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ARTEMIS OG IFJGENEIA 
E 1ARMORGRUPPE I GLYPTOTEKET 

M IDTPARTIET i allu ts gamle Haver , der tidligt gik over i de ro
mer ke Kej ere Biddel e, og i hvilke fi ere af Kej erne yn

dede at bo, udctjorde aabenbart den dybe Dal mellem Quirinalis og 
Colli Hortorum, det nuvrerende Monte Pincio. Fra denne Dal :enk· 
nings Bund h revede ig til begcte ider krempem re ige T rra ebyg
ninger.1

) Lang med Quirinal kra:;nten, ved ordranden af den tid
lig ere Vigna Barb rini- pithoever , der ydligt grren ede til Via Venti 

ettembre ligeoverfor Finan mini teriet, trakte ig foran ervius 
Tulliu 'gamle Mur en lige Rrekke af. mregtige Buer i Mursten og Kalk
mertel, der aabnede ig mod ordvest ud mod Dal n. Disse og andre 
Bygning re ter i Omegnen blev i Fir erne i forrige arhundrede ved 
Anlreget af et nyt KvarLer del brudt n ed, d 1 overbygg de. Til denne 
Buerrekke og forbunden med den Dalbunden nrerme t liggende Del 
af den herte en Korridor m ed Tendehvrelv, som man opdagede i 
Juli 1886 ved Grundgravning til B tonfundamenter under det sek 
Stokvrerk heje Hu Via Sallu tiana 1 A, et af Hjernehu ene ud mod 
Piazza allu tia. Gulvet ligger omtrent 17 m 20 undeI' -d t nuvrerende 
Gadeniveau. Di e Gravninger bragte ifelge korte Beretninger af Lan
ciani og C. L. i conti foruden mange maa Oldsacter tillige Tor oen 
af Arlemi og en lignende af en noget mindre K vinde for Dagen, til
ligemed mange Brud tykker, herende til VOl' Gruppen 

Efter at jeg i Efteraaret 1 98 havde foretaget de fel' te Forseg paa 
at fOl'binde tykkerne og an tillet Efterfor kninger i Tilknyu1Ïng der
til, vi te det ig I1I~dvendigt endnu en Gang at under ege Findestedet. 
Dette lilie, men van keIige Arbejde, der kun blev muliggjort ved 

') HiiI en: Topogr:1phie von Rom I 3 S. 430 IT. m ed Tav. 7. Lan iani: Forma 
rbi 10 ; Lanciani: Ruin and excava lion .420 fig. 162. 1ed Hen yn lil Hejde-

maaIene 011. den fanla li ke Rekon lruklion af d en formodede Circu SaIlu-
lianu ho Canina: Edifizi di Roma IV 1 . 

2) j otizi e degIi c:l\'i 1 86 S. 230 og 272 (Lanciani). Bulletino Comunale 
1886 XIX S. 299 f., 343 f. , 391 IT. , m ed Tav. 14- 15, videre 1906 XXXIV S. 157 IT. 
(Lancian i) lilli gcmcd FurtwängIer B rigtigeI c, ilzun g ber. der bayr. Abel. 
1907 S. 207. 
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mange idig, forstaaende HjreIp, bIev paabenyndt i Efteraaret 1900 
og gennemf0rt i Paaskeferierne 1901 og 1902 med Under t0ttel e af 
min h0jtrerede Ven, afd0de Dr. Carl Jacob en. Om Unders0gelsen 
har RegeringsinspekL0r G. GaLti givet korte Meddelelser.1

) 

