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Den morgen var han vågnet tidligt. I halvmør-
ket kunne han høre sin tvillings tunge ve-
jtrækning, tydeligvis påvirket af aftenens 
drikkeri. Eurysthenes rejste sig og iførte sig sit 
lændeklæde og sandalerne, som han med vanlig 
perfektionisme allerede havde stillet frem 
aftenen før. Udenfor kunne han konstatere at 
lejren stadig sov. Han gøs i morgenkulden og 
satte så i løb. Morgenturen var en fast ru-
tine, som han syntes havde en opkvikkende 
virkning. Eurysthenes hadede at være sløv i 
tanke eller handling. Han nåede snart sit mål, 
den skjulte lejr en kilometer fra selve bele-
jringsstyrken. Der gemte hans charmerende on-
kel Temenos sine tropper, i håb om at Atreiden 
Penthilos, den uægtefødte konge af Sparta, 
ville undervurdere Herakliderne og våge sig ud 
på sletten foran portene. Eurysthenes havde 
selv været med til at udtænke planen, men var 
pludselig blevet i tvivl om sin onkels motiver. 
Mon Temenos havde tænkt sig at forlade dem, 
hvis kamphandlingerne ikke gik deres vej? Som 
en kat listede Eurysthenes sig ubemærket forbi 
vagtposterne. 

Da Eurysthenes’ mor var gravid, ventede hun sig én søn. 
En stærklemmet dreng. Hendes mand tilkaldte jordemødre 
fra alle verdenshjørner. Alle som én, holdt de på det samme: 
Knægten ville blive en mægtig mand, måske mægtigere 
end Herakles selv. Månederne gik og hele Heraklideslæg-
tens forventning steg stødt. Under fødslen opstod der dog 
pludselig problemer. Moderen vred sig i smerte, og barnet 
ville ikke ud. Da ankom der endnu en jordemoder, gudin-
den Hera i forklædning. Med en tyk sort eliksir kurerede 
hun smerterne. Men da moderen fødte kom der ikke en 
dreng, men to. To raske, grønøjede drenge. Hera havde 

snydt dem, og havde endnu engang ladet sin evige jalousi 
gå ud over sin mand Zeus´ afkom. Men hvis Hera havde 
håbet at slippe for en ny helt af Herakles’ slægt tog hun 
grueligt fejl. Faktisk havde hun skabt to. For både Prokles 
og Eurysthenes, som deres moder navngav dem, voksede 
op og blev sunde, smukke og kraftfulde. Allerede som lille 
dreng var den førstefødte, Prokles, større end alle andre 
jævnaldrende drenge. Og så besad han Herakles’ fuldstæn-
dige frygtløshed. Den andenfødte Eurysthenes var mindre, 
mere senet, men lynhurtig og kvik. De var uadskillelige - 
altid sammen, altid ude på narrestreger - med Eurysthenes 
i rollen som leder og Prokles som hans trofaste hjælper. 

Prokles´ halvdel af deres fælles telt var et 
stort rod. Eurysthenes undgik behændigt 
vinflaskerne, bunkerne med tøj og den store 
rustning som Prokles ikke havde hængt op på 
standeren. Da han nærmede sig sin tvillings 
leje, gik det op for Eurysthenes at hans tvil-
ling ikke var alene. Ved hans side lå en nøgen, 
mørkhåret skøge som havde sin gang i lejren. 
Han prikkede hårdt til hende med foden. Hun 
vågnede og plirrede med øjnene. ”Ud!” Eurys-
thenes gad ikke at anstrenge sig for at være 
diplomatisk. Skøgen smilede indbydende. ”Din 
bror har betalt mig mere end rigeligt. Jeg kan 
også lindre dine problemer...” Eurysthenes var 
ikke lige i humør til små lege.”Kom tilbage i 
aften. Men nu: Tag dit tøj og gå!” Skøgen rejste 
sig og da hun var forsvundet ruskede Eurys-
thenes sin sovende bror.
”Prokles du skal op!”. Intet svar. ”Vi har et 
møde dit fordrukne fjols”. Stadig ingen reak-
tion. 
Her ligger Spartas fremtidige konge, tænkte 
Eurysthenes, mens han fandt en krukke med 
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vand frem. Prokles snorkede videre. Rædslen 
væltede pludselig op i Eurysthenes. Hvilke 
tanker gjorde Prokles sig omkring Spartas 
trone? Som den førstefødte, kunne han jo tage 
den for sig selv. Han ville være en elendig konge 
– en drikfældig skørtejæger som… som største-
delen af rigets mænd ville beundre. For hvem 
holdt ikke af hans joviale bror? Eurysthenes 
forsøgte at fortrænge sin pludselige hjæl-
peløshed. Dette var ikke tidspunktet. I stedet 
hældte han kandens indhold i ansigtet på den 
storsnorkende Prokles, som vågnede sprut-
tende og desorienteret. 
”Hvad sker der? Kan man nu ikke få lov at sove 
i fred længere? Er vi under angreb?” 
”Nej bror, men vi har vigtige ting at tage os til. 
Du husker vel at vi har en by vi skal erobre?” 
Eurysthenes forcerede et grin. 
 ”Ja, jeg er oppe nu”. Prokles tørrede ansigtet i 
sin kappe.
Eurysthenes hjalp sin tvilling på benene og 
forsøgte at tænke på andet end troner. 
”Jeg kommer lige fra vores kære onkel Teme-
nos’ lejr. Han har medbragt alle sine mænd og 
gravet sig godt ned. Det virker som om han 
rent faktisk har tænkt sig at yde sit.”
”Det lovede han jo også, i flotte vendinger”. 
Prokles løftede vandkanden til munden og tog 
en ordentlig tår. 
Eurysthenes gav sin søvnige bror et ægte smil 
”Flotte vendinger! Præcist formuleret, kære 
bror. Netop derfor stoler jeg ikke ham. Nedgra-
vet lejr eller ej. Men kom! Onkel Kresphontes 
venter”. 

Som drenge blev tvillingerne, under opsyn af deres gamle 
lærer Mentor, sendt til deres farbror Kresphontes for at 
lære om krigskunst og mandsmod. Hos deres robuste 
onkel med det ufølsomme gemyt fik de deres sag for. Hver 
eneste dag fra tidligt morgen til sen aften lod han dem 
træne hårdt. Prokles viste gang på gang sin styrke - det i 
en sådan grad at Kresphontes til tider gryntede tilfreds. 
Eurysthenes klarede sig med nød og næppe igennem, ved 
god brug af sin snilde og hurtighed. Tiden gik og tvil-
lingerne var blevet til senede, muskuløse ungersvende med 
dun på hagen, da der en dag lagde et slankt krigsskib til. 
Deres anden onkel, Temenos, var ankommet fra øst for 
at overtage oplæringen af sine nevøer. På Temenos´ skib 
lærte de at stridens kunst ikke var det eneste en ung mand 
af en stor slægt burde mestre. Temenos gentog altid at 
list havde reddede mangt en stor helt, og fældet mange 
stærklemmede men dumme krigere. Han rettede på deres 

manerer og lærte dem om skik, brug og høvisk tale. Hvor 
Prokles havde været Kresphontes’ bedste elev, var Eurys-
thenes Temenos´. Undervejs lærte de også om kvinder og 
vinens lyksaligheder. Her viste Prokles sig som den største 
nyder. En dag kom der bud fra Delfi. Oraklet Pythia havde 
bedt om tvillingernes tilstedeværelse. Prokles drømte om 
profetier der omhandlede smukke kvinder og ærefulde 
modstandere, mens Eurysthenes drømte om kongesceptre 
og magt. Profetien viste sig at indeholde lidt af begge dele. 
Så snart den hvidøjede Pythia udtalte at tvillingernes 
skæbne var at ”vælte en løve af en mand” var Eurysthenes 
sikker: De ville fælde en stor konge. Ved slaget ved Rion 
var de tæt ved, men den pil som fældede Tisamenos kom 
fra forræderen Oxylos. Med en uopfyldt spådom og en ny 
konge i Sparta kastede tvillingerne sig over Heraklidernes 
gamle højsæde og indledte en belejring af byen.

Efter deres møde med Kresphontes, fyldte Eu-
rysthenes to store bægere med vin, og gav det 
ene til sin broder. 
”Nåh, hvad siger du til hans plan om at storme 
murene?” spurgte han, efter de havde taget en 
tår. 
”Vi vil lide store tab, men vi vil overmande 
muren og selve byen vil ligge åben for angreb.” 
svarede Prokles eftertænksomt. ”Planen er ære-
fuld og direkte, hvilket tiltaler mig, men jeg er 
da sikker på at du kan komme på noget bedre, 
kære broder” afsluttede Prokles. 
Eurysthenes smilede tilbage ”Ja bestemt…” 
startede han, men blev afbrudt da teltdugen 
gik op. 
Temenos trådte ind iført sine vanlige, prangen-
de, østerlandske klæder. 
”Mine kære nevøer. Jeg håber ikke jeg forstyr-
rer jer?”. 
”Nej bestemt ikke onkel. Træd endelig ind. Jeg 
var just ved at fortælle Prokles om den plan vi 
har diskuteret”. Eurysthenes fortalte Prokles 
om deres håb om at lokke fjenden uden for 
portene. Temenos rundede af. 
”Det er på det tidspunkt at jeg pludselig slut-
ter mine mænd til jeres og vi giver dem et 
knusende nederlag”. 
Prokles nikkede men spurgte alligevel ”Og 
Kresphontes? Hvad med hans plan?”.
 Eurysthenes skulle til at indvende at den 
beslutning ikke var op til Kresphontes, da 
Temenos brød ind: ”Han vil jo gerne først over 
muren, men mon ikke i kan overtale ham?” 
Han skænkede sig et bæger vin og fortsatte så. 
”Har I tænkt over at Kresphontes faktisk er den 
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ældste Heraklide, og den der har det bedste 
krav på Sparta?”.
Prokles røg op af divanen ”Det vil han ikke 
vove!” Han kiggede spørgende på Eurysthenes 
”Ikke?” lød Temenos’ svar inden Eurysthenes 
kunne nå at svare. 
Eurysthenes forsøgte at berolige sin bror: ”Lad 
os nu først koncentrere os om at vinde byen og 
så uddele kronen senere” Men hvor rolig han 
end forsøgte at virke, var hans indre en mal-
strøm af bange anelser.

Stikord: Listig, ambitiøs, lynhurtig, 
kvik, arrogant, ønsker sin del af Spar-
tas trone, leder belejringsstyrken med 
sin bror.

Relationer

Prokles
Eurysthenes elskede tvilling. Prokles er bram-
fri, jovial og den stærkeste helt Eurysthenes 
endnu har mødt. Tvillingerne havde været født 
som en mand, hvis det ikke var for Heras ind-
greb. Måske er det netop derfor Eurysthenes 
kender sin bror så godt. Eller kendte, for plud-
selig er Eurysthenes i tvivl om sin brors ønsker 
efter belejringen. Selv er han villig til at dele 
kongeværdigheden, men det er jo også let når 
man er den andenfødte.

Temenos
Eurysthenes har lært meget af sin søfarende 
onkel, bl.a. at Temenos ikke er til at stole på. 
Den store tilbeder af havguden Poseidon er al-
tid et skridt foran, smilende og venlig, men har 
sin egen vinding for øje. Efter Rion fik han riget 
Argos, og skylder nu at gengælde tvillingernes 
store indsats. Eurysthenes havde egentlig ikke 
for alvor forventet at Temenos ville betale sin 
gæld tilbage, men alt tyder dog på at det er 
hans onkels intention.

Kresphontes
Kresphontes er sin bror Temenos´ diametrale 
modsætning: tvær, hidsig og til tider direkte 
fjendtlig. Det var ham der lærte tvillingerne 
deres kampfærdigheder og vedholdenhed, 

og for det er Eurysthenes ham taknemmelig. 
Kresphontes blev konge af Messenia  efter 
sejren ved Rion.  Onklen har gjort det klart at 
det er den eneste grund til at han hjælper tvil-
lingerne med belejringen af Sparta. Temenos’ 
ord har dog fået Eurysthenes til at overveje om 
Kresphontes kan have andre motiver.  

Oxylos
Den enøjede forræder Oxylos hader sine 
tidligere spatanske landsmænd inderligt, efter 
han mistede sit øje i en beruset duel. Det var 
Oxylos som hjalp Herakliderne til Pelepones 
ubemærket og siden hen har han tjent dem 
upåklageligt. Efter Rion fik han kongeriget 
Elis som belønning. Hvor Kresphontes og 
Prokles hvisker om den uværdige forræder, ser 
Eurysthenes kun et medgørligt værktøj, som 
desværre virker til at være lidt for meget under 
Temenos’ kontrol. 

Mentor
Tvillingernes gamle lærer, er en af Eurysthenes 
få fortrolige. Den gamle har altid givet gode råd 
og sidder ofte med til møder på Eurysthenes’ 
opfordring.

Atreiderne
Eurysthenes’ slægts gamle fjender. Mange Her-
aklider hader dem med inderlig passion, sam-
tidig med at de taler om de to slægters mange 
ærefulde dyster. Eurysthenes er ikke blandt 
disse. Han hader ikke fjenden, men begærer 
deres ejendom. Og Atreiderne vil lære at frygte 
ham mere end alle andre, for han har tænkt sig 
at bruge list, hvor end det kan lade sig gøre. 

