
Navneregister til Iliaden og Odysseen 
 
Listen omfatter kun de allervigtigste personer. Enkelte navne er links, der fører videre til steder 
på RKs hjemmeside, hvor der kan læses meget mere. 
I de homeriske digte er faderen klart den vigtigste, og en person kaldes undertiden ligefrem sin 
fars søn. F. eks. kan både Agamemnon og Menelaos hedde Atreide, ligesom Zeus kan hedde 
Kronide eller Kronion. Man kalder dette navn lånt hos faderen for en persons patronymikon, og 
det ender netop oftest på –ide eller –ion. I listen forkortes patr(onymikon).  
I forskellige udgaver af digtene kan stavemåden for de enkelte navne kan variere, især 
navnenes sidste stavelser. Desuden veksles der tit mellem f og ph. 
 
achaier: græker. 
Achilleus: græker, hærfører for myrmidonerne, patr. Peleide, Peleion og 

Aiakide, sønnesøn af Aiakos, søn af Peleus og Thetis, far til Neoptolemos, 
ven af Patroklos. 

Agamemnon: leder af hæren fra Argos og fællesgræsk leder, patr. Atreide, søn af 
Atreus, gift med Klytaimestra, far til Orestes, Ifigenia (=Iphianassa), 
Chrysothemis, Laodike/Elektra. 

Aias: græsk hærfører fra Salamis, søn af Telamon, kaldes den Store Aias, fætter 
til Achilleus. 

Aias: græsk hærfører fra Lokris, søn af Oileus, kaldes den Lille Aias. 
Aigisthos: Agamemnons morder, søn af Thyestes, fætter til Agamemnon og 

Menelaos, sexuelt forhold til Klytaimestra. 
Aineas: trojaner, søn af Anchises og Afrodite. 
Alexandros: kaldes også Paris, søn af Priamos, bror til Hektor, sexuelt forhold til 

Helena. 
Alkinoos: konge over phaiakerne, søn af Nausithoos, sønnesøn af Poseidon, far til 

Nausikaa, 5 sønner, gift med Arete, som er hans niece. 
Ankhises: trojaner, far til Aineias. 
Antikleia: gift med Laertes, mor til Odysseus, Ktimene, datter af Autolykos. 
Antilochos: søn af Nestor, ven af Achilleus. 
Antinoos: bejler til Penelope, søn af Eupeithes. 
Aphrodite: kærlighedsgudinden, datter af Zeus, mor til Aineas, hjælper/beskytter 

af trojanerne, hjælper/beskytter af Paris. 
Apollon: orakelgud, gud for sygdom og død blandt mænd, bueskytte, kaldes 

også Phoibos, søn af Zeus og Leto, bror til Artemis, hjælper/beskytter af 
trojanerne 

Ares: krigsgud, søn af Zeus og Hera, far til Askalaphos, Ialmenos, sexuelt forhold 
til Astyoche, hjælper/beskytter af trojanerne. 

Arete: dronning over phaiakerne, datter af Rexenor, mor til Nausikaa, 5 sønner, 
gift med Alkinoos, som er hendes farbror. 

argeier: mand fra Argos, græker. 
Artemis: gudinde for jagt og natur, søster til Apollon, datter af Zeus og Leto. 
Athene: gudinde for krig, kunsthåndværk, visdom mv., Athens skytsgudinde, 

datter af Zeus, hjælper/beskytter af grækerne, hjælper/beskytter af Odysseus. 
Atreus: græsk konge, far til Agamemnon og Menelaos, bror til Thyestes. 



Briseis: trojansk pige fra Lyrnessos, taget til fange af Achilleus, datter af Brises, 
gift med Mynes. 

Chryseis: trojansk pige fra Chryse, Agamemnons krigsbytte, datter af Chryses. 
Chryses: Apollonpræst fra byen Chryse, far til Chryseis. 
Dagningen: Eos. 
danaer: græker. 
dardaner: trojaner. 
Deiphobos: trojaner, søn af Priamos. 
Demeter: gudinde for frugtbarhed, særligt jordens afgrøder, sexuelt forhold til 

Zeus, mor til Persephone. 
Diomedes: græsk hærfører fra Argos, patr. Tydeiden, søn af Tydeus, sønnesøn af 

