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Billederne på Hobybægrene (3)

Filoktet og den berømte bue
En dag kom den græske helt Filoktet forbi den døende gud Herakles. Herakles bad Filoktet
om at sætte ild til det bål, han skulle brændes på. Som tak for dette ville han give Filoktet
en berømt bue. Filoktet gjorde det, han blev bedt om. Derefter drog han så mod byen
Troja, hvor der var krig. På vejen blev han bidt af en slange, men såret ville ikke heles, og
det stank forfærdeligt. Smerten var så stor, at hans skrig kunne høres over hele den græske
flåde, og det blev for meget for de andre krigere. Hærføreren befalede, at Filoktet skulle
efterlades på den øen Lemnos, hvor han levede 10 år som eneboer.
I mellemtiden prøvede den græske flåde at indtage Troja. Men guderne fortalte, at krigen
ikke kunne vindes, uden den berømte bue, som Filoktet havde fået. Helten Odysseus og
hans ven Diomedes drog derfor mod øen Lemnos, for at overtale Filoktet til at rejse med til
Troja. Men dette ville Filoktet ikke, da det var Odysseus, der sagde til hærføreren, at han
skulle efterlades på øen.
Som du kan se på bægeret vælger Odysseus i stedet at snyde Filoktet. Han får med list fat i
den berømte bue, som han i smug rækker til sin ven Diomedes.
Den anden side af bægeret viser Filoktet 10 år tidligere, da han blev bidt af slangen. Såret i
foden vaskes af hans venner, mens slangen smutter ned i sit hul.

Akilleus’ vrede
Da den græske flåde var i krig mod byen Troja, kæmpede den græske helt Akilleus for grækerne og kongesønnen Hektor kæmpede for trojanerne. Hektor dræbte ved en fejltagelse
Akilleus’ bedste ven, og Akilleus besluttede at hævne sin vens død. Efter lang tids kamp fik
Hektor et spyd i halsen, og han var døende. Derfor bønfaldt han Akilleus om ikke at blive
efterladt som føde for de vilde dyr, men at hans lig blev givet til hans gamle forældre, så de
kunne begrave ham. Men Akilleus var hård og sagde: “I min rasende vrede har jeg lyst til at
hugge dit kød i stykker og æde det råt, for al den sorg du har forvoldt mig”. Akilleus trak
nogle læderremme gennem Hektors ankler og spændte liget fast til sin stridsvogn. Han
kørte ind i grækernes lejr med Hektors krop slæbende i støvet. Om natten sneg Hektors far,
kong Priamos, sig ind i teltet til Akilleus, og bønfaldt ham om at få lov til at begrave sin
søn.
På bægeret kan du se, hvordan Hektors far knæler foran Akilleus og tigger om at få Hektors
lig udleveret, så de kan begrave ham. Det vigtigste billede på dette bæger er scenen, hvor
den gamle konge knæler foran Akilleus og kysser hans hånd.
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På den anden side af bægret kan du se sovende græske soldater i deres græske lejr.
Stormanden fra Hoby-graven har sikkert ikke kendt noget til de græske guder. Han vidste
nok ikke, hvem figurerne på bægrene var, og måske har han forestillet sig at det var ham
selv, den gamle konge knæler for.

Redaktion:
Merete Staack
Tekst: Anne Kjær Snitgaard
Foto:
Nationalmuseet
Layout:
Hans Peter Boisen
/Skoletjenesten