Guderne
Hvor Prokles lærte at dele Kresphontes’ ag-
telse for krigsguden Ares, fandt Eurysthenes at 
Temenos’ ambitiøse guddom Poseidon passede 
perfekt til ham. Eurysthenes beder og ofrer 
ofte til havguden i håbet om at Poseidon vil 
hjælpe ham i hans rænkespil og beskytte ham 
på slagmarken. 
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”Epistor og Iros! Kom her!” buldrede Krephon-
tes ved synet af sine uvirksomme mænd rundt 
om ilden. ”Der er ikke tid til at I sidder her til 
langt op af morgenen”. De to udvalgte rejste 
sig med det samme og gik hen til deres konge. 
”Find 100 mand hver og kom i gang med krigs-
maskinerne. Iros du står for rambukken. Find 
en mig en stærk stamme i skoven. Epistor, du 
kan gå i gang med belejringstårnene. Gør dem 
hårdføre, og husk at de også skal have skind på 
som vi kan gøre våde som værn mod ildpile”. 
Mændene nikkede og gik straks i gang. ”I hørte 
kongen,” råbte Iros. ”Kom så igang, i dovne 
hunde”. De største hunde forstår i det mindste 
at gø mine ordrer videre til de mindre, tænkte 
Kresphontes, mens han skumlende gik ind i sit 
telt.  

Det runde, sammenklappelige bord var dæk-
ket af et stort kort med et væld af træbrikker. 
Kortet viste Sparta og byens mure. Rundt byen 
om lå belejringsstyrken, som var repræsenteret 
af de udskårne brikker. Kresphontes gryntede 
utilfreds, byttede om på et par hærenheder, 
fandt en træbrik frem som forestillede et bele-
jringstårn og placerede den foran muren. Han 
indså at det var det forkerte sted, og fandt så et 
nyt sted til tårnet. Dér! Det var det rigtige sted. 
Han var sikker. Det ville blive en hård kamp, 
men det ville virke. Hvor blev de skide knægte 
nu af? Forbandet være hans nevøer og deres 
ambitioner. Hvis han havde vidst at dette ville 
være prisen for deres indsats i slaget ved Rion, 
hvor han endelig havde vundet sit kongerige, 
så havde han aldrig bedt om deres hjælp. Han 
havde knap nok nået at sætte sig på tronen 
og slå benene op, før de havde tilkaldt ham 
og  tvunget ham i felten igen. De havde, lige-

som ham, levet i eksil hele deres liv. Så hvor-
for havde de ikke undet ham et otium i fred? 
Hvorfor havde de ikke bare ladet ham sidde i 
Messenias kongshal, med et bæger vin i venstre 
hånd , og sin unge kones barm eller røv tilpas 
nær ved den højre? Forbandede, forkælede 
møgunger! Ikke at han havde noget imod selve 
kampene, tværtimod. Ares selv var hans vidne. 
Men ventetiden var ved at drive ham til vanvid, 
og han brød sig ikke om at være underlagt de to 
opkomlinge, som han selv havde trænet i deres 
ungdom. 

Kresphontes satte sig ned og overvejede 
situation. Hele dette forehavende måtte være 
udtænkt af Eurysthenes, så det var i virke-
ligheden hans fejl at Kresphontes var blevet 
trukket til Sparta. Hans bror, Prokles, var en 
god knægt. En festlig horebuk, men god nok. 
Også han ærede Ares. Men Eurysthenes var de-
rimod blevet selvtilfreds på grund af den store 
spådom. Knægten havde lært for lidt af Kreph-
ontes og for meget af Temenos, Kresphontes’ 
glatte bror. Han tog en dyb indånding. Der var 
ikke noget at gøre ved det. Nu var han her og 
så måtte han sørge for at slaget blev vundet så 
hurtigt som muligt. Teltdugen gik til side og 
Eurysthenes stak sit kønne hoved indenfor. 
”Godmorgen, kære onkel. Er du klar til at råd-
give os?” spurgte han uskyldigt. ”Ja, jeg har, ved 
Ares, været klar i en time,” svarede Kresphon-
tes surt. Tvillingerne trådte ind. Kresphontes 
bøjede sig over kortet og begyndte at prøve 
på at overbevise dem om at belejringstårne og 
hast var vejen til sejr...

Engang sad Heraklidernes stamfader Herakles på tronen 
af Sparta, og slægten var mægtig og velagtet. Men skæb-
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nen var dem et dårligt bekendtskab. Efter Herakles blevet 
hævet til Olympen mistede slægten sit land til Atreiderne 
og blev tvunget i eksil mod øst. Her voksede Kresphontes 
op og blev hård og bitter. Han blev hurtigt kendt som en 
stor kriger og en dygtig hærfører med hang til blodige løs-
ninger. Det var derfor oplagt at det var Kresphontes som 
skulle træne slægtens nye håb i krigskunst – et tvillingepar 
som selveste Hera havde skilt ved fødslen. Han gik ind til 
opgaven med stor iver. Selv den pessimistiske Kresphontes 
kunne ikke lade være med at håbe på en genrejsning for 
slægten ved synet af de to raske drenge. Han gjorde dem 
hårdførde, stærke og ukuelige. De fandt ham muligvis hård, 
blottet for medfølelse, endsige kærlighed, men det var hans 
måde at hærde dem på. Til Kresphontes’ fortrydelse, over-
tog hans bror, Temenos, ansvaret for drengenes opdragelse 
efter en årrække. Det var i denne tid at tvillingerne blev 
spået at de skulle ”vælte en løve af en mand.” Kresphontes 
gav aldrig meget for spådommen og delte ikke alle andres 
begejstring. Det var jo bare ord. Men Temenos forstod dog 
at udnytte den fuldt ud. Han fik samlet Heraklidernes 
styrker og løftede alles kampvilje. Kresphontes lod sig 
overbevise om at tiden endelig var kommet og han ledede 
derfor slaget ved Rion sammen med sin bror. Tvillingerne 
og deres mænd var blændende i slaget og med deres hjælp 
vandt Herakliderne.

Kresphontes fik endelig sit kongerige, med en varm hal, og 
tog sig en ung kone. Men tvillingerne var ikke tilfredse. 
Den andenfødte Eurysthenes påstod at spådommen ikke 
var blevet opfyldt, eftersom det var Oxylos, forræderen, og 
ikke dem som havde dræbt Tisamenos, kongen af Sparta. 
Der var blevet sluttet fred med Sparta, men tvillingerne 
var ligeglade. De samlede en hær og sendte bud efter deres 
onkler. Og nu er Krephontes i lejren, foran byen. Den ældste 
mandlige Heraklide og den retmæssige leder af slægten 
bliver nu kommanderet af sine egne elever. Det er næsten 
for meget at bære, men en gæld er en gæld og Kresphontes 
vil betale tilbage. Belejringen skal bare gå stærkt….

Stikord: Leder uden hensyn til 
sine mænds liv og lemmer, dygtig 
strateg, stærk, mandig, hidsig, tvær 
og brysk.

Relationer
Prokles
Den bedste af de to tvillinger. Prokles er lidt 
for skødesløs for Kresphontes’ smag, men det 
kan nok bare tilskrives ungdommens sædvan-
lige vrangforestilling om udødelighed. Prokles 
er dog stærk og frygtindgydende i kamp – to 
kvaliteter som Kresphontes værdsætter over alt 
andet

Eurysthenes
Eurysthenes er snu og ambitiøs. Han er mar-
kant mindre end sin bror, men er hurtig og 
dygtig med sin lanse. Kresphontes har ikke 
det store tilovers for nevøen, som minder for 
meget om hans egen bror. Men under denne 
belejring er det Eurysthenes der er lederen, og 
Kresphontes bliver nødt til at følge hans ord.

Temenos
Kresphontes’ imødekommende, men falske, 
bror. Temenos valgte i en tidlig alder at stå til 
søs. Hans rejser bragte ham bl.a. til en stor by i 
øst, hvor han mestrede hofetikette – og tvetun-
gethed. Temenos har slået lejr et godt stykke 
væk fra hovedlejren, i håb om at Atreiderne vil 
undervurdere Heraklidernes styrke. Nu prøver 
han vist endda at overtale tvillingerne til at 
forsøge at lokke Atreiderne ud foran murene 
– en håbløst langsommelig og kujonagtig plan. 

Oxylos
En tidligere spartansk stormand, som har for-
rådt sin by og sine frænder. Hans forræderi 
drejede sig vist om en episode, hvor han mist-
ede sit ene øje. Det var Oxylos som hjalp Her-
aklidernes hær til Rion og ham som dræbte 
den tidligere spartanske konge, Tisamenos. 
Kresphontes er ligeglad. Manden er en ussel 
forræder og ikke til at stole på. 

Mentor
Tvillingernes gamle lærer og værge er fuld af 
historier om Heraklidernes slægt. Oldingen 
er som regel at finde ved et af lejrens bål eller 
i nærheden af det næste måltid mad. Nogle 
gange blander han sig lidt for meget i råd-
slagningerne, men ellers er han harmløs. 

Atreiderne
Fjenden. De har taget Heraklidernes land, og 
jaget dem, hvis de viste sig på Pelepones. Nu er 
situationen vendt og Kresphontes glæder sig til 
at straffe dem grusomt. 

Guderne
Kresphontes har altid æret krigsguden Ares, 
en god og krigerisk skik, som nevøen Prokles 
også har taget til sig. De andre guder giver 
Kresphontes ikke meget for, særligt ikke Te-
menos´ listige gud, Poseidon, som også ligger 
Eurysthenes’ hjerte nær . Kresphontes vil der-
for gøre meget for at sikre sig at Ares får den 
hæder han fortjener, i særdeleshed hvis det er 
på bekostning af den lumske havgud. 
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Den ene bonde efter den anden trådte frem for 
Prokles. Fra den ubekvemme stentrone måtte 
han lægge øre til den ene stridighed om køer, 
markskel og manglende medgifter efter den 
anden. Hans hoved værkede under den gyldne 
krone. Gid de snart ville holde deres kæft. Han 
afsagde dommene, alle blottet fra engagement, 
endsige medfølelse. Han vidste at flere af dem 
ville være uretfærdige. Hans bror ville være 
meget bedre til dette her. Som om tanken om 
Eurysthenes hidkaldte ham, skiltes bønderne 
og hans broder stod pludselig foran kongen 
af Sparta. Hans rustning var bulet og hans 
ansigt beskidt af jord og fjenders blod. ”Min 
herre, de har slået os på flugt, vi har brug for 
Deres styrke i felten”. Ares være lovet, tænkte 
Prokles, mens han samtidig undrede sig over 
sin tvillings ordvalg: ”Min herre”? Sådan havde 
han aldrig tiltalt ham før. Prokles trak på 
skuldrende og ville egentlig rejse sig fra tronen 
og imødekomme sin brors ønske, men kronen 
holdt ham nede. Hvad var nu det for noget? 
Han forsøgte igen, men kronen vejede som flere 
kampesten. Han førte hænderne til den, og så 
nu at de var gamle og tynde. Med et gik det op 
for Prokles at han var blevet en uduelig gammel 
olding, tynget til tronen af en krone. Unge Eu-
rysthenes virkede upåvirket. ”Prokles, du skal 
op!”. Kunne han ikke se at Prokles ikke kunne 
rejse sig? ”Vi har et møde dit fordrukne fjols”. 
Vand ramte ham i ansigtet Prokles vågnede 
spruttende og desorienteret og stirrede op på 
Eurysthenes ansigt. Det havde blot været en 
ond drøm.

Da Prokles’ mor var gravid, ventede hun sig én søn. En 

stærklemmet dreng. Hendes mand tilkaldte jordemødre fra 
alle verdenshjørner. Alle som én, holdt de på det samme: 
Knægten ville blive en mægtig mand, måske mægtigere 
end Herakles selv. Månederne gik og hele Heraklideslæg-
tens forventning steg stødt. Under fødslen opstod der dog 
pludselig problemer. Moderen vred sig i smerte, og barnet 
ville ikke ud. Da ankom der endnu en jordemoder, gudin-
den Hera i forklædning. Med en tyk sort eliksir kurerede 
hun smerterne. Men da moderen fødte kom der ikke en 
dreng, men to. To raske, grønøjede drenge. Hera havde 
snydt dem, og havde endnu engang ladet sin evige jalousi 
gå ud over sin mand Zeus´ afkom. Men hvis Hera havde 
håbet at slippe for en ny helt af Herakles’ slægt tog hun 
grueligt fejl. Faktisk havde hun skabt to. For både Prokles 
og Eurysthenes, som deres moder navngav dem, voksede 
op og blev sunde, smukke og kraftfulde. Allerede som lille 
dreng var den førstefødte, Prokles, større end alle andre 
jævnaldrende drenge. Og så besad han Herakles’ fuldstæn-
dige frygtløshed. Den andenfødte Eurysthenes var mindre, 
mere senet, men lynhurtig og kvik. De var uadskillelige - 
altid sammen, altid ude på narrestreger - med Eurysthenes 
i rollen som leder og Prokles som hans trofaste hjælper. 

