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Ødipus i Kolonos Sofokles Hent PDF Sofokles' tragedie ØDIPUS I KOLONOS begynder, hvor handlingen i
KONG ØDIPUS hører op. Den forhenværende konge er blevet forvist fra Theben. Hans to sønner Eteokles og
Polyneikes har i stedet indsat Kreon som byens hersker. Ødipus har stukket sine øjne ud og er tvunget til at
leve sin sidste tid som blind tigger kun støttet af sin trofaste datter Antigone. Skuespillet indledes med, at den
landflygtige fadermorder ankommer til Eumenidernes lund i Kolonos, der ligger lidt uden for Athen. Oraklet i
Delfi har lovet, at Ødipus efter sin død skal blive opløftet til heros; en beskytter af det land, der vil huse hans
grav. Han vil derfor opsøge kong Theseus af Athen til gengæld for at blive byens beskytter. Men borgerne i
Kolonos kan ikke blive enige, om de skal tillade den fremmede at slå sig ned der. I mellemtiden dukker
Ødipus' anden datter, Ismene op. Hun beretter, at Ødipus' sønner strides om kongemagten i Theben, og at

Polyneikes er ved at samle en hær mod sin bror, da begge brødre ønsker at huse Ødipus' grav og nyde gavn af
hans kommende position som bysbeskytter. Kong Theseus tager nu imod Ødipus og tilbyder ham et

helligsæde i selve Athen. Kong Kreon foretræder også for Ødipus. Men han tager Ismene og Antigone som
gidsler, da Ødipus ikke vil føje ham. Derefter nedkæmper Theseus Kreon. Ødipus dør, og han ophøjes til

heros. ØDIPUS I KOLONOS indgår sammen med stykkerne KONG ØDIPUS, ANTIGONE,
PHØNIKERINDERNE og DE SYV MOD THEBEN i DEN THEBANSKE SAGNKREDS. Ødipus' videre skæbne

er beskrevet i stykket DE SYV MOD THEBEN. ØDIPUS I KOLONOS foreligger nu som en uforkortet
digitaludgave af N. V. Dorphs oprindelige oversættelse fra 1878 med søgbart indeks og anmærkninger. Type:
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Sofokles' tragedie ØDIPUS I KOLONOS begynder, hvor
handlingen i KONG ØDIPUS hører op. Den forhenværende konge er
blevet forvist fra Theben. Hans to sønner Eteokles og Polyneikes har
i stedet indsat Kreon som byens hersker. Ødipus har stukket sine øjne
ud og er tvunget til at leve sin sidste tid som blind tigger kun støttet
af sin trofaste datter Antigone. Skuespillet indledes med, at den
landflygtige fadermorder ankommer til Eumenidernes lund i
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Kolonos, der ligger lidt uden for Athen. Oraklet i Delfi har lovet, at
Ødipus efter sin død skal blive opløftet til heros; en beskytter af det
land, der vil huse hans grav. Han vil derfor opsøge kong Theseus af
Athen til gengæld for at blive byens beskytter. Men borgerne i

Kolonos kan ikke blive enige, om de skal tillade den fremmede at slå
sig ned der. I mellemtiden dukker Ødipus' anden datter, Ismene op.
Hun beretter, at Ødipus' sønner strides om kongemagten i Theben, og
at Polyneikes er ved at samle en hær mod sin bror, da begge brødre

ønsker at huse Ødipus' grav og nyde gavn af hans kommende
position som bysbeskytter. Kong Theseus tager nu imod Ødipus og
tilbyder ham et helligsæde i selve Athen. Kong Kreon foretræder

også for Ødipus. Men han tager Ismene og Antigone som gidsler, da
Ødipus ikke vil føje ham. Derefter nedkæmper Theseus Kreon.

Ødipus dør, og han ophøjes til heros. ØDIPUS I KOLONOS indgår
sammen med stykkerne KONG ØDIPUS, ANTIGONE,

PHØNIKERINDERNE og DE SYV MOD THEBEN i DEN
THEBANSKE SAGNKREDS. Ødipus' videre skæbne er beskrevet i
stykket DE SYV MOD THEBEN. ØDIPUS I KOLONOS foreligger nu

som en uforkortet digitaludgave af N. V. Dorphs oprindelige
oversættelse fra 1878 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-
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