Oineus. 
Døden: tager skikkelse dels af en mandlig guddom (Thanatos), dels af en eller 

flere kvindelige guddomme, bror til Søvnguden. 
Eos: Dagningen, morgengryet, morgenens gudinde. 
Erinnys=Erinnyer: Hævngudinder, Rædselsgudinder, Skrækkens gudinder. 
Eumaios: Odysseus’svinehyrde, søn af Ktesios. 
Eurykleia: Odysseus’ amme og husholderske, datter af Ops. 
Eurymachos: en af Penelopes bejlere, søn af Polybos. 
Eurypylos: græsk hærfører fra Thessalien, søn af Eumaion. 
Glaukos: lykisk hærfører, søn af Hippolochos, sønnesøn af Bellerophontes. 
Hades: hersker over Underverdenen, som også kaldes Hades, søn af Kronos og 

Rheia, bror til Zeus, gift med Persephone. 
Hebe: ungdommens gudinde, gudernes tjenestepige, datter af Zeus, gift med 

Herakles. 
Hekabe: dronning i Troja, gift med Priamos, mor til Hektor, Paris, Kassandra og 

mange flere, datter af Dymas. 
Hektor: leder af de trojanske styrker, patr. Priamide, søn af Priamos og Hekabe, 

gift med Andromache, far til Astyanax. 
Helena: datter af Zeus og Leda, søster til Klytaimestra, Kastor og Polydeukes, 

gift med Menelaos, sexuelt forhold til Paris, mor til Hermione. 
Helenos: trojaner, spådomskyndig, søn af Priamos. 
Helios: solgud/solen, søn af Hyperion, far til Kirke, Lampetia, Phaethusa, 

Aietes. 
Hephaistos: gud for håndværk, søn af Zeus og Hera, gift med Afrodite. 
Herakles: helt, der overvinder utallige uhyrer, søn af Zeus og Alkmene, kaldes 

undertiden søn af Amphitryon, sexuelt forhold til Astyocheia, far til 
Tlepolemos, Thessalos, gift med Megara. 

Here (= Hera): søster til Zeus, gift med Zeus, mor til Hebe, Hephaistos, Ares, 
Eileithyer, hjælper/beskytter af grækerne. 

Hermes: gudernes budbringer, gud for hyrder, tyve, handelsfolk mv., uhyret 
Argos’ banemand, søn af Zeus og Maia, sexuelt forhold til Polymele, far til 
Eudoros. 

Hermione: datter af Menelaos og Helena, gift med Neoptolemos. 
Idomeneus: kreternes fører og konge, søn af Deukalion, far til Orsilochos. 
Iris: gudernes - specielt Heras - budbringer, regnbuens gudinde. 



Kalchas: seer og spåmand for grækerne. 
Kalypso: nymfe, datter af Atlas, herskerinde over øen Ogygia. 
Kassandra: trojanerinde, spådomskyndig Apollonpræstinde, datter af Priamos 

og Hekabe. 
Kirke: herskerinde over øen Aia, datter af Helios og Perse. 
Klytaimestra: datter af Tyndareus, søster til Helena, Kastor og Polydeukes, gift 

med Agamemnon, sexuelt forhold til Aigisthos, mor til Orestes, Ifigenia (= 
Iphianassa), Chrysothemis, Laodike/Elektra. 

Kronos: far til Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Demeter og Hestia, gift med Rheia. 
Laertes: far til Odysseus, Ktimene, gift med Antikleia, søn af Arkeisios. 
Leto: sexuelt forhold til Zeus, mor til Apollon og Artemis. 
Meges: græsk hærfører. 
Melanthios: Ithakeser, gedehyrde hos Odysseus 
Menelaos: græsk hærfører og konge fra Sparta, patr. Atreide, søn af Atreus, bror 

til Agamemnon, gift med Helena, far til Hermione. 
Mentor: ven af Odysseus, søn af Alkimos. 
Meriones: græsk hærfører fra Kreta, Idomeneus’ væbner, græsk vagtpost, søn af 

Molos. 
Myrmidonerne: Achilleus’ folk. 
Nausikaa: phaiakerinde, datter af Alkinoos og Arete. 
Nausithoos: konge over phaiakerne, søn af Poseidon og Periboia, far til 

Alkinoos, Rexenor. 
Neleus: søn af Poseidon og Tyro, gift med Chloris, far til Nestor, Chromios, 

Periklymenos, Pero. 
Neoptolemos: søn af Achilleus, hjælper/beskytter af Hermione. 
Nereider: havgudinder, en af dem er Thetis, datter af Nereus. 
Nereus: havoldingen, spådomskyndig, kan forvandle sig, far til Nereiderne, søn 

af Pontos og Gaia. 
Nestor: meget gammel græker, far til Antilochos, Thrasymedes, Peisistratos, 