Tilbage fra deres onkel Kresphontes, fyldte Eu-
rysthenes to store bægere med vin, og gav det 
ene til sin broder. 
”Nåh, hvad siger du til hans plan om at storme 
murene?” spurgte han, efter de havde taget en 
tår. 
”Vi vil lide store tab, men vi vil overmande 
muren og selve byen vil ligge åben for angreb.” 
svarede Prokles eftertænksomt. Kresphontes 
havde altid været en aggressiv hærfører, uden 
den store hensyntagen til sine mænd.
”Planen er ærefuld og direkte, hvilket tiltaler 
mig, men jeg er da sikker på at du kan komme 

Prokles 
Den førstefødte
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med en bedre kære broder” afsluttede Prokles. 
Eurysthenes smilede tilbage ”Ja bestemt…” 
startede han, men blev afbrudt da teltdugen 
gik op. 
Deres onkel Temenos trådte ind, iført sine van-
lige prangende østerlandske klæder. 
”Mine kære nevøer. Jeg håber ikke jeg forstyr-
rer jer?”. 
”Nej bestemt ikke onkel, træd endelig ind. Jeg 
var just ved at fortælle Prokles om den plan vi 
har diskuteret”. Eurysthenes fortalte Prokles 
om deres håb om at lokke fjenden uden for 
portene. Temenos rundede af. 
”Det er på det tidspunkt at jeg pludselig slut-
ter mine mænd til jeres og vi giver dem et 
knusende nederlag”. 
Prokles nikkede men spurgte alligevel ”Og 
Kresphontes, hvad med hans plan?”.  
Eurysthenes så ud som om han ville sige no-
get, men Temenos brød ind: ”Han vil jo gerne 
først over muren, men mon ikke i kan over-
tale ham?”. Han skænkede sig et bæger vin og 
fortsatte så ”Har i tænkt over at Kresphontes 
faktisk er den ældste Heraklide, den med det 
bedste krav til Sparta?”. 
Prokles røg op af divanen. ”Det vil han ikke 
vove!” Han kiggede spørgende på Eurysthenes. 
Det kunne da ikke passe?
”Ikke?” lød Temenos’ svar, irriterende selvsik-
kert. Prokles var stille og roligt ved at blive 
rigtig arrig. 
Eurysthenes forsøgte at berolige sin bror: ”Lad 
os nu først koncentrere os om at vinde byen og 
så uddele kronen senere.” Prokles kunne se at 
Eurysthenes også var i tvivl. 

Som drenge blev tvillingerne, under opsyn 
af deres gamle lærer Mentor, sendt til deres 
farbror Kresphontes for at lære om krigskunst 
og mandsmod. Hos deres robuste onkel med 
det ufølsomme gemyt fik de deres sag for. 
Hver eneste dag fra tidligt morgen til sen 
aften lod han dem træne hårdt. Prokles viste 
gang på gang sin styrke - det i en sådan grad at 
Kresphontes til tider gryntede tilfreds. Eurys-
thenes klarede sig med nød og næppe igen-
nem, ved god brug af sin snilde og hurtighed. 
Tiden gik og tvillingerne var blevet til senede, 
muskuløse ungersvende med dun på hagen, da 
der en dag lagde et slankt krigsskib til. Deres 
anden onkel, Temenos, var ankommet fra øst 
for at overtage oplæringen af sine nevøer. På 

Temenos´ skib lærte de at stridens kunst ikke 
var det eneste en ung mand af en stor slægt 
burde mestre. Temenos gentog altid at list 
havde reddede mangt en stor helt, og fældet 
mange stærklemmede men dumme krigere. 
Han rettede på deres manerer og lærte dem 
om skik, brug og høvisk tale. Hvor Prokles 
havde været Kresphontes’ bedste elev, var 
Eurysthenes Temenos´. Undervejs lærte de 
også om kvinder og vinens lyksaligheder. Her 
viste Prokles sig som den største nyder. En dag 
kom der bud fra Delfi. Oraklet Pythia havde 
bedt om tvillingernes tilstedeværelse. Prokles 
drømte om profetier der omhandlede smukke 
kvinder og ærefulde modstandere, mens Eu-
rysthenes drømte om kongesceptre og magt. 
Profetien viste sig at indeholde lidt af begge 
dele. Så snart den hvidøjede Pythia udtalte at 
tvillingernes skæbne var at ”vælte en løve af en 
mand” var Eurysthenes sikker: De ville fælde en 
stor konge. Ved slaget ved Rion var de tæt ved, 
men den pil som fældede Tisamenos kom fra 
forræderen Oxylos. Med en uopfyldt spådom 
og en ny konge i Sparta kastede tvillingerne sig 
over Heraklidernes gamle højsæde og indledte 
en belejring af byen.

Prokles afsluttede sin lammekølle og smed 
benet på tallerkenen foran sig. Maden havde 
ikke hjulpet på hans humør. Så mange 
spørgsmål, så megen ventetid. Mon Teme-
nos talte sandt? Mon Kresphontes virkelig 
begærede tronen selv? Omkring ham var 
aftenen for alvor ved at blive livlig. Flere 
mænd havde allerede drukket for meget og 
lå bevidstløse over bord, bænke og i græsset. 
Andre sloges for sjov. Og nogle sad opslugt af 
skøgerne ved deres side. Måske burde han være 
gået til teltet samtidig med Eurysthenes? Men 
han havde håbet at mad og vin ville skubbe 
de dunkle tanker væk. ”Det er bare fordi du er 
ved at blive utålmodig” sagde han til sig selv, 
mens han stavrede over for at pisse. Han var 
mere påvirket, end han havde troet. Væk fra 
ilden kunne han atter ane bymurens omkrans. 
Deroppe på brystværnet kom der af og til en 
vagt til syne ved faklerne. Mon ikke også de 
snart var trætte af ventelegen? Kampen ville 
blive en dejlig afveksling. Og hvis Kresphontes 
ville forsøge at komme over murene først og 
tage byen, ja så måttet Prokles jo bare være 
hurtigere. Ingen skulle tage Sparta fra ham og 
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hans bror. Spådommen handlede om dem, ikke 
deres onkel. Og bagefter? Bagefter måtte han 
finde ud af det med Eurysthenes. Han kunne 
ikke klare det uden Eurysthenes. Ellers ville 
han bare ende som i drømmen, gammel og 
ensom på tronen. Hvis Eurysthenes altså ville 
hjælpe ham? ”Dumme Prokles” snøvlede han 
for sig selv, mens han gik tilbage mod bålet. 
”Hvem siger at Eurysthenes overhoved vil være 
sammen med dig bagefter?” Tilbage ved bålet 
blev han mødt af de klassiske skåle: ”For Se-
jren!” og ”For Prokles!”. Mændene vidste han 
i det mindst hvor han havde. De elskede ham. 
”Prokles” sagde en mørkhåret sag med kælen 
stemme. ”Kan jeg ikke sove i dit telt? Her er 
så koldt.” Kvinderne ligeså. Til Hades med det 
hele. ”Jo, min skat. Jeg kan godt bruge en kvindes 
krop.” Bagefter i teltets mørke var de mørke 
tanker næsten forsvundet. Næste dag ville blive 
bedre. Næste dag ville bringe slaget.

Stikord: Stærk, mandig, vellidt, 
jovial, utålmodig, hidsig, hang til druk 
og kvinder, usikker på fremtiden

Relationer

Eurysthenes
Prokles´ elskede tvillingebror. Eurysthenes 
er kvik, skarptunget og elegant. Tvillingerne 
havde været født som en mand, hvis det ikke 
var for Heras indgreb, måske er det netop der-
for Prokles kender sin bror så godt. De har altid 
været sammen, og Eurysthenes har altid taget 
sig af Prokles, og han af Eurysthenes. Men hvad 
sker der efter belejringen?

Temenos
Tvillingernes søfarende onkel er glat som en ål. 
Altid smilende altid venlig. Men Prokles har en 
snigende fornemmelse af at det alt sammen er 
skuespil, og at han i virkeligheden ikke holder 
af dem. Eurysthenes var vist bange for at Teme-
nos ikke ville hjælpe dem for alvor, men noget 
tyder på at han har tænkt sig at betale gælden 
fra Rion tilbage alligevel.  

 
 

Kresphontes
Kresphontes er sin bror Temenos´ diametrale 
modsætning: tvær, hidsig og til tider direkte 
fjendtlig. Netop derfor kan Prokles meget bedre 
lide Kresphontes. Han er direkte, og han siger 
sin mening. Han og Prokles kan skændes over 
Prokles løsslupne livsstil, men de respekterer 
også hinanden - føler Prokles. Temenos’ speku-
lationer om Kresphontes har dog fået Prokles i 
tvivl om sin ”yndlingsonkels” planer. 

Oxylos
Den enøjede forræder Oxylos hader sine tidlige-
re landsmænd inderligt, efter han mistede sit 
øje i en beruset duel. Det var Oxylos som hjalp 
Herakliderne til Pelepones ubemærket og siden 
har han tjent dem upåklageligt. 
Ved Rion fik han kongeriget Elis som beløn-
ning. Prokles havde foretrukket at Oxylos 
belønning havde været en lanseod gennem 
maven. Forrædere er æreløse hunde der ikke til 
at stole på. 

Mentor
Tvillingernes gamle lærer, som altid har været 
med dem. Mentor er en velkommen påmindelse 
om mindre komplicerede tider og Prokles elsker 
at slå en sludder af med den gamle knark. 

Atreiderne
Prokles’ slægts gamle fjender. De ranede i sin 
tid Sparta fra Herakliderne og nu vil de komme 
til at betale tilbage i blod. Det skal Prokles nok 
sørge for. 

Guderne
Prokles ærer ligesom Kresphontes den gæve 
krigsgud Ares. Gudens vildskab minder om den 
Prokles selv slipper løs på slagmarken. Og så 
er han mere ligetil og livsnydende end Eurys-
thenes’ og Temenos’ lumske havgud Poseidon. 
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Oxylos 
Den enøjede forræder

Overalt hvor Oxylos kom i lejren blev han 
mødt af uvenlige blikke, og han gav dem alle 
igen i samme dur med sit ene øje. Oxylos var 
en forræder, en stormand, som havde vendt 
sine tidligere frænder ryggen og havde skiftet 
side, alt sammen for at få hævn. Der mod syd lå 
den, beskyttet af sine høje mure: Sparta, hans 
fødeby. Byen han i femogtredive vintre ville 
havde givet sit liv for at forsvare. Byen, hvor 
han havde været en respekteret helt, og kon-
gens fortrolige. Nu var han med hæren udenfor 
murene, en del af belejringsstyrken. Og han 
fortrød ikke et øjeblik sine handlinger. Det var 
deres egen skyld. Han ville tåle skulende blikke 
og nedsættende bemærkninger blandt mæn-
dene. Det var med glæde at havde forladt sit 
nyvundne kongerige Elis – Heraklidernes tak 
for hans forræderi. Atreiderne havde bragt det 
over deres egne hoveder og han ville få æreso-
prejsning over for dem alle. Han ville få sin 
hævn over Leandros, der tog hans øje, og hans 
elsker, den horunge af en konge, ligesom han 
havde fået det over sin gamle ven Tisamenos, 
den afdøde konge. 

Han fandt sin hest og skridtede ud af vejen. 
Han skulle mod nordvest til Temenos’ styrke, 
som Herakliderne håbede at holde skjult for 
Atreiderne. Oxylos mente ikke det ville lykkes, 
men den kvikke af tvillingerne, Eurysthenes, 
havde vel sine grunde. Desuden var det også Te-
menos’ ønske - ved nærmere eftertanke måske 
endda hans forslag. Og Oxylos skyldte Teme-
nos, tvillingernes veltalende og glatte onkel, 
meget. Det var Temenos som havde fået ham 
på fode igen, og det var Temenos som havde 

ladet ham bidrage til Heraklidernes landing 
på Pelepones. Så Oxylos ville følge Temenos 
også selv om manden var en rænkesmedende 
sømand uden skrupler. Modsat hvad folk sagde 
om ham, anså Oxylos ikke sig selv for helt 
æreløs.

”Min herre, De sendte bud?” sagde Oxylos, da 
han var trådt ind i teltet med de mange øster-
landske genstande, hvor Temenos lå på en 
divan. ”Ah, kong Oxylos. Kom indenfor, læg dig 
ned og få et bæger vin.” Temenos gestikulerede 
i retning af en anden højrød divan. ”Glem ikke 
at du nu er konge, min ven. Vi er ligeværdige,” 
smilte Temenos. ”Konge eller ej, så tjener jeg 
Herakliderne og i særdeleshed Dem, kong 
Temenos,” svarede Oxylos fåmælt.  Temenos så 
fornøjet ud. ”Nuvel, det kan jeg jo ikke beklage, 
og jeg lover at jeg vil huske det. Du skal blive 
belønnet med det du ønsker mere end titler og 
land.” Temenos rejste sig. ”Jeg har til gengæld 
en opgave til dig. Du skal skaffe mig en smuk, 
hvid tyr.”  Oxylos forstod ikke helt Temenos’ 
hensigt. ”Hvorfor?” Temenos smilede bredt. 
”Bare føj mig..”Han ledte Oxylos ud af teltet 
med hånden på hans skulder.       

Engang var Oxylos en spartansk stormand, kendt for sine 
fremragende færdigheder med buen. Han var vellidt og en 
nær ven af kong Tisamenos. Alt dette ændrede sig bræt 
da han i fuldskab fornærmede kongens unge halvbroder 
Penthilos, efter denne som den første havde strålet mere 
under en jagt end Oxylos selv. De hårde ord kostede Oxylos 
hans ene øje, da Leandros - Penthilos’ elsker - i vrede greb 
en ildrager. Trods udåden straffede kongen aldrig Leandros. 
Skamfuld og bitter på Atreiderne forlod Oxylos byen. 
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Måneder senere fandt Herakliden Temenos ham fordruk-
ken langt fra sit hjem. Da Temenos tilbød Oxylos en 
mulighed for at få sin hævn, slog han til med det samme. 
Oxylos hjalp med sit kendskab til landet og dets beboere 
Heraklidernes hær uset til Pelepones. Og ved slaget ved 
Rion fik han sin første oprejsning, da hans forgiftede 
pil dræbte Tisamenos. Oxylos vil dog ikke være tilfreds 
før både Penthilos og Leandros også ligger døde. Derfor 
foretrækker han et angreb så hurtigt så muligt, mure eller 
ej. 

