Sejrens triumf – Norden i skyggen af det romerske imperium

Hobybægrene (3)

Fundhistorie
Hoby-graven er en 2 meter dyb grav fra
ældre romersk jernalder, fundet ved
Hoby på Lolland. Graven indeholdt
skelettet af en midaldrende mand,
samt gravgenstande af meget høj
kvalitet, som stammer fra det sydlige
Italien. Udover de fine sølvbægre,
indeholdt graven nogle bronzekar, og et
stort fad, hvorpå der var stillet en
kasserolle, en stor kande samt resterne af
en spand.
Endvidere bestod gravudstyret af
personlige genstande, som en kniv,
bennål, et bronzebæltespænde og 2
guldfingerringe. Ud fra gravudstyret kan
graven dateres til tidligt i det 1. årh. e.
Kr., og det kostbare drikkeudstyr må være
kommet til Norden, som forløber for den
brede strøm af romersk import der snart fulgte.
Figurer fra Hoby-bægrene
Figurerne på Hobybægrene stammer fra den græske sagnhistorie.
Akilleus: Søn af kong Peleus af Thessalien og havnymfen Thetis. Akilleus blev født
dødelig, men hans mor ønskede ham udødelig. Derfor dyppede hun sin nyfødte søn i floden Styx, hvilket skulle have den tilsigtede virkning. Hælen, hvor Thetis havde holdt ham,
forblev imidlertid sårbar,og det var også der, han senere hen blev ramt af en forgiftet pil og
dræbt.
Filoktet: Græsk helt og søn af den thessaliske kong Poias. Han blev berømt for mange
gerninger, men bedst kendt er han dog for at indgå i sagnet om Herakles’ berømte bue,
som fortælles på elevsiden.
Herakles: Herakles var den største græske helt. Hans far var guden Zeus og hans mor,
kongedatteren Alkmene. Herakles blev lige fra fødslen hadet af Zeus’ kone, Hera. Zeus var
nemlig stolt over sit nye barn, og han ville gøre ham til konge over Mykene, hvilket Hera
ved list fik lavet om på. Hera fik Herakles gift med en kongedatter fra Theben, men hun
bar stadig nag, og var stadig lige jaloux. Hera gjorde Herakles sindssyg, så han dræbte sin
kone og børn. Da han kom til sig selv igen, kunne han benådes, hvis han udførte de
berømte 12 arbejder.
Herakles var udstyret med en utrolig tapperhed, hårdhed, udholdenhed, samt et godt
humør. Han tog ofte de svages side og var meget gavmild. På trods af Heras had til ham,
var han alligevel elsket og beundret overalt i den antikke verden.
Odysseus: Konge og klassisk græsk helt med blondt hår, store talegaver og sans for retskaffenhed. Den græske forfatter Homer har skrevet om ham i Iliaden og Odysseen. Odysseus
havde sit hjem på øen Ithaka ved Grækenlands vestkyst. Han var gift med Penelope og

havde sønnen Telemachos. Han var tro mod sine guder – især Zeus og Athene, som han
ofte ofrede til ,og de hjalp ham op til flere gange. Odysseus var snedig, ihærdig, selvbevidst,
tålmodig og nysgerrig og særlig kendt er hans 7 år lange rejse hjem fra slaget ved Troja,
hvor han går flere prøvelser igennem for til sidst at komme hjem til sin hustru Penelope.
Troja: (Ilion el. Ilios) Navn på en by, der lå ved Hellesponten. Dardanos fra Italien grundlagde en by for foden af Ida-bjerget, som han kaldte Dardania. Dardanos sønnesøn, Tros,
udstrakte området til sletterne, hvis befolkning fik navnet trojanerne. Den yngste søn, Ilos,
blev hersker, og derfra kommer Trojas andet navn.
En af de største begivenheder i den græske mytologi er det 10 år lange slag ved Troja.
Denne krig blev forsaget af de 3 gudinder Hera, Pallas Athene og Afrodite.
Stridsspørgsmålet gik på hvem der var den skønneste af de 3. De besluttede sig til at den
Trojanske prins Paris skulle afgøre det, og Afrodite vandt, fordi hun havde lovet ham verdens skønneste kvinde. Den skønneste kvinde var Hélena, som allerede var gift med
Meneláos. Han blev naturligvis vred, da Paris hentede Hélena til Troja. Menelaos samlede
den almægtigste græske hær, der drog til Troja for at kæmpe. Blandt disse krigere var Zeus’
søn Akilleus, der indledningsvis nægtede at kæmpe, da hærføreren Agamemnon havde taget
hans kvinde fra ham.
For at besejre trojanerne skulle grækerne bl.a. have fat i Herakles’ berømte bue, men dét
der gjorde udslaget, var den berømte trojanske hest, hvori næsten hele den græske hær
befandt sig. Den enorme træhest blev smuglet ind i Troja. Krigerne kunne derefter springe
ud af hesten og vinde slaget indefra.
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