, gudarne, nu qvarstodo pi
trösklen,
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Och oslâckeligt skratt up^vltktes hos saliga gudar ,
När de.snarorna sago, som ställt mängvise HeI
phaistos.
Och man talade sâ, anblickande närmaste grannen :
Slem ting lyckas ej bra; den lan'gsame Ы'nnèr den snabba;
330 Sa Hephaistos, sâ langsam han är, dock fangade
Ares,
Honom den enabbaste gud bland alia som bo i
Olympen,
Änskönt halt, med försat; och böter skall Ares
betala.
Sâ tili hvaraudra de ordade nu om detta
och annat.
Drotten Apollon da, Zeus' son, tilltalade Her
mes:
/
335
Hermeias, Zeus' son, a 11 1 godts förlänare,
sändbud,
Ville du väl ocksa, i väldiga fjättrarna fängslad,
Sofva i sängen bredvid den gyllene Aphrodi
te?
Honom svarade sen budbäraren , Argosdräparn :
O, att det matte sâ ske, langskjutaude konung
:
Apollon;
340 Sköut mig fängslade ock tre ganger sâ väldiga
fjetlrar,
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Och J gudar sagen dorpâ, och gudinnorna al
la,
Skulle ändock jag sofva hos gyllene Aphrodi
te.
Sade, och skratt uppväcktes ibland odödliga gudar.
Dock Poseidaon ej skratten betog, men Hephaistos hau ombad,
345 Den konstkunnige idkligt, att lösa fjettrade Ares ;
Och tilltalande honom, han sade de vingade or
den :
Lösgif! Lofva jag vill, att denne, pâ satt
' ,du befaller,
Bland odödliga gudar betalar dig allt som är bil
ligt.
Ryktbare tvesidshaltaren da tilltalade hoч
nom:
350 Ej, o Poseidaon, jordfamne, du detta mig em
bed!
Uscl är borgen minsann, da för uslingar borgen
är gifven.
Huru skulle jag nâgonsin dig bland gudarna binda ,
Ginge nu Ares fri, [undslippande skulden och
fängslet ?
Honom Poseidaon, jordskakaren, svarte och
sade:
355 l£det fall, o Hephaistos, att Ares, vagrande
skulden,

(

ЛТТОNОЕ SÄNGEN.

55

Rymmer, och gar sin kos, sjelf v!U jag dig
skulden betala.
Rjktbare tvesidshaltarn igen sâ svarade
honora :
Ej gär an, elter höfs, att säga ett nej till din
talan.
Sagdt; och Hephaistos' kraft frân fjettrarna
gjorde dem fria.
360 Knappt ur sitt fângsei ännu, det väldiga, löste
de voro,
Forrn de rusade upp, och han tili Thrake begaf
sig.
Men skrattkär Aphrodite tili Staden Paphos pâ
Kypros
Lände, ty der hon hade en lund och ett doftande altar. .
Der nu Chánterne tvâdde, och smorde med heliga oljan
365 Henne, en sâdan, som häftar uppa städs varande
gudar;
Klädde i tjusande kläderna sen, ett ander att
skâda.
Sâdant allt högröstige sängaren qvad; men
Odysseus
Gladdes uti sin själ, âhörande, äfvensom an
dre
De lângrodde Phaieker, och skeppnamnkunnige
manner.
370
Mea Alkiuoos bjöd Laodam^s och Halios
sedan,
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Att belt ensarne dansa, ty ingen med dessa sig
mätte.
När de i häudreu alltsâ den graоna och purpur
ne bollen
Tagit, hvilken at dem kouetskicklige Polybos
virkat,
Honom den ene slungade upp mot skuggiga
meinen,
375 Bojd baklänges; frân marken at böjden e\ fugad,
den andre
Lätt tog lyra, förrän bau nalkades jorden med
föttren.
Men dâ de pröfvat h varan, att rakt upp kasta
med bollen,
Sedan begynte de dansa uppâ mängnwande jor
den ,
Vexlande ofta ; de öfrige ynglingar klappade
takten,
380 Staende kring i en krets, och ett skräckeligt
väsende uppstod.
Men till Alkinoos talade da den adle Odys
seus:
. -.
Kong Alkinoos, du, utmärktast bland samtliga folken,
Visserlig skröt du derom, att dansarne vore de
bäste;
Visserlig allt är sannt; mig skâdande häpnad betager.
Talade sâ; och sig gladde Alkinoos' heliga
hjcltkraft,
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Och hau ordade strax bland roningkära Phaieker:
Hören mig, saffltlige J Phaiekernes forstar
och drоttar ;
Denne fremmande man mig s.jnes ganska förStändig ;
Derföre gifvom ât honom ocksâ gästskânk, som
sig höfves !
300 Ту tolf äro uti xfct land storstâtlige koнgar ,
Hvilka som forstar regera, och sjelf jag den
trettonde räknas.
Honom bringen enhvar rentvättad mantel och
lifrock5,
Samt derhos en talent utaf högskattade gnllet.
Lâtan oss mangrannt strax allt hämla, att, detta
ihandom ,
395 Glad i själen, vârt fremmande sig infinne tili
mâltid!
Men Euryalos bör med ord försona och skän>
ker
Honom, emedan han ord, som icke sig egnade,
talat.
Sâ han sade; och alle dertill bifölio och
mante,
Och enhvar afsände, att skänkerna bringa, sin
herold. Men Eurvalos nu genmälte, och svarade ho
nom :
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Kong Alkinoos, du utmärktast bland samtliga folken,
. Ja, jag den fremmande skall försona, sasom du
bjuder.
Detia svärd jag vill ge, allkopparne, hvarvid ett
silfver
Faste befinns, och hvars balja sig kringomslingar af nyskärdt
405 Elfenben; för honom utaf stort тarde det blif1
ver.
Sagdt; och han lade i händren det silfvernaglade evärdet,
Samt tilltalade honom, och sade de vingade or
den :
Hell dig, fremmande fader, ifall ett sârande uttryck
Fallit hafver, sâ matte det strax bortföras af
stormen !
410 Men dig gudarne unne, att skâda gemâlen, och
nalkas
Hemmet, emedan, fran vännerna skild, sâ länge
du ängslas.
. Honom svarande talade tili mângrâde 0'
dysseus :
Hell dig, âlskade, ock! dig gudarne säLhet förunne !
Och ma framdeles du ej nâgonsin komma att
sakna
416 Dette svärd, som du gaf, sen mfg du försonat
med orden!
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Sade; och hängde pâ axcln det silfvernaglade svärdet.
Ned gick solen, och nu aulände de herrb'ga
skänker,
Som till Alkinoos' bus de balde herolderne bu
ro.
Sedan
togo emot vankfrie Alkinoos' soner,
420 Och hos vördade medren de herrliga skänkerna
lade.
Främst bland samtliga gick Alkinoos' heliga hjeltkraft;
Meli de komme« och satte sig ned pâ stolarna
höga,
Och tili Arete talade da Alkinoos' hjeltkraft :
Bär hit, maka, ett stâteligt skrin, det bâsta
af alla,
425 Och lâgg äfven deri rentvättad mantel och lif, rock.
Värmen derjemte kopparn pâ eld, och koken sa
vatten,
Att, da han badat", och sett de välförvarade
skänker
Alla, som hit vankfrie Phaiekerne hurit ât honom,
Drotten vid malet förnöjs, ahörande ljudet af
t
sângen.
430 Jag skall gifva ocksâ denhär konsfgjorda poka
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Gyllne, att ban, vid minnet af mig, ma dagarna
Offergjuta i salen ât Zeus, och de öfriga gudar.
Sade; och Arete bland samtliga tärnorua
talte,
Att med det snaraste ställa pâ eld den väldiga
kitfelu.
435 Men pa flammande eld badkittelen äfven de ställde ,
Hällde vatten deri, och hämtade reden, och tän\ de.
Eiden om kitteine buk kringsmög sig, och vattnet
blef uppvärmdt.
Nu mellertid Arete ât frem lingen. prunken
de ekrinet
Bar ur gemaket, och lade deri storstätliga skänker ,
440 Klädebonad och gull, sот honom Phaiekerne
gffvlt.
Sjelf hon lade dertill en mantel och kostelig
Hfrock,
Och tilltalade drotten, och sade de vingade or
den :
Se nu om locket sjelf, och sno skyndsamligen remmen,
Att man pa vägen dig icke bestjäl, enär du mâhända
445 Sofver i ljuflig sömn vid farden pä svarta galejau.
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Men när detta nu hört mângpröfvade, adle
,
s
Odysseus,
Genast han passade locket, och fort den virita
do remmen
Snodde, som honom lärt tillförene mäktiga Kirke.
Hushâllstärnan jemväl strax manade honom att
bada,
450 Och nedstiga i karet; han skâdade glad i sitt
,
sinne
Varrat badvatteu; ty ej han plägade sköta sig
ofta ,
Sedan Kalypsos has, skönlockiga nymfens, han
lemnat:
Berstäds , Hksom en gud, fortfarande skötsel han
hade.
Honom da tärnorna först rentvättat, och smörjat
med oljor
455 Sedan, och mantelen skön kringkastat, och rocken
derefter ,
Steg han utur badkaret, och tili \indrickande
mannen
1
Gick. Men Nansikaa, som egde af gndarna
fägring,
Stannade vid dörrposten uti starkbyggda palatset,
Och med ögonen skadade an, förvânad, Odysч
seus,
'
460 Samt tilltalade honom, och sade de víngade or
den :
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•
Hell dig, fremling; en gang «la du vistas i
fädernelandet ,
Glöffl ej mig; ty du mig bar främst för Ii fret
att tacka.
Henne svarande talte dâ till mangrâde 0dysseus :
Nausikaa , stormodige kong Alkinoos' dot
ier,
465 Unne nu det mig Zeus, högtdundrande maken
ât Here,
Att jag hem anländer, och hemkomstdagen Ъeskâdar !
Der ock skulle jag dig, som en gud, anropa med
böner
Dagarna alia, förty mitt lif, o jungfru, du frei
ste.
Sade; och satte, sig ned pâ en stol vid Al•
•
kinoos, kongen.
470 Ren anrättningen delade desse, och blandade
vinet. .
Närmre herolden da kom, medbringande älskliga
sängarn,
Demodokos, bögt ärad af folken, och honom han
satte
.
Midi i gästernas krets, och ställde vid boga kolonneu.
Men till herolden talade nu mangrâde Odys4.
seus,
475 Sedan han skurit ur ryggen en bit — och lemnat det mesta —
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Fâ hvittandiga galten , och rikliga istret Vаr
kringom :
Tag nu köttet, herold, och gif, att han
matte det äta,
At Demodokos der! fast ängslad, jag honom vill
fägna;
Ту hos jordiska menniekors släkt ja sângarne
äro
480 Bade af vördnad och tack delaktige städse, eemedan
Sangmön toner dem lärt, och sângarnes släkte hon
älskar.
Sade; her olden han bar och lade ihändren
pa hjelten
Demodokos» som tog det emot, och i själen förnöjdes.
Desse nu händerne räckte tili redda och färdiga
rätter.
485 Men till dryck och till mat när samtlige mättat
sin lystnad,
Till Demodokos talade sâ mangrâde Odys
seus :
Demodokos > dig prisar jag mest bland
dödliga alla;
' Sangmön lärde dig visst, Zens' dotier, eller Apollon ;
Ту oândelig sannt du sjunger Achaiernes 5de,
490 Alit hvad Achaierne gjorde och äflades, aШ hvad
de ledo,
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Liksom du e)elf närvarit minsann , eller hört af
en annan.
Men byt âmne likväl, och besjuоg den prydliga
hästen,
Hvilken Epeios af trä hopfogade, jemte Athe
ne,
Och sa till borgen bragte försâteligt adle Odys4
sens,
495 Fjllande npp med man , som liions flete fürstörde.
Om míg detta do ock med sanningen enligt be(
rättar ,
Skall bland samtliga menniskor jag förtälja pàatunden ,
Нorи bevâgen en gud gudomliga sangen dig gifvit.
Sade; och manad af gud hau begynte och
öppnade sangen ,
500 Tagende vid derstäds, der uppâ välloftade skeppen
Stigne , seglade bort , sen eld de i tâltena tastat,
Alie Argeier; de andre dl redan med bâlde
Odysseus
Sutto i samlade Troenies k rets , omhöljde af
hästen;
Förty Troerne den uppsläpat sjelfve pâ bor
gen.
505 Der stod hästen, och mângt de sprákade ЫШ
\
och ditât,

HOMERI

ODYSSEA

SVETHICE REDDITA

quam
VENIA AMPLISSIMAE FACULTATIS FHILOSOPHICAB >
AD IMPERIALEM ALEXANDREAM IN FENNIA
UNIVERSITATEM

PHAESIDE
AXELIO GABRIELE SJÖSTRÖM
Literaturae. Graecae Professore Publico et Ordinario

p. F.

r

RE8PONDENS
CAROLUS FREDRICUS WILHEbMUS FORSTEN
Tayastensis
In Auditorio Philos, die 29 Oct. 1836
h. a. m. c.
TOMI

SECUNDI

Partícula Quinta

HELSINGFORS1AE
EX OFFIjSINA TYPOGRAPHICA FRENCKELIJANA.

'Aarçu flin yfiuvçcûGi nul itçù ximla о&\r¡д,
'AÇovu <Sivr¡aag, 'ifinvçog r¡¿Xcog.
'T/îvotiÔIovg tf ¿yflt¡dov ánr¡fiúlduviv "ft'(it] ç o g *
Лицпцoтvoу fiovamv qityyog úvao%ótitvog.
.

AESiNIAAS TAPAN11N02.

ATTONDE SANGEN.

65

Sittande rundtomkriоg ; tre meningar voro i omlopp,
Anten att klyfva det hâlkade trä med bitande
kopparn ,
Eller pâ bergets spets uppsläpa, och tsörta {ran
stalpet,
Eller till gudars försoning det väldiga belâtet
lemna :
510 Sâsom ocksl var bestämdt, att sedan bringas i
rerket.
Ту, att förgas', var ödet, sâsnart sôm Ilion
hyste
Väl diga hästen af trâ, der alle de bäste Ar
geier
Sutto, beredande död och förderf ât Troiska
manner.
Äfven sjöng han, hur Staden Achaiernes söner
förstörde ,
515 Lemnande hâlkade sveket, och hoptals krupne ur
hästen;
Sjöng, hur den höga Staden föröddes af en och
af annan,
Men att Odysseus till Deïphobos' hus sig be
gibt,
Väldig som Ares sjelf, med gudlik drott Menelaos.
Sade, att, sedan ban der uthärdat den betaste
striden ,
520 Hade han segrat omsider, med hjelp af stoita
Athene.
Anata Helen,
5
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Detta nu sjong högröstige sângaren, medari
Odysseus
Çmaktade; kinderna vättes af târar, ur ögonen
runna.
Liksom en qvinna begrâter den älskade maken,
hon famntar,
Hvilken framför sin stad och sitt folk har stupat i striden,
525 Värjande obarmhertiga dan fran barn och hem. . Och da sin man hon döende nu och sprattlaude
skâdar,
Störtad pâ honom hon jemrar sig högt, men des. # •
se bakefter
Huggande pa med spjuten sâväl i rygg "som i
aviar,
Med sig slâpa slafvinnan, ait mödor lida och
jemmer,
530 Och af den ömkansvärdaste sorg dess kinder for- 1
vissna r
Liksâ Odysseus eck gjöt ömkliga tarar ur ögat.
Orâtande nu derstäds undföll han väl alla de
andra,
Men Alkinoos ensam iakttog honom och mark
te,
Sittande nära infill, samt hörde den suckande
mannen,
535 Och da talte han strax bland roningkära Phaieker:
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Hören mig samtlige J, Phaiekernes förstar
och drottar,
Och Demodokos fyste jemviü sin klingande cittra;
Ту helt säkert alia till lags ej qväder han detta.
Frân den stunden, vi spise, och herrlige sângara
begynte,
540 Frân densamma hörde ej upp med jemmerlig
klagan
Fremlingen här; hans sinne har visst stor smärta
betagit.
Derför han tystne, välan, att lika vi alle mâ
fröjdas,
Värdar ej mindre an gast; ty sa är det vackrare
vida.
För vâr aktade gast allt detta ju äfven bestyrdes,
545 Hemledsagning och skänker, dem vi vänskapligen gifve.
Är ju i broders ställe euj gast, en bedjande fremHng
For hvar dödlig som har den ringaste känsla i
\
hjertat.
Derföre mâ du ej nu omhölja med listiga tankar
Hvad jag dig an tillspörjer ; det hofs dig bättra
att tala.
550 Sag mig det namn, hvarvid dig kallade moder
och fader,
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Samt de andre, som bo i er stad, som bo i dess
grannskap.
Ту ej fumes bland menniskor en, som är alldeles namnlös,
Vare han slem eller god, sâsnart ban allenast är
boren;
Utan fiiräldrarne ge ât enhvar, enär som de framfödt.
555 Säg mig tillika ditt fäderneland, din stad, och
din folkstam,
Att dig, pâ eget berâd, dit matte galejorne brin. ,
gaForty hos Phaickernes folk styrmänner ej äro,
Roder ej heller, och slikt, eom finîtes pâ andre
galejor.
Utan männernes tankar och bâg af sig sjelfve de
kann a ,
560 Känna de samtlige menmskors städer derjemte
och feta
Akrar, och hafvets sval g de ofver fara i blin
ken,
Kringomhöljde af locken och moin; och aldrig
den minsta
Fruktan de ha, att lida förlust, ej heller förlisa.
Men tillförne en gâng min far det horde jag
^
eäga,
665 Nausithoos, som förm alte, att mot oss vore Po
seidon
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Vredgad, emedan àt alla tí äre behjeipsame följsmän.
Sade att guden en gang Phaiekernes bästa galeja,
Mär frân en följfärd hon hemvänder p| dunkliga hafvet,
Krossa skulle, och stan ombölja med väldig en
klippa.
570 Ordade sâ den gamie, och det fullborde nu
i
guden,
Eller vare det ock ogjordt, om hans sinne eâ
täckes.
Men du , välan , ' mîg detta förtälj och noga berätta ,
Hvar du irrat omkring, och till hvilka länder du
kommit,
Säg om menskorna sjelfva, och välbefolkade städren,
575 Anten de barde och vilde, och orättrâdige va
rit,
Eller ocksâ 'gästkäre, och haft ett gudeligt sin
ne.
Säg ock, hvarför du grâter, och jemrar dig innerst i själen,
1 ,
När om Argeiers du hör, om Troers och Da
naers öde.
Gudarne slikt förderf ât menniskorua gjort och
beslutit,
580 Att för efterkommdnde ock ma1 finnas en tísa.
>
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Foil da kanhända for dig vid Шon äfven en
slägting,
Anten en tapper mag eller svärfar, bvilka bland
alla,
Efter vâr egen stämma och blod dock âro oss
dyrast ?
Eller kanske en tapper kamrat, välfiiiigt emot
. dig
585 Sinnad? Forty alls icke är sämre än sjelfvaste
brodren
En kamrat att värdera, euär ban visliga tan
ker. ,
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Innehäll.
Sedan Odysseus yppat sitt namn och fademesland, v. 1—38 — , omtalar ban de vexlande öden
och olyckor, for hvilka han med de sina, under hemresan frán Troia, alltid varit utsatt. Till en
hörjan eröfrar han väl staden lsmaros, men be
segras sedan af Kikonerna, v. 39—61. — Derefter
drifves han af en vid Mal ei а ирркommeп storm
till Lotophagerna, v. 62—104. — Frán dem кommer han till Kykloperna, qvarlemnar de ofriga följeslagarena pâ en nära belögen o, och beger sig,
atföljd af endast tolf, tili Polyphemos, ». 105—
230. — Denne uppslukar i tre mal sex af kamraterna, men Odyssevs utsticker Kyklopens endä öga,
och räddar sig med största lifsfara dârifran, v.
231—566.
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Honom svarande talte da tili mângrâde Odys
seus-:
Kong Alkinoos, du, utmärktast bland Samtliga
folken ,
Vackert isanning det är, att fa ahöra en sadan
Sângare, likasom der.ne, tili rösten gudarnajemlik.
5 Ту jag yrkar, att ljufvare sak i verlden ej fio. nes ,
( '
Än när glädje och fröjd sig samtliga landet bemästrar ,
Medan gästerne lyssna i rummen tili sangarens
stämma ,
Sittande man vid man, och bredvid sta bordena
fulla
Bade med bröd och kött, och ur blandningsskâlen en munskank
lO Vinet oser, och. bjuder omkring och i ba'grarna
hâller:
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Detta i "sinnet mig synes det aldravppersta va
ra.
Men nu lyster din hag, att om suekiga smârtorna mina
Fraga, pâ det jag, jemrande, ma an sucka dessmera.
Hvad vill jag först, hvad sen, brad тill jag ytterst berätta?
15 Ту de himmelske gudarne gett ftiig manga bekymmer.
Nu vill jag^först er säga mitt namn, att detta J
, •
äfven
Veten, och jag framdels, undsluppen den grufliga dagen,
Vare ât er gästvän, skönt fjerran beboende ba
sen.
Jag Laertiades är, Odysseus, bland menniskov
ryktbar
20 För alltaliga funder; , tili himmelen stigit min
ära.
Och jag pa lthaka bor, det välbeskadliga ,
hvarest
Neriton-berget fínus, löfruskande, resligt, och
manga
Öar i trakten bebos, belt nära den ena den an
dre,
Dulichion, och Same, och det skogbevexta Zakyuthos.
25 Aldraöfverst hon sjelf, lagländt, är i hafvet be*
lägen ,
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Vesterut (särskilt de andre mot morgonrodnan
och solen),
••
KHppig, likvâl en god gossaflerska är bon, och
icke
Vet jag en ljufvare ort, an hennes bygder att
skâda.
Visst qvarhöll jnig derbort a Kalypso, den ädía
gudinnan, i
30 Giljande sig till gemâl, i de hâlkade grottorna
länge;
Liksom pà samma sätt Kirke mig i salarna qvar
höll,
Giljande sig till gemal, den listiga, hemma pâ
Aia ,
Men dock alldeles ej mitt hjerta i bröstet de
rörde :
Derföre ljufvare intet än fäderneland och föräl1
drar
35^Finns, ângkönt en kostçlig gârd langt borta man
äfven
•
Egde uti ett fremmande land, fren föräldrarna
fjerran.
Dock mângsorgliga färden jag vill dig uu äfven
berätta,
Hvilken mig Zeus pâsände, dä hän frân, Troia
jag reste.
Förde sâ vinden mig frân Ilion till de Kik oners
40 Fäste, lsmaros, först, som jag ödde och dräpte
dem sjelfva.
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Jagande hustrurna med ur staden och skatterna
manga ,
Delíe vi allt, sa att ingen mig gick förlustig sin
andel.
Dâ isanning att fly med ilande fötter oss al
ia
Manade jag, men de dararna mig hörsammade
icke.
45 Utau de drucko der vin, och slaktade bredevid
stranden 1
Mânga far, och derhos släpfotiga, bornade
oxar.
De bortlupne Kikonerne nu mellertid de Kikoner
Ropte, som voro dem grannar, och tapprare äfven och flere,
Boeade pâ fastlandet, och kunnigc att frän en
hästvagn
50 S trida med manner, ocksâ fotkämpar, om sâ Ьоhöfdes.
Mange de komшo, som blommor och blad utspricka om varen,
Tidige; da frän Zeus ett bistert öde förbidde
Olycksaliga oss , mângfaldiga smarter att «tstâ.
Stannande, striden de stridde invid de snabba
galejor,
55 Och plskjoto hvaran med kopparspetsade laaear.
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Medan morgonen grydde, och heliga dagen sig
ökte,
Höllo vi stând, och försvarade oss, shont flere
de voro;
Men när Soleu sig vände mot oxafspänningens
timme,
Da Kikonerne drefvo pa flygt oss, slagna Achaier.
60 Sex fotbrynjte kamrater ifran hvarenda gaFöllo; vi andre Hkväl vâr död undgingo och o>
färd.
Dan vi seglede vidare fram med bedröfvade hjertan,
Glade ur hotande död, med förlust af kära kam
rater.
Ej mig vidare dock tverodde galejorne fo- I
vo,
65 Form tre ganger enhvar af d« arma kamrater
vi ropat,
Hvilke pâ fältet stupat, utaf Kikonerna dräpte.
Men molnskockaren Zeus pasände galejorna nordvind,
Jemte en hisklig orkan, och med moln tillika betäckte
Bade vatten och land; ne d störte frân himmelen
natten.
70 Fram galejorne nu, bradstöstade, drefvos, och
seglen
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Piskade vindens kraft i trenne bitar och fyra.
Segleu lade vi ned [pâ galejorna, fruktaude ofärd ,
Och dem sjelfva emot fastiandet rodde i brâdska.
' " Nätterna tvâ och dagarna tvâ der idkeligt stäudigt
?5 Lâgo vi, taraude själn med trotinad och sorger
tillika. ,
. .
Men da den tredje dan skönlockiga Eos beslutat,
Reste vi masterna upp, samt satte oss, Iiissande
h vita
Seglen; och vinden styrde och rormän vara galejor.
Nu helbregda jemväl tili fädernejorden jag kommit,
80 Men mig bölja och ström, da omkring Maleia
jag vände,
Gynnad af Boreas jagade hän, och dref frâa
,
Kythere.
Sedan i dagarna nio mig förde förderfliga vindar
Üfver den fiskiga sjön; pâ den tionde dock vi
bestego
Lotophagernes jord, som spisa den blommigi
spisen.
85 Derstäds stego vi alia i laud , och oste oss vatten.
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Strax kamraterne togo ett mal vid de snabba galejor.
Men sàsnart vi oss mättat med mat och derjemte med dricka,
jag kamraterna ock afsände, att gâ óch bespo'rJa' —' .
.
Väljande ut tva man, och heroldèn jag' gaf soin
den tredje —
90 flvilka de manner voro, som brüd förtärde i lan
det.
Och bortgangue de strax anträifade de Lotophager.
Och Lotophagerne ej anstamplade vara kamra
ter
Ofärd, utau gâfvo dem alla att smaka pâ Lo
tos. ,
Щ som utaf den ljuüiga Lotos mande förtâra,
95 Ville ej aterberätta , ej heller vända tillba>
ka ,
Utan de önskade der tted Lotophâgèrnes man
ner,
Spisaude Lotos, städse förbli, och glömma sin
hemfärd.
Dessa med vâld jag förde tili skeppen, eliuru de
greto,
Och denl, släpande, bandt vid hâlkade skeppenas
tofter,
10O Men de tillförlitliga andra kamrater jag man• •«
te,