Den Oxylos som nu tjener herakliderne er en mørk og for-
bitret skygge af helten Oxylos. Omgivet af sine få mænd i 
udkanten af tvillingernes store lejr, hvæsser han sine våben 
mens den aften, med dets velkendte forløb og persongalleri 
igen og igen udspiller sig i hans tanker

Stikord: Forræder, opslugt af sit 
had, forsmået, ærekær, skrupelløs, 
fedter for Herakliderne. 

Relationer

Prokles
Den førstefødte tvilling er stor, stærk og glad 
for fest og vin. Han bryder sig vist ikke så 
meget om Oxylos, men det er den enøjede ærlig 
talt ligeglad med.

Eurysthenes
Den andenfødte tvilling er senet og lynhurtig. 
Han er en snedig rad der vist har lært meget 
af sin onkel Temenos. Han har altid behandlet 
Oxylos pænt.

Temenos
Oxylos’ herre og redningsmand er en falsk 
mand, og Oxylos ved det. Det betyder intet. 
Så længe Temenos hjælper ham frem mod sin 
hævn, vil Oxylos gå til Hades og tilbage for 
ham. 
 
 
 
 
 

Kresphontes
Tvillingernes anden onkel. Kongen af Messenia 
er tvær og brysk, og virker lige så utålmodig 
som Oxylos selv. Arestilbederen Kresphontes 
har allerede lade et ord falde om, at han an-
ser Oxylos for en æreløs rad. Til gengæld har 
Kresphontes vist foreslået et direkte angreb på 
byen, et forslag som Oxylos kun kan støtte. 

Mentor
Tvillingernes gamle lærer. Ubetydelig

Atreiderne
De troløse hunde som har gjort Oxylos uret. 
Han glæder sig til at se den smukke Leandros 
og den strålende unge kong Penthilos vride sig i 
smerte i dødsøjeblikket.

Guderne
Heraklidelejren er delt i to hvor Temenos og 
Eurysthenes ærer Poseidon, mens Kresphontes 
og Prokles har Ares kær. Selv er Oxylos ikke 
videre gudfrygtig, om end han til tider kan 
bede end bøn til den listige gudinde Hera. Hun 
er ligesom han selv blevet udsat for op til flere 
uretfærdigheder - i hendes tilfælde sin mand 
Zeus’ sidespring.
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temenos
Den ambitiøse konge

af
Argos

Temenos stod på en bakke og kiggede udover 
landskabet. Der lå den, et par kilometer mod 
syd. Sparta, Herakles’ stad. Den juvel han 
begærede mere end noget andet. Temenos gik 
muntert igennem sin lejr og ankom til sit telt. 
Der begyndte han at gøre sig klar til mødet med 
sine nevøer. Hans gamle rorsmand, Straton, 
kom ind og holdt bronzespejlet for ham. Teme-
nos valgte en rød østerlandsk kappe og begyn-
dte at fæstne den om halsen. ”Holdt du øje med 
lejren i morges, som jeg beordrede?”. Straton 
rømmede sig. ”Ja, herre. De havde ret. Deres 
nevø, Eurysthenes, listede rundt lige efter 
morgengryet.” Temenos blev enig med sig selv, 
om at den røde kappe ikke passede til resten af 
hans klæder, og fandt  en blå frem. ”Glimrende 
Straton. Tak for din indsats.” Hans ene nevø 
havde gjort det helt rigtige ved at tage mål af 
hele styrken, også den del som Temenos havde 
overtalt ham til at gemme væk fra Atreidernes 
øjne. Temenos havde forventet det,  for han 
havde jo opdraget sin nevø godt. Planen var at 
lokke Atreiderne udenfor Spartas mure ved at 
foregive at Heraklidernes hær var mindre end 
den virkelig var. Eurysthenes havde naturligvis 
måtte se Temenos’ lejr ved selvsyn og forsikre 
sig om at onklen virkelig ville slutte sig til dem 
på slagmarken, hvis listen lykkedes. 

”Mine kære nevøer. Jeg håber ikke jeg forstyr-
rer jer?” sagde Temenos idet han trådte ind i 
tvillingernes telt.
”Nej bestemt ikke onkel. Træd endelig ind. Jeg 
var just ved at fortælle Prokles om den plan vi 
har diskuteret” svarede Eurysthenes og gav sig 
til at fortælle Prokles, om deres håb om at lokke 

fjenden uden for portene.
Temenos rundede af. ”Det er på det tidspunkt 
at jeg pludselig slutter mine mænd til jeres og vi 
giver dem et knusende nederlag”. 
Prokles nikkede men spurgte alligevel ”Og 
Kresphontes? Hvad med hans plan?”. 
Temenos kunne havde kysset knægten og sin 
bror Kresphontes for at gøre det så nemt for 
ham. Hans kære bror havde altså  fremlagt sin 
sædvanlige plan om at storme lige på og hårdt. 
Temenos kiggede på Prokles. ”Han vil jo gerne 
først over muren, men mon ikke i kan overtale 
ham?” 
Nu til dødsstødet. Han skænkede sig et bæger 
vin og fortsatte så. ”Har I tænkt over at 
Kresphontes faktisk er den ældste Heraklide, 
og den der har det bedste krav på Sparta?”.
Prokles røg op af divanen ”Det vil han ikke 
vove!” Temenos bemærkede at den store kriger 
rettede sit spørgsmål til Eurysthenes, som så 
ud som om han ville sige noget. Temenos kom 
ham i forkøbet: ”Ikke?”
Eurysthenes forsøgte fornuftig at berolige sin 
bror: ”Lad os nu først koncentrere os om at 
vinde byen og så uddele kronen senere.” Teme-
nos kunne dog høre tvivlen i hans stemme.

Ved middagstid trådte forræderen Oxylos ind 
i Temenos’ telt, som indeholdt genstande og 
minder fra hans rejser i øst.. ”Min herre, De 
sendte bud?” Temenos lå på en divan. ”Ah, 
kong Oxylos. Kom indenfor, læg dig ned og få 
et bæger vin.” Temenos gestikulerede i retning 
af en anden højrød divan. ”Glem ikke at du nu 
er konge, min ven. Vi er ligeværdige,” smilte 
Temenos, vel vidende at det ikke var tilfældet. 
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”Konge eller ej, så tjener jeg Herakliderne og 
i særdeleshed Dem, kong Temenos,” svarede 
Oxylos fåmælt. Han var tydeligvis mere beleven 
end han umiddelbart gav indtryk af. Temenos 
blev lidt imponeret. ”Nuvel, det kan jeg jo ikke 
beklage, og jeg lover at jeg vil huske det. Du 
skal blive belønnet med det du ønsker mere 
end titler og land.” Temenos rejste sig. ”Jeg har 
til gengæld en opgave til dig. Du skal skaffe 
mig en smuk, hvid tyr.”  Som Temenos havde 
forventet, så Oxylos uforstående ud. ”Hvor-
for?” Tydeligvis havde forræderen glemt at en 
hvid tyr var det fineste offer man kunne give 
guderne. Han var ikke skarpere end som så. 
Temenos grinede bredt. ”Bare føj mig..” Han 
ledte Oxylos ud af teltet med hånden på hans 
skulder.

Engang sad Heraklidernes stamfader Herakles på tronen 
af Sparta, og slægten var mægtig og velagtet. Men skæb-
nen var dem et dårligt bekendtskab. Efter Herakles blevet 
hævet til Olympen mistede slægten sit land til Atreiderne 
og blev tvunget i eksil mod øst. Her voksede Temenos op og 
begyndte som ganske ung at foragte sine slægtninge. De 
talte altid om deres bitre skæbne, uden at gøre noget for at 
ændre deres situation. Som ung mand stak han til søs, blev 
kaptajn på et slankt krigskib, og satte kurs mod øst og de 
østlige rigers sanselige indtryk. I en tid boede han ved hof-
fet i en stor by. Her lærte han at vælge sine ord med omhu 
og smede rænker. Temenos fulgte med i sin slægts affærer 
med kølig distance, indtil slægtens nye håb blev født – et 
tvillingepar som selveste Hera havde skilt ved fødslen. Han 
så dem som midlet til at få Herakliderne ud af deres lange 
eksil. Efter drengene i en årrække havde trænet krigskunst 
med hans tvære bror Kresphontes, overtog Temenos tvil-
lingerne og lærte dem manerer og høvisk tale. Det var i 
denne tid at tvillingerne blev spået at de skulle ”vælte en 
løve af en mand.” Temenos forstod at tiden endelig var 
kommet og sammen med tvillingerne fik han samlet Her-
aklidernes styrke og løftet alles kampvilje. Slægten vendte 
endelig tilbage til Pelopones. Ved Rion vandt Temenos, 
Kresphontes og tvillingerne en strålende sejr.  

Temenos fik endelig sit kongerige. Hans appetit for magt 
var dog langtfra mættet. Heldigvis for ham, var tvil-
lingerne heller ikke tilfredse. Den andenfødte Eurysthenes 
påstod at spådommen ikke var blevet opfyldt, eftersom 
det var Oxylos, forræderen, og ikke dem som havde dræbt 
Tisamenos, kongen af Sparta. Trods fredsslutningen 
efter Rion samlede tvillingerne endnu en hær og sendte 
bud efter deres onkler. Således ligger Temenos nu tæt ved 
Sparta, en by han har tænkt sig at indlemme i sit rige. 

Hans plan er klar: Sejren over Atreiderne skal i hus, men 
med så lidt indsats fra ham og hans mænd som muligt. 
Undervejs vil han spille på tvillingernes frygt og fremelske  
mistænksomhed imellem dem, i håbet om at han kan tage 
tronen efter en intern strid mellem brødrene. Han har 
allerede gjort dem usikre på deres onkel Kresphontes. Han 
planlægger med tiden at introducere hver tvilling for idéen 
om at den anden bror ikke vil dele tronen. Og så er der den 
hvide tyr, som måske kan udløse en religiøs konflikt mellem 
de to… 

 
Stikord: Ambitiøs, har levet mange 
år på søen, virker jovial på overfladen, 
omgængelig, beregnende, velklædt, 
udspekuleret, begærer Sparta, villig til 
at udnytte og ofre alle, tilbeder havets 
gud Poseidon.

Relationer

Prokles
Temenos’ førstefødte nevø er stærk og modig. 
Han elsker både vin og kvinder. Men mere end 
noget andet, elsker han sin bror Eurysthenes, 
som han er dybt afhængig af. Prokles har, som 
den ældste, egentlig et bedre krav på Spar-
tas trone end Eurystehenes. Temenos er dog 
overbevist om at Prokles ønsker at herske med 
sin tvilling. Spørgsmålet er om Temenos kan få 
Prokles til at frygte at Eurysthenes ønsker det 
modsatte.

Eurysthenes
Eurysthenes minder ret meget om Temenos 
selv. Han er snu og velovervejet, men skjuler 
sin arrogance dårligere end Temenos. Det er 
Eurysthenes som er hjernen bag belejringen. 
Temenos ved at han skal passe på med ikke 
at vise for meget af sine planer over for den 
kvikke nevø. Temenos håber at splitte Eurys-
thenes og hans bror ved at spille på at han er 
den andenfødte. Han har også tænkt sig at 
bruge religion, kvinder eller hvad der nu ellers 
byder sig. 
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Kresphontes
Kresphontes ønsker ikke at deltage i belejrin-
gen – det lyser ud af ham. Den tvære konge 
af Messenia vil hurtigst muligt hjem til sin 
nyvundne rige. Det kan Temenos udnytte til at 
så splid. Desuden har Kresphontes altid været 
nem at manipulere. Temenos må dog sikre sig 
at Kresphontes ikke får tvillingerne overtalt til 
også at bruge Temenos’ mænd til et fronttalt 
angreb på byens mure. 

Oxylos
Temenos fandt Oxylos fordrukken på en 
havneknejpe langt fra sin tidligere hjemby, 
Sparta. Oxylos er fuldstændig opslugt af ønsket 
om at hævne sig på sine tidligere landsmænd. 
Temenos har lovet ham hævn over kong Pent-
hilos og hans ven Leandros. Til gengæld tjener 
den enøjede ham uden spørgsmål

Mentor
Tvillingernes gamle lærer og værge. Temenos 
behandler ham med respekt, selv om han ofte 
blot er i vejen.