En n0jagtigere Beretning om Udgravningens Forl0b og de igen 
tilda::kkede Byggerester maa vente til min egentlige Oil'entligg0relse 
af Gruppen. Kun skal omtales, at den 4,10 m brede og til Hvrelvings
toppen 6,10 m hej e Korridor blev udrtravet henimod 11 mudover 
det n0dvendige. Af disse 11 m er de Syd0 tlige 6 m velbevarede, mens 
H vrelvingen er styrtet ned over Resten, aaledes at Galerigravning 
her var n0dvendig. Vreggene var oprindelig indtil 2 Meters H0jde be
klredte med tynde Marmorplader; h0jere oppe var de tilligemed 
T0ndehvrelvingen overtrukne med en Glasflu mo aik, der ogsaa inde
holder Pimpsten og Musling r. D nne Emaljemo aik minder om 
Badeanh:eg og "Nymfreer" (FonLreneanlreg) og finder sine m:ermeste 
ParalIeler i Hadrians Villa ved Tivoli, navnlig i Promenadegangene 
i den lille Peristyls Underbygning.2) Dermed lemmer det, at alle de 
fundne Tegl tens Lempler, der me t turde hidf0re fra Underlaget 
under det 0delagte Marmorgulv, tilh0rer den entrajan ke eller den 
hadriansk Tid. Jeg fandt in gen D0raabninrter eIler Vinduer, og et 
Ovenlys kan der kun have vreret î den fiJdelagte nordve tlige Del af 
Hvrelvingen. Saaiedes var det i et lag Tusm~Jfke, at Ejeren af Sal
lusthaverne, formodenlig Hadrian selv, efter Fuldendel en af Gulvet 
og Vreginkru tationen, lod VOl' Marrnorgruppe opstille tret ved Hvrel
vingens syd0stIige, lige Endemur. Gruppens Mursten sokkel, der var 
1,50 m paa hvert Led og 0,955 m h0j, blev f0r t funden ved min 
Gravning. Af dens oprindelige Marmorbeklredning var nre ten intet 
tilovers. Lidt foran denne Basis var i 1886 de to Torsoer bleven fun
det, hvilende paa andre Brud tykker af Gruppen; denne er sen e t i 
Middelalderens Begyndel e bleven om tyrt t og med Vilje semder
slaaet. Ved min Gravning fandte endnu andre Fragmenter tilligemed 
talrige Splinter. 

De to Tor oer (Fig. 1 ), ArLemi torso n 1,22 m, den anden 0,96 m 
b0j , kom kort efter dere Opdaaelse i 1886 til det ju t da af Carl Ja
cobsen grundlagte Glyptotek , lwor de i mange Aar stod aal ede ved 
Siden af hinanden, som Fig.lviser. De bestaar begge af det samme 

1) Galli , No lizi e 1901 S. 247 ; 1902 S. 134. Kun nedig og paa Grllnd af Plads
mangel ud eJad er j eg a"nene paa d em , d er har hjulpet mig " ed del van sk eIige 
Arbejd e, og om nu nreslen alle er d e d e. 

2) Winnefeld: Vill a Hadri a ni (Jahrbll ch d e a rchäo!. Inslilllls , Ergänzungsheft 
lIl) S. 26 ff. , 51 og 98. Om Promenadegangene S. 89 f. med Afb. 23, Tav. 8 B. Sm!. 
GlIzman: Vil la Hadriani S. 79, 96, 113, 160. Sm!. for Lofl mo aikerne, S. Loesch
cke om Ba rbara lhe rm ern e i Tri er og andr P a rall eler , Römi sch ·germ ani ch es 
Ko rrespond e nzblatt 1914 VII S. 82 IT. 

9' 
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sk0nne, ensarlet kry lallinske Marmor, hvi Herkom t jeg hidtil ikke 
har kunnet op pore. Sand ynligvi har VOl' store Raderer, Maler' og 
Billedhuggcr, afdade Max Klinger Ret, naar han udfra sin rige Er
faring an aa Marmoret for lilleasiali k og gay mig en m eget lignende 
Preve af samme Oprindel e, gan k vi t uden n0jagtig a t kunne an
give Bruddel, hvorfra den tammede. Og aa Arbejdet i b gge Tor
soern forelwm mig straks at vrere det samme, og amme Opfattelse 

Fig. 1. Torsoerne fra de Sallustinsl<e Haver. 
Fra Billedta\'ler Nr. 83. 

havde Ca rl Jacob n, der allerede i sin fer te Besluivel e, Nyt Tillreg 
1892 r. 1048-49, trenkte paa, at begge Stykker maatte here sam
m en i en Gruppe. Derimod gjorde Furtwängler dog snart lndvendin
gel" greldende paa in redvanlige, afgjorte Maade (Meisterwerke, 1893, 
S. 558 med Anm. 4) og forbandt Artemi med Praxiteles, mens han 
fandt, at det mindre Pigebarn var i en "helt pergameni k", i hvert 
Fald "aldele for kellig Stil". Afgorel en af dette Sp erg maal fandt 
jeg i Efteraaret 1898. Den mindre Figur var ikke, som man havde 
antaget, fremstillet kridende eller 10bende, men skulde re taureres 
som lmrelende Figur med Henblik paa d n lodrelte Tvrerfold lige ved 
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neder te Brudflade veel Inder iden af ven tre Knre. Ved denne Anta
gelse kunde et helt hult Brud i hende Ryg anbring s nrer Jorden og 
passes ind i et Brud ovenover den fremad kridende Artemis' venstre 

Fig. 2. Hlindaltel' og Fragmenter af Artemis-If1geneia-Grllppen. 
(I{lichéen laant af Georg Reimer, Berlin). 

