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Af KRISTOFFER MARIBO
Stud.mag.
Klassisk græsk
Københavns Universitet

P
å den nordjyske vandreklit Råbjerg 
Mile havde performance-kunstneren 
Uwe Max Jensen den 19. oktober 
sidste år sat sig en forbilledlig opgave. 

Jensen ville, akkompagneret af TV2 Nords 
rullende kameraer, slæbe en pose med 60 kilo 
såkaldt tungsand over en af Milens stædigt 
fremadskridende bakker. Performance-
kunstneren erklærede inden start, at han var 
»interesseret i handlinger, hvor handlingen i sig 
selv er det væsentlige«, og seancen blev rettelig 
betegnet som lidt af et sisyfosarbejde.  

Sisyfos var efter alt at dømme en særdeles 
listig herre. Et af de tidligst bevarede vidnes-
byrd, vi har om ham, findes i Iliaden fra det 
sjette århundrede f.Kr. Her betegner Sisyfos’ 
tipoldebarn ham i digtets sjette sang som væ-
rende »den snedigste Mand af Alle«. Yderligere 
beskriver digteren Pindar (cirka 518-446) ham 
i et af sine sejrsdigte som yderst listig og snu 
»ligesom en gud«.

I Odysséen nævnes det slidsomme hverv, 
Sisyfos senere er blevet symbol på. Digtets 
hovedperson Odysseus er rejst ned i De Dødes 
Rige, hvor han blandt et væld af andre skik-
kelser får øje på netop Sisyfos. Odysseus ser, 
hvorledes denne med »møisommelig Piinsel« er 
dømt til at rulle »en umaadelig Steen« op ad en 
bakke, for derefter blot at se den rulle ned igen: 
»Atter han maatte da vælte den op med Møie, 
saa Sveden randt ad Lemmerne ned, og Støv 
omfyged hans Ansigt.« 

Årsagen til dette lettere trøstesløse lod be-
skriver mytografen Ferekydes fra Athen i mid-
ten af det femte århundrede f.Kr. Ferekydes 
beretter, hvorledes Zeus engang var forelsket i 
floden Asopos’ datter Aigina, som han vanen 
tro bortførte. Den fortvivlede far kom under 
sin eftersøgning til Korinth, hvor Sisyfos var 
konge. Sisyfos, som af uklare årsager havde fået 
kendskab til det, fortalte Asopos om bortførel-

sen, og fik prompte gudens vrede at mærke for 
sin åbenmundethed. 

Tordneren Zeus sendte først Døden 
(Thanatos) til angreb på sladrehanken. Den 
listige Sisyfos formåede imidlertid at fastholde 
Thanatos med nogle vældige lænker, hvoref-
ter »intet menneske kunne dø«. Zeus måtte 
derpå sende krigsguden Ares til Korinth. Ares 
løsnede Thanatos og smed fluks Sisyfos ned i 
De Dødes Rige til Hades.

Kong Sisyfos havde dog ikke i sinde at op-
holde sig særlig lang tid i Hades. Før han kom 
derned, havde han derfor bedt sin kone om at 
give sig en skændig begravelse. Så da Hades fik 
nys om konens skandaløse opførsel, sendte han 
omgående Sisyfos tilbage til jordens overflade, 
»så han kunne skælde sin kone ud«. Sisyfos 
så dermed sit snit til at blive i Korinth, hvor 
han levede, til han som olding åndede ud. Og 
derfor, slutter Ferekydes, »tvang Hades ham, 
da han var død, til at rulle en sten, så han ikke 
kunne løbe bort igen«.

MYTEN om den slidsomme Sisyfos er siden-
hen blevet benyttet som symbol på særligt for-
målsløst arbejde. Den romerske digter Lukrets 
anlagde i det første århundrede f.Kr. sin egen 
helt ejendommelige vinkel på den. Lukrets si-
destiller i tredje bog af sit vældige læredigt Om 
Verdens Natur Sisyfos med en ambitiøs, ind-
bildsk politiker. Scenen er ligesom i Odysséen 
underverdenen, hvor man ofte ser en desperat 
Sisyfos tigge folket om diverse embeder: »Thi 
at man søger en indbildt magt som man aldrig 
får tildelt (…) er som med møje at skubbe en 
stenblok op ad en klippe.«

Den vel nok mest kendte, nyere version af 
Sisyfos-motivet er præsteret af franske Albert 
Camus (1913-1960). I Le myth de Sisyphe fra 
1942 antager filosoffen, at Sisyfos selvfølgelig 
hjalp Asopos med opklaringen af Aiginas 
bortførelse, for at floden til gengæld kunne yde 
vand til borgen i Korinth. Derfor anser Camus 
Sisyfos for at være en yderst handlekraftig 
mand, der værdsætter »vandets velsignelser 
højere end den himmelske vrede«. Camus 

læser yderligere i Ferekydes’ beretning, at det 
var Sisyfos’ »foragt for guderne, hans had til 
døden, og hans passion for livet«, der pådrog 
ham først Zeus’ og siden Hades’ skæbnesvang-
re vrede.