80
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Skyndesamast att stiga om bord pâ de snabba
galejor,
Att ej nagon skull äta af Lotos och glömma sin
hemfärd.
Stras de stego om bord, och pâ to iterna saue
sig neder,
Alle i Tad, och den grumliga sjön med ârorna
slogo.
105
Dan vi seglade vidare fram med bedröf^
• vade hjertan,
Och till Kjklopernes land , de öfvermodige,
fräckes
Eommo, som, sig förlitande pâ odödliga gudar,
Hvarken plantera med händren en planta, och
plöja ej heller,
Utan det allt osäddt, oplöjdt uppvexer hos dee
sa,
110 Hvete och korn ocksa, tillika med rankor, som
alstra
Det stordrufviga vinet, utaf Zeus' skurar färökadt.
Ej râdplägande torg hos dem man finner, ej
lagar,
Utan alia bebo högresliga bergens top*
par,
Och der hâlkade kulor; enhvar är domare öfver
115 Egen hustru och barn, och de varda sig ej om
hvarandra.
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Da fanns Ingen som gittade ön

83
med ögonen

varsna ;
Icke de - väldiga vâgor, som välte mot kusten vi
heller
Skâdade, innan vid land sköntoftade skeppen sig
lade.
Sen de nu laggt sig vid land, nedtogo vi samtliga seglen,
150 Och vid hafvets bränning jemväl utstego vi sjelfve.
Sedan vi der utsofvit, vi bidde gudomliga
Eos.
tidiga, rosenfingrade
Eos,
Stroko vi ön omkring öfverallt, Och beundrade
henne.
Drefvo sâ nуm ferne upp, Zeus', aigisbärarens,
döttrar ,
155 De bergboende gettren, att kost kamraterne fin
geKrokiga bâgarna strax och derhos langskaftiga
spjuten
Togo vi oss frân skeppen, och sen, tre faidigt
fördelte ,
Sköto; och genast eu gud oss gaf tillrâckeligt
vildbrâd.
Mig ätföljde galejorna tolf, och pâ hvarje af
dessa
1G0 Nio getter i lott utfôïlo ; sjelf tog jag mig
tio.
När sig nu viste

den
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Sa vi degen igenom, intill nedgaende So
len,
Sittande njöto det rikliga kött och det ljufliga
vinet.
Ту galejornas vin, det röda, var ej uppdrucket ,
Utan der famis ännu \ ty euhvar vi pâ ankrarna
rikligt
165 Tappade , dâ Kikonernas , heliga fäste vi to
foNu vi markte Kyklоpernas land belt nära intill
oss ,
Märkte röken, och rösten af dem och af fâren
och gettren.
Men dâ soi gick ned och tillika mörkret oss pâkom ,
Samtliga lade vi oss, vid hafvets bräuning, att
hvila.
170 Men da sig viste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
Dâ ock ställde jag tili folksamling, och talte
bland alla:
Bid en J öfrige hir, mig tillförlitlige följsmän ;
Men jag sjelf med mitt skepp och kamraterna
mina vill hädan
Resa, och väl utforska demder, hvad menskorde
äro :
175 Öfvermodige, vilde och
orättrâdige,
eller
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Obetydlig en ö der stracker sig utanför ham. , nen,
Hvarken nära Kyklopernes . land, och fjerran ej
s.
heller;
Skogig är hon; och derstäds otalige getterne födas
Vilde; förty dem menniskospär bortskrämma ej
nansin ,
120 Ej der heller omkring gâ jägare, hvilka i skogen
Lida strapaser manga, besökande bergenas toppar;
Èj upptas hon utaf fârhjordar, och icke af plogland ,
Utau hon är osâdd , oplöjd i dagarna al
la,
Öde pâ man, och närer de bräkande getter
allenast.
125 Ту rödkindiga skepp dem ega Kykloperne in
ga» Ej skeppbyggaude man der finnas, hvilka dem
gjorde »
De vältoftade skeppeu, som -skulle bestyra om
allting,
. Farande kring tili menniskors städer , som männerne pläga,
Öfver sjön pa galejorna, en besöka den audra ,
130 Hvilka dem ock tillskapte af ön vältreflig en bostad.
Andra Del с и,
6
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Ту hon ej 8r oländig, och gafve väl frukter hvar
*
ârstid.
Ту 'der ângar man ser vid stranden af grumliga ha fvet,
Fuktiga, mjuka, och rankorna der everdlige vore»

Lucker är der hvar vret, och i sinom tid man
beständ igt
135 Skure en rikelig gröda, förty bögst fet är dess
jordmon;
Ock vällemplig dess hamn, sa att babel man icke
behofver,
Ej utkasta ett ankar, ej akterlinorna bin
de,
Men, anlöpande blott, qvarsfanna sâlânge de sjö'
ffiäns
Sinne manar dertill, och vindarne börja att bla
sa.
14Ó Och i hufvat af hamnen det klaraste vatten sig
gjuter,
Källan inunder en häll; och omkring svartpopplarne vexa.
Ser inseglade vi, och en gud oss visade va
gen,
Under den mörkaste natt, och ej lyste det min. '
sta för ögat;
Ту kring galejorna Hg djupt dunkel, och Mânen
ej heller
Í45 Lyste fran himmelen ned; ty han var omslöjad
af skyar.
.
. *
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Tjenare visste deraf, tjenarinna cj heller i huset,
Uten ban sjelf, hans huida gemâl, och skafierskan ensam.
När man dricka skulle det hâningljufliga, ro
da,
Fpr hvar râgad bagare vin, af vatten ban tjugn
210 Matt pâfyllde; sig spred ur pokalen en ljufvelig
ânga ,
Ja, gudomlig; att halla sig dan, var sannerlig
okärt. '
Vàldiga lägeln med slikt jag fyllde, och förde,
och vägkost »
Äfven i rensein ; ty strax mig anade modiga sin
net,
Att antrâffs en man, kringskansad med gräselig
styrka,
21$ Vildsinnt, hvarken om rätt väl kunnig, ej heller
om lagar.
i
Snart vi kommo till kulan , men ej derinne vi man
nen
Funno, ty han nu bette sombäst sin hulliga boskap.
Komne i kulan, begapade vi det ena och an
dre:
Kölnorne tyngdes af ost, och fallorne ändatill
trängsei
220 Fylldes af lam och af kid; instängde de samtlige
voro,
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Skilde för sig; förstfödingar Нar, och de mellersta derstäds,
Och nyfödingar der; och af vassla stäfvorne flöd*
de ,
Baukar och embar och kärl, i hvilka han plät
gade mjölka.
Da mig alla kamraterna först ombado med or
den,
225 Att af estarna ta, och rända tillbaka; men se
dan
Att skyndsamligeu kiden och lammen till snabba
galejan
Drlfva ur fâllorna ut, och segla pâ saltiga vâgen.
Men jag horde dem icke, — ehur visst bättre det
varit —
Fiken att skâda min man, om han mig gafve en
gästskäuk: —
230 Sedd af kamraterna, skulle han dem välkommea
ej vara. —
Der nu tände vi eld, samt offrade; togo oss äfven.
Ostar sjelfve, och âto, och bidade honom, der*
inne
Sittaride, tills frân vallen han kom', och en gräselig bords
Torrved bar, i berâd, att dervid äta sin qvällsvard.
235 Utanom kulan han slängde den in med hiskeligt
buller ,
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Ock gästvänlige man, som ha ctt gudeligt sin
ne.
.
Sade; och sieg sä, om bord, och befallte
kamraterna äfven
Sjelfve stiga om bord, samt akterlinorna 1ö~
sa.
Desse stego da strax, och pâ tofterna satte sig
genast
ISO Alle i rad, och grumliga sjön med arorna sloMen da tilt stället fram, det närabelägna, vi kommit,
Pâ landtungan vi varsnade snart en kula, vid
- hafvet,
Hög och af lagrar beskuggad; och derstäds plä,
gade manga
Drifter, getter och fär sig hvila; omkring var en
fägârd
185 Byggd, högreslig, af sten, nedgräfven i jorden,
som grundval,
Samt af väldiga furar , och högbelöfvade ekar.
Derstäds dvaldes cu man, vidunderlig, hvilken
helt ensam
Flägade valla sin hjörd afsides, och icke tili
andra
Kom, men vistades fjerran, i laglösheter bevandrad.
190 Ту vidunderlig bjesse hau

var, och liknade
icke .
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En brödätande man, fastmera den skogiga top*
pen
'
» Af ett reseligt fjell, nâr den synes aliena bland
andra.
Da jag de tillförlitliga andra kamrater befallte
Qvar vid galejan förbli, och derjemte galejan försvara.
105 Men utväljande tolf de basta bland mina kamrater,
Gick jag âstad, och forde en läget med ljufliga,
svarta
Yinet, soin ât m ¡g Maron, Enanthes' ättling,
förärat, —
Prest ât Apollon sjelf, som Ismaros värnande
kringgâr, —
Derför att honom vi freiste tillika med barn och
maka ,
200 Vördande; presten bodde i skogiga lunden, eom
helgad
Phoibos Apollon var. Han gaf mig herrliga
skänk tr ,
Sju
talenter
utaf
det
välarbetade gul
let,
Gaf mig en bägare ock, helsilfverne; sedan han
äfven
Fyllde i samtliga tolf tvehandtagskrukor det ljufva,
205 Outblandade vin, gudomlig en dryck; och ej nâgou
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Härar; men nu deremot vi dig 'till knâna oss
närme,
Bedjande, att du beskär en gästskänk , eller ont
eljes
Du en gâfva ose ger, som gásterne fordra med
rätta.
Gudarna vörda, du starke; vi dig bönfallande
nalkas.
270 Zeus bönfallandes hämnare är och fremlingars
äfven,
Gästbeskyddaren; han fedsagar den aktade freinling.
Sâ jag sade; men han med förgrymmadt sin
ne mig svarte:
Fremling, en dare är du, eller ock hitkommeu
frân fjerran,
Pu som bjuder mig gudarnas hämd undfly eller
rädas.
275 Forty aigisbäraren Zeus ej Kykloperne akta,
Eller de saliga gudar, ty vi langt starkare äve.
Ej af fruktau för Zeus' ovilja jag säledes sko»
nar
Dig, eller dina kamrater, derest mig sinnet ej
bjuder,
Men mig säg, hvar du lemnade qvar välgjorda
galejan,
280 Moan längst borta kanske, eller nära, pâ det jag
mâ veta.

*
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Frestande sade hau sa ; men mig, mângkloka, bedrog ej;
Ulan honom jag svarte igen med listiga or
den:
>
Skeppet krossade sonder för mig jordskakarn Poseidon ,
Slungande mot hällbergen, till yttersta udden af
edert
285 Land händrifvande; dit det vindarne jagat frâa
hafvet^
Men med dessa aliena jag slapp ur svara forderfvet;
Sa jag sade; han svarte mig ej, med förgrymmade sinnet,
Utau, rusande upp, pâ kamraterna lade han ban
der ,
' Och, annammande tvà, iiksom hundvalpar, mot
jorden
290 Slog, sâ att hjernan ur hufvudet rann, och fuktade jorden.
Styckaude dessa lem för lem, han redde sig
qvällsvard,
At, bergfostrade lejonet lik, och lemnade ic
ke
-,
Kött, eller inkrâm qvar, ej heller de mergiga
beneu.
Iläudren tili Zeus mellertid vi öfrige grâtande
höjde,
295 ükâdande kiskliga verk, och förtviflan fäugslade
'
sinnet.
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Och uppskrämde vi lUpo ihast till skrymslet aï
talan.
Men i rymliga grottan had dref de bulliga hjor4ar
Alia, han plägade mjölka; och lemnade hannarna
ute,
Gumsar och bockar med, utanom den rymliga
' .
fallan.
210 Derpâ lyftande bögt dörrstenen, den väldiga,
stora ,
Ställde han; vagnarne tvâ och tjugu de hade ej
honom,
Skönt fyrhjuliga, starka, förmait frân marken
röra.
Sa ofantelig häll Kjklopen lade för dör
ren.
Sittande mjölkade sen hau tackor och bräkaude
getter,
245 Allt i behörigt skick, och släppte tili hvarje dess
yngel.
Hälften han genast lät af den hvita mjölken sig
ysta ,
Och uppsamlande denna i flätade korgar förvarte.
Men den andra hälften i stäfvor han gjöt, för
att hafva
Dricka tHl maten, och kunna dervid forlara sin
qvällsvard.
250 Och sâsnart han i hast fulländat sitt mödsama
arbet ,
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'Spade han strax upp eld, och varsnade oss, och
besporde:
Fremlingar, hvilka, hailoh? hvarifrân pa de
vatíniga vagar
Seglen J? moune i lagliga värf, eller drifveu J
bofsinnt,
Liksom röfvare, bafvet omkring, som pläga ait
drifva,
255 Sättande lifvet pâ spei, medbrin gande skador ât
andra?
Sâ han sade; för oss deremot strax krossades hjertat,
Fruktande sjelft vidiludret, men ock haus dundrande stämina.
Jag mellertid genmälte med orden, och svarade
hooom :
Vet, Achaier vi are, och man som irra frâu
Troia, ' '
260 Med alifaldiga vindar uppâ det gräsliga svalLängtande hem, men pâ fremmande väg och pâ
fremmaоde strâter
1
Komne; ty Zeus förmodligeu sâ det velat besluta.
Och Agamemnon» folk vi berömme oss vara,
Atreidens ,
Hvilkens ära är visst uu, himlen iuunder, den
största ;
2Q<5 Ту hau en sâdan stad förstörde , och ödde bâ
manga
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Och ât kamraterna stycket jag gaf, och befallte
>
att släta.
Desse gjorde det alUt; mellertid sjelf spetsen jag
hvässte»
;
Tog den pâstund, och härdade den i brännande
elden.
Sedan allt var beställdt, jag i spillningen gomde
den undan,
330 Som der i kulan lag öfverallt, rätt rundligeu
samlad.
Men de öfriga bjöd jag, igenom lottning bestämma,
*
Ho sig skulle fördrista, att, med mig lyftande
pâlen,
Vrida i o'gat omkring, när Ijuf kom sömnen pâ
honom.
FöH sa lotten pâ dem, jag sjelf hebt önskade
välja,
335 Fyra kamrater, men jag vardt raknad bland dessa som femte.
Med skonbâriga driften frân vafln om qv ällen han
hemkom,
Och dref genast i rymliga kutan den hulliga boskap
Samtlig, ej lemnande qvar en utanom rymliga
fällan,
Anträgen anande ondt, eller gud sâ honom be
fallte.
310 Derpa lyftande upp dorrstenen, den stora, han
, ställde;
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Sittande mjölkade sen han tackor och bräkande
getter,
AUt i behörigt skick, och släppte till hvarje dess
yugej.
Och sasnart han i hast fullândat sitt mödsama
arbet,
Tvenne han âterigen annammandé, redde sig
qvällsvard.
345 Och da trädde jag fram, och vände mitt tal till
Kyklopen,
Hâllande stânkan i hand, som med svarta vinet
jag râgat:
Här, du KykloPj drick vin, sen menniskokött
du har spisàt,
Att du mâ veta, hur kostelig dryck ombord vâi
galeja
Gömde! Till offer ât dig jag bragte det, om dn
mig sände
350 Hem, medlidsam; men du odrägeligt alldeles ra
sar.
Gryme, hur • skulle väl dig ock framdels nâgon
besöka
Ibland menniskor mang? ty orättrâdigt du hand^
lat.
' Sade; och han tog mot, drack ut, och var
sardeles fryntlig,
Drickande ljufliga drycken, och bad mig om me
ra och mera:
355
Gif mig ännu, kärvänlig, och säg mig
namnet pâstuaden,
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Men da Kyklopen ändtligen fyllt ofantliga vâmben j
Ätande menniskokött, och drickande mjölk, som
var ospädd, ,
Lade han sig, sa lang som han var, bland fâren
i kulan.
Honom tänkte jag da , uti stormodiga sin
net,
300 Trâdande nära, och dragande ut det eggigasvärdet,
Gifva i bröstet ett styng, der hinnan om lefren
sig sluter,
Tryckande tili med banden; men aunan tanke mig
afhöll.
Ту der skulle ock tí omkommit i svâra förderfxet;
Ту tí hade ej kunnat ifrân hogresliga dor
ren
305 Vältra med händerna bort den väldiga stenen,
ban ditlaggt.
Suckande, sa derstäds afbidde tí morgongudínnan.
När sig nu viste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
Dl upptände han eld, och mjölkade stojande
hjorden,
Allt i behörigt skick, och släppte tili hrarje dess
yngel.
310 Och sâsnart ban i hast fulländat sitt mödsama
arbet,
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Tvenne han äterigen annammande , redde sig
frukost.
Och dâ han ätit, ur kulan han dref de hulliga
,
hjordar ,
Forst borttagande lätt dorrstenen, den store; men
sedan
Lade han Iter den före, som lade han locket pâ
koger1.
315 Sâ med mycket allarm Kjklopen de hulliga hjor
dar
Dref till berget» och jag qvarlemnades , stamplande ofärd,
Оm umgâlla jag kunde, och ära mig gafve Athene.
Detta beslut i min själ jag Iikade vara det bä
sta:
Bredevid fallan lag Kvklopens väldiga klubba,
320 Grön, af oliveträd, som han huggit ât sig, für
att bäras
Torrkad; och vi, âskâdande den, jemförelse gjorde:
Sâdan som mästen är pa det tjuguârade, svarta
Lastskepp, hvilket sä bredt far öfver det villande svalget,
Sâdan var den i längd, och sidan i tjocklek, att
pâse.
325 Nu en famn derutaf vidpass plstonden jag afhögg,
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Att jag dig gästskänk ger, ât bvilken du matte
förnöjas.1
;
Ту ât Kykloperna abtrat ocksâ frukígifvande jorden
Det rikdrufviga vía, som at dem Zeus' skurar
föröka ;
Men dethär af ambrosia är och af Hektar en
smakbit.
360
Sade; men âterigen jag rückte detglödan,de vinet.
Trenne ganger jag gaf', tre ganger, i darskap,
i
han utdrack.
Men sasnart nu vinet sig laggt Kyklopen om
hjertat,
Dâ tilltalte jag honom med hâningljufliga or
den i
Da mig frägaf, Kyklop, det frejdade nam*
net , och jag skall
S<65 Sâga; men gif du ât mig gästskänken, sâsom du
lofte.
Ingen; — det är mitt namn; mig Ingen plegade
kaila
¡Hade moder och fader, och andre kamraterne
alle.
Sa jag sade; och han med förgrymmadt
sinne mig svarte:
Ingen jag sist Till sluka bland alla dess resekamrater,
»TO Meli de andra förut; och det skall vara din
gästskänk.
Andra Deleni
7

1

08

ODYSSKtA.

