
Der stødte han til og ramte guden, 
sønderflængede den lyse hud, og trak spydet 
ud igen. Derpå brølede den bronzeklædte Ares 
så højt som ni- eller titusind krigere der råber 

i slaget, når de mødes i krigsgudens strid. Og 
derved skælvede akaiere såvel som trojanere 
og frygten tog fat i dem; så mægtigt brølede 

Ares, umættelig efter krig.
Iliaden, 5. bog

Den blodtørstige og bronzeklædte Ares er gud for krig og er altid til at 
finde hvor slaget er mest brutalt og blodigt. Han er ægtefødt søn af 

Alfaderen Zeus og hans hustru Hera.

Heraklidernes tilbagekomst til Pelepones har atter fået Ares til at 
interessere sig for de dødeliges affærer. Menneskene vil endnu engang 
komme til at fungere som brikker i gudernes spil.

I årene efter belejringen af Troja syntes Ares at 
Atreiderne blev for blødsødne og svage. Derfor har krigens gud  med 
velbehag støttet de stærke Herakliders forsøg på at vinde deres arv 
tilbage. Hans gunst er specielt faldet på to af Herakliderne, Prokles 
og Kresphontes, som begge ærer den stærke gud. Ares sikker på at 
de to mægtige Heraklider vil gøre ham til Spartas nye skytsgud 
når belejringen er overstået.

Stikord: Stærk, fabelagtig kriger, stor og grum, 
blottet for manerer, uraffineret og vild.  

 
 

De andre guder

Den smukke Afrodite – Afrodite er gud for kærlighed og 
skønhed. Hun æres af elskende og digtere. Ares hader alt det pjat. 

Alligevel begærer han Afrodite. Den skønne gudinde er også gud for 
lysten, og af og til er hendes begær blevet vendt i Ares’ retning. Afrodite 
har indtil videre undgået at vælge side i striden. Ares håber at hun vil 
vælge hans. Måske kan han og den skønne dele leje igen?

Den viise Athene – Ares’ halvsøster er gud for visdom, logik 
og den strategiske krig. Ares hader Athenes fornuftige tilbedere og 

deres latterlige hensyn. Krig handler om hvem der er stærkest. Athene er 
Spartas skytsgud og derfor må byen skifte hænder eller blive jævnet med 
jorden 

Den hvidarmede Hera – Den hvidarmede Hera – Ares’ 
moder er listig og sarkastisk. Hun har aldrig brudt sig om sin 

simple søn og hans mandige tilbedere. I stedet hjælper hun niddinger og 
tvetungede kvinder. Hera hader alle Zeus’ uægte børn. I sin jalousi skilte 
hun det tvillingepar, som nu står foran Spartas porte. Derfor hjælper Hera 
Atreiderne mod Ares’ yndlinge. Selv om Ares ikke forstår årsagen, ved han 
at han og hans moder atter er fjender.

Den jordrystende Poseidon – Havets gud 
er flygtig som vejret. Han er magtbegærlig og er ikke 

til at stole på. Han er æret af Herakliderne Eurysthenes og 
Temenos. Ares stoler ikke på ham men de har en fælles sag. 

Når de mødes føler Ares ofte at Poseidon gør grin med ham og 
nogle gange tager krigsgudens vrede tage over.

Den lynildsvingene Zeus – Det eneste Ares frygter er 
sin far, for han er den eneste som er mere grusom i vrede end 

Ares selv. Heldigvis er den langsommere om at blive vækket...

Den fjerntseende Apollon – Sandsigerguden 
har altid ret i sine profetier, men deres tvetydighed og 

skjulte ironier giver Ares hovedpine

Den krigeriske Ares



Derefter tog Afrodite hen for at hidkalde 
Helene. Hun fandt hende på den høje mur, og 

omkring hende stod en skare af trojanske 
kvinder. Med sin hånd greb gudinden Helene 

ved hendes parfurmerede kjole, rykkede i den, 
og tiltalte hende i form af en gammel kvinde, 
en uldkæmmer, som havde kartet den fineste 
uld for hende da hun levede i Sparta og var 

hendes hjerte nær.
Iliaden, 3. bog

Den smukke Afrodite er gudinde for kærlighed, begær og 
erotik, og er barn af ét af Zeus’ mange guddommelige 

sidsepring. 

Heraklidernes tilbagekomst til Pelepones har atter fået Afrodite 
til at interessere sig for de dødeliges affærer. Menneskene vil 
endnu engang komme til at fungere som brikker i gudernes 
spil.

