
En antik satyr i Thorvaldsens Samling
A f Helle Salskov Roberts

Thorvaldsen havde udpræget sans for kvalitet også 

hos andre kunstnere, hvilket bl.a. hans betydelige 

sam ling a f  græske vaser vidner om. Det gjaldt også, 

når han på sin vej stødte på brudstykker a f  større 

kar.

Et ret kendt eksem pel herpå er et stort frag

m ent m ed to sm ukke profiler a f  havets guder m alet 

a f  Altam ura-m aleren, en a f  de store kunstnere fra 

Athen fra den tid lig-klassiske tid .1

Et andet betydeligt stykke er m indre kendt, 

længe kun publiceret i en stregtegning fra 1829, der 

er blevet gentaget et par gange.2 Fragm entet stam 

m er fra  et stort b landingskar til vin og vand, sand

synligvis a f  den form , der kaldes en kalyx-krater. 

D iam eteren på det hele kar har været ca. 43,5 cm, og 

højden sandsynligvis det sam m e. Sådanne kar an

vendtes i det antikke G ræ kenland til sym posier, 

dvs. fester med indtagelse a f  D ion ysos’ gode gaver, 

ofte afholdt privat for at fejre bestem te begivenhe

der, f.eks. sejr i en konkurrence i dram a eller m usik,

eller også mere officielt i forbindelse med de store 

religiøse fester, h vo ra f m ange havde tilknytning til 

D ionysoskulten.

Dette forklarer, at så m ange a f  de frem stillede 

scener på disse store b landingskar viser vinguden 

og hans følge. Således også på det rødfigurede frag

m ent, der fangede Thorvaldsens interesse (fig. 1).

M ed sikker hånd er der m alet en nøgen satyr 

med vedbendkrans om  hovedet, kort krøllet hår og 

skæg, der til dels er gengivet 1 fortyndet glansfarve, 

der således gør stregen lysere. Det satyragtige er

Fig. i. Lyrespillende satyr. Fragment a f  attisk rødfiguret krater. Brændt 1er. H. 16,8 cm; 1. 28,6 cm; oprindelig 
diameter a f mundingsrand ca. 43,5 cm. Ca. 440-430 f.Kr. Thorvaldsens Museum. H 597.
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Fig. ia. Profiltegning a f  fig. i. 
Tegnet a f  Cecilie Brons.



Fig. 2. Satyr og Dionysos. Detalje a f  attisk rodfiguret kalyx-krater 
(se fig. 3). Staatl. Antikensammlungen und Glyptothek, München.

frem hævet ved dyreøret, der vender frem ad. H ans 

læber er let adskilte, hvilket antyder, at han synger. 

Han akkom pagnerer sig selv ved at slå på  sin syv- 

strengede lyre m ed et plektron, som  han holder i 

højre hånd.

Bag ham  ser m an lidt a f  D ionysos, der holder 

om  sin thyrsosstav, hvis øverste ende er om viklet 

med hjerteform ede vedbendblade. I hvid m atfarve 

er der angivet fine slyngtråde. A f  gudens hoved ses 

kun et parti a f  håret og en løkke a f  det brede bånd, 

der ofte er løst bundet om  håret, som  her falder 

ned over hans skulder i lange lokker, hvis nederste 

dele er m alet 1 den fortyndede glansfarve. Sku ld e

ren og lidt a f  arm en er dækket a f  gudens alm inde

lige dragt chitonen. M ellem  karrets øverste bort 

med skråtstillede palm etter og den spillende satyr 

er der i den lyse m atfarve m alet en indskrift: 