Atreiderne
Heraklidernes gamle fjender. Det ser ud til at 
Temenos endelig har styrken til at tage Sparta 
tilbage, men han undervurderer ikke Atre-
iderne. Trods nedgangstider er de stadig en for-
midabel fjende. Det er dog en hård tid for den 
unge konge, Penthilos. Temenos sætter sin lid 
til, at kongen vil blive nød til at bevise sin ære 
ved at føre sin hær ud foran murene. Rygtet vil 
vide at Penthilos har en ugift søster, der kunne 
være interessant at kidnappe.  På det rigtige 
tidspunkt kunne hun måske bruges til at splitte 
tvillingerne yderligere ad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guderne
Temenos har altid æret den ambitiøse havgud 
Poseidon, en skik nevøen Eurysthenes har 
valgt at følge. Krepshontes og Prokles ærer til 
gengæld Ares. Tilbedelsen af guderne kan Te-
menos udnytte og smede rænker omkring. Der-
for regner Temenos med at ”fundet” af en hvid 
tyr vil starte en større diskussion om hvilken 
gud dyret bør ofres til. Hvis dette ikke lykkes, 
kan Temenos jo altid uskyldigt spørge tvil-
lingerne om hvilken gud der skal være skytsgud 
i Sparta efter sejren. 
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Penthilos
Spartas unge konge

Penthilos hørte ikke længere efter, hvad Alek-
tos sagde. I stedet vandrede hans blik over den 
velkendte stenhal. Så mange minder, så mange 
spøgelser. Han kunne se de mange dage og 
aftener for sig. Flere af dem lå ikke mere end 
et par år tilbage, og alligevel virkede de alle 
fjerne, næsten som en drøm. Han kunne se sine 
venner - ikke andet end store drenge, så unge 
og ubekymrede - sidde på den vante plads tæt 
ved ildstedet. Han kunne se dem skåle, smile 
og le, se Leandros dreje sit smukke ansigt imod 
ham og se de blå øjne spille i bålets skær mens 
hænderne gestikulerede Penthilos ned til dem. 
Han kunne se dørene gå op og hans far komme 
ind, kappen itureven og skjoldet ridset og 
bulet, med sine mænd bag sig. Se sin storebror 
Tisamenos - en ung mand med dunet skæg - gå 
den sejrende konge i møde og se dem omfavne 
hinanden. Han skulle lige til at rejse sig fra 
bænken for at lykønske sin far, da han atter 
mærkede stentronens massive kolde flade mod 
sine arme. En kuldegysning gik igennem ham 
og han var atter i stand til at rette opmærksom-
heden mod sine rådgivere.   
”Min herre konge, med tvillingernes onkel, 
Kresphontes, er belejringsstyrken oppe på over 
5.000 mand, mod vores godt 3.000. Vi må slå 
til inden deres styrke vokser yderligere,” afslut-
tede Alektos med en bister mine.

Penthilos blev født en pragtfuld sommerdag. Egentlig 
var drengen uønsket af mange, et produkt af en for stor 
kærlighed mellem bror og søster, men ingen turde sige det 
højt. Desuden havde hans far allerede en ægtefødt søn, 
den stærklemmede Tisamenos og derved var arvefølgen 
sikret. Så den lille, viljestærke horeunge voksede op som en 

kongesøn. Penthilos’ far sagde altid at en uudannet mand 
aldrig ville kunne hæve sig over den simpleste bonde. Så 
sammen med Spartas andre højbårne drenge blev han sent 
til undervisning, hvor de lærte om filosofien og logikken, 
om de olympiske guder, skæbnens magt og om deres stolte 
stad Sparta, dens venner og fjender. Det var imidlertid 
eftermiddagen de alle så frem til, for her var emnet 
krigskunst og læreren Alektos den gamle veteran, med de 
store næver. Hos Alektos var alt en konkurrence. Hvem var 
hurtigst? Hvem var den bedste bryder? Hvem kunne først 
nå op og hente den hvide sten øverst på klippen? Penthilos 
ønskede brændende at vinde, men opdagede hurtigt at de 
andre drenge havde en anden idé. Altid var der en der faldt 
ind i ham under løbet, eller trådte ham over fingrene på 
vej op af klippen. Kun den smukke Leandros behandlede 
ham fair og delte sit vandskind med ”Bastarden”, som de 
andre hånligt kaldte Penthilos. Med tiden lærte Penthilos 
at strække armen under løb og fjerne fingrene under de 
andres fødder. Alektos gryntede tilfreds da Penthilos i 
disciplin efter disciplin satte de andre til vægs. Øgenavnet 
blev glemt, og når Penthilos efter en lang dag gik mod byen, 
fulgte de andre ham. Han var nu deres leder, den hurtigste, 
modigste og stærkeste af dem alle.

Nattens ro havde sænket sig, da Penthilos 
trådte op på kongsborgens tag. Atreidernes 
bolig lå på Spartas lille klippeformation og i 
den stjerneklare aftens hvide lys kunne han ane 
hele sin elskede hjemby, med dets mange huse, 
snirklede gader, smukke templer og høje mure. 
Alt var som det plejede og alligevel ikke, for på 
sletten, uden for murene, brændte adskillige 
bål. 5.000 mand som ville Sparta det ilde. 
Vreden væltede op i Penthilos. De forbandede 
tvillinger. Som om Herakliderne ikke havde 
gjort nok skade. Ved Rion havde de dræbt 
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hans halvbror, Spartas retmæssige konge, og 
ved fredsslutningen havde de fået kongeriger 
på Pelepones. Men deres grådighed kendte 
åbenbart ingen grænser. Vreden forvandledes 
til uro. Han måtte stoppe dem. Der var ikke 
andre tilbage. Den sidste mandlige Atreide, 
”Bastarden” og kongen Penthilos. Det lød så 
usselt. Han måtte tage beslutningerne, men 
hvilke? Rådet havde været splittet. Alle fire 
havde virket så sikre i deres sag, men ingen af 
dem stod tilbage med den endelige beslutning, 
for den var Penthilos´ alene. Desværre. ”Vise 
Athene, giv mig din styrke og visdom, hjælp 
mig til at træffe den rigtige beslutning”. Hans 
ord forsvandt med aftenvinden og med et suk 
gik Penthilos mod trappen. 

Det havde aldrig været meningen at Penthilos 
skulle være konge. Efter hans faders død overtog 
storebroderen Tisamenos tronen, og udfyldte 
embeddet majestætligt, med ro og mange vise 
befalinger. Men pludselig gik Herakliderne og 
deres hær i land på Pelepones. Tisamenos samlede 
halvøens kongeriger og mødte invasionsstyrken 
ved Rion. Penthilos var med i slaget og anførte 
bravt sin lille gruppe af unge spartanske helte, men 
til ingen nytte. Tisamenos faldt og slaget var tabt. 
Tilbage i Sparta opsøgte Alektos og Helene den 
ulykkelige Penthilos, og overtalte ham, som den 
sidste mandlige Atreide, til at sætte sig på tronen. 
Der sidder han så nu, med ansvaret for en hel by 
og en glorværdig slægts eftermæle. Men Penthilos 
er ikke sin bror. Han er aldrig blevet opdraget til 
at være konge. Penthilos er en dygtig leder i kamp, 
en mand som andre gerne følger, men i tronsalen 
har han altid følt sig som en uinviteret gæst – som 
bastarden Penthilos. Hvordan skal han med sit 
tvivlsomme krav på tronen og manglende erfaring 
kunne redde nogen som helst? Helene har forslået 
ham at han kan ægte sin halvsøster, den ægtefødte 
Adrasteia, og derved opnå mere legitimitet. Det 
er måske en god idé, selv om Leandros nok ikke vil 
bryde sig om det. Penthilos er også i tvivl om det 
egentlig vil kurere hans egen følelse af utilstræk-
kelighed.

Penthilos tændte sin olielampe og fandt ud at 
han ikke var alene i sit kammer. Leandros rejste 
sin bare overkrop fra sengetæppet og kiggede 
på ham med milde øjne. ”Var du oppe på 
taget?” spurgte han med søvnig stemme. ”Ja” 
svarede Penthilos mens han afklædte sig sine 

gevandter. Da han var nøgen hævede Leandros 
tæppet og kongen af Sparta krøb ned til sin 
elsker. Leandros kyssede ham blidt og strøg 
en vilter hårtåt om bag Penthilos’ øre. ”Du 
bekymrer dig for meget. Vi skal nok klare det” 
hviskede Leandros. Penthilos krøb helt tæt til 
Leandros gav ham et langt kys, alt imens tanker 
om belejringsstyrker, slægtens ære og gifter-
mål hvirvlede rundt i hans hoved. ”Leandros” 
hviskede han helt sagte ”hold om mig som du 
plejer. I nat vil jeg ikke være nogens konge”. 
Stærke arme omsluttede Penthilos og med dem 
kom trygheden og begæret.

Penthilos vågnede ved at der blev trukket en 
stol op til hans seng og kiggede sig desorienter-
et omkring. På stolen sad hans grandtante, He-
lene, og smilede. ”Du behøver ikke kigge dig om 
efter din elsker. Jeg bad ham om at lade os være 
alene, og Leandros er yderst velopdragen.” Hun 
kiggede Penthilos dybt i øjnene. ”Jeg ville ønske 
du snart ville tage dig en hustru, min dreng. En 
konge har forpligtelser. Din halvsøster Adraste-
ia er giftefærdig. Hvad med hende?” Penthilos 
kiggede lamslået på hende. ”Lykourgos har 
før sagt at varslerne er imod at jeg gifter mig.” 
Helene smilede dystert. ”Lyt til præsten og 
respekter ham, men forsøg at drage dine egne 
konklusioner ud fra hans tolkninger. Har du 
lagt mærke til hvor selvtilfreds han ser ud når 
han fremlægger sine syn? Han er en ulv, og som 
alle ulve håber han på bedre tider for flokken, 
hvor små mænd som ham bliver stærke nok til 
at bestemme over konger og riger”. Penthilos 
var overrasket over hendes direkte ord. Han 
rejste sig halvt op af sengen: ”Kongen kan da 
ikke modsætte sig varslerne. Du kan mene hvad 
du vil om Lykourgos, men betvivl ikke at han 
vil det bedste for riget.” Helenes øjne lynede og 
hun svarede med is i stemmen: ”Ja, han tænker 
på Sparta, men tænker han på Atreiderne? Eller 
på dig?” Hun tog hans varme hånd i sin. ”Du vil 
snart blive tvunget til at træffe adskillige svære 
beslutninger. Jeg kender bedre end nogen til 
situationens alvor. Husk på min fortid og at jeg 
også var til stede da Herakliderne var her til 
gæstebud. Jeg kender en stærk modstander når 
jeg ser ham.” Hun sukkede og tårerne begyndte 
at trille ned af hendes kinder. ”Du, min ven, er 
ikke som de andre. Du er hverken en ulv eller 
et får. Du er en løve, kongen af Sparta. Du er 
den sidste ætling af en stor slægt og Zeus’ blod 
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løber i dine årer, måske stærkere end det gjorde 
i din halvbrors. Der er ikke andre tilbage. Vil du 
ære mindet om din bror, din far, din farfar, som 
lagde Troja øde, og dine øvrige forfædre ved at 
gemme dig bag dine mure?”

Stikord: Ung, stærk, heltemodig, 
ugift, elsker Sparta, den sidste af sin 
slægt, frygter at tage en forkert beslut-
ning.

Relationer

Leandros
Lige siden de var drenge har Leandros og Pent-
hilos været bedste venner. I ungdommen blev 
de elskere og ingen af dem har  - stik imod skik 
og brug - giftet sig endnu. Penthilos tror måske 
endda at Leandros aldrig har tænkt sig at finde 
en kvinde. Leandros er smuk og stærk. Penhi-
los ved, at hans ven vil gøre hvad som helst for 
ham. 

Helene
Helene er Penthilos’ fars tante, datter af selves-
te Zeus og en dødelig kvinde Hun er stadig 
smuk trods sin fremskredne alder, men der er 
ikke meget tilbage af den elskovsyge og roman-
tisk anlagte kvinde som blev bortført til Troja. 
Helene er vis og listig. Hun sætter slægtens 
ære over alt andet. Hun agerede amme for den 
moderløse Penthilos, og hun kan stadig finde 
på at kysse ham moderligt på panden.
 
 
Alektos
Den gamle veteran fra krigen mod Troja har 
lært Penthilos og Leandros alt hvad de ved om 
krigskunst. Alektos kan virke brysk, med sine 
mange taler om ære og mandsmod, men Pent-
hilos ved, at der inde bag alt det andet gemmer 
sig en bundloyal mand med et stort hjerte. De 
gamle lemmer har stadig stor styrke, og Her-
akliderne kan godt begynde at forberede sig på 
hårde kampe overalt hvor Alektos kommmer 
frem. 

Lykourgos

Spartas Apollonpræst er småkvabset, forfæn-
gelig og selvhøjtidelig. Egentlig bryder Penthi-
los sig ikke så meget om ham, men Lykourgos 
tolker skæbnens varsler og er derfor en uund-
værgelig rådgiver for den unge konge. 

Adrasteia
Adresteia er Penthilos’ halvsøster, og den sidste 
ægtefødte Atreide. Hun er smuk og kvik, men 
til tider også en kende for stædig. Hun og Pent-
hilos har egentlig aldrig haft det store med hi-
nanden at gøre, men Helenes giftermålsplaner 
tvinger nu Penthilos til at lære hende lidt bedre 
at kende.

Herakliderne
Herakliderne har et krav på Spartas trone helt 
tilbage fra Herakles’ dage. Penthilos er ligeglad 
- de har fået nok land på Pelepones, og skal ikke 
også have hans by. Spørgsmålet er imidlertid 
om han kan stoppe dem, for med de to stærke 
tvillinger er der kommet en stor hær. Herak-
liderne har den tidligere spartanske stormand 
Oxylos, som dræbte Penthilos’ bror, i deres 
tjeneste. Penthilos håber at se slynglen falde 
under de kommende slag.

