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Agamemnon Aischylos Hent PDF Efter at have været bortrejst i mere end 10 år vender kong Agamemnon

sejrrig hjem fra krigen i Troja. Som krigsbytte medbringer han sandsigersken Kassandra, som han har taget til
elskerinde. Hans hustru Klytaimestra byder tilsyneladende sin mand velkommen hjem. Men i virkeligheden
er hun rasende på ham, fordi han 10 år tidligere ofrede deres datter Ifigenia til guderne for at få medvind
under togtet mod Troja. Kongens fravær har endvidere resulteret i, at Klytaimnestra har taget sig en elsker,

Aigisthos, som besnakker hende til at slå kong Agamemnon og Kassandra ihjel. AGAMENMON indgår som
første stykke i Aischylos' trilogi ORESTIEN, der består af stykkerne AGAMEMNON, GRAVOFFERET og
FORSONINGEN (EUMENIDERNE). Trilogien blev opført ved dionysos-festen i 458 f.v.t., hvor den vandt

førsteprisen. ORESTIEN var oprindelig en tetralogi, da den også indeholdt satyrspillet 'Proteus', som
imidlertid er gået tabt. Trilogien har navn efter Kong Agamemnon og Klytaimnestras søn, Orestes, der hævner
drabet over sin far. Sagnkredsen markerer overgangen fra de ktoniske (χθονιος) til de olympiske guder og
tematiserer samtidig bystaten Athens bevægelse fra en tid med personlig blodhævn til en samfundsmæssig

håndhævelse af straf. AGAMEMNON foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af Niels Mølles
oprindelige oversættelse fra 1891 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bog Filformat: ePub 3.0
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Efter at have været bortrejst i mere end 10 år vender kong
Agamemnon sejrrig hjem fra krigen i Troja. Som krigsbytte

medbringer han sandsigersken Kassandra, som han har taget til
elskerinde. Hans hustru Klytaimestra byder tilsyneladende sin mand
velkommen hjem. Men i virkeligheden er hun rasende på ham, fordi
han 10 år tidligere ofrede deres datter Ifigenia til guderne for at få
medvind under togtet mod Troja. Kongens fravær har endvidere

resulteret i, at Klytaimnestra har taget sig en elsker, Aigisthos, som
besnakker hende til at slå kong Agamemnon og Kassandra ihjel.
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ORESTIEN, der består af stykkerne AGAMEMNON,

GRAVOFFERET og FORSONINGEN (EUMENIDERNE).
Trilogien blev opført ved dionysos-festen i 458 f.v.t., hvor den vandt
førsteprisen. ORESTIEN var oprindelig en tetralogi, da den også

indeholdt satyrspillet 'Proteus', som imidlertid er gået tabt. Trilogien
har navn efter Kong Agamemnon og Klytaimnestras søn, Orestes,

der hævner drabet over sin far. Sagnkredsen markerer overgangen fra
de ktoniske (χθονιος) til de olympiske guder og tematiserer samtidig
bystaten Athens bevægelse fra en tid med personlig blodhævn til en
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