D IT H Y R A M P H O S , der nok er den vigtigste 

grund  til, at m an såvel i 1829 som  i 1986, hvor det 

store m ytologiske leksikon var kom m et til bogsta

vet D, interessserede sig for fragm entet.3

N aturligt nok antog m an først, at navnet hørte 

til satyren, som  det står lige over. Der kendes dog 

ingen andre eksem pler på dette som  satyrnavn. En

anden m ulighed er, at det refererer til D ionysos, der 

undertiden har det som  tilnavn, bl.a. anvendt a f  

Eurip ides 1 »Bacchanterne«.4

Den mere alm indelige stavem åde er ditbyrambos, 

m en vekslen m ellem  det aspirerede p  (pb) og b er ik 

ke så usædvanlig. Et andet eksem pel er det græske 

tbriambos, der kendes som  latin triumphus og dansk 

trium f.5

D ithyram be betegner i øvrigt en dans, der ledsa

ger frem førelsen a f  et digt med m ytologisk emne ved 

nogle religiøse fester. A f  denne litterære genre er 

der kun bevaret m eget lidt, men den har utvivlsom t 

haft betydning i udviklingen a f  den græske dram a

tiske tradition .6

Satyren, som  det problem atiske navn står over, 

har en nøje parallel på en fu ldstæ ndig bevaret 

kalyx-krater i M ünchen (fig. 2). Satyren har sam m e 

profil med let åbne læber, det frem adrettede øre, 

sam m e hår og skæg og sam m e kraftige hånd, der 

holder plektret. De har også begge sam m e lille op 

stoppernæse, m en det er et fællestræk for alle saty

rer. I øvrigt har denne satyr det meget sigende navn 

S M O S  (Sim os), der på græsk netop betyder opstop

pernæse eller fladnæse.

E N  A N T I K  S A T Y R  I T H O R V A L D S E N S  S A M L I N G  9 5



Fig. 3. Større detalje a f kalyx-krateren fig. 2. Brændt 1er. Total h. 36 cm; diam. a f m unding 37 
cm. Ca. 440-430 f.Kr. Staatl. Antikensammlungen und Glyptothek, München, inv. 2384. 
Efter A. Furtwängler und K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei, München 1904-1932, pi. 7.

Bag satyren følger D ionysos, som  Thorvaldsen- 

fragm entet kun har en meget beskeden del af, men 

dog er thyrsosstaven m ed den meget karakteristi

ske hånd bevaret. På M ünchen-karret findes hele 

D ionysosskikkelsen, som her har sit alm indelige 

navn, hvorunder der står den sædvanlige hyldest til 

skønhed og perfektion KALOS. Han ser sig tilbage 

m od en ung skæ gløs rytter på et m uldyr. Denne 

har ingen navnepåskrift, men er karakteriseret ved 

sit værktøj, en tang, der holder et stykke hvidglø

dende trækul. Hermed er han identificeret som 

håndvæ rkerguden H ephaistos (fig. 3 ) 7

Som  på Thorvaldsen-fragm entet er der under 

m undingsranden en frise a f  skråtstillede palm etter, 

der næsten er en standard-bort på kalyx-kraterer.

Thorvaldsens fragm ent stam m er utvivlsom t fra 

et kar, der havde en tilsvarende scene, som  viser D io

nysos, der bringer H ephaistos tilbage til Olympen.

Forhistorien er, at H ephaistos var blevet kastet 

ned fra det høje Olym pen a f  sin m oder Hera, som  

ikke kunne acceptere, at hendes søn havde m isdan

nede fødder. Denne episode er ikke meget om talt i 

den græske litteratur, men der findes dog et par ver

selinier herom  i H om ers Iliades 18. sang, v. 395 ff., 

hvor H ephaistos udtrykker sin bitterhed og vrede 

m od sin m oder og nævner sit handicap som  g ru n 

den til Heras handling. Der hentydes også hertil i 

den hom eriske hym ne til den pythiske A pollon, v. 

316-318.

Fig. 4. Ridende Hephaistos. Korinthisk amphoriskos. 
Brændt 1er. H. 11,5 cm. Omkr. 575 f.Kr. Athen, Natio
nalmuseet, inv. 664. Efter JH S  LXXXV, 1965, pl. XXIV.
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Fig. 5. Gudinden Fiera fastholdt til sin trone. Detalje a f  attisk rodfiguret volutekrater, 
malet a f Polion. Brændt 1er. H. a f hele karret 57 cm. Ca. 420 f.Kr. Ferrara Museum, grav 
127, Valle Trebba. Efter StEtr Suppl. 25, pl. XII,2.

D a H ephaistos var blevet voksen, udnyttede 

han sine fæ rdigheder som  sm edegud til at skabe en 

guldtronstol, som  han sendte til sin ukæ rlige m o

der. Det særlige ved stolen var, at den, der satte sig 

i den, ikke kunne rejse sig igen, men blev fastholdt 

a f  usynlige lænker. Sådan  ville H ephaistos straffe 

Hera. Hverken selveste Zeus, O lym pens hersker, 

eller nogen a f  de andre guder kunne befri Hera. Et 

fragm ent a f  den tidlige græske digter A lkaios hen

tyder til denne pinlige situation .8

Lidt fyldigere fortæ lles h istorien a f  Pausanias i 

hans rejsebeskrivelse fra  det 2. århundrede e.Kr. I 

A then-afsnittet fortæ ller han om  m alerier i hellig

dom m en for D ionysos ved foden a f  Athens Akro- 

polis. Her var m otivet, at H ephaistos blev bragt til

bage til O lym pen a f  D ionysos, der havde benyttet 

sit specielle virkem iddel, vinen, til at få  H ephaistos 

overtalt til at kom m e m ed tilbage til O lym pen for 

at ophæve fortryllelsen a f  stolen. M alerierne fand

tes form entlig  1 den yngre helligdom  for D ionysos, 

der sandsynligvis stam m er fra m idten a f  det 4. 

