
Kong Ødipus
Hent bøger PDF

Sofokles
Kong Ødipus Sofokles Hent PDF Kong Laios af Theben var blevet spået, at han ville få en søn, der ville

dræbe ham. Da Laios kort efter blev far til en dreng, bad han en af sine hyrder om at sætte det lille barn ud i
ødemarken. Laios lod drengens akilleshæle gennembore, så han ikke kunne leve som slave. Men hyrden

fulgte ikke kongens ordre, og gav barnet til en hyrde fra den nærliggende by Korinth, hvor Merope og Kong
Polybos tog drengen til sig og gav ham navnet Ødipus, der betyder svullenfod. Uvidende om sit sande ophav
voksede Ødipus op som arving til tronen i Korinth. Men da han en dag fik mistanke om, at han kunne være af
fremmed herkomst, opsøgte han oraklet i Delfi for at få klarhed over spørgsmålet. Oraklet svarede, at Ødipus
skulle flygte, da han ellers ville komme til at dræbe sin far og tage sin mor til ægte. Ødipus drog derfor fra
Korinth mod Theben. Men på vejen mødte han en fornem herre, som han slog ihjel, da hverken Ødipus eller
manden ville gøre plads for den anden. Ødipus fortsatte mod Theben, der bevogtedes af den frygtede Sfinks,
som stillede ham en gåde. Ødipus løste gåden, hvorpå Sfinksen døde. Og Ødipus blev derfor modtaget som
en konge og giftede sig med dronning Iokaste, hvis mand på mystisk vis var blevet dræbt på en rejse til

oraklet i Delfi. Sofokles' tragedie KONG ØDIPUS tager sin begyndelse, hvor Kong Ødipus modtager svar fra
oraklet om, at morderen til Thebens gamle konge skal findes i Theben. Ødipus efterforsker sagen trods

gentagne advarsler, indtil han bliver bekendt med, at han selv er den skyldige og har slået sin egen far ihjel
og ægtet sin mor, som oraklet havde forudsagt det. Ødipus' videre skæbne er beskrevet i stykkerne ØDIPUS I
KOLONOS og DE SYV MOD THEBEN. KONG ØDIPUS foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af
N. V. Dorphs oprindelige oversættelse fra 1878 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bog Filformat:
ePub 3.0 Sideantal: 88 Sprog: Dansk Udgivet: 15. december 2015 Forlag: Halkyon ISBN: 9788793276130

 

Kong Laios af Theben var blevet spået, at han ville få en søn, der
ville dræbe ham. Da Laios kort efter blev far til en dreng, bad han en
af sine hyrder om at sætte det lille barn ud i ødemarken. Laios lod

drengens akilleshæle gennembore, så han ikke kunne leve som slave.
Men hyrden fulgte ikke kongens ordre, og gav barnet til en hyrde fra
den nærliggende by Korinth, hvor Merope og Kong Polybos tog
drengen til sig og gav ham navnet Ødipus, der betyder svullenfod.
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Uvidende om sit sande ophav voksede Ødipus op som arving til
tronen i Korinth. Men da han en dag fik mistanke om, at han kunne
være af fremmed herkomst, opsøgte han oraklet i Delfi for at få

klarhed over spørgsmålet. Oraklet svarede, at Ødipus skulle flygte,
da han ellers ville komme til at dræbe sin far og tage sin mor til
ægte. Ødipus drog derfor fra Korinth mod Theben. Men på vejen
mødte han en fornem herre, som han slog ihjel, da hverken Ødipus
eller manden ville gøre plads for den anden. Ødipus fortsatte mod
Theben, der bevogtedes af den frygtede Sfinks, som stillede ham en
gåde. Ødipus løste gåden, hvorpå Sfinksen døde. Og Ødipus blev
derfor modtaget som en konge og giftede sig med dronning Iokaste,
hvis mand på mystisk vis var blevet dræbt på en rejse til oraklet i

Delfi. Sofokles' tragedie KONG ØDIPUS tager sin begyndelse, hvor
Kong Ødipus modtager svar fra oraklet om, at morderen til Thebens
gamle konge skal findes i Theben. Ødipus efterforsker sagen trods
gentagne advarsler, indtil han bliver bekendt med, at han selv er den
skyldige og har slået sin egen far ihjel og ægtet sin mor, som oraklet
havde forudsagt det. Ødipus' videre skæbne er beskrevet i stykkerne

ØDIPUS I KOLONOS og DE SYV MOD THEBEN. KONG
ØDIPUS foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af N. V.
Dorphs oprindelige oversættelse fra 1878 med søgbart indeks og

anmærkninger. Type: E-bog Filformat: ePub 3.0 Sideantal: 88 Sprog:
Dansk Udgivet: 15. december 2015 Forlag: Halkyon ISBN:
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