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FORL AG ET W UN D ER BU C H

SAP P H O F P A S

Katalogets forsidebillede er et fotografi af Peter Brandes optaget i 1992 i
det antikke Claros, som ligger nær Middelhavet i Lilleasien ikke langt fra
Pergamon og heller ikke langt fra øen Lesbos. I Claros var et tempel rejst
for Artemis omkring den tid, da Sapfo levede. Stedet var ligesom Delfi et
orakelsted. Søjlen på fotografiet er et fragment fra Artemishelligdommen
og gemmer i sit fragment på et orakelsvar!

SAPPHO F P A S
P E T E R B R A N D E S    M I L L E S Ø N D E R G A A R D

Bagsidebilledet, Som var kommet fra himlen, er en stor stofcollage af Mille
Søndergaard skabt specielt til Sappho / Sapfo udstillingen. Collagen mimer
med sine brudstykker af papir- og stofelementer Sapfos digte i sin fragmenterede form. Trykte og præfabrikerede billedlige fragmenter af både
stof, plastik og papir udfordrer den antikke ikonografi og refererer til en
proces over tid; fortid, nutid og alt det, der ligger imellem, som det filter
hvorigennem vi erfarer Sapfos poesi.
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S A PPHO/S A PF O
Rasmus Sevelsted

Sappho levede i byen Mytelene på den græske ø Lesbos omkring år 600 f.Kr. Hendes digte viser
os en verden af venskab, begær og savn blandt øens kvinder, og de giver os et indblik i familieliv
og bryllupper, musik og sang, ritualer og bønner. Digtene har også referencer til tidens politiske
forhold på Lesbos, hvor aristokratiske familier kæmpede om magten.
I dag findes Sapphos digte kun i stærkt fragmenteret form. De kan inddeles i 2 grupper:
offentlige og personlige. De personlige digte er de bedst kendte. Her hører vi om Sapphos
brødre, hendes mor, hendes nære veninder, nye og gamle erotiske forbindelser. Den offentlige
poesi består af religiøs digtning, især bryllupshymner, der er skrevet som lejlighedsdigtning til
bestemte brudepar og opført af kor som en del af bryllupsritualet.
Sappho har siden antikken været kendt for sine erotiske kærlighedsdigte til andre kvinder.
Disse erotiske digte antyder en kreds af kvinder, der synes at have været knyttet sammen på
forskellige måder, men det er aldrig klart hvordan. Der har været spekuleret meget over Sapphos rolle i forhold til de kvinder, der nævnes. Har hun været en slags lærer eller korleder for
unge kvinder, eller henvender hendes digte sig snarere til jævnaldrende veninder? Spørgsmålet
er nært knyttet til spørgsmålet om hendes seksualitet: Forskere har forskellige teorier om udbredelsen af homoseksuelle forhold på Lesbos.
Disse spekulationer er ikke nye. Siden antikken har man skabt en mængde historier om Sappho, der tydeligvis alle er et forsøg på at skabe en biografi ud fra hendes digte, ofte på baggrund
af misforståelser og fejllæsninger. Flere af de antikke vidnesbyrd fortæller om ting, vi stadig kan
læse i hendes digte: hendes forelskelser, hendes forældre og hendes brødre. De nævner desuden
en mand og en datter ved navn Kleis, men i dag ved vi, at historierne om Sapphos mand er
senere tiders opdigtninger, og det er usikkert, om Kleis, der nævnes i to fragmenter, faktisk er
Sapphos datter eller måske snarere en erotisk forbindelse eller en slave.
Når Sapphos person har tiltrukket sig så megen opmærksomhed, skyldes det utvivlsomt, at
den stemme, vi hører i digtet, er usædvanligt personlig. Men paradoksalt nok er denne personlighed forbundet med en høj grad af anonymitet. I modsætning til de fleste andre græske digtere
beskriver hun sjældent konkrete begivenheder eller personer, og hun afslører ikke detaljerne i
sit liv eller sine forhold. Og måske er hendes evne til at tale direkte og personligt til os på tværs
af tid nært knyttet til denne evne til at beskrive følelser, begær og tanker løsrevet fra deres
historiske kontekst og anledning.
MILLE SØNDERGAARD
smukke ting, 2020
Fotopolymertryk, 38x36 cm
(Jeg er grønnere end græs. Fragmenter af Sapfo, 2020)
Tilh. kunstneren
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 MILLE SØNDERGAARD
sødbitre kryb, 2020
Fotopolymertryk, 39x35 cm
(Jeg er grønnere end græs. Fragmenter af Sapfo, 2020)
Tilh. kunstneren

 MILLE SØNDERGAARD
Eros, 2020
Fotopolymertryk, 53x39 cm
(Jeg er grønnere end græs. Fragmenter af Sapfo, 2020)
Tilh. kunstneren
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H A M , DU G I V E R L OV T I L AT S I D DE NÆ R D IG
Thøger Larsen som Sapfos gendigter og oversætter
Bo Larsen
Rektor på Lemvig Gymnasium
Det nu, som dryppede til os ned,
det spejler den evige evighed,
en dråbe så frodig og sommerblå,
som somre, den syngende Sapfo så.