Kn:::e, og di e to Brudflader vi te sig at stemme paa det allern0jeste 
overens. 

Da Tor oeme blev k0bt, var de samtidig med dem fundne moItis
sim i frammenti da ricompor i (Lanciani), ved Iwis Hjrelp Artemis 
med sin I-Ijort efter C. L. Viscontis Mening lod ig restaurere temme-

• 



64 FRANZ STUD IeZKA 

lig fuldstamdigt, bleven liggende hos de oprindelige E jere, den tyske 
Boghandl r Spithoever og hans Arvinger i Rom. De vrerre kunde jeg 
efter Torsoem ammen tykning ikke straks rejse til Rom paa Grund 
af svigtende Pengemidler, men maatte vente et halvt Aar, og imedens 
var BrudsLykkcrne kommet i Kunsthandelen. Ret hurtigt lykkedes 
det dog Dr. Ludwig Pollak i Rom at genfmde det nre ten fuld tren
dige Hjortehoved med Artemis' Tommelfinger ved venstre Gevirside 
og tilligemed deLte tre af Dyrets Ben. Hos den samme Kun thandler 
opdagede Pollak senere et Stykkc af Art mi ' hejre Underben. Y der
lig ere Hjrelp fik man af et afbleget FoLografi, som en eve af Spit
hoever, Jo ef Haa stillede til Raad jahed (Fig. 2). Det gengiv r Lillige
med et samLidigt, alt aa ogsaa 1886 fundet Rundalter, agtens fra 
Trajan Tid, med Putti i H0jrelief1

) nogle Brud tykker af ruppen. 
Oven paa AltI' t tilh0jre ses Hjortehovedet forfra, i Midten rtemis' 
h0jre Fod og Lilven tre paa Jorden, desvrerre gennemskaaret af Pla
dens Rand, Hjortens Bagparti. Desvrerre er det ikke lykkede at gen
finde denne cn te fuldstrendige Menneskefod fra Gruppen lige saa 
lidt som det st0rste af de udgravede Stykker af Dyrelegemet, og det 
sk0n t alle Fagfreller gennem Reproduktion af dette Fotografi i nogle 
udbredte Tid ln-ifter blev opfordrede til Bistand ved Efter egnin
gen. 2

) Derimod fandt jeg Brudstykket helt tilvens tre paa Altret, Pi
gens venstre Haand med StifthuIler til Fingrene, der var til tykkede, 
i F lol'en m Hem Hundreder af F ragmenter i Kun thandl ren Bar
dini Kreldere, og i Nrerheden laa Lillige nederste Del af samme Fi
gurs hejre Laar og Ar temi ' hejre Underarm. 

Allerede g l1nem dis e Dele var Gruppen Opbygning og Betydning 
klarlagt i Hovedsagen. Men de f0rste Re Lauralion for 0g aabenbarede 
dog vanskeIige p0rg maal, tillwis Le ning Re ultaterne af den senere 
Udgravning paa Finde tedet oa fiere af de nyfundne Brud Lykker og 
Splin ter leverede Grundlaget. Alle genvundne Dele af Gruppen med 
Undtagel e af ele to Torsoer blev i f0r te Omgang med arl Jacob ens 
Tilladelse bragt til det arkreologiske Institut i Univer itetet i Lcipzig 
for der at blive taalmodigL tuderede. Min f0r te Hjrelper i dette Ar
bejde var In ULut L Kon ervator Franz Hackebeil, der har erhvervet 
sig stOl' Fortjeneste af Brudstykkernes og Splinternes Sammensretning 
og af Re taurationen som Helhed. Ved den ielste ydede Profe sor 
Adolf Lehner t, Lrerer i Billedhuggerkun t ved Leipziger Akaelemiet, 
uegennyttig in Hjrelp og var os til tor NytLe veel sin sikre anatomi
ske Viden og sin F0lelse for det grreske Mestervrerks simple og store 

1) Bullet. comun. 1886 XIV S. 299, 314, Tav. 10 (Visconii) . Nolizie 1886 S.230 
(Lancian i). J eg aa Allret senere lilfreldigl hos Bardini i Florens . H VOl' de l nu 
befinder sig, ved jeg ikke. 