Guderne
Penthilos har altid æret den harniskklædte 
jomfru Athene, Spartas skytsgud. Ved Rion 
åbenbarede hun sig endda for ham og hjalp 
ham på vej, desværre uden succes. Penthilos 
håber inderligt på den vise gudindes fortsatte 
støtte.
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Leandros
Kongens elsker

Leandros blev vækket da der pludselig blev lyst 
i sovekammeret. Penthilos var ankommet til 
sine gemakker og havde tændt en olielampe. 
Leandros satte sig op i sengen og kiggede på 
kongen af Sparta med milde øjne. ”Var du oppe 
på taget?” spurgte han med søvnig stemme. 
”Ja” svarede Penthilos, mens han begyndte at 
klæde sig af. Da han var nøgen hævede Lean-
dros sengetæppet og Penthilos krøb ned til sin 
elsker. Leandros kyssede ham blidt og strøg 
en vilter hårtåt om bag Penthilos’ øre. ”Du 
bekymrer dig for meget. Vi skal nok klare det” 
hviskede Leandros. Penthilos krøb helt tæt til 
sin elsker og gav ham et langt kys. Det var ikke 
så lidenskabeligt og dybt som det plejede at 
være. Det virkede som om Penthilos’ tanker var 
et andet sted. Leandros overvejede et øjeblik 
hvad der var galt. Hvilke dystre overvejelser 
trykkede nu hans ven og konges sind? Efter et 
langt øjeblik kiggede Penthilos ham i øjnene. 
”Leandros” hviskede han helt sagte ”hold om 
mig som du plejer. I nat vil jeg ikke være nogens 
konge”. Han omsluttede Penthilos med sine 
stærke arme og pludselig var kongens begær 
atter vakt. 

Leandros mødte Penthilos som barn, da de to og Spartas 
andre højbårne drenge blev undervist om filosofien og 
logikken, om de olympiske guder, skæbnens magt og om 
deres stolte stad Sparta, dens venner og fjender. Det var 
imidlertid eftermiddagen alle knægtene frem til, for her 
var emnet krigskunst og læreren Alektos den gamle vet-
eran, med de store næver. Hos Alektos var alt en konkur-
rence. Hvem var hurtigst? Hvem var den bedste bryder? 
Hvem kunne først nå op og hente den hvide sten øverst på 
klippen?  Leandros markerede sig tidligt ved at være en 

af Alektos’ dygtigste elever. Han var derudover den eneste 
der behandlede Penthilos fair og delte sit vandskind med 
”Bastarden”, som de andre hånligt kaldte ham. Med tiden 
blev Penthilos ligeså dygtig som Leandros, måske dygtigere. 
Alektos gryntede tilfreds da han i disciplin efter disciplin 
satte de andre til vægs. Øgenavnet blev glemt og horeun-
gen, Leandros’ ven, var nu knægtenes leder, den hurtigste, 
modigste og stærkeste af dem alle. 

Det var omkring midnat. Leandros havde ikke 
sovet, men havde ligget i mørket og tænkt. 
Han hadede når Penthilos blev så fjern. Han 
skævede til Penthilos, som lå og sov trygt ved 
siden af ham. Hvor mange år havde de ikke 
været venner? Alligevel var Penthilos ofte mere 
fraværende og eftertænksom end tidligere. 
Men han var blevet konge, og havde nu ansva-
ret for Sparta og Atreidernes rige, en byrde som 
Leandros egentlig gerne ville have sparet ham. 
Det bankede sagte på døren. Leandros rejste 
sig, stadig nøgen, og åbnede døren. Udenfor 
stod Helene, Penthilos’ grandtante. Leandros 
rynkede panden. ”Hvad vil du Helene? Det 
er sent og Penthilos sover...” Disse ord fik et 
sarkastisk smil til at brede på Helenes læber og 
hendes stemme var skarp. ”Han sover? Glim-
rende. Det var ikke min hensigt at afbryde jer 
i hvilket umandigt forehavende I nu end har 
haft gang i.” Leandros havde det som om han 
var blevet slået i ansigtet. Helene skubbede 
ham blidt til side. ”Jeg bliver nødt til at tale 
med ham.” Leandros dirrede nu af raseri, men 
præsterede at bukke med al den høviskhed han 
kunne mønstre. Helene kiggede ham direkte 
i øjnene. ”Forlad os!” Leandros vendte sig og 
stormede ned af gangen.
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Siden deres barndom har Leandros altid stået ved Penthi-
los’ side, som en stærk og loyal støtte. Da de nærmede sig 
manddommen blev de endda elskere. Leandros ville følge 
Penthilos ind i Hades, for at hjælpe ham og beskytte ham 
fra farerne. Han har aldrig tolereret at nogen fornærmerde 
hans bedste ven. Da Tisamenos var konge, gik stormanden 
Oxylos så langt at fornærme Penthilos i fuldskab, efter den 
unge bastard som den første havde strålet mere og nedlagt 
et prægtigere stykke vildt end Oxylos selv. De hårde ord 
kostede Oxylos det ene øje, da Leandros i vrede greb en 
ildrager og stak det ud. Trods udåden straffede kong 
Tisamenos aldrig Leandros. Den enøjede Oxylos sluttede 
sig siden til fjenden, Herakliderne, som nu belejrer Sparta. 
For første gang i sit liv frygter Leandros hvad fremtiden vil 
bringe, for Herakliderne vil kæmpe indædt for at omvælte 
byen - og den mand som han elsker mere end noget andet. 
Situationen i byen betrygger ham heller ikke, for han ved 
at Penthilos måske snart vil blive tvunget til at gifte sig for 
at sikre Atreidernes overlevelse.

Efter han havde iklædt sig en tunika, gik 
Leandros en tur rundt på kongsborgen får at 
genvinde fatningen. Han stødte ind i veteranen 
Alektos på en af de smalle mure.Den garvede 
kriger stod og spejdede ud over den nordlige 
byddel, bymuren og fjendens lejr på den anden 
side. Leandros rømmede sig. Det gibbede i den 
gråhårede veteran og han vendte sig mod den 
unge mand med et ulveagtigt grin. ”Ved Ares!” 
Alektos pegede ud på Heraklidernes telte. ”Der 
er flere olielamper og fakler derude end jeg kan 
tælle. Er din sværdarm klar? Vi vil få brug for 
den for at slå dem.” Alektos klukkede og fort-
satte. ”Selvfølgelig er den det. Jeg har jo selv 
trænet den. Hvorfor er du oppe?” Leandros 
granskede Alektos’ vejrbidte ansigt. ”Helene 
ønskede at tale med Penthilos og forviste mig 
fra hans kammer. Ved Hades, hun er en sand 
harpy en gang imellem.” Alektos tog fat i Lean-
dros’ skulder med rynket pande. ”Hvad Penthi-
los og dig foretog jer da I først fik dun på hagen 
er én ting... Nu er i voksne mænd. Og hvad 
værre er så vogter du over ham, din konge, som 
en gammel kælling. Det er hverken værdigt 
eller ærefuldt.” Leandros kunne mærke vreden 
blusse op igen. Han slog Alektos’ hånd væk og 
stirrede sin gamle læremester olmt i ansigtet. 
”Var din mund, gamle mand! Nok har du lært 
mig alt om krigen, men jeg har nok et par ting 
jeg kunne vise dig nu. Der er allerede én der har 
mistet et øje på grund af fornærmende ord. Du 

og Helene er kun alt for villige til at faldbyde 
Penthilos for begreber som ære og slægtfølelse 
og sende ham ud mod overmagten. I går mere 
op i kongen og riget end manden. Det er man-
den jeg repekterer og elsker, ikke den krone 
han bærer, eller den kolde stentrone han sidder 
på. Hvis han falder vil både Sparta og jeg selv 
være fortabt.” Leandros tav et øjeblik og fattede 
sig. ”Undskyld, min gamle ven. Jeg lod vreden 
råde.” Alektos målte ham med øjnene, med et 
bistert smil på læben. ”Men du kan ikke bilde 
mig ind at du ikke mente hvert eneste ord.” 
Med det vendte veteranen sig, forsvandt ud i 
natten og lod Leandros stå alene tilbage på den 
mørke mur.

Stikord: Spartas bedste kriger, 
modig, høvisk, mådeholden, loyal, 
trofast, vred og ubensindig når nogen 
fornærmer Penthilos eller ham selv.
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Relationer

Penthilos
Lige siden de var drenge har Leandros og Pent-
hilos været bedste venner. I ungdommen blev 
de elskere og ingen af dem har  - stik imod skik 
og brug - giftet sig endnu. Leandros har ingen 
ægteskabsplaner, for kongen er det eneste 
menneske han virkelig elsker på denne jord. 
Leandros er usikker på om kongens pligter vil 
komme imellem dem.

Alektos
Den gamle veteran fra krigen mod Troja har 
lært Leandros og Penthilos alt hvad de ved om 
krigskunst. Alektos kan virke brysk, med sine 
mange taler om ære og mandsmod. Tidligere 
opfattede Leandros ham som sin ven. Hans 
forhold til veteranen er blevet køligt, da Alek-
tos mener at Leandros er for beskyttende og 
holder Penthilos tilbage.  

Helene
Helene, datter af Zeus, er ikke længere den 
naive unge skønmø, der blev bortført til Troja. 
Det er Leandros blevet pinlig bevidst om. He-
lene vil for en hver pris værne om Atreidernes 
slægt og ære. Leandros tvivler på at hun har 
Penthilos’ bedste for øje og det har bragt dem i 
konflikt med hinanden. 

Lykourgos
Spartas Apollonpræst er småkvabset, forfæn-
gelig og selvhøjtidelig. Udover disse åbenlyse 
personlighedsbrister, har Leandros ikke noget 
at indvende mod at præsten har kongens øre. 
Leandros er engentlig taknemmelig for at Lyk-
ourgos, ligesom ham selv, har prædiket forsig-
tighed i forhold til Herakliderne.

Adrasteia
Adresteia er Penthilos’ halvsøster, og den sidste 
ægtefødte Atreide. Hun er smuk og kvik, men 
til tider også en kende for stædig. Leandros har 
mistanke om at Helene vil forsøge at få hende 
gift hende med Penthilos. Alene af denne grund 
er Leandros yderst mistænksom overfor hende.

Herakliderne
Herakliderne har et krav på Spartas trone helt 
tilbage fra Herakles’ dage, men dette betyder 
i virkeligheden meget lidt for Leandros. Krav 
eller ej, så ønsker de at omstyrte Penthilos, 
måske endda slå ham ihjel. Leandros ønsker 
ikke at Penthilos skal falde i kamp, og vil derfor 
kæmpe indædt for at beskytte ham.

Guderne
Leandros blev introduceret for krigsguden Ares, 
da Alektos i sin tid trænede ham og Penthi-
los. Sidenhen er Penthilos  endt med at ære 
den harniskklædte Athene, Spartas skytsgud.  
Leandros, Spartas bedste kriger, ærer disse to 
guder ligeligt, da de begge kan vende krigslyk-
ken  – omend på hver deres måde.
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Alektos
Veteranen fra Troja

Alektos slog sengetæppet til side og rejste sig 
med besvær fra sengen. Et kort øjeblik kunne 
han mærke alderdommens stivhed i sine lem-
mer. Han gik hen til bronzespejlet og betragt-
ede sit eget spejlbillede. Kroppen så mere eller 
mindre ud som den altid havde gjort. Alektos 
havde gjort en indsats for at holde sig i form, 
og hans overkrop var veltrænet og armene 
muskuløse, selv nu hvor han nærmede sig de 
halvfjerds. Hans ben kunne stadig holde trit i 
kampens hede. Alligevel følte han sig til tider 
gammel. Hans øjne faldt på de mange ar, som 
tegnede deres sindrige hvide mønstre på hans 
krop. Hver eneste var et minde om en tvekamp, 
et slag eller en fjende. Han huskede fortrukne 
ansigter, dødsgrimasser, blod og skrig. Både 
ham selv, hans kammerater og modstandere 
havde kæmpet mod frygt og død. Alektos havde 
grund til at være stolt, for han havde i sidste 
ende overlevet konger såvel som store helte. 

Alektos indfandt sig i den store kongshal, hvor 
resten af kongens råd allerede var samlet. Han 
hilste først høvisk på kong Penthilos’ grand-
tante Helene. Dernæst sendte han den sleske 
præst Lykourgos et ubehøvlet nik. Han gav 
kongens ven og våbenfælle Leandros, et hjer-
teligt klap på skulderen. Slutteligt knælede 
Alektos foran sin konge, Penthilos, den sidste 
mandlige Atreide. Kongen nikkede anerkend-
ende og Alektos rejste sig og tog ordet. ”Min 
konge. For hver time bliver vores situation 
mere desperat. I kender mine synspunkter, 
men mine ord falder ofte for døve øren.” Hans 
blik faldt olmt på Lykourgos. ”Vi bør møde 
Herakliderne i ærefuld kamp foran murene. 

Kampen vil blive blodig, men æren kræver det. 
Lad mændene se dit mod, gør det og de vil følge 
dig til Hades.” Penthilos’ øjne var fjerne, men 
Alektos fortsatte ufortrødent. ”Vi må handle, 
hvis vi skal bevare det Sparta vi kender.” Pent-
hilos gøs, virkede pludselig mere nærværende 
og veteranen talte videre. ”Min herre konge. 
Med tvillingernes onkel Kresphontes er bele-
jringsstyrken oppe på over 5.000 mand, mod 
vores godt 3.000. Vi må slå til inden deres 
styrke vokser yderligere,” afsluttede han med 
en bister mine. 