Ordade sâ; och lutande sis, damp baklang?¡
och sedan
Lag med den tjocka nacken pâsuedi Allkufvande sömneu
Honom genast betog, och vin utstötte ui sttu,
peu,
Jcmte bitar af meuniskokött , och han rapade
vintnng.
3Ï5 Och da 'stötte jag pälen inunder den ymnki
askan »
Tilla glödhet han biefve, och alia kamnter med
ord jag
Mnntrade npp, att ej nâgon, förskräckt, skull
s тудa s ig тики.
Men da hastan nüredan olivträds- pâlen i elden
Började tandas, si grön han än vаr — och gl'ódde förskräckligt,
380 Da jag förde den narmre ur elden; kamraternc
i
TUndtonl
Stodo ; men mycket mod ingaf oss allá ed
gudom.
Desse vid andan lid tоgо den hvassa olivträdpâlen i
Och instucko i ögat, och jag, mig resaude, ktiu;vred
Ofvaniffanj liksom da en man skeppsvirket me!
bâren
385 Bârar, och nedffàn andre med femmen drilf
omkring den,
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Fattande tag tvesids, men baren han löpef be»
ständigt:
Sâ tillgripahde ock eldspetsade pâlen» i ogat
Yredo Vi; kring den glödgade hu ntstrommade
bloden.
Flammau svedde da allt, bad ögonlоcket och
brynet,
390 Medan steneu förbyann; ögrötterne fräste af el»
den.
Liksoiu da mannen i smedjau den väldiga yxan.
och bilan ,
Grâsligt fräsaude» doppar uti det kyliga vattnet ;
Hardande sa; ty deraf undfär just jernet sin
styrkàï ,
Sa kring оlivträdS'pälen jemväl nu fräste bans
öga,
ÏJ95 Och förskräckligt han rot, och klippau dönade
rundtom.
Fruktaude lupo vi alle vâr väg, men palen Ky
klopen
ïtyckte ür ögat Ut, hedsolad af ymhiga blo»
den,
Hvilken han sen ursinnig Mn sig bortslängde
med händreh.
Men han ropade bögt pâ Kyklоperna alla, som
bodde
40О Honom omkting i kulor lippâ de Vindiga höjder.
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Desse horde hans skri, och komme bâd hadan
och dädan,
nom betryckte:
Hvad gar ât dig, och hvi, Polyphemos, stak
du sa fasligt,
Och sömnlösa osa gjorde, uti gudomliga uitteu?
405 Monne, emot din skön, en dödelig boskapen ja-

ur grottan:
Vanner, Ingen mig dräper, med vild ej, utan med
arglist.
Desse svaradc da, och talade vingatle of
den:
410 Om dig ingen förnärmar med váld, som är ensaffl
deriune ,
Är ja ej möjligt att fly frân store Kronion en
krämpa,
Utan gor du en bön till far din, lcong Posei»
daon!
Sâ , bortgâende ordade de ; mig skrattade
hjertat ,
Att mitt namn dem bedrog, och det otillvitliga
,
pahitt.
415
Suckande sedan Kyklopen , och plagad a!
hüítíga smarter,
.

N I 0 M D E SÂNGEN.

101

Trefvande kring med händren, frân dorrn bortskaffade stenen,
Och nlg sjelf nedsatte i dorrn, med häaderna
strâckte , Om hau nägon af oss, utgâende, grcpe bland faren;
Sa enfaldig han mig i sin själ förmenade va
ra.
420 Na besinnade jag, pa hvad satt bäst gora sig
läte,
Och för kamraterna, och för mig sjelf èn räddning ur döden
Finna jag kunde, och allt slags svek hopspann
jag och auslag;
' Ту det gällde mitt lif, och eu stor olycka var
nära.
I
Detta beslut likväl jag likade vara det ba
sta :
425 Vädurar fuimos der, tätulliga, frodiga, fa
ta,
Vackra och stora, som buro den dunkelfärgade
;
nllen.
Tyst jag fästade dem med böjliga vidjor tillsamman,
IJppâ hvilka han sof, obäket, vrânge Kyklopen,
Tagende tre och tre; en mau den mellerste för
de ,
430 De tía öfriga gingo, kamraterna skyddande, tve
sids.
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Trenne far utforsIade]'hvarje man ; bvaremot
jag —
Ту en bagge der fanns, den basta i samitigî
hjorden, —
Fattade tag i dess rygg, och inunder dea ulliga
buken
Utsträckt lag, och med händren mig fast vid den
drapliga'ullen
435 Saoende, oaflate Iigf höll , talmo dig till Sin
nes.
SI vi suckande der, afbid ade morgongudinnan,
Щr sig nц viste den tidiga, rosen fiugnde
Eos,
Ш tili betet ocksâ uthastade gumsar och bockar ,
Men omjölkadc tackor och getter i fâllonia bräkte,
440 Ту dem jufren svällde af mjölk; och af hisklig'
piagor
Egaren qvald, vidrörde nu samtlige gumsaraes
ryggar,
Hvilka der uppr$tt stodo; den narren anadeé
ke,
Att vid uliige gumsarnes bröst fastbundne de
voro.
Sist bland boskapen vandrade nu min vädur 9i
dörren,
445 Tyugd af sin egen uU och af mig, som tankte
förstândigt.
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Trefvande honom talade till Polyphemos, den
starke:
Käraste vädur, hvarför mig ur kulan vandrar du efterst
Nu bland alla? ej fordom du gick den siste i
bjorden ,
Utan, dea förste, du bette af gräsets spädaste
blommor,
450 Stolt framvandrande; först ock komdutill strömmarnes flödea,
Och först äflades du, att , ätervända tili fâl
ian,
Hvarje afton; men nu är du sist; belt säkert din
<
..
herres
Öga du sörjer, som han, den nedrige mannen,
mig utstack ,
Jemte de slema kamrater, sen sinnet med via
han betvingat,
455 Lngbh, om hvilken allsicke jag tror, att fördertvet ban undgâtt,
Tankte du Hka med mig, och hade du talförmâFör att $äga, ehvart min kraft han smyger sig
undan ;
,
Sannerlig skulle den dödades bjerna bad ЫШ
och ditat
Spritta i kulan omkring mot golfvetj tillika mitt
hjerta
460 Lättadt blefve frâa qval, som mig gjort den pjsslingeu Ikgen.
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T&lte; och gumsen ifrân sig ban lit utvandra ur dörren.
Men da tí kommit ett stycke ifrân fägarden oeh
kulan,
Forst frân baggen jag löste mig sjelf, och kafflraterna sedan.
Skyndsamt nu högbenta oeb hulliga fíren i bjorI
den,
465 M omvägarna mânga, tí jagade, tills vi galejan
Hanno, oeb glade oss skâdade an de käre kamrater,
Oss, som sluppit med lif; men de andra de
suckande sörjde.
Dock jag ej tillät det, och vinkande alta förbjöd jag
Grâta, och bjöd derhos, att snart skönhäriga
bjorden
470 Bringa i mängd pâ gaiejan, och plöja den saltiga
vagen.
Strax de stego ombord, och pâ tofterna satte sig
neder,
Alle i rad, och den griunliga sjön med ârorna
Men da sâ lângt jag var, som man hörer en ropandes stamm a ,
Dâ tilltalte jag ock Kyklopen med följande stickord:
475
Ej du skulle, Kyklop, vaumäktig en kämpes kamrater
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Ata i hâliga grottau, med väldiga krafterna di
na;
Ufan de brottslige gerningar ock upphinna dig
skulle,
Gryme, som utan försyn uppslukade gâster i
eget
•/
Hue;

derföre dig straffade Zeus samt gudarne andre.
4S0
Sä jag sade; ân mera i själn han vredgades sedan,
Och lösryckte en topp frân väldiga berget, och
slängde,
Och nedkastade den framför svarlstäfviga skeppet,
Och helt lltet det brast, att den träffade andan
af rodret.
Sjön uppbrnsade nu mot den nederstörtande häl
len,
485 Skeppet vraktes mot stranden pâstund af den
ч
studsande vagen,
Och störtsvallet frân sjön, och tvangs att drifra
ât landet.
Men jag, fattande tag med b andren i väldiga
.'
Stangen ,
Stötte frân land oss ut, och bjöd kamraterna tra
get,
Ligga pa ârorna väl, att vi matte oss rädda ur
ofärd,
490 Vinkande ât dem med hufvut, och deframlutade
rodde.
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Мeд da vi reo tvâ ganger sa langt bortI.
hunuit pâ hafvet,
J)â tilltalte jag ock Kyklc-рeл; kamraterne ruudt<
Offl
Höllo, mig âter niöd smeksama ord, en efter den
andra :
Dârlige, hvarföre Till du väl reta den hisk'
liga mannen,
495 Hvilken i hafvet en sten nyss slungande, bragte
galejan.
Âter till lands, och vi trod de osa der förloraik
alla?
Finge ban höra dig ordande Sn, eller höjaude
stämman,
Jlufvut för oss ban krossade visst och skeppet
derjemte ,
Kastande med mangkantig en sten; ty fjerraii bau
slungar,
&00
Sä de sade; men mitt stormodiga sinne tj
rörde;
Men med förgrvmmadt sinne igen tilltalte ja;
houom:
Skulle till dig, o Kyklop, bland dödligamen. skor mäh öit da
Nâgon ställa en frâga om ögats nesliga mi
ning,
Säg da, att dig blindgjort sjelf stadsförstörarn
,
Odysseus ,
505 Droit;n Laertes' san, som pâ Itbaka bouinjäi
eger!

\
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Sa jag sade; och han mig, 'qvidaude, svarte
med orden;
Sannerlig, ack, inträffa pâ mig de spâdomar
gamla,
Här tillförene lefdç eu siare, tapper och Val
dig,
Telemos, Eurymos' son, som i siarekonsten vaç
utmärkt,
5Ю Och г Kyklopernes land bog aider, spaende, nad
ele ;
.
Hau allt detta mig sad' fullbordadt bli i en
fram ti ii ,
Ait af Odysseus' händer min syn jag skulle beröfvas.
Men städs väntade jag, att en man, storstutlig
«
och vасker
Skulle tili mig anlända, beprydd med Valdig för*
mâga;
515 Dock nu har mig en liten, en obetydlig, eu
kraftlös
Elidas te ögat beröfvat, sen först med vin hau
betvang mig.
Men kom hit, o Odysseus, att dig gästskänker
jag gifver,
Samt pâskyndar, att sjelf Jordskakaren annar dig
hemfärd.
Ту jag tili honom är son, och min far hau ro*
sar sig vara;
520 Sjelf ocksâ, 0m han vill, mig botar hau, icke en
aunan а
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Hrarken bland saliga gudar, ej helle)* bland dodliga menskor.
Sâ han sade; men jag genmälte och sшаde bonom:
Matte eâ visst jag anda och lif dig kunna beröfva,
Och attarda dig bän till Aides' boningar, morka, —
525 Sont ej ens Jordskakaren sjelf skall bota ditt
ч"

Sâ jag sade; och han derefter till kong Po»
seidaon
Bönen höjde, och streckte mot stjerniga himrnclen bändreu:
Hör mig, Poseidaon, mörklockige, o jord'famne,
Om jag är verkligen din, och min far du rosar
dig vara,
630 Ma du ej hemkomst gifva ât stadsförstörarn 0- ,
dysseus ,
[Drotten Laertes' son, som pa lthaka boniugar
eger} !
Men em hans öde det är, att vannerna skâda,
och koшma
Till vältrefliga huset, och älskade fädernejor'
.
den,
Sent han komme och slemt, sen alla kamratci
hau mistat ,
535 Pâ ett fremmande skepp, och ofärd finne i hu
set!
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Sa han bedjande sade, och honom horde
. ,
Poseidon.
Men upplyftande âterigen langt tjockare klipphäll
Slängde han dan, och lade dertill oändelig handkraft.
Och nedkastade honom bakom svartstäfviga skep*
pet,
640 Och belt litet det brast, att han träffade ändan
af rodret.
Hafvet brusade bogt for den nederstörtande häl
len .
Framât drefs nu galejan af vagen, och vräktea
mot landet.
Men dâ vi kommo till ön, der äfven de
andre galejor,
De vältoftade, bidde, tillsamman, och alle kamrater
645 Sörjande sutto omkring, afbidande stundiigt var
ankоmst:
Dit ankomne, vi häläde npp vâr galeja pâ sali*
den,
Ock vi stego utur pâ hafvëts bränningar sjelfve. i
Sedan Kyklopens fâr ur hâlkadо skeppet vi taDelte vi dem, att ingen mig gick beröfvad sin
andel.
550 Men en vädur ât mig fotbrynjte kamraterne,
ensam,

îiÔ
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Sârskilt gâfvo, da fârena deltes; och hohoiti jiâ
stranden
Ât svartmolnigâ Zeus Kronides , sotn alla beheff"
skar,
Offrande, brande jag laren; men han föraktade
оffret ,
Samt utgrundade blott, pa hvad sätt vältpftade
alla
555 Skeppen skulle förödas > och mig tillgifue каш*
tater.
Sâ vi dagen igenom > intill nedgâende 80len f
Sutto och tojöto af rikliga köttet och ljufiigä w
net.
Men dâ hu sol gick hed, och derhоs oss skyniningen pâiiom,
J)â vi pa hafTets strand oss samtlige lade att
hvila.
560 När

sig

viste

den

tidiga» rosenfingrade
Eos >
Da pâmanande bek kamraterna gaf jag befall'
hing,
Sjelfve att stiga ombord, samt aktefliuorna Iöi

sa.
SirtK de stego ombord, och pâ tofterna satte sig
neder,
Alle i tad>. och den grumliga sjön med âroral
llogoi
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565 Däu vi seglade vidare fram, med bedröfvadö
hjertan»
Glade ur hоtande död, med förlust af kära kamrater.
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Innehält.
Odysseus fortsätter beràUelsen: hurusoni han,
(inland till ön Aiolia, af Aiolos mottog alla vindarna, inneslutna i sack, med undantag af Vestan,
sow borde bringa honom hem till It hak a, ». 1—33. —
Men da hans reskamrater, under förmodan atl finna
dyrbarheter, öppnat sacken, drifves han af de utsluppna vindarna tillbaka till Aiolia, och affärdas
onâdigl af Väderguden, ». 34—76. — DSdan kom
mer han till Laistrygonerna, förlorar hos dem
elfva skepp, men flyktar med det âterstâende tili
ön Aiaia, der Kírke bor, ». 77—274. — Odysseus,
som af Hermes erhâllit skyddsmedel mot Kirkks
förtrollningar, frestas af henne tili älskog, h carát
han dock icke lemnar gehör, innan hon med ed lofvat âtergifoa hans snopligt förvandlade katnrater
mensklig skepnad, v. 275—347. — Efter ett an
,eistelse pâ ön, begär han, och erhaller af Kirke tilistand att afresa hemat, men underrättas derjemte,
att han, enligt ödenas beslut, dessförinnan mâste
besöka underjorden, och râdfrâga Teiresias, ». 348
—550. — Medan de andre skynda tili skeppet, nedj'aller Elpxnor fian ett tak, och dör, v. 551—5T4.
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den Aioliska ön ankomme vi nu; och der
' bodde
Aiolos, Hippotes son, ododlige gudarnes älskling,
,
Uppâ sin simmande o ; och kopparne muren
kring beuue
Okullstötelig stod; glatt reste sig berget mot
höjden.
5 Voro at honom ocksâ tolf barn i salarna bor
na,
Döttrar, till antal, sex, och derhos sex blomstran'
de söner.
" .
Der han döttrarna gifvit, alt vara ât sönerna
makar.
Desse hos älskad far, och hos vördsam moder
beständigt,
Spisa, och framför dem otaliga rätter man frambär.
10 Och det offerdoftande hus kringdönar af flöjten,

/
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Dagarna alla; om nättren enhvar hos blygsama
makan
Softer, pâ matter sträckt och uti välpyntade sän
gen.
Sâ nu till deras stad vi och kostliga boniugar
komrao.
En hei manad han höll mig väl, och sporde om
allting,
15 Bâde om Troia, Argeiernes skepp, och Achaiernes hemfärd;
Och jag ât houom berättade allt, förhâllandet
enligt.
Men da af houom ocksâ jag resa begärte, och
ombad
Mig affärda, han vägrade ej, och beredde mig
hemfärd;
Gaf
mig
en
lädersäck af nioârig en
oxes
20 Hud, samt knot deruti uppbrusan.de vindaraas
vägar.
Ту till л indarnes herre förordnat honom Kro
nion ,
Bade att stilla och vackа, ehvem som honom behagar.
Knöt pâ det hâlkade skepp ock sacken med glänsande silfver
Snore, att icke dernr utblaste den ringaste fläkt
ens;
25 Men medsände it mig den gyunande Zepbyrosvinden,
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Att hemfora galejor och folk; dock skulle han
icke
Del fullborda; ty vi íorgingos, i egen vir darskap.
Dygnen nio likväl vi seglade uätter och da
ga* ,.
Och pá det tionde redan sig visade fädernejorden,
30 Vakteldständarne ock vi skâdade nära pâ stran
den.
Men mig, tröttade, dâ päkom eu ljufvelig stum
mer ;
Ту skeppsrodret jag sjelf städs förde, och icke
о, nagon
о
at
Bland kamraterna gaf, att vi snarare hunne л art
hemland.
Nu mellertid med hvarandra kamraterna började
sprâka ,
33 Och förmente, att gull jag hem medförde och
silfver,
Skäuker af Aiolos sjelf, stormodige Hippotes'
ättling.
Och man ordade sa, anblickende närmaste gran
neu:
Ack, hur denne ändock är älskad och ärad
af alla
Menskor, tili hvilkas stad eller land han nânsin
mâ komma !
40 Sâ fräu Troia af bytet han brincar bad manga
. .
och sköna
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Dyrbarheter; men vi, som samma vagar ha vau
drai,
Aterlände till hemmet enhvar med händerna lo
ma.
Oeh nu detta ât honom har gett, af vänskap Ье1 vâgeu,
Aiolos; lâtom o ss snarliga se, hvad vara det man
de,
45 Samt hur mycket silfvtr och gull d¡er finnes i
sacken.
Sagdt; och nu seger vaоn kamraternes skadliga râdslag;
Säcken de öppnade, ut sig störtade vindarne al
le,
Och bortryckande forde da strax dem stormen ât
hafvet,
Grâtande, fjerran ifrân vâr fäderhejord; hvareraoi
jag.
50 Vaknande ,
öfverlade i mitt otadliga sin
ne ,
Anten jag, störtad ur skeppet, mig skulle i batvet förgöra,
Eller ocksä tyst lida, och äu bland lefvaniie
dväljas.
Men jag dröjde, och led; omsvepande mig, pâ g>lejan
Lag jag, och skeppen föfdes af vindens skadli;1
stormkraft
55 Till den Aioliska ön, och kamraterne suckad*
alle.
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Der vi stego i land, och hamtade ratten;
och genast
Togo kamraterne nu sig mat vid de snabba gaIejor.
Men sâsnart vi med spis oss samtliga mättat och
dricka ,
Väljande ut en kamrat, att fö ' ja mig, jemte en
herold ,
60 Gick jag tili Aioles' stâtliga boning, och trälfade
honom ,
Sittande med sin maka tillbords och samtliga
barnen.
Och inkomne i rummet, brednd dörrposten pâ
trösklen
Satte vi oss; i sin själ förvänades desse, och
sporde :
Hvi är du kommen, Odyssens? hvad elak
gud har dig ansatt?
65 Vi âtminstone dig afiardade kärt, att du mat
te
Lända till hem och tili hus, och om annorstädes dig Ilster.
Sâ de sade; men jag genmälte dem, sorgsen i hjertat:
Sleme kamrater gjort mitt förder f, och tillika
en skadlig
Somn; men hjelpen mig, vänner, förty hos eder
är таk ten.
70
Sâ jag sade, och sökte dem röra med smekande orden.
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Men de förstummades alle, ocb fadren svarade
,mi . '
endast:
Drag skyndsamligast hän frân vâr ö, blind
vareiser slemast!
Ту ej är det min sed, att hemledsaga och följa
Nâgon dödelig man , som af saliga gudarna hatas,
i
75 Drag härifrân ou, emedni af gndarna hatad du
hitkom !
Sä han talte, och mig, djupt euckande, sände ur
hdset.
Däu vi seglade vidare fram, med bedröfvade hjertan.
Qvaldes sâ männernas sinnen utaf den modsama
1
rodden ,
Följd af värt därliga dad; ty ej mer ledsagniog
oss syntes.
80 Dock sex dygn mellertid vi färdades nätter oeb
dagar,
Och pä det sjunde vi kommo tili Lamos' resliga
faste,
Det Laistrygóniska Telepylos, der hjordarna herden,
Hemätförand«, manar, och hors af den, som dem
utfSr.
Derstâds kunde sig väl tvâ löner förtjena eu
sömnlös :
85 Ena, med korna i vall; den andra med glänsande fareu;

\
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Ту belt nära hvaran gâ Battens banor och da-

90

, .