århundrede f.Kr.9

I den billedlige tradition forekom m er en frem 

stilling a f  historien på François-krateren, et stort 

kar, der ofte kaldes en illustreret håndbog i den 

græske m ytologi, fra om kr. 570 f.Kr. Her føres He

phaistos med tydelig navnepåskrift a f  D ionysos 

frem  m od Zeus og Hera, der begge sidder på tron 

stole. H ephaistos’ m isdannede fødder er antydet 

ved, at de vender til hver sin side. Bag H ephaistos 

på m uldyret kom m er D ion ysos’ følgesvende, én 

med vinsæ k på ryggen, en anden spillende på fløjte. 

Bag Heras forheksede trone knæler krigsguden 

Ares, der forgæves har forsøgt at befri H era.10

På en om trent sam tidig ganske lille am for fra 

K orinth  er H ephaistos’ deform itet endnu tydelige

re m arkeret m ed den sidelæns siddende H ephais

tos. H ans berusede tilstand er angivet ved, at han 

svinger et stort drikkehorn, (fig. 4).11

En noget senere frem stilling fra den klassiske 

periode er m alet a f  Polion om kr. 420 f.Kr. Her vises 

O lym pens dronnin g Hera m ed scepter, stadig sid 

dende i en tronstol udsm ykket med vædderhoved 

og palm ette og med en vifte, der føres a f  en fugle

kvinde, en sirene, der altid antyder noget mystisk- 

uhyggeligt. Heras skikkelse er set forfra, men hen

des fødder er vendt hver sin vej, ikke gengivet i fo r

kortn ing forfra, som  kunstnerne på dette tids

punkt norm alt ville gøre.12 Det er sikkert helt be

vidst en antydning a f  Heras vanskelige situation 

(fig. 5). I en anden del a f  billedet ses den berusede 

H ephaistos, der ikke selv er i stand til at stå op,
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Fig. 7. Komisk skuespiller i rollen som Hephaiscos, 
her kaldet Daidalos. Detalje a f  fig. 6. Forf. foto.

Fig. 6. To krigere kæmper foran Hera, der sidder 
bundet til sin trone. Rødfiguret kalyx-krater fra 
Apulien i det græske Syditalien. Tilskrevet Varrese- 
maleren. Brændt 1er. H. 37,8 cm. Ca. 350 f. Kr. British 
Museum F 269 (1772.3-20,33). Forf. foto.

men bliver støttet a f  en satyr, m edens en liggende 

D ionysos ser til, vel vidende, at hans »medicin« har 

virket og H ephaistos vil løse de usynlige lænker.13 

Som  belønning bliver han atter optaget blandt de 

olym piske guder og får tilm ed A frodite, skønhe

dens og kæ rlighedens gudinde, til hustru, et ele

m ent, der allerede er henvist til på François-krate- 

ren med navnepåskrifter.

Som  så m ange h istorier i den græske m ytologi 

er også denne gjort til genstand for dram atisk 

behandling. Fra Sicilien, der var præget a f  de m an

ge græske kolonier, kendes kom edieforfatteren Epi- 

charm os fra om kr. 500 f.Kr. En bevaret titel hedder 

»H aphaistos eller »Festdeltagerne« (Kom astai) og

Fig. 8. Komisk skuespiller i rollen som krigsguden 
Ares, her kaldet Eneyalios. Detalje a f fig. 6. Fork foto.
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en attisk forfatter Achaeus fra Eretria skrev et satyr

spil med titlen »H ephaistos«. Selvom  teksterne er 

gået tabt, er titlerne i sig selv er vidnesbyrd om  in

teressen for emnet.

I det græske Syditalien  blom strede der i det 4. 