Den flyvske og smukke gudinde er splittet i spørgsmålet om 
hun skal støtte Atreiderne eller Herakliderne. Hendes yndling 
er Helene af Sparta, som i sin tid blev bortført til Troja på 
gudindens foranledning. Derfor ligger hendes sympati som 
udgangspunkt mest hos Atreiderne. Intet er dog afgjort. Det 
kan blive afgørende hvilken en af siderne der i sidste ende 
præsterer at appellere til hendes romantiske og digteriske 
væsen

Stikord: Følelsesladet og temperamentfuld, til 
tider melankolsk, vægelsindet, flirtende og 
skamløst direkte. 
 

De andre guder

Den krigeriske Ares – Ares er gud for krigen. Afrodite 
hader ham for hans brutalitet. Alligevel begærer hun ham og de har 

tidligere delt leje. Ares’ mandighed er i virkeligheden nok en af grundene 
til at Afrodite ikke bare har stillet sig på Atreiderne og Helenes side.

Den viise Athene – Afrodite synes at gudinden for visdom og 
den strategiske krig er kedelig og trist. Athene er Spartas skytsgud 

og Afrodite ville måske kunne finde fælles grund med sin halvsøster, hvis 
hun en gang imellem ville lægge sin fornuft fra sig og lade sig styre af sine 

følelser. 

Den hvidarmede Hera – Hera er den listige gudinde 
for ægteskab og hjem. Hera hader alle Zeus’ frillebørn. I sin 

jalousi skilte hun det tvillingepar, som nu står foran Spartas 
porte. Af samme grund støtter hun Atreiderne. Hera hader 
Afrodite mere end de fleste af Zeus’ bastarder, da de to gudinder 

nærmest er modsætninger. Afrodite bryder sig ikke om hendes 
skarpe tunge og ville ikke have det godt med at have hende som 
allieret. 

Den jordrystende Poseidon – Poseidon er havets 
flygtige gud. På mange måder er havet ligeså omskifteligt 

som kærligheden og begæret. Af disse to grunde er Afrodite mere 
end villig til at lytte til sin onkels råd om situationen. 

Den lynildsvingende Zeus – Afrodite gør sig ingen 
illusioner om faderlig respekt og kærlighed. Han er dog til 

falds for kønne ansigter – selv sin datters. Dette har Afrodite 
udnyttet gang på gang for at få sin vilje.

Den fjerntseende Apollon – Afrodite og 
sandsigerguden værdsætter både skønhed og digterkunst. 

Men hendes halvbror er på andre punkter fuldstændig uforståelig, 
idet han altid slører sine sande meninger bag tågede profetier. 
Afrodite ville ønske han var ligeså direkte som hende selv.

Den smukke afrodite Den viise Athene



”Jeg er kommet fra himmelen for at dulme 
din vrede, hvis du vil lystre... Kom, indstil 

striden og tag ikke sværdet i din hånd. Hån 
ham med ord og fortæl ham således hvordan 
det vil blive. Dette vil jeg sige, og sandelig vil 

det komme til at ske. I fremtiden vil tre gange 
så mange glorværdige gaver tilfalde dig på 
grund af hans arrogance. Men hold dig nu 

tilbage og adlyd.”
Athene til Achilleus, Iliaden, 1. bog

Den kyske Athene er gudinde visdom og den strategiske krig, og er 
derfor sin bror Ares’ direkte modstykke. Hun er barn af ét af Zeus’ 

utallige guddommelige sidespring. 

Heraklidernes tilbagekomst til Pelepones har atter fået 
Athene til at interessere sig for de dødeliges affærer. 
Menneskene vil endnu engang komme til at fungere som 
brikker i gudernes spil.

Athene har alttid været Spartas skytsgudinde. I denne 
egenskab har hun beskyttet Atreiderne i medgang og 
modgang. Selv nu, hvor bastarden Penthilos sidder på 
tronen, er Athene forblevet tro overfor slægten. Hun ser 
mange prisværdige kvaliteter i den unge konge, som der med 
tiden vil kunne bygges videre på. Men lige nu er der ikke tid. 
Herakliderne er vendt tilbage og Athene vil kæmpe for at Sparta 
forbliver på hendes unge yndlings hænder.

Stikord: Viis i krig og fred, kun overgået af Ares i 
kampkunst, strategisk og disciplineret, diplomatisk og 
retfærdig, jomfruelig og kysk.

De andre guder

Den smukke Afrodite – Athene har et meget anstrengt 
forhold til den flyvske kærlighedsgudinde, for Afrodite har aldrig 

besiddet Athenes dyder. Hun er hverken mådeholden eller fornuftig og 
henfalder ofte til uovervejede handlinger. I bedste fald kan Afrodite blive 
en nyttig brik, hvis hun da kan tøjles og tvinges til at vælge side i krigen.