95

100

Der, da tili prisade hamnen vi kommit, bring
hvilkeu en tvärbraut
Klippa sig reser uti en sträckning frâu hvardera
sidan ,
Och framskjutande stränder, den ena den andra
tili möte,
Sticka vid mynningen at, och trâng ingângen
sig bildar: —
Der instyrde de na tverodda galejorna alle.
Sedan bundos de fast i den skvddade hamnen,
hva rannan
Nära ; förty ej nagonsin djr uppsvallade va
gen
Hvarken högt eller lagt, öfverallt var idelig stillhet. '
Men jag ensam behöll utanom min svarta galeja,
Der vid yttersta ändan, och fästade kabeln vid
klippan.
Och sen, klättrande upp, jag pâ brantaste toppen
mig ställde;
Dock der syntes ej spar af oxar, ej heller af
menskor;
Raken vi sâgo allenast, som hvirflade upp frân
marken.
Da affärdade jag kamrater, att gä och bespör
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Hvilka de manner vore, som äta sitt bröd der i
landet,
Väljande ut tvâ man, och derhos herolden, som
trèdje.
Och utstigne de gingo den glattade vagen, pâ
hvilken
Karrorne släpade brande tili stan fren de bergi
ge höjder.
105 Nära tili staden de motte en tärna, somhämtade
vatten ,
•
Laistrygóniern

Antiphates' manhaftiga
dot
ier.
Hon nedsteg med detsamma uti skönrinnande
..
källan
Artakia; derifran man hämtade vatten tili Sta
den.
Men de trädde intill, tilltalade henne och sporde,
110. HVem som var landets kong, och öfver hvilka
han styrde.
Hon anviste dem genast sin fars hbgtakiga bo
ning.
Och da de kommit hade i statliga rummen, hans
maka,
Liksom en bergstopp heg, de funno, och hisnade alle.
Men hon kailade strax frân torgtft den stolta gemâlen,
115 Antiphates- som stamp lade dem bedröfvelig ofärd.
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Genast annammande en af k amraterna, redde han
mâltid;
De tvâ öfrige fljdde i hast, och kommo till skeppen.
<
Ocb da hof hau i Staden ett skri; och, höraude
detta,
Kommo de starke Laistrygoner an bad hädan och
dädan,
120 Tusendetals, ej liknande menniskor, utan giganter.
Med ofantliga stenar fran klipporna slungade
desse
Neder; och strax ouyggeligt dan pâ galejorna
uppstod,
Under männernas drap, och medan galejorne
bräckies.
Spettande dessa som fisk, de buro till jemmerlig
mâltid.
125 Medan i hamneu nu dem, den bottenlösa, de
dräpte ,
Jag mellertid mitt eggiga svärd utryckte ur haljan,
Och afkapade tagen uppâ svartstäfviga skeppet,
Och strax drifvande pa kamraterna mina, jag
mante ,
Ligga pâ ârorna väl, att vi sa uudsluppe förderfvet.
ISO Samtlige nu de rodde med kraft, af fruktan
för ofärd.
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Gladligt flydde, ät sjöss, de öfrerhángande klippor
Min galeja; de öfrige der dock alla förgingos.
Dan vi seglade vidare fram, med bedröfva
de bjertan,
Glade ur botande död, med förlust af käre kamrater,
135 Och till Aiaias (i anlände; der bodde pa hen
ne
Den skönlockiga Kirke, en stolt och ljudlig gudinna,
Som ât Aietes var, allkuunige kungen, en syster.
De hörstammade bada frân menniskorlysande So
len,
Bâda de hade Perse till mor, Okeanos' dot
ier.
140 Der med galejan vid stranden vi landade sedan
i tysthet,
I skepprymmande hamn, och en gud oss visade
vagen;
Der utstigande dä, tvâ dagar och nätterna tvenne
Lâgo vi, tärande bjertat med trötthet oçh sor
ger tillika.
Men dâ don tredje dan skönlockiga Eos beredde,
145 Dâ jag fattade ock kastspjutet och eggiga svärdet,
/
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Och skyndsamligon klättrade upp fran skeppet,
,>
pâ utkik,
Om jag skâdade menniskors verk, och stämma
förnumme.
Sen jag kommit ditupp, jag mig ställde pâ stupiga toppen,
Och sig viste nu röken ifrân bredvägiga jorden,
150 Genom de täta buskar och träd, i palatset hos
Kirke.
Och jag begrundade sedan uti min själ och mitt
sinne,
Att dit vandra och spörja , da svarta röken jag
skädat.
Men besinnende mig mellertid mer gagneligt
• syntes,
Att först atervända tili snabba galejan och stran
den,
155 For att gifva kamraterna mat, och spejare eb
da,
Men dâr naren belt nära jag var tverodda ga
lejan,
Öfver den ensame mannen sig ömkade nägon
bland gudar,
Som mig väldig en hjort, höghornad, pâ vagen
tillmötes
Saude; tili floden han gick firân betesplatsen i
skogen,
GO Ärnande dricka; ty honom betvang den brännande
solen.
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Honom, da nedför berget han kom, jag ï miliien
af ryggen
Stack, och mitt kopparne spjut ryggraden igenom sig trängde ,
Och han i stoftet qvidande damp, och lifvet sin
kos flog.
Sedan steg jag pa hjorten, och kopparne spjutet
ur saret
165 Utdrog, hvilket jag lät derstäds qvarligga, mot
marken
' Lutadt, och mig hopsamlade sedan qvistar och
vidjor;
Och dl ett famnslangt rep, välsmidigt, derefter
jag tvesids
Flâtat, fötterna bandt jag för väldiga djuret till*
samman ,
Bar det pâ nacken, och randrade dän tili srarta
galejan,
170 Stödd mot lansen, förty omöjeligt var att pâ
axcln i
Bära med ena banden; sâ stort таr det vÜldiga
vildbrad.
Och vid galejan jag slängde det ned, och mante
med goda
Ord kamraterna alla, enhvar mig närmande särskilt:
Vanner, vi skole ej förr, skönt ängslade,
stiga ditneder
175 Till osynlige gnden, än dagen och stunden âr
kommen !
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Medan vi derföre ha bad mat och dryck pâ galejan ,
Latom oss halla tillgodo, och icke förtvimW
/ banger!
Sa jag saJe; och strax mitt tal hörsammade alla,
Och utsmögo pâ stranden utaf fruktödsliga hafvet,
180 Samt begapade bjorteu; sa stort var det väldiga
vildbrâd.
Men da de sett sig mätta, att skâda med ögonen
hjorten,
Händerna tvättade de, och redde en kostelig mâltid.
Sâ vi dagen igenom, intill nedgâende so
ldi,
Sittande njöto det rikliga kött och ljufliga vinet.
185 Men da na sol gick ned; och d erbos oss skymningen pâkom,
Dâ vi lade oss alla vid hafvets brünning att hvila.
Men da sig тiste den tidiga, rosenfingrade
Eos,
•
Dâ ock, ställande tili folksamling, jag talte, bland
alla:
Hören, kamrater, mitt ord, änskönt olyckor
,
J lidit!
190 Älskade, mer tí ej тete, hvar vester är eller
öster,
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Ej, hvar menniskorlysaude sola gar jorden inunder,
Ej hvar bon uppgâr; snart derföre oss latom betänka,
Om det'âanu gifs râd ; jag menar att icke det
gifves.
Ту jag sag, sen jag klättrat ditupp pa stupiga
toppen,
195 Ön, som i runden bekransas utaf omätliga hafvet.
Lägländt än hon belegen, ocb rök frân midten
af benne,
Genom de täta buskar och träd, jag med ögonen
markte.
Sâ jag talte; for dem stras sönderkrossades
bjertat:
Laistrvgóniern Antiphates' illgerning de mindes,
200 Och den starke Kjklop, fracksinnade menniskoätarn.
Alle snyftade bögt, utgjutaude ymniga ta
rar,
Men de hade likväl ej minsta bâtnad af grâ
ten.
Och fotbrynjte kamraterna nu jag samtliga tveskiljs
Täljde, och .gaf dem hvardera sin anförare âfven;
205 Dessa förde jag an, gudsköne Eurylochos der
- sa.
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Lotterns skakte vi genast i kopparfogade hjelmeu;
För storsinate Eurylochos da uthoppade lotten;
Gick sa âstad, och derhos de tvâ och tjuga
kamrater ,
Grâtande, men oss andra de lemnade sörjanda
efter.
210 Kirkes boning de ntt, den stâtliga, funno i skogen,
Byggd af slipade stenar, uppâ kringskâdeligt
ställe.
Henne der rundtomkring bergsvargar befunnos
och lejon,
Dem sjelf spaka hon gjort, da hon in trollkrydder dem gifvit.
Icke pâ männerna nu de rusade heller, meи
alle
215 Reste sig npp, och viftade gladt med svansarna
, '/. i
Iânga.
Liksom húndame kring sin herre, som kommer
frân middan,
Vifta, — ty läckerheter ât dem medbringar han
alltid:
Sâ kring dessa ocksâ starkkloige vargar och
lejon
Viftade. Männerne skrämdes, sâsnart odjuren
de sägo.
20 Hos lockTagra gudinnan i dorm qvarstannande
alle,
Audra Dcieu,
„
9
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Hörde de der Kirke, som sjong med tjiuande
stämma,
, f. Väfvande väfven stor, ovanskelig, sâsom gudinnors
,
Arbete plär förträffeligt, fint och dejeligt va?.
ra.
Dâ tog ordet bland dem Polites, kämparnes
höfding,
235 Soar bland kamraterna* var mig mest värderad
och älskad:
Vanner, derinne âr en, sora väfvande väfven , den stora,
^Junger sâ vacker en visa, att genljud gifver
palatset ,
Dödelig , eller gudinna kanske ; thy snarliga
ropom !
Sâ han sade; da ropade de, utkallande hen
ne.
230 Och framträdande strax, de glänsande dörrarhoa
upplät,
Och inkallade; alle, i darskap, följde ЬvarалBlott Eorylochos blef, förmodande svek derinunder.
Och införande dem hon satte pâ stolar och ri
ten;
Korngryu, ost ât alla, och gullgul hâning hon
sedan
235 Mängde med Praraaiskt vin, och i maten Ыапdade slema
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ч
Krydder, att fädernejorden de alldeles skulle
förgäta.
Men da hon gifvit hade, och de utdruckit, pâstundeu
Slaende med. sitt spö, hon nti svinstian dem
stängde.
Och nu hade af svinen de kropp, och stämma
och hufvud,
240 Äfvensom hâr; men vettet var qvar än, liksom
tillförne.
Sa nu, grâtande, in de samtlige stängdes; och
Kirke
Kastade at dem ollon, kastanier och frukter af
hagtorn ,
Spis, som af svinen städse, de markpâliggande ,
frätes.
Nu Eurylochos skyndade strax tili svarta
galejan,
245 Bringende tidender fram om kamraternas ömkliga
ode.
Dock han gitte ej säga ett ord , skönt gerna han
ville ; „
Sa hans hjerta var sâradt af gräsliga sorgen,
hans ögou
Voro med târar fyllde, och själen anade jemmer.
Men dä vi samtlige honom förvânade hade Lefrâgat;
250 Dâ förtäljde han oss de andre kamrateines ofärd :
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Sâsom du bjöd, vi vandrade dungen igenom, Odysseus;
Och vi fuuno i skogen ett slott, välsiradt och
rackert,
Byggdt af slipade stenar, uppâ kringskâdeligt
stille.
Nagon sjöng nu der gälit, och väfde pâ väfven ,
den stora,
255 Dödlig eller gndinna; de kallade henne och ropte.
Och utträdande strax, hon glänsaude dorrarna
upplät,
Och inbjöd dem; och alle pâ en gang dârligen
följde ,
Blott jag stannade qvar, fömodande svek derinunder.
Samtlige desse försvunno tillika, och icke en
ende
260 Visade sig, skönt länge jag satt der liksom
pâ utkik.
Sâ han sade; men jag mitt silfvernaglade
stridssvärd
Hangde pâ axeln , det stora och kopparne , äfrensom bagen.
Honom befallte jag strax att fora mig eamma
vägen ,
Men han om bada knäna mig tog, och begyute
atl bedja,
265 Och, veklagande, talte mig tili med vingade er
den:
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För mig ej dit, motvillig, o drott; men
,
lemna mig härstäds,
Ту jag vet, att du sjelf ej kommer, ej heller du
bringar
Af kamraterna en, men latom oss genast med
deesa
Flykta; kanhända ännu dock olycksdagen vi
uudfly.
S70
Sâ hau sade; men jag genmälte, och sтa
nde honom:
Eurylochos, minsanu, qvarstanna du bara pâ
stället,
Ataude , drickande här vid hälkade svaria galejan,
Men jag vandrar astad; mig är det ett tryckande nödtväng*
Sa jag talte, och vandrade häu frân haf
och galeja.
275 Men da nu, vandrande genom de heliga lunder,
jag skulle
Till Kirkes, mangtrollerskans, hus, det statliga,
komma,
Der gnllstafvige Hermes mig mötte, dt redan jag
nära
Mig tili palatset befanu; en yngling liknade guden, "
Som fâtt nyligen skägg, hvars alder af alla är
skönast.
280 Och hau tog mig i hand, samt talade ordet, och
sade:
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Hvart, elyeklige, sâ pâ kullaraa vandrar
du ensam,
Ej med orten bekant? Kamraterne dine hos
Kirke
Stängde äro, och bo nu som svin i reglade
stior.
Kommer do bit, lit dem rädda? Naväl jag icke
förmodar,
285 Att du ens ejelf hemvänder, men stannar qvar
med de andra.
Dock ur förderfvet, välan, jag v ill dig befria
och rädda:
HEr har du stâtelig krydda! Till Kirkes boniugar dermed
Gâ, och bon olycksdagen ifrân ditt bufvacl skall
1
värja!
Kirkes samtliga funder jag vill förtälja dig âfven:
290 Blandvin reder hon tili, och kastar dig krydder i
drycken ;
Men hon ej sâ ens besa dig kan, ty sädant förbjuder
Drâpliga kryddan, jag dig тill ge, och saga dig
saken.
Nür nu dig Kirke slar med sitt ofantliga trollspö,
Ryck du emellertid det eggiga svärdet ur baljeu i
295 Och anrusa emot Kirke, som ville du dra
pa.
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Fruktande, skall hou dig da ombedja, att delà
sitt läger.
Da böt du alldeles icke gudionans läger forvägra,
Att bon kamraterna löse, och dig mottage bevâgen,
Utan af hepBfl begär, att hon svärjer de seliges
stored :
300 Att hon ej dig anstämplar en annan skadellg ofärd ,
Att hon ej röfvar dig mandom och kraft, enär
du dig afklädt.
Sade; och kryddan ät mig antvardade ArN
gosdräparn,
Hvilken frân marken han tog, samt larde mig
känna dess lynne.
Svart tili roten hon var, med mjölk jemförlig
dess blomma:
305 Moly af gudar bon kailas, derhos uppgräfs hon
ur jorden
Svärt af dödliga man; dock gudarne gitta ju
allting.
Hermeias derpâ sig begaf tili höga Olympen
Genom deu skogiga 5n ; till Kirkes boningar sen
j»S
Gick, och vid gäendet hjertat i mig mângfaldigt
sig rörde.
310 Hos lockfagra gudinnan i dörrn jag stannade
sedan.
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Stàende der,' jag roр te; gudiоnan borde min
. 1 ..' j.m
stämma.
Och utträdande strax, de glänsande dörrar hou
npplät ,
Kallade pâ mig, och jag medioljde , bedröfvad i
. i
hjertat.
Nu hon forde mig in, och i silfvernaglade,
granna,
315 Prydliga. Knstoln satte; en pall fanns föttren in
onder.
Blandvin redde hon sen , till att dricka, i gyl'.
-i
lene baga rn ,
Samt inkastade kryddan, med argt uppsât i sitt
,". •
sinne.
Sedan hon gifvit, och jag ntdrnckit, och hon
, • • i
mig ej hexat,
Hon med spöet mig slog, och talade ordet, och
• t.-»i-r-..
îi
sade:
320 Gack uu uti svinstian, och sof med de andra
kamra ter !
Sade; och ryckande ut det eggiga svärdet
ur baljan',
Störte jag mot Kirke, som ämnade henne jag
dräpa.
h .. Men, bögt skriande, andan hon sprang, och m ig
fattade knäna,
Och hogtomkelig talade sâ de vingade or»
den:
Ho? Hvarifrân är du? Hvar har du stad
och föräldrar?
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Mig förvaning betager, att ej du af drycken för, '•
, bexats,
Ту ej nâgon dödlig ännu uthärdat den dryc
ken,
Ho den tärde, och släppte igenom tändernas
stängsel;
Men du har i ditt bröst ett obetvingeligt sin- .
ne.
Säkert Odysseus du är, mängvandrarn, om kvilken mig alltid
Sagt, att komma han skull, gnllstafvige Argosdräparn ,
Vändande hem frân Troia, pà snabba galejan, den
svarta.
Men nu välan, stick svärdet i skidan, och lâtom
. "i
oss sedan
Stiga upp i min bädd, att sâ med hvaraudra for, »
enta
Genom älskog och bädd, inbördes tí varda förtrogne !
i!.- Sâ hon talte; men jag genmälte, och svarade henne:
O Kirke, hur kan du mig be, att vara dig vänsinnt ?
Du, som förvandlat tili svin, i salarna, mina
kamrater ,
Och mig sjelf när du har, nu listanstämplande,
bjuder
I sängkammaren gâ , och med dig sofbäddcu be
stiga,
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AU du mâ röfva mig maudom och kraft , enir jag
mig afklädt.
Ne), jag alldeles icke med dig vШ stíga i bäd
den,
Om du ej Tardes, gudinna, mig SvÜrja de saliges
stored ,
Att du mig sjelf ej ■limpiar en annan skadelig
ofard.
Sâ jag eade; och hon gaf eden strax, i
jag fordrat.
Men när evurit bon hade, och eden
lyktat ,
Da uppsteg jag uti Kirkes storstâtiiga sofbädd.
Vârdsama tärnorna bar pa bestyr i salara* vo
ro,
Fyra till tal , som äro bestyrarinnor i on
set,
350 Samtlige döttrar försann af källor och âtVen af
lundar ,
Samt af de beliga floder ocksâ, som rinna till
hafvet.
En af dessa pâ stolarna lade de prydliga mantlar,
Purpurne, ofvanuppâ, och inander dukar bon
lade;
Och den andra framför länstolarna silirerne bor
den
355 Uppslog, ställande der at dessa gyllene kor.
gar.
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Men den tredje i silfverpokalu hjertfágnande
vinet
Mángde, det ljufva, och sen de gyllene bägrar
fördelte.
'
Oeh den fjerde hon hämtade rattnet, och rikliga
elden
Tände den väldiga kittein inunder ; och vattnet det
värmdes.
360 Men 'da nu vattnet kokte uti den blänkande kopparn ,
Hon mig i karet satte, oeh t\âdde ur väldiga
kitteln ,
Blandande efter behag, bad hufvud och skuldror
tillika ,
Tills hon ur lemmarna hän kraftödande tröttheten borttog.
Men da hon mig rentvagit, och smort med essens af oliven,
365 Kastade hon mig kappin omkring, den granna,
och iröjan,
Oeh införde mig sen, och pâ silfveruaglade,
vackra ,
Prjdliga lânstolu satte; en pall fanns föttren in
under.
Och tvättvatten i skâln ihällde mig târnan, och
frambar
1 den sköna och gyllne, uppâ tvâttfatet af silfver,
370 Vattnet, oeh dukade der bredevid det fejade
bordet.
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, ' Ärbara skafferskan hämtade bröd, och satte for
gasten,
Samt mang rätter dertill , af allt hvad boset förmädde ,
Och uppmante mig äta ; men det ej lyste mitt
sinne ,
Utaa i andra tankar jag satt; ondt anade sin
net.
375 När nn mig Kirke sag der sittande, utan au
räcka
Händren tili maten, utaf förskräckelig smärta
1 . '
beta gen,
Ställde bon sig helt nära, och talade тingade
orden:
,
Hvarfor, Odysseus, sitter du sä, som vorе
du mallos,
Frätande hjertat ditt, men mat eller dryck duej
. ,.
'
vidrör ?
380 Säkert ett nytt försat misstänker du ; dock du ej
alls bör
Frukta; ty redan ât dig jag svurit de saliges
stored.
Sâ hon talte; men jag genmälte, och svara,
de henne :
Hvilken dödelig man, som rättvis kaltes, o Kir
ke,
Skulle väl nâgonsin mat eller dryck förr gitta au
smaka,
385 Förrn kamraterna frias, och han dem med 5gonen skadar?
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Men om du verkligen gerna mig manar attdricka och äta,
Lös dem, att jag ma med ögonen se högtkära
kamrater !
Sa jag sade; och im Kirke ur salen begaf
sig,
Hallande stafven i hand, och öppnade dörren tili
stian,
S90 Och ntjagade dem,
som
nioariga gödsvin.
Vände mot henne de stodo der nu, och hon
dem emellan
Gâeude , smorde dem samtlfga sen med aunan en
trollsaft.
Flöto sâ dem fran lemmarna bort de hâren, som
nyligt
Alstrade skadliga saften, dem gifven af mäktiga
Kirke ,
395 Och strax voro de man, ân yngre an fordemde
varit ,
Saväl vackrare vida, och större jemväl tili att
pâse.
Och de kände igen mig, och hängde mig alle
vid händren.
Ljuflig smärta hos hvar nppvexte, och heia palatset
Dönade skräckligt, och sjelf sig ömkade äfven
gndinnan.
4O0 Trädande nära tili mig sa taltegudinnors gudinna :
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О «emborne Laertiades , mângslnge Odjs.
seue,
Gâ nu âstad tili suabba galejan och stranden af
ha fvet ,
Och tili eu början ferst upphalen pâ landet ga
lejan ,
Bringen i grottorna sedan ert gods och samtliga
'.
redskap,
405 Kom sjelf genast igen, och medtag kära kamra/
ter.
Sâ hon sade; men mig hörsammade modiga
sinnet,
Och jag gick uU âstad tili snabba galejan och
%
hafvet. .
Sedan fann jag pâ suabba galejan de kära kamrater,
ömkeligt jemrande sig, utgjutaude ymniga ta
rar.
410 Likasom da nar kalfvar i by de vallade körna,
Hvilka tili fägâln gâ, sâsnart de med gräs si;
förplägat,
Samtlige hoppa tillmöte, och dem ej kättorne
mera
Hâlla tillbaka, men râmande högt de kring mödrarna sina
Hoppa: sâ desse ocksâ, när mig de med ögonen
sâgo,
415 Störte sig grâtande fram; sâ sinnet för samtliga
syntes
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Vara, som bade de kommit till fädernelandet
och egen
Stad pa den klippiga on, der de samtligen föddes och fostrats,
Och de taita till mig , veklagande, vingade or
den:
Yi vid din âterkomst, zeusfostrade, are
sâ glade,
420 Liksom vi Iändt till Ithaka, hem till fâderne
landet;
Men lat höra, förtálj de andre kamraternes ofird!
Sâ de talte; men jag genmälte i vänliga
ordlag:
Nu till eu början först upphalom pâ landet galejan,
Bringom i grottorna sedan vârt gode och samtliga redskap!
425 Skjnden er sjelfve derjemte, att följa mig aile
tillika,
Samt kamraterna se i Kirkes heliga bo
ning,
Huru de dricka och äta; förty fullt opp de nu
hafva.
Sâ jag sade; mitt tal hörsammade desse pâstnnden;
Enrj lochos var den ende, som alla kamraterna
qvarhöll.
430 Och tilltalande dem han sade de vingade or
den:
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Usle, hvart gâ tí? hvarför slik ofärd fiken
i
J efter,
Att till Kirkes boning begifva er? Säkert oss
alla
Hon förvandlar tili s vin eller vargar, eller tili
lejon,
Att dess stora palats, med vâld ock, vakta tí
, •
matte.
435 Liksâ gjorde k yklopen , enär bans kula besbkte
, "Vâre kamrater , och dem âtföljde den djerfre
Odysseus;
Ту för haus öfverdad ock de förlorade lifTet.
Sâ han sade; men jag nu öfverlade i sinnet,
Att vid mitt nerfviga lar dra ut langspetsiga
Svärdet,
440 Och afhugga bans hufvud, och kasta det neder
pâ marken,
Skönt han mig ock var nära förvandt; men kamraterne alie
Hejdade mig med vänliga ord sâ hädan som dädan:
O zeusborne, ifall du befaller, sâ latom
da honom
Här vid galejan förbli, och ât oss bevaka galejan;
445 Men ledsaga oss du tili Kirkes heliga bo
ning !
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Ordande sâ, de vandrade upp frân galejan
och hafvet;
Men vid det hâlkade skepp ej heller Eurylochos
qvarblef,
Utan följde; förty han af häftiga hotelsen skrâmdes.
Och meliertid nu de andra kamrater i salarna
Kirke
450 Kärvänskapligen tvâtt, och smort med essens af
oliven,
Samt dem samtliga klädt i yllene mantel och lifrock,
Och de i salarna dessa, s ig plägande, iräffade
alla.
Nâr na hrarandra de sett, och allt derjemte be
rättat ,
Greto de, jemrande sig , och palatset dönade vi
da.
455 Dâ tili mig framtrâdde gudinnors gudinna, och
sade:
O zeusborne Laertiades, mângsluge Odys»
seus,
i
Väcken ej längre numera den eviga sorgen! Jag
känner
Bade de smärtor alla, J lidit pä fiskiga haf
vet,
Och hur fiendtlige man er oförrättat pâ lan
det.
460 Utan, välan nn spisen min mat, och dricken af
vinet,
Anika Delen,