2) Archäol. Anzeiger XXII 1907 S. 273 f. med Bilag. J ourn. of helI. slud. 
XX V III 1908 S. 150. Amer. Journ. of Arehaeol. XII 1908 S. 58. 
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Stil. Han satte endvidere igennem , at vi. i H0jsommeren 06 He ten 
1907 alle udvandrede til Glyptoteket for dèr at fuldende vort Arbejde 
foran Marmortor oerne. I-lvorledes vi dèr af Glyptotekets Gnmdlregger 

F ig. 3. Al'temi s og lfigeneia m eel I3l'ueJ,tyldterne tilr0jede. 
(l\liché laant af B. G. Teubner, Leipzig). 

og Direkte r og dets hele Personale med Inspekt0r Oppermann i Spid
sen bIe v undersL0Uede paa enhver trenkelig Maade, det regner vi til 
vort Livs hehageligste Minder. LQmnen for deLte Samarbejde udeblev 
ikke, thi f0rst i K0benhavn klaredes den vanskeiig te Gaade ved Re
kon truktion sarbejdet (S . 70). I Sommeren 1911 kund e vi fOl'binde 
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de to Kvindelorsoer med alle de l0rre Brudstykker, om Afbildning 
3-4 vi er. Af vreglige Grunde blev den re taurerede Hjort ved at vrere 
afsondret, men fler Jacobsens 0n k blev Marmorbrudstykkerne 

Fig. -1-. A,' tc mis og lfigencia meel Brudslykkerne tilf0jede. 

forbundne med den (Fig. 5). Den hele Rekon truktion i Gips (Fig. 7 ) 
findes i Glyptoteket og kan d rfra erhv rves i Af t0bninger. 

J\ l jeg og aa efler denne Af lutning ikke tog manum de tabuia og 
fore10big alligevel 110jedes med gan k korle Publikationer,l) hrenger 

1) Arch. Anzeiger XIX 1904 S. 224 f . Fe lbl atl arn Winkelmannslage 1912 für 
d as Archäol. Seminar der Universität Leipzig. Om mil Foredrag i Glyploteket 
se I1Ius trerel Tidende 1912 LIV Nr. 2. And en Litteratur i Glyp lolek els Kalalog 
af 1907 Nr. 83 og Becke lls Kalalog over Afst0bning sarnlingen r. 643. 



, 

Fig. 5. Hjorten i Artemis-Gruppen. 
Res tnurere l mcd indFej ed e Ma rm orbrudst ykk cr. 

10 
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sammen med det stille Haab, at de tabLe, vigtige Brud tykker fra 
Fotografiet fra 1886 (Fig. 2) dog endnu skulde kunne findes. Da jeg 

ar i Begreb med at slutte af, kom Krigen og bagefter dens tunge 
F 01"er. Men nu haaber jeg snart at kunne gore en Publikation frerdig, 
der svarer til Opgaven. Noget af det vigtigste herunder vil vrere at 
fast laa Genopbygningen af Gruppen Punkt for Punkt, hvortil Plad- I 

en her ikke er til trrekkelig. 
Der kan ikke eftervi e nogen Forbindel e mellem de fundne Brud