århundrede f.Kr. stadigvæ k en livlig teatertradition 

med kom iske opførelser på interim istiske træsce

ner, hvor skuespillerne optrådte med m asker og var 

iført groteske kostum er, og disse opførelser har sat 

sig spor i den billedlige tradition. På en kalyx-kra- 

ter fra Apulien fra om kr. 350 f.Kr. ser m an tre figu

rer på en scene, der hviler på lave træsøjler og med 

en trappe, der fører op til scenen. I m idten sidder 

en kvinde i en rigt udsm ykket lænestol. H un holder 

et scepter og er desuden tydeligt betegnet m ed sit 

navn Hera, der er skrevet over hendes hoved. Til 

venstre for hende angriber en kriger m ed sin lanse 

en m odstander, der er placeret til højre for Hera. 

Krigeren til venstre (fig. 7) bærer et løstsiddende tri

kot med ærm er og bukseben og er udstoppet med 

en pude på maven. Udover sin lanse bærer han 

hjelm og skjold. Over ham  er m alet D A ID A L O S, 

der er navnet på »kunstens fader« og derfor også 

kan bruges om  kunsthåndvæ rkerguden H ephais

tos, der har sm edet Heras stol. H ans m odstander 

(fig. 8), der bærer sam m e kostum e, ses fra en lidet 

flatterende vinkel bagfra. Trods den store hjelm  

med fjer og skjoldet m ed en løve som  mærke ser 

han ikke ud til at klare sig godt. Han har påskriften  

E N E Y A L IO S , der er et tilnavn til krigsguden Ares, 

som  ifølge m yten ikke form åede at løse Heras læ n

ker.14

Det er åbenbart situationen før den lykkelige 

slutning, der her respektløst skildres. H ephaistos 

dem onstrerer sin m agt, og Ares m å trække sig til

bage. Kun D ionysos ved, hvordan H ephaistos kan 

bringes til at opgive sin vrede m od sin m oder og 

bryde de usynlige lænker. Det er det, der er bag

grunden for de m ange frem stillinger a f  »H ephais

tos bringes tilbage til O lym pen a f  D ionysos«.

Det populære m otiv kunne varieres på m ange 

måder. Frem stillinger fra begyndelsen a f  det 6. 

århundrede f.Kr., både fra K orinth  og Athen, har 

oftest alle elementerne: H ephaistos på m uldyret, 

D ionysos og et broget udvalg a f  hans følge med 

m usicerende satyrer. M en undertiden valgte vase

m alerne at forenkle kom positionen til et par a f  

figurerne, som  det f. eks. er sket på en kalyx-krater

a f  A ltam ura-m aleren fra om kr. 470 f.Kr., hvor kun 

en enkelt flojtespillende satyr repræsenterer D io

nysos, og interessen ellers sam les om  H ephaistos, 

der sidder sidelæns på sit m uldyr.15

Det særlige træk kan han have lånt fra den lidt 

ældre Kleophrades-m aler, en anden a f  det tidlige 5. 

århundredes store kunstnere.16 Kleophrades-m ale- 

ren har også brugt m otivet på en anden kalyx-kra

ter, hvor H ephaistos sidder mere alm indeligt over 

skrævs på sit m uldyr.17 D ion ysos’ følgesvende saty

rerne spiller på såvel dobbeltfløjte som lyre og ki- 

thara.

A ltam ura-m aleren har også givet det større 

instrum ent kitharaen til en satyr på endnu en 

kalyx-krater. Her er såvel D ionysos som H ephaistos 

til fods. D ionysos, der er placeret centralt i scenen, 

trækker den m odstræ bende H ephaistos a f  sted. S a 

tyren er iført specielle, korte bukser, der tydeligt 

viser, at det er en opførelse a f  et satyrspil, der har 

inspireret m aleren.18

I den senere klassiske periode har Kleophon- 

m aleren om kr. 420 f.Kr. vist en anden gående He

phaistos, der allerede er så m eget under D ion ysos’ 

indflydelse, at han m å støttes a f  en lille satyr, m e

dens D ionysos leder optoget og en anden satyr ku r

tiserer en m ænade.19

En pudsig kom bination a f  elem enterne findes 

på en klokkekrater i British  M useum . Her er det 

D ionysos selv, som  har behov for støtte, m edens en 

m ænade med fakkel lyser for ham , og H ephaistos 

på sit m uldyr kigger tilbage efter ham.