Den nat stod Alektos på kongsborgens mur og 
spejdede ud over den nordlige byddel, bymuren 
og fjendens lejr på den anden side. Bag ham 
var der én der rømmede sig. Det var Leandros 
og veteranen sendte ham et ulveagtigt grin. 
”Ved Ares!” Alektos pegede ud på Heraklidernes 
telte. ”Der er flere olielamper og fakler der-
ude end jeg kan tælle. Er din sværdarm klar? 
Vi vil få brug for den for at slå dem.” Alektos 
klukkede og fortsatte. ”Selvfølgelig er den 
det. Jeg har jo selv trænet den. Hvorfor er du 
oppe?” Leandros granskede Alektos’ vejrbidte 
ansigt. ”Helene ønskede at tale med Penthilos 
og forviste mig fra hans kammer. Ved Hades, til 
tider er hun er en sand harpy.” Alektos tog fat 
i Leandros’ skulder med rynket pande. ”Hvad 
Penthilos og dig foretog jer da I først fik dun 
på hagen er én ting... Nu er i voksne mænd. 
Og hvad værre er så vogter du over ham, din 
konge, som en gammel kælling. Det er hverken 
værdigt eller ærefuldt.” Leandros slog Alektos’ 
hånd væk og stirrede sin gamle læremester 
olmt i ansigtet. ”Var din mund, gamle mand! 
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Nok har du lært mig alt om krigen, men jeg 
har nok et par ting jeg kunne vise dig nu. Der 
er allerede én der har mistet et øje på grund 
af fornærmende ord. Du og Helene er kun alt 
for villige til at faldbyde Penthilos for begreber 
som ære og slægtfølelse og sende ham ud mod 
overmagten. I går mere op i kongen og riget 
end manden. Det er manden jeg respekterer 
og elsker, ikke den krone han bærer, eller den 
kolde stentrone han sidder på. Hvis han falder 
vil både Sparta og jeg selv være fortabt.” Lean-
dros tav et øjeblik og fattede sig. ”Undskyld, 
min gamle ven. Jeg lod vreden råde.” Alektos 
målte ham med øjnene, med et bistert smil på 
læben. ”Men du kan ikke bilde mig ind at du 
ikke mente hvert eneste ord.” Med det vendte 
veteranen sig, forsvandt ud i natten og lod Le-
andros stå alene tilbage på den mørke mur.

Alektos er Spartas mest garvede kriger og har tjent 
Atreiderne i en menneskealder. I sin tid stod han ved Trojas 
mure med kongerne Agamemnon og Menelaos. Siden hen 
gjorde han trofast tjeneste under Tisamenos. Alektos har 
lært den nuværende konge, Penthilos, og hans ven Lean-
dros alt hvad de ved om krigskunst. Han har respekteret 
sine to elever, men synes nu at kongen er for vægelsindet 
i spørgsmålet om hvordan Herakliderne skal gribes an og 
mener at Leandros bærer noget af ansvaret for Penthilos’  
ubeslutsomhed.

Den standhaftige helt er respekteret for sin styrke og sit 
mod. I krig og fred har han altid valgt den ærefulde vej og 
han mener derfor at Herakliderne bør knuses i en direkte 
konfrontation foran murene. Trojas fald viste med alt tyde-
lighed hvor grufuld plyndringen af byer kan være. Hans 
håb er at byen kan skånes for disse lidelser, hvis slaget står 
udenfor byportene.

Stikord: En prustende og standhaftig 
gammel helt, garvet, ærefuld, modig, 
stolt, temperamentsfuld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relationer

Penthilos
Det er tydeligt for Alektos at Spartas unge 
konge er fanget mellem sine rådgivere. Pent-
hilos har ikke handlet direkte overfor Herak-
liderne og byen situation er følgelig begyndt at 
se håbløs ud. Alektos håber at kongen vil ende 
med følge hans råd og slå til over for fjenden 
med al den styrke og ære som Spartas krigere 
kan mønstre.

Leandros
Leandros er Spartas bedste kriger, omend 
han ikke har Alektos’ erfaring. Desværre er 
hans dømmekraft blevet ødelagt af hans nære 
forhold til Penthilos. Frygten for at miste sin 
elsker og ven har gjort Leandros tilbagenhold-
ende og afventende. Alektos bryder sig ikke om 
at Leandros holder kongen tilbage og har måtte 
indse at de nok ikke vil blive enige om hvordan 
belejringen skal gribes an. 

Helene
Helene, datter af Zeus, er ikke længere den 
naive unge skønmø, der blev bortført til Troja, 
og som Alektos selv var med til at vinde tilbage 
til Sparta. Med alderen er hun blevet bevidst 
om sit ansvar for Atreiderne og Sparta. Helene 
er ligesom Alektos fortaler for en direkte og 
ærefuld konfrontation med Herakliderne. Alek-
tos respekterer hende for denne holdning, men 
hun vil dog også have Penthilos gift. Alektos er 
uenig, for Penthilos er vægelsindet nok, uden 
at skulle tage højde for en kone.  

Lykourgos
Alektos har ikke meget tilovers for Spartas 
Apollonpræst. Han er hverken i besiddelse af 
mandsmod eller ære, er småkvabset, doven 
og slesker for alt og alle. Til Alektos’ endeløse 
frustration, fabler Lykourgos altid om skæbnen 
og gudernes vilje og fortolker varsler i naturen. 
Når han gør det, har Alektos meget svært ved 
at finde hoved eller hale på det hele. 
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Adrasteia
Adresteia er Penthilos’ halvsøster, og den sidste 
ægtefødte Atreide. Hun er smuk og kvik, men 
til tider også en kende for stædig. Alektos og 
hende har aldrig haft det store med hinanden 
at gøre, men Helenes ufornuftige giftermål-
splaner kan   tvinge Alektos til at lære hende at 
kende, da hun er et oplagt gifteemne.

Herakliderne
Herakliderne har et krav på Spartas trone helt 
tilbage fra Herakles’ dage. Alektos vil kæmpe 
hårdt for at byen bliver på Atreidernes hænder, 
alene fordi han trofast har tjent slægten siden 
Troja. Herakliderne er blot endnu en mægtig og 
værdig fjende og Alektos hader dem ikke

Guderne
Alektos er en simpel kriger og ærer derfor 
krigsguden Ares. Han har aldrig følt at krigens 
væsen, med frygt, blod og død, reelt har kunnet 
beskrives i digteriske ord eller storladne vend-
inger.
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Lykourgos
Ypperstepræst

for
Appollon

Da spydet gennemborede hans brynje og 
dødens mørke trængte sig på, hørte han sine 
blodfyldte mund forme ordene. ”For Sparta!” 
Han mærkede sin krop give efter og at han 
ramte jorden. Så kom billederne, indtrykkene. 
Han vidste at kronologien var forkert. Slug-
ten. Han og de 300 andre spartanere, klædt i 
bronze med store runde skjolde. Fjenden, den 
ustoppelige, uudtømmelige horde af barbarer. 
Falanksen, Spartas uigennemtrængelige skjold-
mur. Pile, dynger af faldne fjender og lugten 
af blod. Rejsen over land og hav. Kulde, regn 
og sne. Bjergene. Tiden var knap. De skulle nå 
passet før fjenden. Afskeden. Med et Sparta 
hen ikke helt kunne genkende. Athenes tem-
pel plejede da ikke at være så stort? Han blev 
omfavnet længe af en kone han ikke kendte 
og hørte hendes mystiske afskedsord. ”Kom 
hjem med dit skjold eller oven på det.” Med ét 
satte de i march samtidig. Ingen højbåren helt 
ansporede dem. Nej, de gik af sig selv, sammen. 
De marcherede ud af byen og kom til det sted 
hvor vestporten havde været, men både den og 
resten af muren var væk. Hvor var den blevet 
af? På den anden side vente han sig om, så 
tilbage, og pludselig blev dag til nat. De andre 
væk og han stod dér helt alene. På bymuren så 
han den kroneklædte Penthilos, eller var det 
Tisamenos, der stirrede bekymret på noget bag  
Lykourgos derude i natten. 
 
 
 
 

De første øjeblikke efter synet, brugte han på 
at forsikre sig selv om, at han vitterlig igen var 
Lykourgos, Apollons ypperstepræst i et Sparta 
med bymure. Resten af dagen og natten brugte 
han på at finde hoved og hale på det syn guden 
havde skænket ham.

Manden som senere skulle blive Lykourgos, blev født ind 
i en ordinær spartansk familie. Hans far arbejdede som 
sandalmager i én af Spartas små krogede gader. Med fire 
brødre og to søstre, havde det været en fordel med fysisk 
styrke, men det besad drengen ikke. Han var nederst i 
hierarkiet, altid sulten og altid forslået. De andre drenge på 
gaden lærte hurtigt til hans svaghed og tendens til tårer, og 
udnyttede begge dele for deres egen morskabs skyld. Dren-
gen fandt sin trøst hos byens ældste, som fortalte historier 
om byens helte, og om Atreiderne - kongeslægten. 
Han dagdrømte om at deltage i store slag, at være den 
ubøjelige helt, og blive elsket og æret af alle. Med tiden 
lærte han at snyde sin søskende med udspekulerede 
ordgåder og vædemål. Hans tunge blev hans våben,  mens 
forstanden blev hans skjold. Hans ældre brødre begyndte 
at træne til kamp, som alle andre raske drenge. Men selv 
blev han fundet for svag. For dvask. Forsmået tænkte han, 
at det aldrig ville være sket hvis han havde været af finere 
slægt. Havde han været Atreide havde de trænet ham til 
styrke, eller han havde haft den fra fødslen, med Zeus’ 
guddommelige blod. Hvordan kunne det være, at de havde 
mere ret til et bedre liv? Hans far var så småt begyndte 
at overveje hvilken håndværker knægten skulle tjene som 
lærling, da drengen pludselig en dag så noget i en gåselever 
hans moder skulle til at tilberede. Han prøvede at forklare 
sit syn og brugte ord som ”død” og ”ulykke.” Ingen ville 
lytte til ham. Næste dag faldt en af hans brødre under 
våbentræningen og slog hovedet ned i en sten. Han døde på 
stedet. Moren græd og hans fars ansigt blev hårdt. Så greb 
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han resolut drengen i armen og slæbte ham op til Apollons 
tempel.    

Rådsmødet havde været langt og opslidende. 
Tilbage i templets beroligende halvmørke, bad 
Lykourgos sin tjener om dadler og sød vin. Han 
afklædte sig sine fine rober, ringe og smyk-
ker. Han gned sig på sin store vom og fandt 
noget mere behageligt tøj frem. Mon det var 
lykkedes? Mon kongen ville lytte til hans råd? 
Formentlig. For han turde næppe undsige sig 
Apollons visioner. Selvtilfreds tog han sig en 
dadel, lod dens sødme sprede sig i munden 
og drog så et lettelsens suk. Priset være Apol-
lon og hans velsignelser! Og priset være Lyk-
ourgos, som forstod at bruge sit skarpe sind 
til at udlægge sandheden til sin egen fordel! 
Han smilede ved sig selv. Varslernes sande 
betydning var altid svær at finde. Ligegyldig 
om de tog form af pudsige naturfenomener, 
skæbneknoglernes placering eller deciderede 
syn, var det tiden og sammenhængen der var 
nøglen. Lykourgos’ store syn om soldaterne 
og et Sparta uden mure, var netop kommet på 
den dag, hvor Heraklidernes hær havde slået 
ring om byen. Den måtte omhandle omhandle 
konflikten mellem de to helteslægter, men Lyk-
ourgos var overbevist om at betydningen var 
større end som så. Synet havde vist en ny tid, 
en anderledes alder, hvor spartaneres kollektiv 
var vigtigere end helteslægters tyranni. Det 
ville være en tid hvor selv jævne mænd ville 
kunne opnå anerkendelse og kærlighed fra sine 
medborgere. Da han først havde forstået det, 
vidste han at han måtte hjælpe den nye tid 
på vej. Men hvordan? Det havde været betyd-
ningsfuldt med den manglende mur. Det var 
han sikker på. Da Alektos og Helene havde talt 
for at hæren burde kæmpe udenfor murene, 
havde Lykourgos rådet kong Penthilos til det 
modsatte. Han havde udledt at Atreidernes 
Sparta ville bestå så længe murene var intakte, 
som synet godt kunne antyde. Således havde 
han givet Penthilos en bid af sin fortolkning, 
men ikke den hele. For mure havde det med at 
blive styrtet i krig. Især hvis man forskansede 
sig på dem. Et Sparta uden mure ville være et 
nyt Sparta. Et Sparta uden Atreider. Et Sparta 
for den jævne mand. Et Sparta for Lykourgos...