stykker og den rna Plint, af hvilken der foreligger to Fragmenter, 
det ten'ste med den passende Tykkelse af 0,15 m . Til Artemis' b0jede 
h0jre Knre f0jer det ved Pollak fundne Brud tykke endnu nre ten 
den 0verste Tredledel af Underbenet. Foden med sin Sn0r t0vle, der 
blotter Treerne, har vi restaureret fter Fig. 2 ved Hjrelp af lignende 
bevarede Arbejder, Derefter blev det fa t trredende ven tre Underben 
modelleret. Af If1geneias h0jre Underben mangleI' omtrent den neder
ste Trediedel med Undtagelse af de fire mindre Treer og den tilst0-
dende Del af SaaIen, hvis Udarbejdelse beviser, at kun Stortaaen be
r0rte J orden. Af venstre Underben og det nedfaldende Gevandt er i 
VOl' Re tauration de Brokkel' og Splinter indf0jede, der ikrer alle 
vresenlige Motiver. If0lge disse kan venstre Fod nreppe have vreret 
synIig. Pigen voldsomt tilbagedrejede venstre Skulder og hende 
nedhrengende Underarm med den (fin" rl0 e) Haand, hvis Stilling 
er ikret ved Re lel' af St0tten "ed Haandleddet og ved Artemis' ehi
tonrand (Fig. 4), b vi er, at det manglende Parti af Overarmen bIev 
grebet af Gudind ns venstre Haand, og dermed temmer kulder til
lingen. Af Gudindens Haand er kun ever te Led af Pegefingeren be
varet. Af Ifigeneias hejre Arm har vi kun et Brud tykke af Under
armen, der ikke giver noget Holdepunkt for Rekonstrllktionen. Dog 
lrerer Skulderpartiet, at den var hrevet og noget tilbagebejet og led
sagede den Drejning af Hovedet, der kunde aflreses af Hal bruddet 
og de l0snede Lokkers Forskydning paa venstre Skulder. Det dertil 
svarende AnsigLsudlryk reber den eneste Re taf Ansigtet, Hagen med 

nd rlreben, d r vi er en ret vidtaaben Mund og strerk nedadb0jede 
Mundkroge. Ansigtet blev derfor restaureret i fri Tilslutning til de 
reldste iobed0Llr ,men Arlemis' Ansigt fik Lighed med Dianas fra 
Ver aille . Bevaret er af Gudinden 1I0ved kun Haarknuden og Isse
partiet fra DiademeL sirlige Rand, en tor Perle mellem Rester af to 
P elter (aflang, kjoldformede D korationer) . To Brud tykker af Pile
koggeret giver Randene af Mundingen og af Laaget med Begyndelsen 
af den sredvanlige kuppelformede Forhejning. Pilekoggeret naaede, 
som et Brud viser, kun til Breltet, hvad der og aa plejer at vrere Til
freldet. Betydeligt dybere, nede ved Lrenden, viser Brudfladen fra en 
lille St0tte, at der her har siddet noget, der trykkede den i0vrigt flag-



Fig. 6. Hjortehoveelet meel restaw'ereele Dele i Gips. 
(Kliché laant af B. G. Teubner, Leipzig). 

10· 



70 FRA Z ST 0 ICZJ{A 

rende Rya fold ned. Det kan kun have v::eret den til Pilekogg ret fast
bundne Bue, der, om d t 0<1 aa eller kende, har v::eret af Marmor. 
Med den 0vre E nde af detLe slank Vaab n maa den der til herende 
Marmorste lle have fOl'bundeL Haandledde L af Gudindens hejre beva
rede Underarm . Overarmen amt Albuen er re laurerel, men Retnin
gen er givet ved Skulderstedet. Overarmen Runding tegner ig tyde
ligt paa den o\'re Brudrand af den tore SL0tte, der pa ser til i Hjor
ten akke (Fig. 6). Dermed lemmer det, a t hende hejre Tommel
fi nger idd r fa t uden paa evir L yen tre tang hvi Inder ide 
vi er Sporene af de to let gribende 1\1 Il m Onc:rre. Geviret Lillina paa 
Hov det er i det V::esenLlige ikker. At lIjort n gjorde Bukke pring, 
bevi r Hov de t S::enkning mod den trakLe Hals oa h ejr Forben, 
h vis skarpL bejede Kn::e er antikt. E fler cL re la ureret Mellemstykke 
felg l' Ankelparliet med Baglaa, <1rovere udfer t og i Carraramarmor, 
altsaa re 'Laurer et i romersk Kcjserlid l ige om fo revr igt og aa sand-
ynl igvi d lil tykked Fingre paa Ifigeneia v nstre Haand. Til den 

anLike Del af Hjortens Forben lu lt l' sig et smalt P arti a f kuld ren 
op mod Rygfu ren. Af Kroppen er i0vr igl k un et Segmen t af hejre 