Den krigeriske Ares – Athenes halvbror er hendes direkte 
modstykke i krig. Hans tilbedere blandt Herakliderne har ikke 

åndsevne til at skabe og kan kun ødelægge. Sparta er en juvel som 
Athene ikke har tænkt sig at lade falde i hans blodige hænder.

Den hvidarmede Hera - Athenes stedmoder er listig og 
sarkastisk. Hera hader alle Zeus’ frillebørn, deriblandt Athene selv. 

I sin jalousi skilte hun det tvillingepar, som nu står foran Spartas porte. 
Af samme grund støtter hun Atreiderne. Athene er ikke glad for sin 
hadske og manipulerende allierede, men nøden har tvunget hende til at 

acceptere at de har en fælles sag.

Den jordrystende Poseidon – Havets gud er 
flygtig som vejret og Athene repekterer hans kløgt. Men 

han begærer altid mere magt og støtter Herakliderne. Tanken om 
hendes onkels evige magtbegær kan gøre Athene aldeles rasende.

Den lynildsvingene Zeus – Athene respekterer 
og elsker sin fader og han beder ofte om hendes råd. 

Athene kan dog ikke undgå at synes at hans kødelige lyster 
ofte tager overhånd.

Den fjerntseende Apollon -  Sandsigeren 
og Athene har meget til fælles, idet de begge 

værdsætter det åndelige og intellektuelle i tilværelsen. Athene 
bliver dog nemt frustreret når hans udtalelelser og profetier ikke 
kan underlægges hendes logik.

Den viise Athene



”Men selv ikke da blev mit hjerte lettet 
for endeløs smerte for den guddommelige 

Herakles, som du i fællesskab med 
Nordenvinden og hjulpet af dens vindstød, 
sendte over det hvileløse hav, gennem dit 

onde rænkespil, og derefter bar ham væk til 
det velbefolkede Kos. Jeg reddede ham derfra, 
og bragte ham tilbage til det hesterige Argos, 

dog først efter han var blevet pint af sine 
anstrengelser.” 

Zeus til Hera, Iliaden, 15. bog

Den skinsyge Hera er gudinde for hjem og ægteskab. 
Hun er gift med sin bror Zeus, som hun har sønnen 

Ares med. Hera hader Zeus’ utallige uægte børn, om de er 
guddommelige eller dødelige.

Heraklidernes tilbagekomst til Pelepones har atter 
fået Hera til at interessere sig for de dødeliges affærer. 
Menneskene vil endnu engang komme til at fungere som 
brikker i gudernes spil.

Heras had og hævngerrighed er specielt blevet vendt mod 
Zeus’ søn Herakles og hans efterkommere. Konflikten 
har tvunget hende til at vælge det mindste af to onder, 
da Atreiderne også nedtammer fra Zeus og Spartas konge 
er født uden for ægteskab. Hendes had til Herakliderne er 
dog stort nok til at hun har valgt Atreiderne. Det er dog i 
belejrernes lejr at hendes yndling har sin gang. Forræderen 
Oxylos er gudindens udvalgte, da han er den eneste som kan 
måle sig med gudinden i hævngerrighed og had. 

Stikord: Sarkastisk, forsmået og hævngerrig, 
oftest bag en civiliseret facade.  
 
 

De andre guder

Den krigeriske Ares – Krigsguden er Zeus og Heras 
førstefødte søn. Han elsker udelukkende krigen og de mandige dyder. 

I sine stille stunder ville Hera ønske at hendes enfoldige søn ville kravle 
tilbage i hendes livmoder og lade sig føde igen, gerne som en snu kvinde. 
Hera ved at Ares støtter Herakles’ slægt og denne illoyalitet svier i hendes 
moderlige hjerte.

Den viise Athene – Gudinden for visdom, logik og den 
strategiske krig har sin nytte, men er også ét af Zeus’ mange 

frillebørn. Athene er skytsgud for Sparta og står på Atreidernes side mod 
Herakliderne, så Hera er blevet nød til at affinde sig med den uværdighed 

at være allieret med den viise gudinde.

Den jordrystende Poseidon – Poseidon er Zeus’ og 
Heras bror. Havets gud er flygtig som vejret og Hera genkender 

hans svingende luner i sig selv. Poseidon er dog svær at læse og Hera 
frygter at han har skjulte hensigter som ingen kender til. Hvorom 
alting er, har Poseidon stillet sig på Heraklidernes side og derfor 
er han hendes fjende.

