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Odysseus var dansker: 
Grækenland mister Iliaden og Odysseen 

Den græske nationalhelt Odysseus var i virkeligheden dansker. Og hans 
eventyrlige rejser fandt ikke sted i Middelhavet, men i Norden. Den 
italienske Homer-forsker Felice Vinci fører i ny bog bevis for, at Iliaden 
og Odysseen er heltekvad fra Danmarks bronzealder.

Grækenland har ikke meget at glæde sig over i disse år, men kan 
trods alt bryste sig af at være den europæiske civilisations vugge og 
ophavsland for to af verdenslitteraturens mest berømte værker. 

Desværre nej. 

Iliaden og Odysseen har ikke deres oprindelse i Grækenland. 
Helten Odysseus’ lange hjemrejse efter krigen mod Troja fandt 
sted i den nordiske bronzealder og blev først senere omplantet til 
Middelhavsområdet af udvandrede nordboere.

Det mener den italienske forsker Felice Vinci, som har skrevet en 
international bestseller om Homers nordiske rødder. Ifølge Felice 
Vinci var Odysseus’ oprindelige hjemstavn Lyø i det Sydfynske Øhav. 
Sjælland var det oprindelige Peloponnes, hvorfra den skønne Helene 
blev bortført af prins Paris − som ikke var en misdæder fra Lilleasien, 
men en høvdingesøn fra byen Toija i Finland. Kykloperne var et 
menneskeædende folk i Nordnorge, og den forførende Kalypso boede 
på Færøerne. 

Baggrunden for Felice Vincis kontroversielle teori er de talrige 
geografiske urimeligheder, der præger Homers værker. Hele landskaber, 
folkeslag og byer er umulige at placere i Middelhavet, og forskere 
har i århundreder forgæves forsøgt at samle det homeriske puslespil. 
Lægger man imidlertid brikkerne i farvandene omkring Danmark, Norge 
og Finland og tager Homers ord for gode varer, passer billedet til 
punkt og prikke. I sin bog samler Felice Vinci geografiske paradokser, 
meteorologiske og astronomiske begivenheder, forbløffende 
navnesammenfald og antikke kilder til en overbevisende helhed, der 
vender op og ned på Europas tidlige historie og henviser Grækenland til 
en rolle som fortolker af endnu ældre heltekvad.

Felice Vincis bog om de homeriske myters vandring fra Norden til 
Middelhavet udkom første gang i Italien i 1993, og teorien har langsomt 
vundet gehør hos et voksende antal historikere. Bogen er siden 
udkommet i blandt andet USA, Rusland, Estland, Sverige, Tyskland. 
Dog ikke i Grækenland.
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