ide og en plint af Bugparliet mellem Bagben ne bevaret, med Re
ster af en " ot", i lwilken "Fj deren" af den fundne Hjortepenis pas-
er indo Og aa d nne er af carrari k rarmor og aabenbart en pedan

ti k .tEndring, udfor t paa en Tid, der tog Anst0d af Sagnet hornede 
Hind.1 ) Denne Splin t af Bugen passede :m dsynligvis til Bagpartiet , 
af hvilket Halvd len s i det elendige Fotogra fl F ig. 2, aal ede om 
Kurt Müller fersL opdagede. DeLte li11e IIalestump «) er karakteri
sti k for Hinden, men pa er ikke for en H jort, og hertil fejede ig 
vel (b ) d L 110jre af de Lo delyis bevarede, tramt sp::endLe Bagben . 
Hjor tekroppen Tilslutning til Artemi ' Legeme fremgaar af det Lore 
Brud paa hend ChiLon ved iden af hende hejre Bry t. Og aa af 
Stetten und r Dyrets Bug har vi en SLump (Fig. 5) . 

I den aaledes genvundne, fuldkommen ikre Opbygning af Grup
pen avne kun én vigtig Faktor, Altre l, fra hvilket l' Lemi riv er 
Iflgeneia bor t. D r, h or Handlingen ]u::ever det, vi er Finde tedets 
Mul' Len ba i paa in hen\' 'd 1 50 m bI' de Overflade et 0,04 ]avere 
F elt, 0,39 bredt, 0,54 dybt, paa hvilket en s::erlig Del maa have taae t. 
Der r her ikke Plad til d ,t amlidigL fundne Rundalter men der
imod t il noge t af en Anlydning a f et Aller, som vi kender de t i lig
nende r inge SLerr lse forhold til Menne keOgurerne fra Ildefon 0 -

gr uppen. DO<1 har vi givet Altret en j::evnere Form, omtrent om paa 
a tt i ke Votivreliefrer, oa en ureg lmres ig Opbygning, aa]edes som 
ofte tektoniske Former Lemm t il ammenh::eng med levende Lege
mer. Sretter man trak bagved den formodede Alterfordybning Ar-

J) Sm!. Pollux: Onomasticon 5,76. Oerimod Aelian nat. a n imo 7,29. 
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temi ' vens tre Fod p id , saa bliver H oved yn punklet for Gruppen 
om i F ig. 7. Da dette ikke er gun ligt for d lo ven lre Arme Virk

nin g, tillod jeg mig at form ode, a t yop- lillingen paa Tegl slensoklen 

F ig. 7. Helwnstl" lIktio ll af Artemis-l figcncia -Gl" lI ppc n. 

(I{ li chécn lId laant af B. G. TClI bnc ,·, Lcipzig) . 

ikke helt va r lykkede for de had rian ke Haandvrerk ere ocr gav Re
kon truklion n den svacre Drejnin cr, om F iN. 8 vi er. F0 l"st da kom 
m er Gll dindens I e midt over Solden . Bill edet anskueligg0r lillige, 
haaber jeg, den forbed r de Rekon tr uk tion af l figen eias h0jre Arm . 
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Paa dette Grundlag vil vi nu lage det genvundne Hele som Kun Lv::erk 
betrngtet i 0 je yn. 

Gruppens Opbygning b::eres sta Lisk, ::e teLi k og etisk af den hoje 
Skikkelse i Midlen, den ruske Ja'gerinde Artemis i den korte Dragt. 
Hun tr::eder med et kraftigt luidL af "en lre Fod fra Baggrunden 
[rem m od Be kueren. Set fra det rigtige tandpunkt vi er kun dette 
ene nderben ig, hvis Endromis (Jagl tovle) i det v::e enllige lader 
ig rekon truere efter Fig. 2, og med in t::erke aal, d t dobbelte 