Dette kar har i øvrigt haft en forunderlig  skæ b

ne. Det tilhørte engang Sir W illiam  H am ilton, den 

engelske am bassadør i N apoli, hvis stilling gav ham 

de bedste m uligheder for at skabe en betydelig 

antiksam ling, som han dog på et tidspunkt ønske

de at sælge til British  M useum . Det skib, der sku l

le bringe tingene til England, led im idlertid  sk ib

brud, og de m ange græske vaser m.m. lå på havets 

bund i næsten to hundrede år, indtil det lykkedes 

at lokalisere vraget a f  H M S C olossus og bringe en 

del a f  lasten op i lyset. Dette kar er nu restaureret, 

men har naturligvis lidt noget. Der eksisterer lykke

ligvis en tegning fra 1790erne, der har h julpet kon- 

servatorerne.

Som m e tider er det D ionysos, der dom inerer sce

nen, og H ephaistos er helt udeladt, som  på en vel
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Fig. 9. Dionysos omgivet a f fløjtespillende satyr og mænade. Attisk rødfiguret kalyx-krater, tilskrevet »Chrstie- 
maleren«. Brændt 1er. H. 38 cm; diam. a f m unding 38 cm. Ca. 440-430 f. Kr. Cambridge Fitzwilliam Museet, inv. 
10/17. F o rf foto.

bevaret kalyx-krater i C am bridge Fitzw illiam -M u- 

seet (fig. 9).21 D et er dog den sam m e D ionysos- 

figur, der ser sig tilbage, som  er m alet på den fu ld 

stændige scene på krateren i M ünchen (fig. 3), og 

ligeledes på endnu en kalyx-krater i Louvre (fig. 

io).22

Endvidere findes også den spillende satyr på 

begge disse kar, og såvel D ionysos som  satyren går

igen på en klokkekrater i W ien,23 på replikken h era f 

i Baltim ore,24 på en stam nos med låg i Harvard,"0 

og på en pelike i Syrakus.26 På alle disse kar er sce

nen udvidet med en m ænade, der bærer en fakkel i 

den ene hånd og en vinkande i den anden.

De gennem gående figurtyper giver et interes

sant indblik  i de græske vasem aleres arbejdsm eto

de. De giver en tydelig ind ikation  af, at der m å have
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Fig. io. Hephaistos ridende på muldyr, Dionysos og fløjtespillende satyr. Attisk rødfiguret kalyx-krater. Brændt 
1er. H. 41 cm. Ca. 440-430 f.Kr. Louvre G 404. Inv. N 3382. Efter CVA fase. 3, pi. 14.

eksisteret typeforlæg eller m ønsterskabeloner i pot- 

tem agerværkstederne, som  var til rådighed for de 

ansatte vasem alere. Disse kunne så kom binere de 

forskellige skikkelser til en kom position, der passe

de til størrelse og form  på de kar, de fik bestillinger 

på, når blot de overholdt det overordnede tema, der 

passede til en fest for enten H ephaistos eller D io

nysos.

Som  tidligere nævnt kendes H ephaistos-histori- 

en tilbage til det tidlige 6. århundrede f.Kr. i den 

billedlige og litterære tradition, m åske endda tid li

gere. M en der synes at være en speciel interesse i 

440erne og igen lidt senere omkr. 420 f.Kr.

Dette kunne m eget vel hænge sam m en med 

bygningen a f  det store doriske tempel for He

phaistos på Kolonos-højen på Athens Agora. Byg
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genet påbegyndtes i 440erne, men fuldendtes sand

synligvis først omkr. 420 f.K r.27

En noget fragm enteret in d skrift28 synes at refe

rere til dedikationen a f  kultstatuerne om krin g det

te tidspunkt, hvor der sandsynligvis indstiftedes en 

ny festligholdelse a f  H ephaisteia, festen til ære for 

H ephaistos m ed stafetfakkelløb  og m usikalske 

opførelser, m åske netop dithyram ber.29

Det er højst sandsynligt, at det også er en sejr 1 

anledningen a f  H ephaisteia, der er em net for en no

get fragm enteret klokkekrater i N ationalm useets 

A ntiksam ling, hvor en skægget m and forbereder et 

offer ved et alter, og en lille sejrsgudinde kom m er 

flyvende m ed den trefod, som  m anden har fået ret 

til at opstille som  m inde om den fest, han har beko

stet.30

De m ange andre frem stillinger i denne periode 

med H ephaistos som  hovedfigur har sandsynligvis 

forbindelse m ed sådan festivitas. F.eks. har vasem a

leren Polions store volutekrater, hvorfra scenen 

med Hera er taget (fig. 5), om krin g halsen en frise, 

der viser fakkelløb.31

En række a f  de om talte kar er m alet a f  m edlem 

mer a f  den store gruppe, der sam ledes om krin g  

vasem aleren Polygnotos, der især var aktiv i årene 

mellem  445 og 420 f.Kr.