Da den gamle Lykourgos døde, overtog en ny hans navn 
og embede. Pludselig blev den unge mand, som var blevet 

kaldt svag, ypperstepræst og fik ansvaret for at tyde Apol-
lons varsler. I starten var han usikker og famlende, tog 
forbehold og undskyldte på forhånd. Gaverne til templet 
svandt ind og Lykourgos måtte atter gå sulten i seng. Men 
han tog ved lære. Han lærte at forstå at tegnene, lærte 
at tyde Apollons mening. Men endnu vigtigere lærte han 
at varsler skulle leveres. Han gjorde det hele til en stor 
forestilling, alt sammen tilpasset et givent publikum. Børn 
og gamle kunne lide flagrende beværgelser og højtidelige 
remser for guden. Unge mennesker ville have levende 
beskrivelser af de mange mulige tolkninger. Ægtepar var 
mest tilpas med ro og formanende advarsler. Gaverne 
begyndte at strømme ind. Fine smykker, smukke klæder, 
udsøgte specialiteter til hans bord og sød vin til hans rus. 
I starten nød han sin nyvundne respekt, men med tiden 
forstod han at det ikke var ham, men skæbnens magt, 
folk ærede. Han var blot mellemledet, og blev aldrig elsket 
for sine tjenester. Højest blev han frygtet som en mulig 
bringer af dårligt nyt. I sin bitterhed begyndte han at dreje 
varslerne til sin egen fornøjelses skyld. Han fik endda unge 
piger til at ligge med ham, gennem sindrige udredninger 
om at de gjorde det for at undgå  den ene eller den anden 
forfærdelige skæbne. Der var dog altid en kerne af en 
tolkning der var sand, for Lykourgos frygtede for Apollons 
vrede hvis han skulle driste sig at dreje varslerne for meget 
til sin egen fordel.

Lykourgos kastede knoglerne på stengulvet 
og trak en bekymret mine. Kvinden over for 
ham blev helt bleg af hans umiddelbare reak-
tion. ” Ærede ypperstepræst. Hvad ser du? 
Vil min mand falde i kampene?” Han sukkede 
og kiggede hende direkte i øjnene: ”Til det 
spørgsmål giver knoglerne intet svar, men de 
fortæller mig at mange vil dø”. En tåre trillede 
ned af hendes kind. ”Tak. Jeg vil gå hjem og 
bede til Athene om at hun skænker vores kære 
konge, Penthilos, styrke og snilde til at besejre 
fjenden. Lad det ikke være forgæves hvis min 
mand dør,” hviskede hun svagt og lod Lykour-
gos sidde alene tilbage. 
Pethilos - Den kære konge. Lykourgos vandrede 
frem og tilbage som et vildt dyr i fangeskab. 
Hvorfor var kongen, hans halvbror og hans far 
før ham, så elsket af folk? Selv i kongens råd var 
de andre tre forblændet af ham. Men knægten 
anede jo ikke hvad han gjorde. Han knugede 
sig til deres råd, bange for selv at tage beslut-
ninger. Der sad han bare på tronen, smuk og 
stærk. Han var fyldt til bristepunktet af Zeus’ 
guddomelige blod og alligevel blottet for evnen 
til at lede et folk. Alle de almindelig borgere der 
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kom ind Lykourgos’ tempel var mindst lige så 
egnede. Præsten selv var dobbelt så egnet. Lad 
murene falde ned om ørene på os! Lykourgos 
sad der med en hadsk mine malet på ansigtet. 
Sparta har brug for en ny begyndelse! 

Stikord: Veltalende, teatralsk, for-
fængelig, udspekuleret, skrupelløs, 
forsmået, selvretfærdig, ønsker et nyt 
Sparta

De andre

Penthilos
Penthilos er en ægte Atreide, trods hans uægte 
fødsel. Velproportioneret, ung og stærk. Elsket 
af sit folk og sine rådgivere. Og for hvad? Hvad 
har han gjort for Sparta? Han sidder på Spartas 
trone på et meget spinkelt grundlag - at han er 
den sidste nulevende mandlige Atreide. Lyk-
ourgos håber at han vil blive den sidste Atreide 
overhovedet. 

Alektos
Den gamle veteran vægter ære og mandsmod. 
Det er to kvaliteter som Lykourgos er blottet 
for. Deres forhold er derfor køligt.  

Leandros
Leandros er endnu en smuk og højbåren helt. 
Af en eller anden grund er han dybt betaget 
af Penthilos og de er både venner og elskere. 
Lykourgos er både irriteret over hans facination 
af kongen og misundelig på Leandros, på grund 
af hans åbenlyse fortrin.

Helene
Kongens smukke grandtante. Helene er datter 
af Zeus og er stadig blændende smuk, trods sin 
fremskredne alder. Tiden har dog gjort hende 
hård og kynisk. Nu vogter hun over slægtens 
ære, som en høg i rådet. Hun og Lykourgos 
skændes ofte, men Lykourgos er i virkeligheden 
dybt betaget af Helene. Han håber at hendes 
afsky over for ham dækker over en ulmende 
tiltrækning.
 

Adrasteia
Penthilos’ halvsøster er ægtefødt. Helene har 
allerede luftet at et giftemål mellem halvbror 
og -søster vil være en god idé. Det er et forslag 
som Lykourgos støtter op om. Skulle Herak-
liderne fejle vil det nemlig ikke gavne Atreides-
lægten at en søn af to søskende selv gifter sig 
med sin søster. Som ypperstepræst for Apol-
lon ved Lykourgos godt hvilken slags børn der 
kommer ud af sådanne ægteskabelige alliancer. 

Herakliderne
Endnu en helteslægt med guddommeligt blod 
i årene. Det siges at de er magtbegærlige og 
vilde. Lykourgos ønsker som sådan ikke at 
Herakliderne skal sejre, men ser dem som en 
mulig katalysator for den nye alder. Præsten 
har allerede overvejet om hans vision vil være 
bedre tjent, hvis han støtter den anden side.
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Helene
Trojas bane

Det var omkring midnat. Helene stod ved døren 
til Penthilos’ sovekammer efter at have vandret 
hvileløst rundt i kongsborgen. Hvor lang tid 
havde hun brugt på at samle tankerne? Hun 
vidste det ikke, men nu var hun blevet enig med 
sig selv. Hun måtte snakke med sin grandnevø, 
selvom det ville indebære at hun måtte skikke 
hans elsker væk i denne sene nattetime. Hun 
bankede sagte på døren. Der lød skridt og den 
blev åbnet af en nøgen og ublufærdig Leandros. 
Han så mistroisk ud: ”Hvad vil du Helene? Det 
er sent og Penthilos sover...”   Helene smilte 
sarkastisk ved disse ord og hendes stemme var 
skarp. ”Han sover? Glimrende. Det var ikke 
min hensigt at afbryde jer i hvilket umandigt 
forehavende I nu end har haft gang i.” Leandros 
så ud som om han var blevet slået i ansigtet. 
Helene skubbede ham blidt til side. ”Jeg bliver 
nødt til at tale med ham.” Leandros dirrede nu 
af raseri, men præsterede at bukke med al den 
høviskhed han kunne mønstre. Helene kiggede 
ham direkte i øjnene. ”Forlad os!” Leandros 
vendte sig og stormede ned af gangen.

Hun gik hen til sengen hvor kongen sov trygt, 
trak en stol hen og satte sig ned. Penthilos 
vågnede og kiggede sig desorienteret omkring. 
Helene smilede. ”Du behøver ikke kigge dig om 
efter din elsker. Jeg bad ham om at lade os være 
alene, og Leandros er yderst velopdragen.” Hun 
kiggede ham dybt i øjnene. ”Jeg ville ønske du 
snart ville tage dig en hustru, min dreng. En 
konge har forpligtelser. Din halvsøster Adraste-
ia er giftefærdig. Hvad med hende?” Penthilos 
kiggede lamslået på hende. ”Lykourgos har 
før sagt at varslerne er imod at jeg gifter mig.” 

Helene smilede dystert. ”Lyt til præsten og 
respekter ham, men forsøg at drage dine egne 
konklusioner ud fra hans tolkninger. Har du 
lagt mærke til hvor selvtilfreds han ser ud når 
han fremlægger sine syn? Han er en ulv, og som 
alle ulve håber han på bedre tider for flokken, 
hvor små mænd som ham bliver stærke nok til 
at bestemme over konger og riger”. Penthilos 
virkede dybt overrasket over hendes direkte 
ord. Han rejste sig halvt op af sengen: ”Kongen 
kan da ikke modsætte sig varslerne. Du kan 
mene hvad du vil om Lykourgos, men betvivl 
ikke at han vil det bedste for riget.” Helenes 
øjne lynede og hun svarede med is i stemmen: 
”Ja, han tænker på Sparta, men tænker han på 
Atreiderne? Eller på dig?” Hun tog hans varme 
hånd i sin. ”Du vil snart blive tvunget til at 
træffe adskillige hårde beslutninger. Jeg kender 
bedre end nogen til situationens alvor. Husk 
på min fortid og at jeg også var til stede da 
Herakliderne var her til gæstebud. Jeg kender 
en stærk modstander når jeg ser ham.” Hun 
sukkede og tårerne begyndte at trille ned af 
hendes kinder. ”Du, min ven, er ikke som de an-
dre. Du er hverken en ulv eller et får. Du er en 
løve, kongen af Sparta. Du er den sidste ætling 
af en stor slægt og Zeus’ blod løber i dine årer, 
måske stærkere end det gjorde i din halvbrors. 
Der er ikke andre tilbage. Vil du ære mindet 
om din bror, din far, din farfar, som lagde Troja 
øde, og dine øvrige forfædre ved at gemme dig 
bag dine mure?”
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Helene er dødelig datter af den lynildsvingende Zeus. Hun 
var gift med Spartas tidligere konge, Menelaos og blev i sin 
tid blev hun bortført til Troja af Paris, byens unge prins, på 
gudinden Afrodites foranledning. Sidenhen kom belerin-
gen, hvor Menelaos, med sin bror Agamemnons hjælp, 
genvandt sin kone. Der er nu næsten gået halvtreds år og 
begge konger er døde. Helene er dog i stadig live og stadig 
guddommelig smuk.

Den naive skønmø som blev ført over havet er dog 
nærmest forsvundet, for Helene er blevet ældre og visere. 
Hun kæmper nu en desperat kamp for at værne om 
Atreideslægtens besiddelser, dens ære og falmede storhed. 
Hendes håb ligger nu hos den unge Penthilos, Spartas 
nuværende konge, hendes grandnevø. Da han blev født blev 
hun hans amme. Sidenhen fik hun og veteranen Alektos 
Penthilos til at påtage sig kongemagten. Hun ser det 
som sin ædleste opgave at få ham overtalt til at møde de 
ærgerrige Heraklider i åben kamp og gifte sig for at sikre 
arvefølgen og slægtens overlevelse. Helenes største frygt 
er at guderne igen vil gøre den dødelige verden til deres 
indbyrdes slagmark, ligesom under belejringen af Troja.

Stikord: Aldrende men underskøn, 
vis, hård, gudfrygtig, beskyttende over-
for Penthilos, ansvarsfuld overfor Atre-
idernes slægt. 

Relationer
Penthilos
Helene elsker sin grandnevø, men han er 
på mange måder stadig blot en usikker og 
vægelsindet knægt. Hun har prøvet at få ham 
overtalt til et direkte og aktivt forsvar mod de 
fjendtlige Heraklider, men indtil videre har 
hendes forsøg været forgæves. Helene håber 
at få Penthilos gift sig med halvsøsteren, 
Adrasteia. Forhåbentlig vil det i det mindste 
sikre slægtens overlevelse.
Leandros
Leandros er Spartas bedste kriger. Både 
Penthilos og byen vil få brug for ham i den 
kommende tid. Helene er dog ikke begejstret for 
ham. Hun mener at han har fordrejet hovedet 
på Penthilos og forhindrer kongen i at udføre 
sine pligter, om det end drejer sig om ære eller 
ægteskab. 

Alektos
Alektos var med da Helene blev vundet tilbage 
fra Troja og har tjent mange af Spartas konger. 
Hun beundrer ham for hans standhaftighed, 
loyalitet og æresfølelse. Men det ændrer ikke 
på at Alektos er en simpel kriger, som ikke har 
fremsynethed nok til at se at kongemagten ikke 
kun bliver styrket gennem krig.
Lykourgos
Apollonpræsten Lykourgos er småkvabset, 
forfængelig og selvhøjtidelig. Helene 
respekterer hans embede og lytter til ham, 
alene fordi han er guden Apollons talerør. Den 
gudfrygtige Helene har flere gange konsulteret 
Lykourgos for at få klarlagt gudernes vilje. Hun 
har hadet det hver eneste gang – ikke på grund 
af Lykourgos’ syn og tolkninger, men hans 
personlighed.
Adrasteia
Adrasteia er Penthilos’ halvsøster og Helenes 
barnebarn. Det gør hende til den sidste 
ægtefødte Atreide. Hun er smuk og kvik, men til 
tider også en kende for stædig. Denne stædighed 
skal nok gå af hende når hun bliver gift med 
Penthilos – hvis Helene får sin vilje.
Herakliderne
Herakles’ efterkommere mener at de har ret til 
Sparta. Helene er dybt uenig. Godt nok blev 
deres forfader givet herredømmet over byen, 
men hans børn var uduelige nok til at miste den 
– til de stolte Atreider, som sidenhen skabte 
en stormagt og prægede hele Grækenland. Nu 
belejrer Herakliderne Sparta og Helene har 
skuet udover deres lejr fra murene og set deres 
sande værd: Drukkenbolte og slagsbrødre gør 
ikke rigtige mænd!
Guderne
For halvtreds år siden blev Helene bortført til 
Troja på grund af begæret og kærligheden. 
Dengang var Afrodite den gudinde der var 
nærmest hendes hjerte. Helene husker stadig 
sine ungdommelige eskapader og ærer stadig 
kærlighedens gudinde, men hun er bevidst 
om at flygtige følelser ikke nytter når man 
skal redde en slægt og et rige. Med alderen og 
det tiltagende ansvar har hun nærmet sig den 
hvidarmede Hera mere og mere.