Lag nor r og maa ke yderligere Pel b ::eLning derover forhojer Ind
trykkct af fa t, b::erekraftig Stotlen paa Foden. Paa den anden Side 
giver detLe Ben, der aa at ige cr kikkcl ens ene te ynlige Grund
pille, denne nogeL sv::evende. I et langL Kl::ed bon vilde Figuren virke 
gan ke anderledes. At hun lige er kommen ned fra det H0je og er 
landet paa Jordoverfladen, forraader hendes Gevandt. Hun b::erer 
kun den ::edvanlige korte, fine Linnedchiton, dcr er lagt Om Lege
met gan ke om den anden Figurs ungpigeag tige, aabne Peplo . 
Sommene tilh0jr , der h::enger ned i Slang linier, vajer begge til
bage under Bev::egel en, Apoptygma (Bry tfolden), der er f::esLnet i 
B::eltet under Brysterne, flagrer i krappe Folder tilvejrs som ved 
nedad v::evende Nikefigurer eUcr Aurer (Vindgudinder ). Det bliver 
i ::er tyd ligt ved Tilf0jel en af 8 fundne plinter. Luften 10d tand 
pre er kun foran det lynde SLof mod Legemet, k ont dette er no
get foroverbojet, og vi er med Bi tand af B::eltet og d t kraatlobende, 
m d et kont V::edderhoved smykkede Bandoler m eget af Kroppens 
kraftige Former, ::erlia Tavlen og Bry tvorterne kraftig rundede 

vulmen. fen paa den anden ide virker de maa, skarpe Folder, 
der ri lel' ned om en fin Regn, igen til lorende og kyder Gudinden 
end11l1 mere ind i Skyggen. 

I Mod ::etning her lil tr::eder Ifigeneia Skikkelse endnu mere i 
Forgrunden ved Formernes virkeHge eUer til yneladende Tr::eden ud 
af det bredere, mere Oydende }< oldeka t af hendes uldne KI::edning. 
Hendes V::ek t cr kun en Ubetyd lighed mindre, Proportion afvigel-
erne, der paa Grund af Bev::egel ern For kellighed er sv::ere at 

maale, turde narere fOl'holde jn om 8 til 9 end som 5 t il 6. Men 
Legem bygningen "irker lank re, ungdommeligere, endnu fjrernere 
fra Yppighed. Dog ynes Pigebarn t "med det unge og blomstrende 
Legeme" , om Euripides skildrer hende 1), moden og v::erdig til at 
blive den ypper te af de unge gr::e ke IIelLes Brud. Som den argivi
ske Herskers Datter hrerer hun den samme u mykkcde, ved L::enden 
aabne og foldede Dragt, som Sofokles karakteriserer ho den spar
t:111 ke Kongedatter Hermione 2 ) , og om KunsLnerne hoj ligt har 

1) Andromache v. 196. 
2) Fragmen t 788 a uck 2. Den daarl ige Tekstforbed ring dè r er modbevi I i 

Fes tschrift flir Gomperz 427 fT. 
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ynd et. Kun er GcvandleL ho Achi llclIs' Brud - saadan formod ede 
jo Klyta imnc la og Ifigeneia selv - lre ng · re og vider og var oprin-

Fig. 8. Artemis-lfigcneia-Gnlppen, restaul·eret. 

dclig fa lholdt over del dyl l nedh rengende Overfald (Apoptygma ) 
m ed et Bry lb ind (S trofion ), [0rend hun m ed opI0 t Haar blottede 
Hal en og det ene Bryst for a t m od tage d t d0dbringende Kniv tik 
og kn relede n ed ved Altret, en Bevregel e der ogsaa bloUer det h0jre 
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Ben. Et lignende Motiv antyder den rekonstruer de Slutning af "Ifi
geneia i Auli " : ' ) 

"Stille og modigt vil jeg byde min Hals frem ". Ligeledes mindes 
man om E uripide ' Skild.ring af P lyxenas Optrreden , kun er Troj
~U1erindcn forud trerkere tilhylletn 

lfigen ia er beredt til at d0, men bliver plud eligt a f den usynligt 
tililendc Gudinde, om hvi OITer hun kulde bl0de, m ed et 1 t Greb 
kas t t tilbage. fed et forfrerdet Udbrud, om Brud tykket af I-l agen 
og nderlreben forraad r , vender hun Hovedet 0 0 den livfuldt 10f
tede h0jre Arm om mod den ov rra k nd Handling. Benene for 
bliver kun delvi i den oprindelige tilling parallelt m ed Artemis' 
Bevregel e, der Stilling er uholdbar , momentan , thi det under den 
halvt kn relende Stilling tilbagega aende h 0jre Ben er helt gledet ud 
med Foden, og d t ven tre, der kun ses g nnem Drag ten , vrever i 
det b0jede Knre, hvorved Muligheden for a t rej e ig er antydet. 
Denne chi a ti k no de Bevreoel e under treg og lige om impli
fi cere a f Foldeka tet, lwis tore Linie gaar fra Jorden ved Siden af 
h0jre Hrel op lil Brelte n oren og efter et Knrek der i en vlmgen Bue 
mod ven tre kulder. Som Helh d virker dog Skikk lsen som en 
trerk Skraalinie, n re ten som Hypot nu en i en r etvinklet Trekant, 

lwi s anden Ka thete antydes a f den hrengende Arm og deL i saa Hen
seende ve1komne Alter. 