Ukendt fotograf
Fotografi af Thøger Larsen.
Tilh. Lemvig Museum

I 1920’ernes Lemvig gav Thøger Larsen dansk stemme til Sapfos digte. Sapfo fik i Thøger Larsen
en digter som oversætter, og digteren holder sig ikke i baggrunden.
Claus Engstrøm og Holger Friis Johansen viser i Klassikerforeningens genudgivelse af Sapfos
digte (1995), at oversættelserne i højere grad bør kaldes gendigtninger end filologisk præcise oversættelser, skønt Thøger Larsen bestræbte sig på en filologisk tilgang til teksten. Oversættelserne,
som jeg med respekt for den oprindelige udgave vover at kalde dem, udkom løbende i Thøger Larsens eget tidsskrift Atlantis. Var den filologiske tilgang besværliggjort af, at Thøger Larsen ikke var
klassisk filolog, men autodidakt sproglærd og kastede sig ud i studiet af græsk udrustet med realeksamen og et arsenal af ordbøger og grammatikker, fandt Sapfo til gengæld i Thøger Larsen også en
gendigter, som kunne give hende en frisk og original stemme i samtiden. Thøger Larsen bevægede
sig heller ikke længere væk fra den græske original, end at digtene i dag er udgangspunkt og referenceramme for såvel filologiske oversættelser som moderne gendigtninger.
Bøger til studierne kunne han blandt andet låne gennem hustruen Thyras bror Christian Paludan, og rammen var arbejdsværelset, kaldet Buret. Arbejdsværelset står stadig, som da Thøger
Larsen sidste gang rejste sig fra studierne, takket være Lemvig Museums indsats for at bevare
værelset intakt. På en reol bag skrivebordet finder man to uanselige notesbøger, som har været
Thøger Larsens primære arbejdsredskaber. Han støtter sig til J.M. Edmonds’ dengang spritnye
Loeb-udgave med græsk lyrisk poesi, Lyra Graeca og Jakob Stählins langt mindre Sapfo-udgave
fra 1734. Edmonds’ udgave præsenterede som den første alle de nyeste Sapfo-fragmenter, som
dukkede op i Ægyptens sand i slutningen af 1800-tallet og frem. I 1897 dukkede de første græske
tekster op i udgravningen ved Oxyrhynchus, og i 1914 blev de første Sapfo-fragmenter udgivet
og altså samlet i Edmonds’ udgave af græsk lyrik fra 1922, som bliver Thøger Larsens indgang
til Sapfo. Begge tekstudgaver er overskrevet i hånden med omhyggelig og nydelig håndskrift og
er suppleret med en notesbog med gloser til fragment 1, og både notesbøger og den udgivne
tekst vidner om at Larsen har haft filologiske ambitioner. Læser man Sapfos Digte med den
græske tekst i hånden, er det dog tydeligt at digteren giver sit besyv med, hvilket vi nu skal se.
De seneste år har vi fået en stribe oversættelser og gendigtninger af Sapfo, og alle forholder sig
med god grund til Thøger Larsens Sapfos Digte, hvor Sapfo får stemme med en patos og lidenskabelighed, som har et ganske andet udtryk i den græske tekst. Hør blot starten på første fragment:
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PETER BRANDES
Maja/Sappho, 2015
Radering 50x39 cm
Tilh. Galerie Moderne Silkeborg
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Katalogets forsidebillede er et fotografi af Peter Brandes optaget i 1992 i
det antikke Claros, som ligger nær Middelhavet i Lilleasien ikke langt fra
Pergamon og heller ikke langt fra øen Lesbos. I Claros var et tempel rejst
for Artemis omkring den tid, da Sapfo levede. Stedet var ligesom Delfi et
orakelsted. Søjlen på fotografiet er et fragment fra Artemishelligdommen
og gemmer i sit fragment på et orakelsvar!

SAPPHO F P A S
P E T E R B R A N D E S    M I L L E S Ø N D E R G A A R D

Bagsidebilledet, Som var kommet fra himlen, er en stor stofcollage af Mille
Søndergaard skabt specielt til Sappho / Sapfo udstillingen. Collagen mimer
med sine brudstykker af papir- og stofelementer Sapfos digte i sin fragmenterede form. Trykte og præfabrikerede billedlige fragmenter af både
stof, plastik og papir udfordrer den antikke ikonografi og refererer til en
proces over tid; fortid, nutid og alt det, der ligger imellem, som det filter
hvorigennem vi erfarer Sapfos poesi.
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