Echephron, Perseus, Stratios, Aretos, Polykaste, søn af Neleus og Chloris. 
Odysseus: konge over Ithaka, søn af Laertes og Antikleia, gift med Penelope, far 

til Telemachos. 
Okeanos: verdenshavet/gud for verdenshavet, gift med Tethys, far til 

Eurymome. 
Olympen: gudernes bolig;  bjerg i Nordgrækenland. 
Orestes: søn af Agamemnon og Klytaimestra bror til Ifigenia (= Iphianassa), 

Chrysothemis, Laodike/Elektra. 
Orion: jæger, sexuelt forhold til Eos, efter sin død stjernebillede. 
Pallas: tilnavn til Athene. 
Paris: andet navn for Alexandros. 
Patroklos: ven af Achilleus, søn af Menoitios. 
Peirithoos: konge over lapitherne (folk i Thessalien), ven af Theseus. 
Peisistratos: fra Pylos, søn af Nestor. 
Peleus: konge over myrmidonerne, far til Achilleus, gift med Thetis, søn af 

Aiakos. 
Penelopeia (= Penelope): gift med Odysseus, mor til Telemachos, datter af Ikarios. 



Persephoneia (= Persefone): dronning i underverdenen, kaldes også Kore, datter 
af Demeter, gift med Hades. 

phaiaker: indbygger på øen Scherie, hvis konge er Alkinoos. 
Phoibos: tilnavn til Apollon, betyder måske ”klar, strålende”. 
Phoinix: gammel græker, søn af Amyntor, sønnesøn af Orenos, ven af Achilleus. 
Polydamas: trojaner, søn af Panthoos, ven af Hektor. 
Polyphemos (= Polyfem): Kyklop (væsener med kun ét øje), søn af Poseidon og 

Thoosa. 
Polypoites: græsk hærfører, søn af Peirithoos og Hippodameia. 
Poseidon: havets gud, søn af Kronos og Rheia, bror til Zeus, Hera mfl., far til 

Polyphemos, Nausithoos, Neleus, Pelias, Otos, Ephialtes, hjælper/beskytter 
af grækerne. 

Priamos: konge i Troja, søn af Laomedon, sønnesøn af Ilos, gift med Hekabe, far til 
50 sønner og døtre bl.a. Hektor, Alexandros (= Paris), Laodike, Polites, 
Antiphos, Demokoon, Chromios, Echemon, Helenos, Gorgythion, 
Kebriones, Isos, Dorylkos, Demophobos, Medesikaste, Kassandra, 
Lykaon, Polydoros, Agathon, Antiphonos, Dios. 

Sarpedon: lykisk hærfører, søn af Zeus og Laodameia. 
Sthenelos: græsk hærfører fra Argos, Diomedes’ svend, søn af Kapaneus. 
Thaltybios: Agamemnons sendebud/svend. 
Teiresias: blind thebansk sandsiger. 
Telemachos: søn af Odysseus og Penelope. 
Teukros: græker, søn af Telamon, bror til Aias den Store. 
Themis: gudinde for ret og retfærdighed. 
Theoklymenos: seer, søn af Polypheides. 
Theseus: søn af Aigeus, ven af Peirithoos. 
Thetis: nereide, mor til Achilleus, gift med Peleus, datter af Nereus. 
Thrasymedes: vagtpost for grækerne, søn af Nestor. 
Thyestes: bror til Atreus, far til Aigisthos. 
troer: trojaner, indbygger i Troja. 
Zeus: himmel- og torden-gud, hersker over de olympiske guder, guders og 

menneskers fader, patr. Kronide, Kronion, søn af Kronos og Rheia, bror til 
Hades, Poseidon, Hera, Demeter og Hestia, far til Athene (uden moder), 
gift med Hera, derved far til Ares, Hebe, Hefaistos, sexuelt forhold til Leto, 
derved far til Apollon, Artemis, sexuelt forhold til Maia, derved far til 
Hermes, sexuelt forhold til Semele, derved far til Dionysos, sexuelt forhold 
til Alkmene, derved far til Herakles, sexuelt forhold til Danae, derved far til 
Perseus, sexuelt forhold til Demeter, derved far til Kore, sexuelt forhold til 
Ixions’ kone, derved far til Peirithoos, sexuelt forhold til Laodameia, 
derved far til Sarpedon, sexuelt forhold til Leda, derved far til Helena, 
Polydeukes, sexuelt forhold til Phoinix’ 2. datter, derved far til Minos, 
sexuelt forhold til mange flere og derved far til mange flere 