10

14Ô
Tille
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J

âterigen

nytt mod erhallen i bar*
men ,'
Likasоm när er fádernejord ni lemnade for*
dorn,
Klippiga lthaka; tan kraftlöse J blifvit och râd*
de,
Tänkande stâdse uppâ kringirmndet, avara; beb
aldrig
465 Sinnet i glädtighet är, emedan J lidit sâ myeket.
, • Sâ boh sade; toen oss storm an liga sinnet
« •
bevektee,
Och der dagarna alia, till ârets slut frân dess
början ,
Sutto vi, njutande rundeligt kött, och kosteligt
mustvin.
Men nar âret var fullt, och stunderna hade sig
kringväadt ,
470 Ünder de slocknande manar, och dagarne lange
• sig lyktat,
Da, utkallande mig, hogtkSre kararaterue sa*
de:
Underbare, engäng âtminstone tank pâ ditt
.-; ,
hemland,
Dm det är gudars beslut, att du räddae omsider,
och nalkas
Ditt högtakiga bus, och den älskade ladernejor' '
den.
475
Sâ de sade; men mig manhaftïge sinnet
bevektes.
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nedgâende se

ien,
Stftto vi, njutande rundeligt kött, och kosteligt
mnstvin.
Men da sol gick ned och tillika morkret oss pâkom,
Desse i dunklande salarna sig tili hvila begâfvo;
480 Men jag lagade mig i den tjusande bädden tili
"
Kirke,
Fattade knäna och bad, och gudinnan hörde min
etämma ;
Och tilltalande henne jag sade de víngaue or
den:
О Kirke, fullborda du mig det löfte du
gifvit,
Att aflarda mig hem härifrân; ren trängtar mitt
sinne,
485 Samt de andre kamraters, som städs mig hjertat bestnrnta ,
Och sig jemra omkring, enär du nänsin är afskiljs!
Sâ jag sade; och strav genmälte gudinnors
gudinna:
O zeusborne Laertiades , mângsluge Odyssenj,
Längre ej mer i mitt hus ovillige skolen J
dröja,
,490 Men J mâsten dock först en ann färd lykta, och
resa
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Till Aides' palats och den skräckliga Pcrsepho* X
neias,
Att derstädes befrage Thebanske Teiresias' vâl*
nad,
Demie blinde profeta, hvars vett orubbeligt va
rar.
Honom, äfven som död, gaf taukkraft Persepho' neia,
495 Att ban är ensam vis; likt vâlnader vanka de
andre.
Sâ hon talte; men mig vardt sonderkrossadt mitt hjerta,
Och der satt jag i sängen och gret, och icke
mig sinnet
Önskade lefva numer, samt ljuset af solen beskâdaMen dâ jag grâtit mig mätt, och kastat i bädden
och vältrat,
500 Dâ jag henne ocksâ genmälande svarte med or
den:
O, Kirke, ho förer oss an den vag som du
nämner ?
Kom ju ej nägon ännu pâ svarta galejan tili
As.
Sâ jag sade; meu strax mig svarte gudinnors gudinna:,
. О xeUSborne Laertiades , mângslnge Odys
seus ,
505 Ont vägvisare ej dig vare det minsta bekyromer!
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Res du mästen allenast och spann ut seglen, de
hvita ,
Och sitt sti Ha, och Boreas' tind skall föra galejan.
Men da Okeanos redan med benne da öfver har
farit, —
, »
Der som stranden är lag, och Persephoneia har
lunder,
510 Med svartpopplarna böge, och fruktförödande
viden, —
Sök der hamn med ditt skepp, pâ Okeanos' hvirfliga floddjup,
Och förfoga dig sjelf till Aides' ruskiga bo
ning,
Der sig i Acheron kasta Pyriphlegethon, och
den andre
Floden Kokytos, som sjelf är en gren af Stygiska vattnet:.
515 Klippa, och sammanlopp af de Ua, högtbrusaude floder.
Der du sedan, o drott, dig närmande, sâsomjag
bj'uder,
Graf dig en grop, sa lâng som en aln badhitât
- ,
och ditât,
Och utgjut kring gropen ett offer ât samtli4
. ga döda,
Forst af hâning med mjölk och sedan af ljufliga
vinet,
520 Samt for det tredje af Yatten, och pâströ hvitaste korngryn,

ldO
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Ropande an entrâget de dödas skröpliga hufvun ,
Lofva, till lthaka länd, en gallko, bvilken är ypperst ,
Offra i salen, och fjlla ditt bal med djrbara
häfvor.
Och ât Teiresias ensam du särskildt offre eu
helsvart
535 Vädur, hvilken är bâst bland eder samtliga boskap.
När du med bön anropat de dödas prisade sBa
ten,
Offra da gamseu derefter och tackan, den srarta,
tillika,
Vändande dem mot Erebos, sjelï dig vändande
, •
fraоskiljs ,
Fikande flodens böljor att se; da skola sig man*
вe
530 Vâlnader snart infinna utaf hänsomnade doda.
Sedermera du ma kamraterna mana och bjuda,
Fâren , som ligga der dräpte med obarmhertiga
,
kopparu ,
1 AU afflaende bränna, och hoja tili gudarna bö»
nen,
Till den starke Aides och skräckliga Persephoneia.
535 Meli sjelf , ryckande nt det eggiga svärdet ur
i.
baljan ,
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Sitt du, och tillât icke de dödas skropliga hufvun
Blöden närmare komma, förrän du Teiresiae frâgat.
Da, o männernes förste, pâstund skall nalkas
profeten ,
Som förtäijer dig grannt bad vägen och renns
begränsning ,
510 Huru pä fiskiga sjön du äterländer tili hem
met.
Sa boa talte; och stra* gullthronade Eos
sig infann.
Hon da klädde mig kläderna pa, bad mantel och
lifrock ;
Nymfen klädde sig sjelf i en vid, hvitgläusande
kappa ,
Fin, förtjusande; sen kring lifvet hon slingade
gordeln ,
515 Skön och af ideligt gull; och lade sâ doket pâ
bufvut.
Men jag vandrade rummen igeuom , och mante
med Ijnfva
Ord kamraterna alia, enhvar mig närmande särskildt:
Sofvande, njuten ej längre numera den
ljufliga sömnen,
Utan latom oss gâ! mig intalt mäktiga Kirke.
550
Sâ jag sade; bos dem stormanliga sinnet
bevektes.
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Det oaktadt jag dän oskadda ej vännerua för
de:
Fauns ja en viss Elpenor, en pojke, ej särdeles
. 4
hvarkea
Modig i krig, ej heller nti sitt sinne bepröfrad.
Fran kamraterna skíljd, i Kirkes heliga bo
ning,
555 Vintung, denne tig laggt, af lystnad att hämta
sig (тalks.
Men da buller och stoj af de vâckta kamrater
ban horde,
Plöteligen npp han sprang, och förgat i sinnet
alldeles,
Att nedstiga igen pa höga stegen, han uppgâtt;
Utan hau damp hnfvudstupa frân tatet, och iiaс,
ken för honom
560 Knäcktes vid knotorna af, och själn nedsteg tili
' Aides.
Och när de öfrige kommo, jag talade ordet, och
sade:
Visst J trodden er nu tili, älskade fädernejorden
Fara; men annan färd ât oss förordnade Kirke,
Till Aides' palats och den skräckliga Persephoneias ,
565 Att om ett gudsvar sporja Thebanske Tejxesiai'
,
vâlnad.
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Sâ jag sade; för dem nu sönderkrossades
hjertat,
Och der sutto de, jemrande s ig, lösryckande Ыret.
Ingen fromma de hade likväl, skönt äfven de
greto.
Men da tili stranden af sjön, och tili snabba
galejan vi andre
570 Ängslade gingo vâr vag, utgjutande ymuiga ta
rar,
Kirke, vandrande bort mellertid, vid svarta ga
lejan
Bufldit en gumse, och bundit derhos ocle tacken,
den svarta,
Smygande lätt sig däu ; ho skulle en gud , mot
dess vilja,
Skâda med ögonen nânsin, om hitât gâugen, om
ditât ?

В Ж S
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InnehälL
Odysseus seglar vied gynnande vind, som han
af Kirkb undfátt, till К immer lerna och Okeanos, v. 1—20. — Efter fullbordadt offer infinna
sig de afiidnes vâlnader, hvilha Odysseus dock
vägrar att dricka af bloden, förrän han râdfrâgat
Teiresias , v. 21—50. — Forst framträder nn
valnaden af Elpekor, anhâllande om begrafning,
v. 51—80; — sedan hummer Odysseus' mode/-,
Ajutíkleia, v. 81—89. — Följer sâ samtalet med
Teirbsias, v. 90—150, — och med besagde Astikleia, v. 151—223. — Enär hon sig aflägsnat,
framträda fiera hcro./nor, den ena efter den andra,
v. 224—328. — (Härvid afbryter Odysseus berättelsen; men fortsätter strax âter , ombedd af Alkisoos, v. 329—3S3.) — Viaare följer samtalet med
Agamemnoiss, v. 3S4—463, — och med Achilleus'
válnad, v. 464—539. — Förgäfves tilltalar Odys
seus Telamoniern Aias, v. 540—566. — Derefter
far han skâda Misos med fiera, v. 567—625. —
Men dâ stora skaror af vâlnader nalkas, rädes han
att Persephoneia shall tülsända honom det Gorgeiska hufvudet, hvarföre kan atervänder till sitt
skepp, och afreser, v. 626—639.
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Elfte Sanges:

ÍVIen sâsnart som vi hade till sjört ankommit
och skeppet,
Ut i g ud om liga hafvet till först vi drogo galejan,
Reste sâ mast, och hiss ade segel pâ sva rta ga
lop»,
Togo fii cu och förde dem med, samt stego derjemte
ö Ängslade sjelfve ombord, utgjutande ymniga ta
rar.
Sande tillika ât oss, bakom svartstäfviga skeppet,
Gynnande, segelfyllande vind, en mäktig fôrbundsvän,
Sjelf skönlockiga Kirkc, en stolt och ljudlig
gudinna.
Men sâsnart pâ galejan vi bragt alltsamman i
ordning,
10 Satte vi oss; hon för des utaf styrmannen och
vinden.
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Och pi den öppna sjön beId agi i gen svälide im
segel.
Ned gick solen, och ren omdunklades vägarne
alle,
Och tili Okeanos' gräns, djuprinnande flodens,
vi lände,
Der de Kimmeriske männernes stad 3r belögen,
och hembygd,
15 Öfverhöljde af dunkel och moin; ty icke pâ des
sa
Nederskàdar den skinande soin med strâlarna
nânsin ,
Icke dâ nár bon upp pâ den stjerniga himme
le n tâgar,
Icke dâ när frân himlen hon ned mot jordeu
sig vänder,
Utan förderfvelig natt sig breder kring ömkliga
menakor.
20 Dit framkomne, i land tí styrde galejan, och
fâren
Med osa togo, men sjelfve invid Okeanos' flöden
Gingo vi, tills vi funno den plats, som visatoss
Kirke.
Oflerdjurena der Perimedes och Eurylochos
uu
Hollo, och jag ntryckte det eggiga evärdet ur
skidan ,
25 Gräfde sâ gropen, lang som en aln bäd hitât
V
och dität.

IE LF TE S Л NOR».

159

Dth k ring honom v i gjöto ett offer ât samtliga
döda,
Forst af haning med taijölk, och sedan af Ijufliga vinet,
Samt för det tredje af vatten, och strödde de
hvitaste korngryn.
Ropande an enträget de dödas skröpliga hufvun,
30 Lofte jag, hem inländ > en gallko, hvüken är
ypperst,
Offra i salen vch fylia mitt bât med dyrbara
hâfvor,
Ocfa ât Teïresias «nsam jag lofvad« särskildt en
helsvärt
Vädur , hvilken är bist bland all Tar samtliga
boskap»
Men tlâ ftaed bön omsider och löften de skaror
af döda
*$5 Jag anropat, i fâren jag grt-p, och halsarna afskar
Öfver gropen, och svart rann bloden; da nalka/
des genast
Valnader tipp ur Erebos' djup af somuade dö
da;
Brndar kommo «eh gossar, och mängbepröfvade
gubbar ,
Öcb sma flicker derjemte, som ha ungsmartesamt
hjerta;
40 Mange ocksâ, som sârats af kopparne lansar der
kommo,
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Kämpar, dräpte i fait, med blodbesudlade тa
pen.
Mange de vankade gropen omkring bad hädan
., ,
och. dädan ,
Med förskräckeligt skri; men mig blek fruktan
da pâkom.
Jag kamraterna dock anmanande sedan befallte,
45 Faren, som lago der dräpte med obarmhertiga
kopparn i
Att aflâende bränna, och höja tili gudarna ho
nen,
Till den starke Aides och skräckliga Persephoneia.
Men sjelf ryckande ut det eggiga evärdet nr
- baljan ,
Satt jag, och tillät icke de dödas skröpliga huf•vun,
50 Bloden närmare komma, forran jag Teiresias
,
frâgat. .
Forst sig vâlnaden närmade nu af kamra
ten Elpenor,
Ту han begrafven ej var, bredvägiga jorden inunder,
Ту tí i Kirkcs slott hans kropp qvarlemnade
graflös,
Obegrâten , emedan ett annat bekymmer oss
trängde.
55 Skâüande mannen, jag gret och ömkade uti miu
sinne
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Och tilltalande honom, jag sa de de vingade oe
I
- den :
Elpenor, hur kom du hitned tili det
. nattliga dunkel?
Hann du väl förr tili fots, Ни jag med svarta
galejan ?
Sâ jag sade; men han, sig jemrande, svarte
med orden:
у
60 O zeusborne Laertiades , mângsluge Odys
seus,
Ödets slema beslut mig skadat och ymniga vi*
net.
Ту jag i Kirkes slott mig lade, och hugsade
icke,
Att nedstigä igen pâ höga siegen , jag upp*
gâtt 5
ITtan jag damp hufvudstupa frân taket, och iiae-*
ken derjemte
65 Knäcktes vid knotorna af, och själn nedsteg tili
Aides.
Nu anropar jag dig vid dessa som stammt der
ofvan ,
Vid din maka, och far, som dig fostrade da du
rar liten,
f
Vi4 Telemachos ock, som du lemnade ensam i
rummen;
Ту jag vet ju, att du fran Aides' boningar faV
.ч '
reu,
Till Aiaia igen välbyggda galejan skall styra: —
Andra Deleü,
11

i 62
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Derstäds, beder jag da, o dtott; att du mâtfê
,
mig minnas,
Samt när du res derifrân ej mig ogrâten och
graflös
Lemna, att icke jag blir anledning tili gudarnes
,
/
vrede.
Utan bränn mig a bal med vapnen^ hvilka jag
ëger,
75 Och nppkasta ètt kummel vid stranden af grumliga hafvët,
Öfter en stackars man, att kommande släkten
det vete.
Detta ât mig fullborda, och fast den aran i
kumlet, ' '
Som jag, lefvande, brukte, i lag med mina kamrâtër.
Sa han sade; men jag genmälte, och svarade honom:
80 Olycksalige, detta ât dig jag vill lykta och göra.
Vi med sorgliga ord omvexlande, bâda.sl
derstäds
Sutto; och ensids jag höll svärdet utöfver Ыoden i
Eueidá ordade mângt skuggbilden af fordne
k antraten.
Vâlnaden nalkades öck af min afsomnade
. moder,
85 Autikleia, som är storsinnte Antolykos' dot^
ter.

ÊÏ.FTË SÂÛGÉÎr.
ilviiken lefdë ännu ,

iéê

dâ jag reste tili heligá

Trola.
Skâdandé lienne, jag gret, och omkade uti miti
N

sirinë;
Men likväl, skönt myfcket jag ängsiades, icke jag

tillät
Henne sig närma tili bloden, förrän jag Teire' :
sias frâgat.
ÖO Koni sâ ändtligeh an den Tbebanske Teiresias'
X
' , vâinad ,
Med den gyllene spiran, och kännde igen mig,
och sade :
Olycksalige, hvi, förlatande ljuset af so
len í* '
Kom du, att skâda de döda, och glädjeberöfvade irakien?
Vik dock undan frân gropen , och borttag eggiga svärdet,
95 Att jag mâ dricka af bloden, och dig sen san1,
hingen saga.
Sâ han talte; jag vek, och det silfvernaglade svärdet
Gömde i skidan; sasnart af svarta bloden han
druckiti
Talte mig tili pästahden med brd otadelig spâman:
Store Odysseus ¿ du mig tillspörjer om
giadeiig hemkomst,
>Ö Men den skall dig en gud svâr göra, ty èj jäg
dig menai
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För jordskakaren döljas, sem groll bar laggt I
s'üt sinne,
Vredgad, emedan hans âlskade son du berofvade
ögat.
• -, Än hemkomma ni torde likväl , skb'nt ondt J od
liden ,
Om ditt sinne du vill, och kamraternae halla i
, . , .
,
tygel,
105 Ntr du ankrar en gang med den välbeställda gilejan
Vid Thrinakiska ön, undslappen ur dunkliga haf
tet, —
Betande finnen J Eelios' hornboskap och fê
ta
Fâr, den gadeus, som allt ähörer och silting
beskâdar; —
Oantastade dem om du lemnar , och (ânker pi
hemkomst,
110 Torde ni lända tili Ithaka än, skönt ondt i
ock liden.
Men om du dem antastar, jag da bebadar dig
ofärd
För kamrater och skepp, och om sjelf undlomma du skulle ,
Lânder du ümkligt och sent, och har alla kam
rater förlorat.
Hem pa fremmande skepp, samt trâffar skador i
* huset, _
115 Öfvermodiga man, som egendomen fort*
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Giljande efter din sköna gemâl, och bjudande
skänker ;
Men ditkommen likväl du hämnas de samtliges
valdsverk.
Och när du friareskaran i salarna dina omsider
Dräpit med svek, eller ock olönligt, med eggiga
120 Sedan begif dig âstad,

kopparn,
medtagaude

prydelig

âra,
,
Tills du kommer tili sâdana man, som icke af
hafvet
Veta, och ej förtära sin mat med saltet bebíani
. dad.
Icke de heller veta utaf rödkindta galejor,
Icke af prvdiiga âror, som äro galejornas vin* gar.
125 Tydeligt Чeсke н jag säger ock sä, som icke dig
undgâr :
Dâ när med dig hopträffad en ann vägfaraude
mände
,
Säga, ait en kastskâfvel du bär pâ din väldiga
axel,
Der ml du ock nedsticka den prydliga aran i
**" j orden,
Offrande herrliga offer derhos ât kong Poseidaon,
ISO Vädur och tjur, och tillika jemvsl en beskällare
fatgalt ,

