
! ! !    Odysseus långa och märkliga resa

Odysseus och hans irrfärder är skriven av Homeros. Den versionen jag har läst är 
omarbetad av Beppe Wolgers. Den handlar om en man som är krigskämpe. Han och hans 
män har precis varit i Troja och krigat. Han ska nu återvända hem med sina män och de 
åker ut till havs för att segla hem. De möter många hinder som stoppar deras väg hem. De 
lägger till på en som ö ser trevlig ut. De går upp mot en stor grotta och ser en massa får 
som går omkring i en inhägnad så de vet att någon måste ha byggt den och att det finns 
en människa eller en annan varelse på ön. Senare på kvällen klampar det in en stor jätte 
som bara har ett stort öga mitt på huvudet.  De blir förskräckta och Odysseus soldater blir 
livrädda och vill springa men Odysseus tvingar dem att stanna och ta det lugnt. De blir 
tillfångatagna av jätten. 

De ger jätten vinet som de har kvar. Jätten blir väldigt glad och slukar allt på en sekund. 
Han blir lite trött och ”lullig” och lägger sig ner och somnar. Odysseus och hans män lägger 
en påle i glöden som de har spetsat. Den blir alldeles varm. De spetsar jätten i hans enda 
öga. Han blir rasande och tar sig för ögat. Han letar efter Odysseus och hans män men 
eftersom han är blind på sitt enda öga ser han inget. Odysseus och hans män springer ut 
från grottan och skyndar sig till båtarna. De försöker ta sig så långt ut på öppet hav och så 
långt bort från ön som möjligt. När de är på väg ut på öppet vatten bryter jätten sönder 
stora stenblock som han kastar efter båtarna. Detta gör att det blir vågor och Odysseus 
och hans skepp får mer fart och kommer snabbare från ön. Vad de inte visste var att 
jättens pappa var Poseidon havsguden. Det blir oväder och båtarna åker omkring i det 
stora havet. Odysseus och hans män stöter på många och liknande problem när de ska ta 
sig hem. Det kommer att ta lång tid innan de kommer hem. 

Odysseus skepp anländer till Vindarnas ö. På den ön härskade kung Aeolus. Gudarna gav 
honom makt över vindarna. Kungen var väldigt glad och tog emot Odysseus och hans 
män. De blev snällt omhändertagna och fick mat och vin. De stannade en månad och 
hade det trevlig på Vindarnas ö. Odysseus berättade sina historier om Troja och hans 
äventyr. Efter en månads vila med mat och dryck blev de tvungna att ge sig av och 
fortsätta sin färd hemåt. Odysseus fick en märklig avskedsgåva. Han fick en säck med 
vindar. Jag tror att de fick gåvor som skulle hjälpa dem hem men på något vis så 
misslyckas de och stöter på problem. 

Efter 20 långa år kom Odysseus hem. Han förvandlade sig till en tiggare så han skulle 
komma in palatset osedd. Han ville veta ifall några av hans vänner levde så han gick ner 
till ostmakaren. Där stod den lilla enkla hyddan som vanligt och utanför satt han fast lite 
äldre. De började prata men han såg inte att det var Odysseus eftersom han hade blivit 
förtrollad till en tiggare. En stund senare kom en kille som satte sig ner och började prata. 
Han hade varit ute och letat efter sin pappa (Odysseus). Då blev Odysseus häpen och 
kom på att det är ju min son. När han åkte var han bara ett litet spädbarn men nu är han 
en fullvuxen man nästan. Odysseus kunde inte hålla sig längre och kastade av sig 
förtrollningen. Hans son kände igen honom direkt. De kramades. Sonen berättade om alla 
friare som söp och slogs i palatset. Odysseus var fast besluten att få ut alla friare och rätta 
till allt till det vanliga. Det här en scen som gör att man blir glad. Han återförenas med sin 
son och han kommer hem igen. 

Jag tycker boken var fantastisk och bra skriven. Miljöbeskrivningarna var bra beskrivna 
och deras tankar var helt fantastiska beskrivna. Man kunde se en bild framför sig hur det 
var på platsen och hur människorna kände. Ifall de var rädda eller glada. Det var bra att 



det handlade lite om krig och bråk för jag tycker det lyfter hela ämnet och gör den mer 
spännande. Det är ju ingen slump att boken handlar om krig och konflikter, under Antiken 
var de mycket konflikter och krig mellan de olika staterna i Grekland. De flesta har tittat på 
filmen Troja som handlar om att Trojanerna och Grekerna krigar men man har aldrig fått 
reda på hur det har gått sen när de ska hem och det var väldigt intressant. Den bästa 
scenen i hela boken är när de bråkar med jätten i grottan och blir straffade av Poseidon. I 
just den här scenen får man se att de gör någon illa och blir sedan straffade. Det är ett 
mönster som kommer om och om igen i boken. När jag läste denna boken kunde jag direkt 
förstå att den hörde hemma under antiken.  

Jag tycker att det blir lite långtråkigt ibland för att det blir nya problem hela tiden och det tar 
aldrig slut. De har precis haft ett problem men direkt när det är över så börjar ett nytt 
problem. Jag gillar fortfarande boken men de hade kunnat korta ner den lite för det blev 
lite för tjatigt. Jag förstår att de måste ta med allt som händer eftersom det är en världs 
känd bok och kan inte ändra den hur mycket som helst.  

Budskapen i den här boken ser man direkt att de hör hemma under antiken. Att de blir 
straffade av gudarna för att de gör emot deras vilja. Krig under den här tiden var vanligt 
och det finns med i boken eftersom de ska hem efter kriget i Troja.
Som helhet var det en bra bok och det var värt att läsa den. Jag tolkar antiken som en stor 
krigsperiod med mycket våld men även kärlek. 
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