Den skønne Afrodite – Kærlighedens gudinde 
er endnu et resultat af af Zeus’ mange sidespring og æres 

af elskende og digtere. Hera har ikke andet end afsky tilovers 
for hende, da hun er en skamløs og flirtende gås, som ikke 
gør sit ædle køn ære. Jo længere væk hun holder sig fra 
konflikten, des bedre. 

Den lynildsvingene Zeus – I sin egenskab af 
beskytter for ægteskabet, kan Hera ikke gøre andet end 

at behandle sin mand med respekt. Men hun har ofte været 
harmdirrende på grund af hans sidespring og uægte afkom. 

Den fjerntseende Apollon -  Sandsigerguden 
er en af Zeus’ guddommelige bastarder og derfor bryder 

Hera sig egentlig ikke om ham. Apollon har dog ofte været en 
kilde til nyttige informationer og Hera opretholder derfor en 
venlig facade over for ham.

den hvidarmede Hera den jordrystende Poseidon



Der sad han, da han var kommet frem fra 
havet, og havde medlidenhed med akaierne 

fordi de var blevet overvundet af trojanerne, 
og han bar en frygtelige vrede i sit bryst 

overfor Zeus. Ufortøvet steg han ned fra det 
forrevne bjerg, travende frem med hastige 

skridt, og hvor han kom frem rystede de høje 
bjerge og skovene, under Poseidons udødelige 

fodtrin. 
Iliaden, 13. bog

Den lunefulde Poseidon er gud for hav og jordskælv. Han er Zeus’ og 
Heras ældre bror. I tidernes morgen blev han givet herredømmet over 

havet, mens Zeus fik himmelen og Olympen, gudernes højsæde.

Heraklidernes tilbagekomst til Pelepones har 
atter fået Poseidon til at interessere sig for de 
dødeliges affærer. Menneskene vil endnu engang 
komme til at fungere som brikker i gudernes spil.

Havets rige er stille og mørkt. Derfor har Poseidon længe 
misundt Zeus at han fik Olympen og således har levet og hersket 
i overfladens lys. Som den ældste bror, har havets gud har følt 
sig snydt for sin retmæssige arv og har længtes efter at blive 
tilbedt af andet en sømænd og rejsende. Derfor har han fundet 
fælles grund med Herakliderne, som er vendt tilbage for at tage 
deres egen arv i besiddelse. Med hjælp fra sine to yndlinge, 
Eurysthenes og Temenos, håber han at skabe et storrige på 
Pelopones, som har ham som hovedgud. 

Stikord:Lunefuld, vittig og charmerende, 
manipulerende, buldrende i latter og 
vrede, skjuler sin bitterhed.

De andre guder

Den smukke Afrodite – Den yndige gudinde for begær og 
kærlighed har stadig ikke valgt side. Hun har delt leje med Ares ved 

en tidligere lejlighed og Poseidon håber at det gensidige begær mellem de 
to kan vinde gudinden over på Heraklidernes side.

Den krigeriske Ares – Krigens gud er et blodtørstigt og 
enfoldigt bæst. Poseidon kan derfor ikke lade være med at gøre 

lidt nar af sin nevø. Ares er måske bevidst om at havets gud begærer 
magten over Sparta og Pelopones, men Poseidon er sikker på at han kan 
manipulere Ares, så længe han får afløb for sin blodtørst.  

Den viise Athene – Gudinden for visdom, logik og den 
strategiske krig er Zeus’ ypperste skødehund. Derudover støtter 

hun stadig de svage Atreider og Poseidon glæder sig til konfrontationen. 
Hendes skarpsindighed kan dog blive et problem.

Den hvidarmede Hera 
– Hvis ægteskabets gudinde ikke var 

så hævngerrig, ville Poseidon  måske have 
kunnet komme til en overenstemmelse med 

sin søster. Desværre hader hun alle Zeus’ frillebørn.  I sin 
jalousi skilte hun det tvillingepar, som nu står foran Spartas porte. 
Derfor hjælper Hera Atreiderne mod Poseidons yndlinge. Måske kan 
Heras vrede vendes til Poseidons fordel, men som udgangspunkt er 
de fjender.

Den lynildsvingene Zeus –  I bund og grund 
foragter Poseidon sin bror. Men Zeus er stadig den mægtigste 

blandt guderne og derfor udviser havets gud den respekt som 
Alfaderens har krav på.

Den fjerntseende Apollon -  Sandsigerguden 
gennemskuer mange ting og er derfor en torn i siden på 
Poseidon. Havguden ikke er sikker på om Apollon kender 
til hans planer. Derfor behandler Poseidon ham med den 
yderste respekt.

den jordrystende Poseidon