}6()
QDYSSEI4:
I
Ща begifva dig hem, och heliga festhekatqnfe
fee? Ât odödliga gudar, som bo \ den rymHga himr
mein ,
1
Samtliga, pffra \ ordning if da skal( dig ur haftet
en stilly
. Död annalkas, en sâdan, som lyktar dig lifvet
pmsjder,
|35 Mätt af bebagelig aider; och rUndtkriflg skola
;. ,
dig folken
Lycklige vara; nu Säger jag dig sannfárdligen
detta.
Sâ han sade; men jag genmälte, och sva
lúe bonflin:
O Teíresias , slikt väl gudarne sjelfve beslutit.
Men du, välan^ mig detta förtälj och noga berätta :
|40 yâlnaden skädar jag der af min hänafsomnade
moder,
Hvilken figa,nde sitter vid blоden,- och icke sin
ègen/ .
Son i anletet värdigas se, samt ej Ш1Цт
la:
Säg mig, o drpft, hur hon matte likyäl mig käu?
лa som sädan !
Sa jag sade; och han genmälte mig genast
och svarte:
Ï4S Lj»H d?n saken
jaS ЛШ dig °Çb lägga !
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Hvilken som helst du ibland afsomnades vâlnader
lâter
Bloden närmare nalkas, han stall dig saming
förkunna ;
Hvilken du det förvägrar, igen han vandrar tillbaka.
Talande sâ, till Aides' palats Teiresias' vâlnad,
150 Drottens, vaudrade bort« eцar gudorden han ntsagt
' Men jag stannade qvar enträget, tilldess att min
>
modej?
Kom, och drack af den dunkliga blod. Hon kände
*
pâstunden,
Och, veklagande, mig tilltalte med vingade or
den:
; Älskade son, hur kom du hitned tili det
nattliga dunkel,
155 Lefvaude? Svârt för de lefvande är, att detta
beskâda.
' Finnas ju väldiga strömmar pth hiskliga floder i
midten,
Och Okeanos först, som ingen tili fots än bar
farit
Öfver, om icke han egt en välarbetad galejaKommer du nu väl hit, kringirraude vida frân
*
Trpia
I 60 Med kamrater och skepp, lang tid? ocb har du
ej varit
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Alls pâ Ithaka? bar du ej sett dínmaka i rum,
men?
Sâ hon talte; men jag genmälte, och snrade henne:
О min mor, mig ndden bar fört hitned till Aï'
»
des ,
För att om gudsvar spörja Thebanske Teiresias'
vâlnad.
165 Ту jag icke bar nalkats Achaia, och icke miu
eget
Hike beträdt, men städs med bekymmer i hjertat jag irrat ,
Frân den standen jag först Agamemnon följde,
den ädle,
Till skönfâliga liions stad. att med Troerna strida. .
- Men dui välaii, mig detta förtälj, och noga Ьеrätta:
}7Q Hvilket den langutsträckande döds missöde dig
kufvat, !
EHer en langsam krämpa? Har pilglad Artemis
kanske,
Sjelf angripande dig med de ljufliga pilaras dodat?
Säg mig ocksa, om fader och son, dem jag lernnade hemma;
Finnes min värdighet än hos dem, elier har vil
, iroredan
1T5 NagQrt ajinan den tagit, och tro de ej mer all
jag kommer?
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Sâg mig derjemte min laga gemâls bâd vilja och
tanksätt,
Om hos sonen hon dröjer, och allt orubbligt bevarar,
Eller med henne sig redan formait bland Achaier
den bäste.
Sa jag sade; och strax genmälte den vördade mo dren:
180 Med ett fördragsamt sinne ännu i salarna 4»na
Dröjer hon visserlig qrar, men jemmerfulle be-ständigt
Gâ för den grâtande nättren sin kos, och dagarne äfven.
lugen besitter ännu din värdighets ära; men o•i '
störd
ч
Eger Telemachos stamgodsen, gemensama festmäl
185 Gastar han vid, som det egnar en ragfórvaltare.
skota ;
• (, ,
Ту af alia han bjuds; oeh din fader vistas pâ
»
landet
Derstäds, kommer ej nânsin till stan, och hos
, *
- honom ej bäddar
Finnas, ej prydliga fällar, ej heller sängar och
mantlar,
Utan hon softer om vintren, der tjenarne pläga,
ф ,
i huset,
190 I spisaskan, uära till elden, med trasor pâ krep
pen.
4
;
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Men när sommaren kommer, och höstningens fan
diga ârstid,
Allestädes
uppl
det
välomansade
vin. .
berg,
Utaf de lof som fall it, pâ marken redes haus
sofbädd.
Ängslad ligger han der, med mycken sorg i sitt
sinne,
195 Suckande öfver ditf öde, och tung är aldren för
honom
Sâ afsomnade jag ockeâ, och lyktade lifI '
vet;
Icke i salarna Artemis har, skottskicklig och pilglad,
Sjelf angriparide mig med de ljufliga pilaran
dräpit ;
Icke är mig plkommen en krämpa, som vaiüigast plägar
200 Med förskräckeligt tvinande ta ur lemmarna iif1 vet;
ITtan saknan af dig, och bekymren för dig, min
Odysseus ,
Jemte din älskvärdhet mig ljufliga lifvet beröfya't.
Sa hon sade; men jag, i min själ râdplä*
gânde, ville
Vâlnaden famna utaf min hänafsomnade moder.
205 Jag tre ganger försökte, ty sinnet befallte mig
! famna, '

\
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Ppb tre gânger ur händren» en skugga lik eller
drömbild,
For hon, och mig djup smärta dessmer uppväcktes i hjertat ,
Och tilltalande ftenue, jag sade, de vingade or
den:
Mor, hvi stannar du icke, da dig omfamч
na jag öuskar,
210 Att hos Aides jemväl, i älskade armarna slutne,
Begge v| уЫ lystmäte mâ ha af förstehnde
sorgen?
Är du en skuggbi}d blott, som den väldiga Persephongia
Skickat, att jag dessmera ännu mâ klaga och
sucka?
Sa jag sade; pâstund genmälte den yördade
modreu:
>
21^ 0 du min son, olyckelig mer än öfrige man
ner,
Persephoneia , doffren af Zeus, dig icke beda
rar, >
fJtan sâdan är menniskors sed , när döde de
blifvit;
fy ej af senorna kött och ben mer bailas till—
samman ,
fJtau den brännande eld med väldiga kraften be220 Detta, när själen en gâng de hvita bellen har
lemnat.
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Och som en dröm bortflygande, själen sedan försvinner.
Men skjndsamligen nu sök ljuset, och detta bemärk dig
. . ,
Allt, att framdeles ock du mâ orda derom för
din maka.
Sâ vi тexlade ord med hvaran; mellertid.
na matronor
225 Komme, — ty dem ditskickade väldiga Ferse~\
phoneia, —
Hvilka de tappraste mäns gemâler voro och dot*
trar,
Och kring svarta bloden de sig församlade talrikt. .
Men jag tänkte pâ râd, hur jag skulle hvarenda
' .befraga.
Detta beslut i min själ jag likade vara det ba
sta :
230 Dragando ut langspetsiga Svärdet, vid fylliga 11ret, ~ ,
Lät jag af svarta bloden ej samtliga dricka pâ
en gang.
Utan efier hvaran framträdde de tili mig, och
hvarje
Sina sorger fört^ljde ; och jag utforskade al
la.
Tyro, den ädelborna, jag sâg tillförst na
- bland dessa,
235 Hvilken sade sig vara en dotter till balde Sal,
moneas,
V

"

1

\
~ .
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Sade sig vara gemâl ât Kretheus, Aiolos' ättling.
Hon förälskade sig i gudomliga il o den Euipeus,
Hvilken, den skönsta âf floder, sin bölja välfver pâ jorden,
Och vid Enipeus' tjusaude brädd hon vandrade ofta.
210 linder skepnad af deane en gang jordskakarn
Poseiden
Lag hos henne vid mynningen af den hvirfliga
floden,
Och den purpurne vâgen omkring dem , liksom
en klippa,
Uppvälfd stod, samt dolde en gud och en dödelig qvinna.
Ochjungfruliga gördeln han löste, och henne han
söfde.
245 Men när kärliga värf fulläudat hade Posei
don ,
Tog han Tyro i hand, och talade ordet, och
sade :
Fröjda dig, qvinna at mötet! ty under det
välfvande âret /
Stâtliga piltar du föder; ej är odödliges lä
ger
Barnlöst; vârda nu dessa, och gif en rikelig näring.
250 Nu gack hem till din boning, var tyst, och
knysta ej ordet;

1
•» f .
Í74
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Men jag ejelf, ma du veta, dig ir jordskakarn
Poseidon.
Sa han sade¿ och dykade bed i dët svaílande hafvet. Vorden hafvande, Pelias hon framfödde och Neleus j
Hvilke ât mâktige Zeus tva vüldige tjenare blef*ö
J ..
.
255 B!dá¿ óch Pelias i %idrymligá sian Iaolkos,
Pärrikj hade sitt hem; fleti andre i sandiga Py>
los.
Sönerna and ra hon fpdde ät Kretheús , qvinnorhás drottníng,
Àison jemtë PhereSi och dèrhos hästglad Amythaon.
Ëfier kenne jag sag Antiope, född af Asopos i
260 Som beromde sig ock, att «tí Zeus' armar Ы
sofv it ;
Söner tvenrie ocksâ hort födde, Ampfiidri och
Zethos,
Soni uppbyggdtí tillförst sjuportlgá Thebes befästning i
Óch omíornade den; ty de ëj otornadt förmad,'л
de
Det vidrymligá 'Hiebe bebo i skönt vaídige kám): ' par265
Ëftër henne Alkmenejagsag, Amphitryons'
inakaj v

-
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Som Lief Herakles' moder, den . lejonsinnte och
djerfves ,
Sedan hon sofvit hade i Zeus', den mäktiges,
armar;
Sag Megäre,
eu dotier utaf storsinnade
Kreloti,
Som Amphitryons son, den i kraft okuflige,
äktat.
iiïO
Afven Oidipus' mor jag skâdade, skön
Epikaste,
Hvilken, af o forstend, föröfvade gräslig en gërnlüg",
Äktande efèn' sort; men denne, som mordet sin
fader,
Henne tog; och gudarne strax.verldskunnigt det
gjorde.
Men han, lidan de qval, i det mluigbehagliga
Thebe , . ' .
£75 Efter güdarrtes hârda beslut, var Kadmeiernes
konung ;
Sjelf hon тandrade af tili pdrtfast, mäktig Ai
des,
Sedan en snara hon fästat omkring tvärbalken i
taketj
Fattad af smärtan sin, samt lemnade qvalen ât
honom ;
Manga till tal, som en mors Eriniiyer bringa i
> '
verket.
280
Ock skön Chloris jag sâg, som Neleus
fordom till maka
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Tog for dess fâgrings skull, sen tusende skäaker han gifvit,
Yngsta dottren utaf kong lasos' ättling, Araphion ,
Hvilken uti Minyeiska Orchomenos kraftigt re-gerte
Forr, och i Pylos vaf kong; hon födde de herr»
liga söner,
285 Nestor och Chromios med, och balde Periklyme*
nos med.
- Födde sâ efter dem manhaftiga Pero, ett un
der,
Hvilken af grannarna alia till maka begärtes,
men Neleus
Gaf allenast it den, som Iphikles' hornade hjordar ,
Och bredpannade, plundrande, dref frân Phylake ¡
vagsamt
290 Ariete! Dock pâ sig tog otadllge siaren en. '
,sam,
Att dem drifva ; en gads fiendtliga skickelse ,
.чgryma
Fjettrar förhindrade honom , och landtlige bo,
skapsherdar.
Men da nu mânader redan och dar fulländade
,• voro ,
Under det âter välfvande âr, och stundeine kom•
~
mo,
21)5 Da upploste hans fjettrar ocksa den starke Ipfcïkles,
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Sen gudsvaren han gifvit; och sä Zeus' vilja ver
verkställd.
Äfven Leda jag skâdade sen, Tyndareos'
maka,
вom at Tyndareos tvâ stormodiga »ättlingar föd<
de,
Hästupptuktande Kastor, i näfstrid' god Polydeukes.
¿00 Lefvande gömmas de bade uti fruktgifvande jor<
den,
Och
dernedre ännu af Zens âtnjutande
Ära,
Lefva de vexelvis hvarannan dag, och hvarannan
Äro de döde, och ha eu ära, med gudarnes
jemlik.
lphimedeia derefter, gemâl at drotten
Aloeus,
3o5 Sâg jag, som sade sig haft med Poseidon moto
i älskog.
Ock tvâ söner hon födde, men de kortlifvade
voro,'
Otos, gudarna lik, оch fjerranberömd Ephialtes,
Dem högresligast fostrade upp fruktgifvande
jorden ,
Samt most sköua bland alla ocksâ, uäst herrlig
Orion.
310 Nioarigc
höllo
i
bredd
de
alnarnä
nio
Audra Deïen.
12
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Redan, ocb nio famnar i längd uppvuxit de
hade.
Mot

odödliga

gudarna

ock de botade vaс
ka
Drabbningen af mângstormande brig pâ sjeito
Olympos;
Ossa de ämuade först pa Olympos ställa, och
derpâ
815 Det löfruskande Pelion sen, för att himlen bestiga.
Och det hade de gjort, om de kommit till manbarhèts älder,
Men dem sonen af Zeus och utaf skönlockige
Leto
Dödade begge, förrän dem tinningarna inan
der
Skâggbrâdd тexte, och kinden rar täckt raed
blomsterligt mjölkhar.
320
Pbaidre äfveu jag sag, samt Prokris, och
skön Ariadne,
Dottren till Minos, den vise, som fardem fördes af Theseas
Hän frân Kreta tilt äugden utaf det belga
Athenai.
Men han sin vilja ej fick; ty förut drap Artemis henne,
Pâ Dionysos' ord , pâ det kringomböljade
Dia.
325
Maira och Klymene äfven jag sâg, oci
dofsk Eriphyle,
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Som , for det aktade gull , förspillde sin älskade
make.
Samtliga gitter jag dock ej nämna, ej
heller förmäla ,
Alla de makar jag sâg och döttrar tili fordne
heroer ;
Ту förr svunne gudomlige natten, men tid tili
att sofva
330 Ren är, antingen här, eller ock jag tili snabba
galejan
Gâr; men at gudarna jag och ät er antvardar
min hemfärd.
Sâ han talte; och samtligen de förstummade tego,
Samt af förtjusniоg betogos uti de dunklande
.salar.
Men nu' begynte bland dem hvitarmig Arete,
och sade:
335 ч
O Phaieker, hur syns här mannen väl eder
att vara,
Bâde tili storlek och vext, och det dugliga ret
tet derinnan?
Han är derjemte min gast,- men enhvar âtnjuter
den hedern.
Thy aflarden ej sâ ptskyndende, skänkerna
icke
Sa för den fattiga minsken ; ty eder i salerna
mange
340 Skatter, igenom gudarnas nâd, förvarade lig-
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Talte eâ Ifven bland dem den aid rige draft
Echeneos ,
Hvilken utäf Phaiekiska man mând vara den
älste :
Vänner, icke mot edert berâd, ej heller
er menixig
Ordar drottningen vis; derför börsammen J
alle!
345 Dock af Alláneos, kongen, beror bad gerntog
och ord na.
Honom Alkmoos âterigen genmälte, och
sade:
•. 1
Dette ordet mä vara pâ satt som du yttrar, sâframt jag
. Lefver och herrskar ibland de roningkära Phaieker.
Men gästvännen ännu, skönt högligen längtande
hemfärd ,
350 Tills imorgon Hkväl qvardröje, sâlänge ât ho
nom
Skänkerna alla jag bregt; ledsagnmgen mannerne alle
Varda, förnämligast jag, hvars makt bâr gäller
i landet.
Honom amande talade tili mlugrâde
Odysseus:
Kong Alkinoos, du, utmärktast bland samtliga
folken ,
355 Om ett âr tili och med J bjöden mig härstädes
dröja,
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Om ledsagning bestyrden, och gâfven mig herrliga skänker,
Sannerlig ville jag det, och roycket bättre det
vore,
Att med full are hand hemkomma tili fäderne-,
jorden :
Sâ mer vördad jag vore och kär derjemte hos
alla
360 Männer, hvilka mig säge tili lthaka äterkommen.
Honom Alkinoos âterigen genmälte, och
sade :
34är vi dig skâdade an, o Odysseus, icke vi
trodde
Dig en bedragare vara och smyger, hvilka sâ
mânga
Närer den svarta jorden ibland mangskingrade
menskor,
$65 Stämplande lögner ihop , däu icke man skulle
förmpda.
Men hos dig finns prydnad i ord , finns redeligt
hjertlag,
Och, en sângare lik, konst m essigt du har oss
berättat
Alle Argeiernes öde, och ditt, och svâra bekymmer.
Men du, välan, mig detta förtälj och noga berätta ,
370 Om ej nâgra du säg af de stätliga manner, som
följde
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Dig till Ilion ât, och som der erhöllo sin ba
ne.
Denna natt Ir tâ lang» osägligt, och änon ej
in ne
Tid, att sofva i sain; förtälj mig märküga s&, .
ker !
Ja, jag skulle förbida tili herrliga morgonen,
blott du
375 Ville ât mig berätta i sain om dina пekут»
mer.
Honom svarande talade till mân grade
Odyssens;
Kong Adunoos, du, ntmârktast bland samtlíga
folken ,
Finns jц för samtal tid, finns tid derjemte fox
-,
sömnen,
Men om du önskar att böra, sä vill jag sannerHg icke
880 Dig forvägra, att In mer ömkansvärdiga ta
ker
Оm kamraterna mina berätta, som sedan forgiagos,
Sora väl sluppo med lif ur Troernas suckigs
bárnad ,
Men, för en skändelig qvinnas dad, vid sin
hemkomst drâptes.
Ja, sâsnart ПЦ försk ingrat den vördade
Persephoneia
385 Samtliga valuader hit och dit af de afliga grü
ner,
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Vâlnaden nalkades mig af Aireos' son, Aga
memnon,
Ängslad, och honom omkring de öfrige alle sig
samlat ,
Som i Aigisthos' bus nedjordes, och lyktade
banen.
ч
Kännde sâ denne mig sirax, när svarta bloden
han druckit,
390 Högt derjemte ha« gret, utgjutande ymniga tâ
rar,
~
Sträckande mot mig händerna fram, mig önskan.,
de räcka,
Men ban ej egde nnmer orubbliga kraften och
stjrkau,
Sadan hon fanas tillförne uti hans smidiga lemmar.
Skâdande drotten jag gret, och ömkade uti mitt
sinne ,
395 Samt tilltalade honom, och sade de vingade or
den:
Ärefulle Atreides, o härarnes kong, Aga
memnon ,
Hvilket den langutsträckande döds mis öde dig
kufvat?
Monne Poseidaon dig kufvat har pâ galejan ,
Väckande skadlige vindarnes olycksaliga blaJ
' ster ?
400 EHer fiendtlige man dig oförrättat pâ lan
det,
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Snappaude oxarna bort, eller ock fârhjordarna
,
vaciera ,
{¡11er katnpande ock om fästen, eller oш ovin»
nor ?
Sâ jag sade; men han tilltalte mig genast,
och svarte:
O zeusborne Laertiades, mângsluge Odys
seus,
405 Icke Poseidaon mig har pâ galejorna - kufvat,
Väckande skadlige vindarnes olycksaliga bla
ster,
Icke fiendtlige mâu mig oförrättat pâ lan
det,
Utan Aigisthos mig, anstämplande döden. och
banen ,
Drap, och min skändliga maka, sen in han kal
bt i huset,
410 Och undfägnat"; sâ plär man slakta vid krubban
en ose.
Sa nu jag dogen jemmerlig dSd , och de andre
kamrater
Slaktades immerfort, liksom hvittandlge galtar
Slaktas plä vid den rike och stolt högmdgende
mannens
Bröllop, eller ocksâ banklag, eller rikliga fest*
mal.
415 Redan du sjeJf närvarit vid nederlaget af mâa
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Ensamt dödade man, eller ocle i den kraftiga
örlog;
Skâdande detta, likväl du mest medömkat i sinnet,
Hur vi omkring vinbalen och matbelastade borden
Lago i sain, pâ hvars golf öfverallt flot bloden
i strömmar.
Men mest jemmerlig hörde jag rösten af Pria
ntos' d otter ,
Af Kassandra, som dräptes utaf Klytaimnestra,
*
den lömska,
Bredevid mig; men jag, frân marken, lyfcande
händren,
Döende grep i mitt svârd, pch hon, den are-»
förgätna,
Sig aflägsnade, ufan art mig, som gick till
Aides ,
Trycka med händreu ögonen hop, och sluta mig
munnen.
Sa ej grymare nägot och fräckare ges an en
qvinna,
Som sig sadana dad kan föreställa i sinnet, Liksom denna jemväl nttänkte en skändelig gerning,
Stämplande mord ât sin laga gemâl; isanning
jag tänkte
Mig käräjskelig bade för barnen och tjenarne
alls
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Кomma till hemmet; men hon, som ver särdeles
kunnig i nidverk,
B&de sig sjelf behöljde med skam, och framdeles alla
Afliga qvinnor, jemväl den dygdesama ibland
л
dem.
Sâ han sade; men jag geumälte, och svarade honom :
Ve, vidtduudraren Zeus banning stämman af
Atreus
Rätt förskräckligen hatar, förmedelst qvinliga
fluider
Längesedan; för Helenas skull vi ítnpade man
ge »
0«h dig, i fjerran stadd, svek stämplade an
Klytaimnestra.
Sâ jag sade; roen han tilltalte mig genast
och srarte:
Var derföre ej nagonsin du blödsinnt mot diu
maka,
Och upptäck ej för henne hvarenda sak, sora
du känner i
Utan somt mâ du säga, och somt mâ vara förborgadt.
Dock du mördas väl aldrig utaf din maka, 0dyssens^,
Ту förmycket vis och dertill vältänkt i sitt
hjerta
Är
lkarios'
dotter,
förstandig
Penelopeia.
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Henne vi lemnade ju som nygift maka derhemma,
När vi tili härnaden foro ; en son lag henne vid
bröstet ,
Späd, som sitter mâhända nuredan i männernes
räkning,
Lyckelig; honom 'skill se den atervändande fedren i
450 Han skall ocksâ omfamna sin far, som det höfves dem hada.
Men min maka ej ens, att ögonen mälta med
sonens
Anblick mig tlilstadde; förut mig sjelf hon
ihjelslog.
Dock jag vill säga dig annat, och göm det du
i ditt sinne:
Нem! igt, ej uppenbarligt tili älskade fädernejorden
455 Styr din galeja; ty mera ej är att pâ qvinnorna
lita.
Men du, válan, mig detta förtälj och noga berätta :
Han J väl hört kanske om min son, att ännu
han lefver,
Anten uti Orchomenos' stad, eller sandiga
\
Pylos,
Eller
hos
Menelaos
kanske, i rymliga
Sparta?
460 Ту han väl icke pa jorden är död, den adle
Orestes.
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Sâ hau sade;

men jag genmâlte, och
svarade honom:
Atreus' sou, hvi spörjer du mig om dette? ej
vet jag
Оm ban är död, eller lefver, och domt är, prata i vädret.
Sâ med slika bedröfliga ord pmVerlande,
begge
465 Stodo tí ängslade der, ntgjutande ymniga tí»
rar.
Кom sâ vainaden an af Pelens' ättling Achil
leus,
Samt af Patrokleus ock, och Antilochos, stâtlige
hjelten,
s
Samt af Aias, som var den bäste tili skick ocb
tili skepnad
I Danaernes
hop
näst
tadelfria
Pelei»
on.
470 Kännde sâ strax mig igen snabbfotad Achilleus'
vâlnad,
Och veklagande' talte mig tili med vingade orden:
O zeusborne Laertiades, mângsluge Odys
seus,
Dristige, välfver du au langt Svarare bragd i
ditt sinne?
Hur har du vâgat att komma tili Aï», hvarest
de döde
475 Вo sanslöse, och hänafsomnade menniskors skuggor?
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Sâ han sade; men jag genmälte, och svarade honom:
feleus' ättling, Achilleus, den tappraste bland
de Achaier,
För Teiresias' skull är jag kommen, ifall han
en utväg
Sade, huru jag matte tili klippiga líhaka läu
da.
480 Ту den Achaiiska jord jag ej nalkats, ej beller
min egen
Ännu beträdt, städs sorger jag heft; men du,
o Achilleus,
Är mig den sällaste man bland alia, bad for'
dom och framdels;
Ту, som lefvande, förr dig ärade, lika med gu. '
dar,
Yi Argeier, men nu du mäktigt beherrskar de
döda,
Í85 Vistande här; bekymra dig ej, att du föll,
o Achilleus!
Sa jag sade; men han tilltalte mig genast,
och svarte:
Trösta mig icke för döden, du herrlige kouung
Odysseus!
Ту langt hellre jag tille, som landtman, tjena
en annan,
Skönt vanlottad han vor, och stora gods ej besute,
190 Än afsomnade här och skaror af döda beherrska. .

