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  KORREKTUR: FLEMMING GERTZ

Afrodite skumfødes her i en noget mere puritansk version end Hesiods, hvor skummet 
flyder fra Uranos’ afhuggede lem. Cabanel 1863/Jourdan 1864.
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rer forskerne.

t

et, mens Khmer-kulturen endnu blomstrede.

Besnærende. Den Skumfødte, Allemandspigen og Hende med den Skønne Bag. Myterne om 
Afrodite varmer velsignet i disse kolde dage.

Afrodites Dampe
Af KRISTOFFER MARIBO
Stud.mag.
Klassisk græsk
Københavns Universitet

E
lskovsgudinden Afrodite er så 
absolut en af de mere besnærende 
karakterer i et ellers ganske farve-
rigt græsk gudekatalog. Allerede 

gudindens tilnavne vidner om de unge 
grækeres livlige fantasi. Med reference til 
sin fødsel kaldes hun Den Skumfødte eller 
Anadyomene, den Havopstegne. Et andet 
kaldenavn er Pandemos, For Hele Folket, 
som i visse kultiske udlægninger har fået 
betydningen Allemandspige. Og endelig 
tituleres hun Kallipygos, som betyder noget i 
retning af Hende med den Skønne Bag.

Gudindens børn er ligeledes ret flambo-
yante skabninger. Historikeren Diodor fra 1. 
århundrede f.Kr. fortæller, hvorledes Afrodite 
sammen med budbringeren Hermes blev 
forældre til den tvekønnede Hermafroditos. 
Og rejsebogsforfatteren Pausanias beretter 
nogle århundreder senere, at hun sammen 
med Dionysos, guden for vin og hor, fik 
afkommet Priapos, som efter sigende var et 
usandsynlig grimt lille væsen med grotesk 
store kønsdele.

Afrodites fødsel er en kende omstridt. 
Fra digteren Hesiod (ca. 700-tallet f.Kr.) 
stammer den mest excentriske fortælling om 
gudindens herkomst. Afrodite skal ifølge 
digtet Theogonien være blevet fostret af intet 
mindre end det hvidlige skum, der opstod 
omkring urvæsenet Uranos’ afhuggede lem, 
som flød omkring i havet. En anderledes lø-
dig forklaring på gudindens herkomst finder 
vi i Iliaden og Odysseen, hvor hun benævnes 
som datter af Uranos’ barnebarn Zeus.

AFRODITE holder sig som regel til at as-
sistere kærlighedssyge mennesker med at få 
fat på deres elskede. Elskerne skal dog passe 
på. Hvis ikke de opfører sig respektfuldt 
over for gudinden og takker for hendes as-
sistance, kan hun lige så hurtigt bringe skam 
og vanære over dem. Afrodite har nu også 
selv fået kærligheden at føle ved forskellige 
lejligheder, hvoraf de to mest navnkundige 
her skal nævnes.

I Odysseens ottende sang synger den 
blinde skjald Demodokos om en yderst 
inciterende romance. Afrodite er her gift 
med den halte smedegud Hefaistos, men har 
forelsket sig stormende i krigsguden Ares, 
som bestrør hende med dyrebare gaver. En 
dag sidder Ares på lur og observerer, at »den 
kunstberømte Hefaistos« vralter hjemmefra. 
Straks styrter krigsguden ind i huset og får 
Afrodite med i seng.

Solguden Helios bliver imidlertid så for-
arget, at han fortæller Hefaistos om utro-
skaben. »Den høistnavnkundige Lamfod« 
skynder sig derfor at fremstille et uhyre tyndt 
net, som han nogle dage senere spænder 
rundt om sengestolperne og hænger op i 
loftet, hvorefter han snedigt forlader sit hus. 
Ares styrter troligt ind og hopper atter i høet 
med Afrodite. Men ikke så snart har de lagt 
sig, før de fanges i nettet og bliver udstillet til 
kostelig hån og spot for de andre guder.

Den homeriske Afroditehymne fortæller 
på rørende vis den anden kærlighedshistorie. 
I hymnen er Zeus blevet godt og grundigt 
træt af, at Afrodite evigt og altid lokker 
såvel guderne som de andre gudinder i lag 

med dødelige mennesker, mens hun selv 
bestandig holder sig på den dydige side af 
elskovslejet.

Zeus skyder derfor Afrodite »den sødeste 
længsel i sindet efter at favnes i elskov af dø-
delig mand« med det formål, at »hun aldrig 
skulle forglemme den jordiske glæde, en 
brudeseng bringer.« Gudinden får efterføl-
gende øje på den smukke trojanske konge-
søn Anchises, som vandrer omkring på det 
»skovbevoksede« bjerg Ida.

»Prydet med strålende smykker af guld« og 
med et ungpigebryst, der lyser »så blidt som 
den disede måne«, stiger hun i forklædning 
ned på jorden og tilbringer en frydefuld nat 
sammen med ynglingen. Resultatet af deres 
elskov bliver den trojanske prins Æneas, 
som Afrodite lader opfostre af Ida-bjergets 
»svulmende nymfer«. Æneas skal sidenhen 
i romersk mytologi blive stamfader til det 
romerske folk og dets hovedstad, Rom.