At der er et tidspræg, og at der kan iagttages figur

typer, som m alerne arbejdede med, udelukker ikke, 

at der i det store m ateriale undertiden kan skelnes 

nogle individuelle m alerpersonligheder. Kalyx-kra- 

teren 1 Cam bridge Fitzw illiam  M useet (fig. 9) er til

skrevet en kunstner, som  Beazley kaldte »Christie- 

maleren«, og som  sikkert også er ansvarlig for flere 

a f  de nævnte kar m ed D ionysos og den flø jtespil

lende satyr.32

Der er dog langtfra  altid enighed om  disse til

skrivninger. D erim od er der udbredt enighed om, 

at det er uhyre vanskeligt at holde de individuelle 

kunstnere ude fra hinanden.33

Den lyrespillende satyr på T horvaldsens frag

m ent (fig. 1) er langtfra  lige så alm indelig som  den 

fløjtespillende. Faktisk er satyren på M ünchen-kra- 

teren den eneste nære parallel. M en den er så nær, 

at det ligger lige for at antage, at der er tale om  den 

sam m e maler. M ünchen-karret hører til i den store

gruppe, der a f  Beazley kaldtes »Polygnotos og hans 

kreds« uden nærm ere bestem m else, og det er heller 

ikke senere foreslået at sam le flere stykker om kring 

denne betydelige krater, der ganske vist har m ange 

lighedspunkter m ed Louvre-eksem plaret (fig.10) 

men også så m ange afvigelser, at der næppe er tale 

om  sam m e kunstner, Louvre-stykket er a f  Beazley 

m edtaget under »Christie-m aleren«, men en nær

mere sam m enligning a f  den skæggede satyr og 

dennes hale sam t a f  fo ldekastet på D ion yso s’ 

kappe med andre Christie-m aler vaser viser, at det 

næppe er den sam m e m aler.34

Til gengæld viser Thorvaldsen-fragm entet at 

M ünchen-krateren ikke har stået alene, og den sær

prægede in dskrift kunne m eget vel begrunde at 

kalde den ukendte kunstner for D ithyram bos- 

maleren.

Sum m ary

An antique Satyr in

the collection o f  Bertel Thorvaldsen

The fragm ent (Thorvaldsens M useum , H 597), 

show s a bearded, singing satyr playing the lyre 

and behind him  part o f  a figure o f  D ionysos. The 

well-preserved calyx-krater M unich inv. 2384 is 

show n to be a close parallel, m ost likely painted 

by the sam e artist. The M unich  krater depicts 

H ephaistos rid ing on a mule, being brought back 

to O lym pos by D ionysos and a satyr. The M unich 

satyr is nam ed S(i)m os. It is argued that the name 

D IT H Y R A M P H O S  on the T horvaldsen  fragm ent 

refers to the figure o f  D ionysos, being one o f  the 

epithets or titles o f  the god, e.g. Euripides, Bacchae, 

v. 526. A  short survey o f  the h istory o f  the m o tif 

from  the early 6th C entury BC shows an upsurge 

o f  interest around 440 BC  culm inating in 420 BC. 

It is suggested that this is connected with the 

bu ild ing o f  the H ephaisteion in Athens and a 

renewal o f  the celebrations o f  the H ephaisteia at 

the dedication o f  the temple.

Finally, it is suggested that the painter o f  both 

the calyx-krater M unich  2384 and the Thorvaldsen 

fragm ent should  be called the D ithyram bos Paint

er.
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En hjertelig tak til museumsdirektør Stig Miss for 
tilladelse til at offentliggøre Thorvaldsens fragment, 
og til museumsinspektør Torben Melander for 
megen hjælp i forbindelse med arbejdet. Også mange 
tak til stud.mag. Cecilie Brøns for profiltegningen. 
Mange kolleger i museumsverdenen har udvist stor 
hjælpsomhed under mit arbejde, specielt Dr. Lucilla 
Burn i Cambridge Fitzwilliam Museet og Dr. Dyfri 
Williams og hele staben i British M useums Greek 
and Roman Department. Sidst, men ikke m indst en 
tak til m useumsinspektør John Lund og øvrige med
arbejdere i Nationalmuseets Antiksam ling for daglig 
hjælp og støtte.
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