190

. .

- ,
495

:
500
,

505

ODYSSEIA.

Men du , vältn , om min herrliga son , mig sâken berätta,
Om} förkümpe, han följde till strids, eller oclsâ, om icke.
Sag mig, ifall du nâgot bar bört om Peleus,
min fader,
Оm han ibland Myrmidonernes folk äu njuter
sin ara i
Eller om honom de bâde i Hellas och Phtbii
förakta',
Derför att âlderdom bans händer och föuer
betager.
Ту jag ej mer hans hjelpare är, der solen mând
strata ,
Sâdan, som fordomtid, da uti det rymliga
Troia,
Kämpande för Argeier, jag slog de tappraste
manner.
Komme, ett ögonbiick, jag sâdan till fáderne/
hnset,
Skrämde min kraft helt visst, och de Ovidrör*
1 lige händren
Mânga, som kränka min far, och utestäogi
frân äran.
Sâ han sade; men jag genmälte, och гоrade honom :
Sannerlig intet jag hört om den stattige konnngen Peleas;
Men om din älskade son deremot, Neoptolemos,
sanning
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Vill jag i alio berätta, emedan du detta mig
bjuder.
Forty bonom jag sjelf pâ den hâlkade, jemna
galejan,
Bragte frau Skyros' ö tili välfotbryüjta 'Achaier.
Sannerlig da .när vid Troiae stad tí plägado
râds lag,
510 Talte han alltid först, och tog ej miste om tai
den;
Nestor, den gudalike, och jag medtäflade ensamt;
Menuda vid Troias stad vi kämpade, alle Achaier,
Aldrig han bidde i männernas hop, ej heller i
hvimlet,
Utan han störte förut, och hans mod gal vika
för ingen;
515 Och mâng kämpe han dräpte uti det vildi
tumuKet.
Alla jag visst ej kau omnämna, ej heller för
mäla,
Dem hau, stridande för Argeierna, dräpte i
hären ;
Men dock, hura han Telephos' son nedgjorde
med kopparn ,
Drotten Eurypylos, hur dess mange Keteiske
kamrater
520 Blefvo, för qvinliga skänkernas skull, nedgjorde
. •
kring honom.
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- Hm var den skönste jag sett nâstefter gudomlige Memnon.
Men da vi nederstego i basten, som byggt oss
Epeios ,
Vi Ârgeiernes förstar, och jag fâtt ensam det
uppdrag,
Bade att oppna det fasta försat, och att si uta
igen tief;
625 Dâ de Danaers andre beherrskare alle och kon
gar
Torrkade tarer bort, och enhvar i lemmarna
skälfde ;
Eudast honom jag sâg med ögonen alldeles
icke,
Hvarken blekna pa fagraste hy, ej heller frin
kindreu
Torrka tararna bort} men han bögst entröget
mig ombad,
530 Att fâ stiga ur hästen, och fattade fästet ai
svärdet,
Och sin kopparne lans, och välfde ät Troern
ofärd.
Men da tí hade förstört koug Priamos' täldigs
fáste ,
Han med b\te ombord pâ galejan och kosfei.;
prunkskânk
Steg helbregda, och var ej träffad af eggigt
kopparn ,
535 Ej i en närstrid sârad, ehuru sädant *
ofta

HOMERI

ODYSSEA

SVETHICE REDDITA

quant
i
УЕЖА AMPblSSIMAE FACUXTATIS PHILOSOPHICAE
AD ШРЕП1АЫШ ALEXANDBEAM IN РЕММЛ
X7NIVERSITATEM
PRAESIDE
AXELIO GABRIELE SJÖSTRÖM
Iiiteratnrae Graecae Professore Publico et Ordinario

P. P.
BESPONDENS
BR. ERN. HANNIBAL SCHILDT
Stipend. Ekestubbianus Sav. Carel.

In Auditorio Philos, die 7 Junii 1837
h. p. m. c.

IOMI

SECUNDI

Partícula Decima Tertia

HELSINGFORSIAE
EX OFPICINA TYPOGRAPHICA FRKNCKELLIANA

"Agtqu (ilv wavçWt x«î iiçù xvhIcc at\r¡vr¡s,.
"Alava ôivf)(sag, tfntvçoe ^йюs'
'Tftvonólovg ö' àytltjdov ânf)fiâXdvviv"Onr¡ç0i^
Лаfiщovиvo* fioтыу qx'yyog ávaaxóptvog.
.

AESINIAAS TAPANTIN02.

Elfte

Sange».

19$

Mander i krig; ty hnlleromb ulier haserar ju
Ares.
Sâ jag sade ; och dän snabbfotad Achilleus'
valnad
Vandrade af, med väldiga steg, tili Asphodelosängen,
Glad i att jag sagt hans son utmärkt bland mannerna vara540
öfrige vâlnader alla utaf hänsomnade do*
da
Stodo beängslade der, och talte om sina bekymmer;
Men dock vainaden ensam utaf Telamoniern
Aias,
Ètt godt stycke frân mig, bief stâende, vredgad
föt segern,
Hvilken pâ honom jag vann, da med mig han
Stridde vid skeppen
545 Om Achilleiska vapnen; hans vördade moder
dem utsatt:
Troernes fiöner dömde i tvisten, och Pallas
Athene.
Mâtte 1 deuna strid jag aldrig vunnit mig se'
ger!
.
Ту, for de vapnens skull, jord sädant hufvud
betäcker,
Aias'; som var förmer i gestalt, förmer i be-»
drifter,
6Ô0 An de Danaers män, näst tadelfrie Pelei011;
Л mira Delern
1Э
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Honom talte jag till med haningsljuniga or
den :
Aias, Telamons son, den tadelfries, vill
aldrig,
lcke sот död engâng, du mig Vreden glömma,
för dessa
Olycksvapen, som gudar bestimmt till Argeiernes skada?
555 Desse valide din död, skyddstorn; och for dig
vi Achhier,
Liksom for Peleus' son, snabbfotade hjelten
Achilleus ,
Högligen angslas, att du är död; ocb ingen är
derffll
Saker, men Zeus lanskunnige Danaers samtliga
krigshär
Hatade sâ förskräckligt , oeb dig pa'ade did
öde.
560 Dock, kom närmre, o kong, att ett ord af mig
och ett an uat
Höra, och hejda ditt mod, och styr manhaftiga
sinnet!
Sade; och han mig svarade ej; men till
Erebos bortgick,
Till de öfriga skuggor utaf hänsomnade döda.
Likväl skulle hau vred tilltalt mig, eller jag ho
nom;
565 Men nu öuskade sinnet uti mitt hjerta, att skàda
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Afven de öfriga skuggor utaf hänsomnade döda.
Dâ först Minos jag sag, Zeus' lysande
ättling, som hade
Gyllene spira i hand, och skipade rätt ât de
döda ,
Sittande; de deremot om lagarna kongen besporde
570 Sittande, stäende deis, vid Aïs' rymliga por
tar.
Efter honom jag sâg Orion, deu väldige,
sedan,
Jagande vildbrad nära intili pâ Asphodèles -en
gen,
Dem han samtliga sjelf nedgjort pâ de ödsliga
bergen ,
Med helkopparne klubban i hand, obrytelig alltid.
575
Tityos äfven jag sag, en son till beprisade Gaia,
Sträckt pâ marken; uppa tunnlandena nio han
lag der,
Sutto ocksâ hvarsids tvâ gamar, och frätte hans
lefver,
Trängande nätet inunder; hau ej afvärjde med
bânären.
Ту han Leto betvang, Zeus' prisade medsofvarinna,
580 När tili Pytho hon gick igenom det vackra
,
Panopeus.
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Tántalos äfven. jag sag, uthärdande skräckliga piagor,
Stâende midt i en g51, som nalkades honom till
hakan.
Törstande stod ban der» och kunde ej fa Big
att dricka.
Ту sâ ofta sig krökte den gamie, och önskade
dricka,
5S5 Likasá ofta förs vann insugade vaünet; oй
svarta
Mallen vid fótterna syntes; en gudom vällade
torrkan.
Ofvanifrân höglöfvade trän ock slöste med frot
ter,
Päron oeh äppelträn , skönfruktige , jemte grane
ter,
Grönskande, friske olivträd med, och kostlije
fikön ;
590 Men da den gamie sig sträckte, att dem vidröra
' med händren,
Vinden slungade dem allt upp tili de skuggigi
skyar.
Sisyphos äfven jag sâg, uthärdande väldiga
- plägor,
Lyftande en ofantelig sten med händerna begSannerlig, spjernande ban med händer oeh fötter tillika
595 Stenen vâltrade upp mot, klinten ; men just nlr
han skulle
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Öfver toppen den kasta, da rullade blocket tili—
baka ;
Och deu skändlige sten nedrnllade âter tili fäl
tet.
Men, ansträngande sig, hau välte den âter; och
svetten
Dröp fran alla haus lemmar, och dämm kring
hufvudet uppsteg.
600
Efter honom jag skâdade ock Herakles,
den starke,
Endast en skuggbild; sjeíf hau iblaud odödliga
gudar
Gläds vid gelageu, och eger den skönfotknöliga
Hebe ,
Dottreu af mâktige Zeus och utaf gullskoiga
Here.
Men kring honom var skrän af de döda, Hksom
af fäglar,
605 Skrämda upp öfverallt; sjelf liknande mörkaste
naften ,
HöH han den blottade Lagen i hand, och pilen
4
vid strängen,
Skâdande hiskligt omkring, och lik en skjutande städse.
Öfver bröslet pa honom förskräckeligt hängde
gehäuget ;
Gyllene var det, och der mângt underverk var
arbetadt ,
610 Björnar, och vildaste galtar och grymt anblickaude lejon,
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Drabbningar, äfvensom strider, och mord der-"
jemte , och rhandrâp.
Konstarbetande mer ej freste pâ annat ett konstverk,
Heu som detta gehäng med konst fullbordade
en gâng.
Och han kände mig genast, sâsnart han med
ögoneu skädat,
615 Och reklagande talte mig tili de vingade or
den :
O zeusborne Laertiades, mângsluge Odjsseus,
Usle, isanning du lider jemväl sâ skräckeligt
öde,
Som jag i solens sken uthärdade sjelf der pâ
jorden.
Visserlig var jag en son tili Zeus Kronion, mea
jemmer
620 Hade jag dock otalig; en vida ringare her
re
ïvangs jag lyda, och han pälade mig svâra bedrifter. ,
Ock han mig sände hitned, för att hunden hämta; ban trodde
Icke fór mig en annan bedrift, än svârare, fin,
nas.
Hunden likväl jag förde, och hämtade upp frân
Aïdes;
625 Ту klarögda Athene mig följde och sjelfve Hermeias.
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Sa han sade; och gick till Aides' boningar âter.
Men jag stannade qvar pâ min plats, i händeise
Iiâgon
Skulle komma ännn af de drottar, som förr aflidit.
Och uu hade jag sett de forntidskämpar , jag
ville,
630 Theseus, Peirithoos, beprisade gudarnes söner.
Men mellertid otalige skaror af döda församlats
Med förskräckelig lat; och den bleka skrämseln
betog mig,
Att det hiskliga hufvud ntaf vidunderlig
Gorgo
Skulle ur Aïs sändas af väldiga Persephoneia.
635 Strax derpâ till galejan jag gick, och kamraterna mante
Sjelfve stiga ombord, samt akterlinorna lö
sa.
Genast de stego ombord, och pâ tofterna satte
sig neder.
Men pâ Okeanos-floden af vagen fördes ga
lejan ,
Forst med rodd, och derefter utaf den grannaste medvind.
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Innehäll.
Sedan Odysseus fran Oleanos âterkommit till
on A i ai a, begrafver han Еьреяoх, v. 1—15. —
KiRKB berättar honom den förestâende resans farligheter, v. 16—141, — af heilka han dock ej later
sig skrämmas , utan lossar galejan, muntrar upp
kamraterna, v. 142—165, — och undslipper först
lyckligen Smrenerna , v. 166—200, — samt raí
das derefter frdn Saylla och Charybdis med fürlust likväl af ses kamrater, ». 201—259. — Förgäfves afräder han de öfriga att lägga tili vid
Solens ö, V. 260—293, — samt söker atminstone
intala dem, att skona Solens boskapshjordar, ».
294— 323. — Icke destomindre slakta desse, pd
Eurylochos' inrddan , och plâgade af hunger, ni
gra oxar, medan Odysseys sofver, v> 324—365. —
Dâ nu Zeus, bevekt af Solgudens böner, lofval
hämnas, v. 366—390, — fortfara kamraterne lik
väl att äta af det heliga köttet, v. 391 ^399. —
Derpa Unländer Odysseus, efter en förskräcklig
storm och skeppsbrott, hvaroid alle kamraterne
drunkna, helt ensam, tili ön Ogygia, der KalypsQ
bor, v. 400—453.
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jVIen sâsnart soin galejan nu lemnat Okeanosflodens
Vatten, och kommit tili böljan utaf bredvägiga
hafvet,
Samt tili Aiaias ö, der den tidiga morgongudinnans
Boningar fiunas och danser, och Solen hafver
sin uppgäng;
5 Dit ankomne vi halade upp vâr gàleja pâ sen
den ,
Och vid hafvets bränning jem'väl utstego vi
sjelfve.
Sedan vi der' utsofvit, vi bidde gudomliga
Eos.
När sig nu viste den tidiga, rosenfíngrade
Eos,
Dâ affärdade jag till Kirkes boning kamrater ,
10 Att afhämta derfrân Elpenors döda lekameu.
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Sedan vi huggit oss ved, der stranden sträckle
sig ytterst ,
Sorgsne vi skötte vart lik, utgjutande ymniga
tarar.
Men da dun döde var brand, och den dödes va' pen tíllika ,
Redde vi honom ett kummel, och stälide derofvan en grafvârd,
15 Fästande prydelig âra pâ öfversta toppen af
kumlet.
»
Vi bestyrde nu sa om ett och om annat;
men Kirke
Uudgick ej, att vi kommit ifran Aides, och
skyndsamt
Styrande nt sig hon kom; och tärnor buro med
henne
Bröd, och rikeligt kött, och derhos det glödande rödvin.
20 Der i midten hon stod, nu talte gudinnors gudinna:
Djerfve , som lefvande hafven i Ais' bouingar inträdt,
1 tvedöde, da eu gäng blott dö öfrige menskor!,
Men nu välan, förtären af maten och drlcken
af vinet
Här heidagligen; seu nür morgourodnaden tändes,
25 Seglen hädan; men jag vill visa er vägeu, oob
silting
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Gifva vid banden, pâ detni, af jemmerlig villa
cj matten
Hvarken till sjös eller lands vid lid na forluster
beängslas.
Sâ hon sade; men mig manhaftige sinnet
bevektes.
S» vi da dagen igenom, intill nedgâende So
len ,
30 Sutto, och njöto det rikliga kött , och det Ijufliga vinet.
Men när soin gätt ned, och tillika mörker oss
pakom ,
Lade de andre sig sofva vid akteriinorna al
le;
Men hon tog mig vid hand, och fran reskamraterna afskiljs
Bragte, och sattj sig hos mig, och utkunskapade allting.
35 Jag för heune berättade da alltsamman i ordning.
Och sen talte mig tili med orden mäktiga Kirke;
Sâ är detta da allt fullbordadt; hör nu
derjemte ,
Hvad jag säger, eu gud skall sjelf erinra dig
äfveu.
Till Seirenerna först du kommende varder, som
alla
,
40 Menskor förtrolla, eho tili deras boningar nalkas.
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Ho som af oförstand dem nalkas, och hör de
Seireners
Stâmme , ej honom omkring sma barnen, ej hel
ler hans maka,
Skola sig ställa, enär han hemmet hunnit, och
glädjas.
Men med ljufvelig röst Seirenerne honom fürtrolla,
45 Sittande uti sin äng, och en stor benhög är omkring dem
Af förmultnande man, för hvilka huden förtcrrkar.
Utan res du förbi, och tryck i kamraternes
öron
Hâningsljufveligt vax, att ej nâgon matte deffl
höra
Bland de öfriga; sjelf kan du höra , ifall dig si
lyster.
50 Och dig till händer och fötter man binde pâ
snabba galejan,
Upprätt vid mastfoteu, och derfrân fäste man
tâgen ,
Att du till lust och fröjd Seirenernas Stämme
mâ höra.
Och om du skulle kamraterna be , samt mana au
lösa,
Dâ mâ de binda dig fast med flere linor och
flera.
55 Sedan kamraterne nn förbi Seirenerna ftrit,
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Sedermera jag kan ej bestämdt dig vidare sa
ga»
Hvilken väg du mâ taga ; derom duck sjelf i ditt
sinne
Öfverväga; jag ordar för dig om vägarna ba
da.
Ту här öfverhängande klippor du möter,
mot hvilka
60 Ryter en väldig bölja ifran blaögd Amphitrite. - ,
Och lrrklippor de pläga ef saliga gudar benämnas.
Der ej faglarne slippa förbi, ja, icke de rädda
Dufvor engäng, som ât Zeus, allfadren, ambro
sia föra,
Utan af dessa jemväl bortröfvar den glatta klippan;
65 Fadren sänder da alltid en ann, att talet mä
fylias.
Nalkades dit ett männernes skepp, undkom det
ej nansin ,
Utan bad skeppens bräder och menskornas kroppar derjemte
Föras af hafvets vâgor och skräcklige eldens orkaner.
Blott ett endaste skepp, hafseglande, kom der
igenom,
70 AUomtalade Argo, da det hemfor frân Aietes.

208

ODYSSEIA,
i

Och nu hade det snart mot väldiga klippornä
kastats ,
Skulle ej Here hjelpt det förbi, ty kar vаг
laso ib
Der tvâ klippor du bar) till rymligä himleu den ena
Nâr med sin spetsiga topp ; och hon är omgifven
af dunkelt
75 Moin, som aldrig förskingras, och aldríg visar
sig klarhet
Kring klipptoppen, Om sommareu ej, ej heller
om hosten ;
Ock cj stege ditupp en dödelig man, eller nei
der ,
Egde han händer tjugu och fötter likasâ min
ga;
Ту sa glatt är den klippan, som vore den rundíkringhuggen.
81) Оcл i midfen af berget be (Inns diiumdunklig tu
grotta ,
Vâоd mot vester, ât Erebos till, der J torde
kanhända
Stvra förbi med det halkade skepp, du ädie
Odysseus.
Och fran det halkade skepp ej skulle den mia
ste man ens ,
Om han med bagen sköte en pil, nâ halkade
grottan.
85 Och derhuie hon bor, den skräckeligt skällamk
SkyJIa;

HOMERI

ODYSSEA

SVETHICE REDDITA

quam
VENIA AMPLISSIMAE PACULTATM PHILOSOPHICAE
AO IMPERIALEM ALEXANDREAM IN FENNIA
UNIVEHSITAT£M

PR AESIDE

1

AXELIO GABRIELE SJÖSTRÖM
Lileraturae Graecae Vrofessore publico et Ordinario

P. P.
BXSPONDENS
CLAUDIUS COLLAN
Savono-Carelus
In Auditorio Philos, die 17 Junii 1837
h* a* m* c*

TO M I

SE CUNDI

Partícula Decima Quarta

HELSINGFORSIAE
EX OFFICINA TYPOGRAPHICA FliENCKELLIANA

"Aotqu fiiv урищыве xal iêçà xúxAa 0{Цщ5,
"AÇovu Stvr¡вug, îéfinvçoQ ^üiog'
'Tpvonôlovg 81 ¿ycXt¡H* ànwàtôvvfv"OntjQOÇ)
siufinQÓTctTOV fiovauv çi'yyog úvaaj¡á¡íevos.
AESINIAAS TAPANTINOL

Т О Ь Г Т Е SANGEN.