EFTERTIDEN har været mindst lige så 
optaget af Hende med den Skønne Bag, 
som grækerne og romerne var. I særlig 
grad er gudindens kærlighedsaffære med 
Ares blevet benyttet i billedkunsten til at 
berøre skiftende tiders tabuiserede erotiske 
emner. Forfatterinden Inger Christensen 
(1935-2009) digter videre på affæren i sit 
nyligt udkomne teaterstykke Æter fra 1986, 
ligesom gudernes latinske navne, Venus og 
Mars, danner grundlag for den velkendte 
talemåde, at Kvinder er fra Venus og Mænd 
er fra Mars.

Vore sværmeriske Romantikere holdt sig 
bestemt heller ikke tilbage for at inspireres af 
myterne om Afrodite. Den kronisk forelske-
de Jens Baggesen (1764-1826) skrev således 
digtet Til Venus, da han som ung, lovende 

digterspire logerede hos ægteparret Pram i 
Det indre København. Baggesen var som 
sædvanlig blevet overvældet af en rasende 
lidenskab for husets kone, og digtets Seline er 
da også efter al sandsynlighed den ti år ældre 
fru Marie Magdalene Pram.

Baggesen anråber indledningsvis »Cyperns 
skiønne Herskerinde, Elskovs mægtige 
Gudinde!« om at komme på besøg i hans 
elskerinde Selines hjem. Her vil gudinden 
kunne nyde den sødeste nektar, hun vil 
kunne møde de skønneste veninder, betragte 
røde og hvide og friske roser og møde en vel-
lyst, som end ikke hendes »duftende Cythere« 
vil kunne præstere magen. Men hun skal 
vogte sig! Værtindens skønhed er nemlig ikke 
sådan at konkurrere med. For, praler digteren, 
»foruden Speil, Gudinde! Vil du dig fordoblet 
finde, naar du har Seline seet.«

Symbolisten Sophus Claussen (1865-
1931) har næppe set den skønne Seline, 
men han har til gengæld set Afrodite selv. 
I digtet Afrodites Dampe fra 1903 vandrer 
digteren rundt i Rom, hvor han ender på 
Vatikanmuseet. Her får han øje på en ro-
mersk marmorkopi af den græske billedhug-
ger Praxiteles’ Afrodite-statue. Opildnet af 
denne »Kvinde i hvert Livs-Atom« formulerer 
han et glødende råd, som forhåbentligt vil 
kunne hjælpe foråret en anelse på vej: »Aldrig 
vil de nøgne Guder sig forbarme, hvis vi ikke 
selv ejer en Haandfuld Varme.«

Homers Iliade og Odyssé er oversat af Christian 
Wilster (1836 og 1837) og Otto Steen Due 
(1999 og 2002).
Homers Hymner er oversat af Alex Garff og 
Leo Hjortsø (1961).
Hesiods Theogonien er oversat af Lene 
Andersen (1973).

Månedens myte
I løbet af første halvår 2012 gennemgår vi en stribe af de klassiske myter, der 
danner grundlag for mange af vore dages velkendte begreber, samt hvordan 
de er blevet modtaget og brugt i litteraturen – en myte om måneden 
(i januar om Narcissus).

resultatet af komplekse samfundsmæssige 
faktorer. Det kan have drejet sig om rivalise-
ring mellem forskellige kongeriger, dalende 
opbakning til herskerne, religiøs strid. Men 
statsmagten må have været meget sårbar på 
grund af tørken, og det kan have været en af 
årsagerne til, at nabofolkene angreb. Vi ved 
det ikke,« siger han.

»Der er mange faktorer, og klimaet er før 
blevet overset. Det, vi på den anden side i 
hvert fald ikke bør gøre nu, er at betragte 
klimaet som den eneste årsag til alt, hvad der 
skete i fortiden. Det var en faktor, der betød 
meget i nogle samfund, mindre i andre. Men 
det var ikke den eneste ting, der skete.«

MARY Beth Day fra Cambridge University 
tager ligeledes afstand fra forsimplede årsags-
sammenhænge som forklaring på Khmer-
kulturens kollaps. For en civilisation, der 
havde styrke og overskud til at efterlade sig 
Angkor Wat, er det også logisk, at der skulle 
mere en én ulykke til for at frembringe en 
eksistenstruende krise. Så for at få det fulde 
svar er tværfagligt arbejde en nødvendighed, 
siger hun.

»For sådan en som mig, der har en geolo-
gisk eller miljøfaglig baggrund, er det vigtigt 
at tage højde for det arkæologiske arbejde, der 
har fundet sted, fordi det yderst sjældent bare 
er økologien, der får et samfund til at bryde 
sammen. Og i Angkor er der foretaget en 
masse anden forskning, som støtter antagelsen 
om, at der også skete andre ting,« siger hun.

»Jeg tror, de fleste klimaforskere har indset, 
at det er nødvendigt at holde sig orienteret 
om, hvad andre videnskabsfolk foretager sig 
og så forsøge at få det til at gå op i en højere 
enhed. Vi er efter min mening blevet bedre til 
at stykke billeder sammen af, hvad der skete 
i oldtidssamfundene. Vi nøjes ikke med at 
sige, at det enten var det ene eller det andet, 
der skete. For normalt har vi at gøre med en 
kombination af mange forskellige faktorer.«

 
Day, Mary Beth et al., »Paleoenvironmental 
history of the West Baray, Angkor (Cambodia)« i 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 
januar 2012.
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