
! ! ! !       Min bok och tidsandan

Min bok hör hemma under antiken. Jag läser ”Odysseus irrfärder” som man tror att 
Homeros har skrivit. Det är inte säkert om det här har hänt och vem som skrev den. Jag 
tror att man själva under den här tiden har hittat på det mesta för att skrämma folket och 
krigare att gör man som Odysseus så straffas man av gudarna. Boken handlar om att 
Odysseus och hans män ska ta sig hem efter kriget i Troja. De stöter på många problem 
och trotsar gudarna som stoppar deras väg hem. Den utspelar sig efter ett krig och under 
den här tiden var det många olika små stater i Grekland och de krigade ofta. Som jag 
påpekade var det väldigt vanligt att det var krig och man krigade om små saker. Man 
märker även av handeln. I boken har Odysseus och hans män åkt vilse och lägger till på 
en ö. Direkt kommer det folk och frågar ifall de har kommit för att byta varor. Handeln var 
stor men inte extremt stor. Jag tror att man hellre plundrade byar och städer för att komma 
över dyrbarheter som mat, vin och djur. 

Man kan märka att boken hör hemma i antiken för att under antiken offrade man saker och 
rättade sig efter gudarna. Gjorde man emot gudarnas vilja skulle man bli straffad. I boken 
har vi ett exempel där jätten i grottan är son till Poseidon som är havsgud. Poseidon 
straffar Odysseus och hans män och det blåser upp till oväder. Svarta moln glider fram 
och det börjar blåsa. Vattnet som hade varit spegel klart och stilla har nu förvandlats till ett 
slagfält. 

Under den här tiden var de flesta icke läskunniga och därför spelade man upp 
berättelserna som teater. Jag tror att man överdrev historierna och gjorde det värre än vad 
det var för att skrämma andra så de inte skulle göra om samma misstag och straffas hårt 
av gudarna. Om något hade hänt att någon hade blivit sjuk eller att de hade misslyckats i 
ett krig så sa man oftast att det var gudarnas vilja och de hade gjort så för att du t.ex hade 
trotsat havsguden Poseidon. Det värsta man kunde göra under den här tiden var att 
drabbas av hybris, det vill säga att man sätter sig upp mot gudarna. 

Det här med att man skall lyda gudarna har följt med i tiden. Vi har även detta i våra 
religioner nu under våran livstid. Om man inte lyder guds vilja och gör gott så kommer man 
till helvetet. Det är ett sätt som man straffas av gudarna som under antiken. Jag tror att det 
är därifrån vi har fått att man ska straffas ifall man gör fel och något dumt. Fast på den 
tiden var man mer rädd och ville antagligen inte sticka ut för mycket. Man vågade inte 
chansa på att göra emot gudarna ifall de där berättelserna nu stämde och att man kanske 
blev straffad. 
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