£09

Sannerlig hennes r'ôst litt den af en diende
hun dv alp
Later; och sjelf är hon ledaste troll; ej skulle
sig nagon
Glädja vid hennes blick, skönt ock hon ef gu,
darna mottes.
Fötterne hennes tolf, oformlige, äro tili an
tai,
90 Och lângsträckige halsarne sex; pâ hrarenda
af dessa
Sitter ett hiskeligt hufvud; deri treradige tän
der,
Tjocke och täte, och fulle utaf fördystrande
döden.
.'
Ändatill niicljan hon in har krupit i hâliga grottan,
Och hon sträcker hufvuna fram ur sin rysliga
afgrund ,
95 Och der fiskar hon, städs kringsnokande klippan med glupskhet,
Skälar, delfîner, och eljes om hon kan fânga
ett större
Sjödjur, slika som när högdönande Amphitrite.
Der sjömännerne ej med sitt skepp oskadade
nansin
Kunna säga sig rest; med hvartenda hufvud
hon tager,
100 Röfvande, bort en karl ifran svartstäfvige
skeppet.
Andra Delen.
i
14
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Äfven en annan klippa du ser, som ar
lägre, Odysseus,
Nära den förra belägen; ja, val dit nâdde ditt
bâgskott.
Derstäds vexer ett fikoneträd, som är väldigt
ocli bladrikt;
Der uppsuger den stolta Charybdis det dunkliga vattnet;
Ту tre gânger bon sprutar det ut, tre ganger
bon suger
Skräckligt; matte du ej der vara, enär som hon
suger;
Ту Jordskakaren sjelf ej kunde dig rädda frân
.
ofärd.
,
Utan hall dig belt nära till Skyllas klippa, ocb
skyndsamt
Res med galejan förbi; langt mer det mande
dig bâta,
Att bland kamraterna sex, an att allesamman
du saknar.
Sâ hon talte ; men jag genmälte , ocb srarade benne:
Säg mig, välan, o gudiana, nu ock sannfärdligen dette у
Om jag ej kunde kanske undvika Charybdis,
och äfven
Värja ifran mig Sky Ha, enär hon vill dräpa de
mina.
Sä jag talte; och strax mig s verte gudinnors gudinna:
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Djerfve, du nogsamt bar dig om krigiska dater
och mödor
Vârdat; skulle du för odödliga gudar ej vi* ka?
Skylla ej dödelig är, odödelig är hon dig ofärd,
Omotstândelig är hon och vild, förskräcklig och
hisklig;
120 Kraft här ej eger bestand ; bäst är för henne att
bortfly.
Ту om du der qvardröjer, och dig vid klippaц
beväpnar,
Räds jag, att äterigen, hon dig, anrusande, uppnär
Med sex hufvuden alla, och dig sex karlar beröfvar.
Utan skynda förbi, och med bön anropa Krataiis,
125 Skyllas moder, som födt ât dödliga henne tili ofärd;
Sedan hejdar hon dottren, att framdeles ej pârusa.
Till Thrinakias ö anländer du äfven, och
Solens ,
Mânga drifter gâ der i bete, och fären de fê
ta;
Sju oxbjordar, och lika tili tal af vackraste fäveii,
130 Femtio i hvar hjord; men ej nagonsing gifva de
yngel,
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Och ej uänsin de dö; gudinnor äro herdinnor,
De skönflätige njmferne tvâ, Phaethusa, Lampetia,
Hvilka Neaira har födt ât Solens gud, Hyper
ion.
Sedan hon dem uppfostrat och födt, den vördide modren,
135 Till Thrinakias ö hon dem sände, att vistas i
fjerran,
Samt att vakta sin fars smaboskap och hornade
oxar.
Oantastade dem om du lemnar, och tänker pa
hemkomst,
Torde ni lända till Ithaka än, skönt ondt J ock
Ildes ;
Men om du dem antastar, jag da bebâdar dig
ofärd
140 For kamrater och skepp; och om sjelf undkomma du skulle,
Länder du ömkligt och sent, och har alla kam
rater förlorat.
Sâ hon sade; och strax gullthronade Eos
i
sig infann;
Och derefter tili ön bortgick gudinnors gudinna;
Jag tili galejan , begaf mig, och mante kamraterna alla,
145 Sjelfve att stiga ombord, och akterlinorua lo
sa.
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Strax de stego ombord, och pa tofterna satte
sig neder,
Alle i rad, och den grumliga sjön med arorna
s logo.
Sände tillika at oss, bakom svartstäfviga skeppet,
Gynnande, segelfyllande vind, en roäktig förbundsvän ,
150 Sjelf skönlockiga Kirke, en stolt och ljudlig
gudinna.
Strax, sâsnart pa galejan vi bragt alltsamman
i ordain g,
Satte vi oss; hon fördes utaf styrmannen och
rinden ;
Bland kamraterna talte jag da , beängslad i bjertat:
Vanner, ej höfves, att en eller tvâ alie
na förnimma
155 Gudsprâk, lnilka mig sagt Kirke, gudinnore
gudinna.
Men jag vill nämna dem nu, att, vetande, anten vi matte
Do, eller ock undvika bad döden och ödesgudinnan.
Forst hon manar alltsâ de undransvärda Seireners
Stämma att akta sig för, der hon ljuder pâ
blommiga ängen ;
160 Mig aliena hon mante att höra pâ sângen, men
binden
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• 'Mig med fjettrande band, att jag der» qvarstan»
nar pa stället,
UpprStt rid mastfoten, och derfrân fäste man
tâgen ;
Och ifall jag skulle er be, samt mana att lö
sa,
Dâ mâ ni binde mig fast med fiera linor och
fiera.
165
Detta förmâlande, allt jag lât ksmrater
na veta;
Lände da fort mellertid den välbeställda galejan
Till Seirenernes ö; ty hon fördes af gynnande
medvind.
Strax upphorde derefter ocksa blasvädret, och
stormlös
Stiltje nu vardt; och en gud insöfde böljorna
alla.
170 Stigande upp, kamraterne refvade seglen pâ
skeppet,
Och nedkastade dem i det hâlkade skeppet,
och satte
Sig vid aroma sedan, och rodde att vattnet det
fräste.
Men jag ett'duktigt stycke af vax med eggiga
kopparn
Delte uti sma bitar, och kram de med väldiga haadren ;
175 Och strax värmde sig vaxet, förty etor kraft
sâ befeilte,

X 9 Ъ F T fi S Â N G E N.

215

Äfvensom Solens strâle, den Hyperioniske drottens ;
Sedan i ordning jag smorde i alle kamraternes
oro n.
Och de till händer geh totter mig bundo pâ
snabba galejan,
Upprätt vid mastfoten, och derfran fäste de
tagen ;
180 Satte sig sjelfve, och grnmliga sjön med ârorna
slogo.
Men da tí voro sâ lângt, som man borer en
ropandes stämma,
Hurtigt roende, dem sjosnabba galejan ej undgick,
Der hon i nejden sig rorde, och gäll anstamde
de sângen :
Hit» mângprisade drott, Acbaiernes ara;
Odysseus ,
185 Närma dig hit med galejan, att du mâ hora vâr
stämma !
Ту här ej for än uâgon förbi med svarta ga-*
lejan,'
Innan ur vâra munnar han hört sötljndiga stämman.
Men da han lemnar oss nojd, ock vet han mera
än fordom.
Ту vi vete ja allt, hvad invid det rymliga
Troia,
190 Genom guidera berâd, uthärdat Argeier och
Troer,
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AUt vi vete, so m timat uppâ mângnaraade jorden.
Sa de sade; och höjde den vackraste slärama; mitt hjerta
Lyste höra derpâ, och kamraterna bad jag mig
lösa ,
Yinkaude ât dem med ögat, men de allvarligen
rodde.
195 Strax uppreste sig da Perimedes och Eurylocte
med,
Och mig bundo i starkare band , och шега beч
trängde.
Men da vi farit dessa förbi, och ej «daré se
dan
Hörde det minsta utaf Seirenernas säog eller
stämma,
Da borttogo na vaxet de mig tillgifne kamrater,
200 Hvilket jag dem i öronen smort, och mig löste
ur banden.
Men da Seirenernas ö vi lemnat, genast derefter
Säg jag en dunst, en hiskelig vag, och börde eit
baller;
Arorne foro sin kos nr de skrämde roddarnes
händer,
Ockvardtdöu öfverallt pâ strömmen, och icke ur
stället
205 Hördes galcjau, förty de med händren ej ârorna förde.
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Sjelf jag pâ skeppet vandrade kring, och mante
med goda
Ord kamraterna alla, en hvar mig närmande
särskilt:
Vänner, vi äre jn icke minsaun ovane vid
/
faror;
Denna fara ej är alls större, än da när Kvklopen
210 Oss med sin väldiga kraft instängde i hälkade
grottan.
Men ock dän, förmedelst mitt mod, mitt râd,
och min klokhet,
Vi undkommo; jag menar vi än päminne oss
delta.
,
Nu da, välan, som jag säger, vi matte befoga
oss alle.
Öfrige J hafsbränningen slân, den djupa, med
edra
215 Âror, der J au sitten pâ tofterna, kanske att
Zeus oss
Unnar att än undkomma, och räddas . ur detta
förderfvet;
Men dig, o styrman, sâ jag befaller, och detta i
minnet
Haf, emedan om rodret pâ halkade skcppet du
värdar:
Utanom dunsten derborta och vagen mâste du
halla
220 Skeppet, och styra mot klippan gerad, att utan
din vetskap
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Det ej rusar emot, och du kastar 081 alla i оfárd.
Si jag sade; och strax hörsammade dene
'
min talan.
Skylla likräl jag ej nämde, var oundvikliga ofárd,
Att kamraterne icke, af skrämsel, skulle med
xodden
225 Sluta, och samtlige sig i kajц|an trânga tillsammau.
Dock förglömde jag nu Kirkes bedröfliga uppdrag
Alldeles bort, som befallte mig ej pâkläda Ьеväphing;
Men jag nppâ mig tog min kostbar* rustniagi
och trenne
Väldiga lansar i händren, och trädde pâ däcket
af skeppets
2S0 Förstäf; väntande, först att derfrâu skulle si;
visa
Skylla i berget, som bringade mig ât kamratetna
oßrd.
Ingenstäds dock henne jag sag; men ögonen
trotte
.
Blefvo , medan jag skâdade an dimmdunkliga
klippan.
Nu meliertid trangsundet vi, ängslade, foro igenom;
285 Ту hâ'rstâdes var Skylla, och der vidundret
Charybdis
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Skräckligt sugade in ur hafvet saltiga vatinet.
Men da hou spydde det ut, som en kittel i hetaste elden
Sjudande fräste hon ofver alldeles, och skummet
i höjden
For, samt störtade ned pâ de bada klippornaä
spetsar.
240 Och dâ hon âter sngade in sjöns saltiga тat
ten,
Syntes hon innantill oppsjudande ; klippan omkring, det
Rot förskräckligt, och nedanifrân sig visadejorden,
Viste den svarta sanden; och dem grep bleka
förfäran.
Henne vi blickade an mellertid, och fruktade ofärd.
245 Men dâ utur mitt halkade skepp bortroffade
V . Skylla
Sex kamrater, som voro de bästa till händer och
krafter.
Skadande om kamraterna nu och snabba galejan,
Sag jag ofvanifran de bögt upplyftades fot*
ter
Redan och händer, och mig pâkallande ropade
*
alle
250 Sista gângen, vid namn äunu, med bekymrade
hjertan.
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/ Liksom da fiskarn uppa bergudden med väldiga
,
metspöt,
.i ,
Kastande lockmat ut för att sa smäfiskarna nar
ra,
Langt framslänger i hafvet ett bora af betaode
oxeu ,
Och sen drager den sprattlande fisken , och kastar pâ 'landet:
255 Sâ nu sprattlande desse jemväl upplyftes päklippan,
. Och hon vid mynningen slukte dem opp, allt
medau de skreko,
Samtlige sträckande händren mot mig i den hiskliga striden.
Jemmerfullast var detta af allt, som med ogo.nen mina
Nânsin jag sett, skönt mycket jag qvalts, utspejande hafveо.
260
Men da vi klipporna sluppit och fasansvärda Charybdis,
Äfvensom Skylla , derefter vi strax anlände tili
gndens
Herrliga ö; der gingo nu Eelios', Hjperions,
Manga och feta far, och derhos bredpannade
oxar.
Och längt ute pâ sjön, i svarta galejan jag re
dan
265 Bölandet hörde utaf de i fâllor bevakade
oxar,
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' Hörde de bräkande far; och da rann mig genast

i sinnet
Blinde . siarens ord , Thebanske Teiresias', lik' som
Kirkes uppa Aiaia, som mig erinrade tra
get,
Att ej den menskofröjdande Soins omrâde mig
närma.
270 Och dâ talte jag sâ till kamraterna, angelad i
hjertat:
Hören, kamrater, mitt tal, J som han
olyckor bepröfVat,
Att jag ma säga ât er Thebanske Teiresias'
/
gudsvar,
Samt Kirkes pâ Aiaia, som mig erinrade tra
get,
Att ej den menskofröjdande Soins omrâde mig
närma.
275 Ту der sade hon oss förbida den s krä ekligste
ofärd.
Derföre ön förbi ma ni styra den svart» galejan.
Sa jag talte; för dem da sönderkrossades
hjertat,
Och Eurylochos svarade strax med kränkande
orden:
Grym, o Odysseus, du är, och din kraft stor;
aldrig dig tröttna
280 Lemmarne; allt isanning at dig af jern är tilismiddt,
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Da som kamraterna dine, betagna af sömn och
ef trötthet,
JSj tillstädjer ett stiga i land, der tí skulle oss
âter
Uppâ den kringomböljade ön tillreda ett fest*
mal. '
Utan du bjuder oss irra omkring i den flyktiga
natten,
285 Fjerren drifna frân ön, uppâ dimmdunkliga
bafvet.
Dock de farliga vinder, gelejornes skedor, oт
N
nättren
Födas; ocb bur val skulle man undfly втân
förderfvet,
Оm belt plötsligen komme uppâ ett hiskeligt
väder,
Sunnan, eller ocksâ den atormende тestan, som
pläga
290 Krone galejorna mest, trots berrskande gudarnas vilja?
Derföre mörka nattens befál nu lâtem oss lj,
da,
Ocb tillreda vârt mal pâ stranden, vid snabb»
galejanj
Men imorgon lägge vi ut pâ det rymliga bafvet.
Si Eurylochosjnu; det gillade alle kamrater.
295 Ocb da markte jag väl, ett en gud ose stäni*
plade ofärd,
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Samt tilltalade honom, och sude de vingade or
den :
О Eurylochos, visst J fingen mig nu,
r«* .и
som är ensam ;

i

.
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Men välan, mig Allé en dyr ed matten J svär,',
' *'
je,
Att, om vi enteh «П skera af fâr, Her üfven
' .• .
en oxjord

300 Der anträfle, ej nägon, med skadelig dristighet
...
. ', r 'I
,
dräper
Hvarken en endaste oxe, ej heller ett lar; men
'
heskedlígt
Äten utaf den mat , odödliga Kirke oss skänk. " te.
Sa jag sade; och strax affade de eden,
,' ,
jag fordrat.
Men sâsnart som de svurit, och allt tillbörli- gen verkställt,
305 Bragte i hâlkade hamnen vi in välgjorda ga.-,>
lejan,
Nära infill sott vatten, och alle kamrater ur
skeppet
Stego, och sen de beredde ât sig välskickligt
ett qvällsmâl.
Men till dryck och till mat när de samtligen
mättat sin lystnad,
Sig erinrande sedan de greto kamraterna kära,
310 Hvilka ur hälkade skeppet dem tog, och sluAndra Delen.

kade SkyHa;
15
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ОcЬ allt medan de greta, dem pâkom ljuflig8
sömnen.
Men när eo trepeit тar af nattes; ocЪ stjernorne sjönko,
Dâ molnskockaren Zeus uppväckte ett stormande väder,
Jemfe hisklig orkan; och med moin tillika be
tâckte
S15 Bâde vatten och land; ned störte frân Ышшelen natten.
När sig nu rVta den tidiga, rosenfingrsde
Eos,
Halande rldiade tí vaг. galeja i bâlkade grottan.
Derstads nymfernes säten befunnos och herrligs
dansplats.
Och da h5U jag ett râd, samt talade ordet och
sade:
820
Vänner, besinnen, ait mat pñ var snabba
galeja och dricka
Filmes , och oxarna skonom, att ej ose händer
en ofärd!
Ту en skräckelig gads bad oxarne äro och fr
ren,
Eelios', som eilt âhorer och allting besbâdar.
Sa jag sade; hos dem stormanliga sinnet
bevektes.
325 Büste sâ mânaden ell ohejdelig sumían, och
rautn
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Vind cj viste sig alle, än idkellg öatan ocheunnan.
Desse, sâlânge af maten de egde ännu och af
vinet,
Sig frau hjordarna höllo , bekymmersame om
bergning;
Men da un allt vàrt reseforrâd pi galejan var
uttömdt,
330 Ströfvande kring i sin nöd, begynte de fâuga
sig vildbrâd,
Fiskar och faglar och àllt , hvadhelst dem räkte
i händren,
Med metkrokar^ ty hungren för dem anfäktade
*
magen.
Jag kring ön utvandrade da, att till gudarna
hoja
Böner, om nâgon ville mig vag anvisa till hemfàrd.
335 Men da jag vandrande sâ, aflägsnat mig frân de
,
andra,
Tvâdde jag händren, och der som andan vinden
var tillflygt ,
Jag tili samtliga gudarna bad, som bo i Olympen.
Desse mig gjöto uppâ öglocken en ljuffeiig
slammer;
Och Eurylochoe började nu ett ekadeligt rîdslag:
310
Hören, kamrater, mitt tal, J som han olyckor bepröfvat!

226

O D Y S S Е К Д.

Skrâcklig är sannerlig allt slags död for de
. .,
menniskor, arma,
Fasligast är dock ai hunger att dö, och lykta
. sin bane.
Drifvande derföre hit Solgudens yppersta boOffrom at gudarna, hvilka bebo den rymliga him. in
len:
345 Och om vi komme till Ithaka sen, till fâdenie,
jorden,
Strax ât Eelios, Hyperion, ett kosteb'gt im
pel
Bygge vi, skänkande dit bad manga och präktiji
.
.
- 't
smycken.
Men om han vredgad det m insta för sin rakborfldde boskap,
. . Vill förstöra vârt skepp, och de öfrige godat
det m edge,
350 Önskar jag -hellre att en gang dö, och slukas if
,vagen ,
Än att här pà den ensliga on i längden förtrina.
81 Eurylochos nu; det gillade alle kamnter.
Och strax drifvande dit solgudens yppersta borkap /
Närfran, ty ej fjerraii ifran svartstâfviga skeppet
1955 Gingo de hornade oxar i vaH, bredpanmde,
vackra.

-
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Dessa de ställde sig kring, och böjde till gu. ..
darns böner ,
Ryckaude spàdaste bled frân högbelöfvade
1
eken i
Ту hvitt korn ej hade de pâ vältoftade skepMen sasnart som de hâllit sin bon , och slaktat
och afflatt,
Lârena skuro de ut, och dessa med ister bei
i
te,clí te y
Göraade tvehvaffs det, och derpâ rtbitar de
lade.
Ock de hade ej vin, för att gjuta pâ brinnande offret,
>
Utan de stänkte med vatten, och stekte det
samtJigs inkrâm.
, Men när laren förbrännts, och de offerinelfvorna smakat,
365 Skuro de resten i bitar, oeh kring stekspetten
dem fáste.
Och da for mig jemväl frân ögonen Ijufliga
sömnen,
Och jag skyndade strax till snabba galejan Och
stranden.
Men dà jag vandrande kom tverodda galejan belt
nära ,
Pâ fmig motte . pâstund den Ijufliga âugan af offл
ret,
370 Och veklagande ropte jag an odödliga gudar:
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Fader Zeus, och J andre everdlige, se
lige gudar ,
, Sannerlig mig, till förderf, i den grymaste
slumren J insoft;
Och kamraterne bar enstämplat en faselig gerning!
Snabb till Eelios, Hyperion, lande som
ïâ'ndbud
375 Lângbeslojade Lampetia, att de boskapen
elaktat.
Strax ban Ibland odödliga talade, vredgad i
bjertat:
Fader Zeus, ocb J andre everdlige, seli
ge gudar,
Nâpsen mig nu Laertiaden Odysseus' kamrater,
Dessa som dropte mig fräckt dë boskapsbjordar, ât hvilka,
880 Vandrande upp pâ den stjerniga bimmelen städs
jag mig gladde,
Och dâ till jorden fran himlen igen jag vände
min kosa.
Och om för hjordarna mig de ej vederbörh'gen
gälda ,
Skall jag tili Aïs sjunka, och der bland Taina
der skina.
Men molnskockaren Zeus genmälte dâ ho
nom, och sade:
585 Solgud, sannerlig ma du ibland odödliga ski
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Äfvensom dödliga menskor, uppâ fruktgifvande
jordeu !
Och deu snabba galejan pâstnnd med flamman
de biixten
Slär jag i tasende krae, i mid ten af dunkliga
hafvet.
Delta förnam jag ataf skönlockiga uymfen
Kalypso,
390 Och hon sade sig bort det utaf budbärarn
Hermeias.
Men da jag nu nedkommit till sjon och
snabba galejan,
Gick jag frâa man till man, och banne de; dock
vi ej kunde
Finna ett räddningsmedel, ty boskapen redan
var slaktad.
Viste sâ gndarne strax derpa järtecken at des
sa:
395 Hudarne krällde omkring,' och pâ spettena ramade köttet,
Bade det stekta och râe; det lit som en stam
ma af otar.
Sedan i dagarna sex kärälsklige männerne mi
ne
Âto af gudens yppersta oxar, hvilka de röfvat;
Men da nu Zeus Kronion den sjunde dagen ou
sände,
400 Ш afstannade rinden ocktâ, och den Tilde ofkauen;
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Strex da lade tí samiligen ut pâ det rymliga
hafvet,
Masten vi hissade opp, och spännde de glänsande segel.
Men da vi lemnat Tkrinakiska ön, och
icke ett enda
Land mer visade sig, blott himlen aliena och
hafvet,
405 Se, dâ ställde ocksa en svartnande sky Kro
nion
Öfver det hàlkade skeppet, och sjön fördunklades under.
Lang tid lopp nu gálejan ej mer; ty plötsligen
päkom
Brusande vestan, som rasada fram med stora
orkaner ;
Mastens linor utaf stormvädret sietos i bitar
410 Bâda, och mästen damp baklänges, och redskapen samtlig"
Vräktes uti skeppsbottnen ; och han med detsamma, i aktern,
Träffade styrmans hufvud, och krossade hufvudets alla
Ben i ett ögonbHck; men likt en dykare denne
Störte frân däck, och den manliga själen lemnade benen;
415 Zeus ock dundrade na, och sände mot skeppet
..' :
sin ljungeld.
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Och det surrades kring, anträfladt af Kronions
lj unge Id,
F) Ildes af svafvelrök, kamraterne störte ur
skeppet.
Likt sjökrakorna sen omkring den svarta galejan
Desse pâ vâgorna fördes, och Zeus dem beröfvede hemkomst.
420 Men jag vandrade än pâ galejan, tilldess att
en störtvâg
Väggarna skilde frân köln, s om blotted fördes
af böljan.
Han afbröt derjemte vid köln ock mästen, och
derpâ
Lag anfástad en rem, förfardigad utaf en oxhud.
Dermed sammanfogade jag bàd kölen och mä
sten ,
425 Satte mig der, och fördes utaf förderfiiga v in
dar.
x
Da afstannade vestan ocksâ, och den vilde Or
kanen ;
Men snart sunnan begynte, och förde mig sor
ger i sinnet,
Att jag ännu skull färdas engäng Charvbdis igenom.
Sâ helnattlig jag drefs, och tillika med stigande solen
430 Ater. tili Skjllas kjtipps och gryma Charybdis
jag lande.
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Och hon sugade in ur hafvet saltiga v&tt(
net;
Men jag reste mig opp mot väldiga fikoneträdet,
Och, som en nattlapp, fattade tag; dock kun
de jag icke
Hvarken klättra ditupp, ej heller pâ föttrea
mig slödja.
Rötterne sträckte sig langt, högsväfvande grenarne voro,
Langa och väldiga med, och beskuggade gryma
Charybdis.
Oaflâteligt der jag h 511 mig, tilldess att hon
skulle
Utspy mästen och kölen igen; hur jag bidde
omsider
Komme de. Dâ när en man uppstiger frân torget tili mâltidi
Dömmaade tvister mänga emellan trätande Bren
ner,
Dâ ferst syntes de begge utur Charybdis tiU,
baka.
Och jag störte mig ned hufvudstupa med fötter
och händer,
Och inplumpade der brederid storräldiga trä, ,
"s$
Sedan sittande upp , jag rodde med händren igenom.
Skylla ej tilläts шer af gudars fader och men••
skors,
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Att míg skâda, jag eljes ej flytt det svâra f8rderfvet. '
,
Dâden i degar nio jag fördes? den tionde
netten
Bragte mig gudarne fram tili Ogygia-ön, der
Kalypso
Bor, den Ijndliga sjelf, sLönlockiga, stolta gudinnan ,
450 Soin mig byllade, skötte. Hvarför dock sädant
berätta'f
Ту jag berättade redan igâr eilt det i palatset
For dig sjelf och din bâlda gemâl; mig är det
förhatligt ,
AU bvad klarligen sades en gang, ânyo berätta.