Men ikke nok med det. Camus konklude-
rer triumferende, at Sisyfos er at betragte som 
en lykkelig mand! Sisyfos er nemlig udmærket 
klar over det absurde i sit af guderne pålagte 
arbejde. Han er følgelig den absurde helt, 
en »gudernes proletar«. Og når man således 
»har erkendt absurditeten, undgår man ikke 
let fristelsen til at skrive en håndbog i lykke«, 
kvidrer den henrykte filosof. For »lykken og 
absurditeten er børn af samme jord«. 

MODERNISTEN Peter Seeberg (1925-1999) 
ville aldeles ikke stå tilbage for sin flamboyante 
kollega i absurde Sisyfos-fortolkninger. Seeberg 
erklærede omkring udgivelsen af sin novelle 
Hullet (1962) franskmanden kamp og udtalte, 
at han havde i sinde »at skrive en slags antisisy-
fosmyte til Camus’ skrift«. 

Scenen er sat på en trøstesløs byggeplads 
langt uden for byens moderne bekvemme-
ligheder. Herude bliver en gruppe arbejdere 
en dag tvunget til at grave et ikke nærmere 
specificeret hul. Arbejderne graver og graver og 
kommer på et tidspunkt i tvivl om, hvor stort 
hullet egentlig skal være – for det har chefen da 
vist ikke nævnt noget om. Men siden chefen 
for længst er kørt væk, beslutter de sig for at 
grave videre.

En skønne dag kommer chefen »springende 
hen over marken« til arbejderne. Han prøver 
at være »meget kortfattet« og siger, at hullet 
ikke er dybt nok. Den ældste af arbejderne 
udfordrer chefen og spørger, hvor dybt han 
da tænker, at hullet skal være. Svaret falder 
prompte. Hullet skal såmænd graves »ned til 
kineserne, ganske nøjagtigt til spaden [rører] 
den første kineserfod«. De flittige arbejdere 
er ved historiens afslutning kommet godt to 
kilometer ned.

DET eneste, Uwe Max Jensen på Råbjerg 
Mile lader til at være lykkelig for, er at være 
færdig med at slæbe den forbandede sæk. Med 
vinden ruskende i sine lange lokker vælter han 
fuldstændig udkørt omkuld i det våde sand. 
Brødebetynget fastslår han, at han vel mest 
af alt er en moderne Sisyfos, der »cutter efter 
første gang«. Posen ligger der med andre ord 
sandsynligvis endnu.  

 
Homers Iliade og Odyssé er oversat af 
Chr. Wilster (1836 og 1837) og Otto Steen Due 
(1999 og 2002)
Lukrets Om Verdens Natur er oversat af 
Ellen A. og Erik H. Madsen (1998)
Albert Camus’ Sisyfos-myten er oversat af 
Helga Vang Lauridsen (1960).

Sisyfos. Politikere, proletarer og performance-kunstnere kan have mange ting til fælles. Sisyfos-myten er en af dem. 

Gudernes Lykkelige Proletar

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. 
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Australien
og New Zealand
New Zealand – friheden i en camper!
En rejse til New Zealand er et minde for livet. Oplev de pragt-
fulde naturscenerier i det grønne og frodige New Zealand på en 
kør-selv ferie i autocamper.

23 dage inkl. fly og camper fra kr.  19.295

Det bedste af Australien - på egen hånd
Kakadue National Park, safari med solnedgang over Ayers Rock, 
Utzons Operahus, Blue Mountains, Great Barrier Reef m.m.
Alt arrangeret hjemmefra. Du skal blot opleve!

24 dage inkl. fly, hotel, billeje, safari m.m. fra kr.  36.995

Best of Down Under - med rejseleder
Vil du ikke rejse rundt på egen hånd, er dette rejsen for dig. 
Med en af Danmarks bedste rejseleder, og med alt inkluderet 
fra Melbourne til Cairns er der lagt op til en rundrejse ud over 
det sædvanlige.

Afr. 4. okt., 21 dage med fuldt program fra kr.  42.900

Kvalitet, eventyrog oplevelser

LAYOUT: LENA THURMANN  KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT
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