Men den eg ntlige Modvregt i denne nre ten trreagtige Gruppedan
n I e er dog E r ta tning ofr t, I-linden med in Skraalinie fra Bag
grunden fr m til Blokkens oprindelige F or ide. Det er en fin og dog 
kra ftfuld Hind paa in Vi et yrerdig t ide t kke til den h rlioe, 
lan ke Pige, kun fo r Ligevregten kyld fr m tillet noge t under na-

turlig l0rrel e_ Den pringer i vild Ang t , _kelende fremover med 
det venstre 0 je, om det OverOad b handling til Paamalin g af P u
pillen vi er ; den lav r Bukke pring for a t unddrage sio d t lette Greb 
om den ven lre Tak. aturligvi fo rgrev , thi Dyren es Her ker 
inde me trer den med Greb og bydende Hoveddr jning. Geviret hos 
Sagn t "h orn ede Hind" (S. 70 ) er lrerk re end i irlceJigheden for 
a t 1 live holdbart i det kr0be1ige Marm or , men d::mner dog tilli oe
med P iJekoager et hvrelv de Laag og Buen Ranke en letbygge t Top 
i Grupp trreet, der fuld trendjgg0 re af P andediad met irlige P erle
rad og Gudinden 10 e Haartop. Alt dette vi er endnu en Gang efter
trykkelig mod det H0je, lworfra Arlemi er komm en og hvortil hun 
vil vende tiJbaae. Til a t fre te den dri tige Opbygnin a virlcede i Bag
grunden forneden, som et svagt ide tykke til Altret , St0tten under 
Dyrets Bug. Ogsaa ell ers regner grre ke Billedhuggere jo med denne 

1) 1560 Kirchh o fT. 
') Hek abe, v. 558 fT. 
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0dhjrelp og giver den om i Athena Parlheno nd g irlig, gen
nemarbejdet Form. Hjorlen Forben der lrengere foran hrenger n d 
under Springet. modsvarer Pigebarnets vens tre Arm, og med lfIge
neias tilbagekn tede Hoved temmer i Retning linier Hinden side
b0jede Hoved under Gudincl n Greb . 

Saalecle vi er det fundne Hoved yn punkt fOL B skuel en ig a t 
vrere det ria tige, hvori Bil! dvrerket vre enlige Inclh Id i klar Form
opbygning f uldkommen k mmer til dtryk. Det vi er os Ar temi 
nre ten om tanderen i en Vregt, i hvi ene Skaal endnu Ifigeneja 
hviJ r , m ns Hjorten kyder lilvejrs i den anden, lwad der clog tyde
lig nok nart vil slaa om i in Mod retning. AItsaa el rel "frugtbart 
Moment". om vre enlig Mangel i Kompo itionen f0ler jeg kun den 
Om trendighed, a t set fOl'fra lfigeneia ven lre Vnderarm hrenger n ed 
som et tredie Lem a f Gudinclens Arm i dennes fa te Indgriben. Del 
var ved d n Op tilling, vi i Fig. 7 har antage t for den en ere, i Op-
tillingen pna den romer ke Tegl ten ba is endnu vrerre end fra d t 

mulig t langt tilh0jre valgte tandpunkt for Fig. 8. g aa der kom
mer dog P igen Albue og Overarm ndnu ikke til trrekk ligt til yne. 
I d n st0r te Fri e paa Teidem onumenlet (PJade r. 857) arib r 
en foroverb0jet Kriger en tungt synkende aaret m ed h0jre lIaand 
under h0jre Skulder , hvorved begge Arme hrenger n d nre ten i én 
lodret Linie. For a t blive helt fri for et saadan ubehaaeligt Indtryk 
maa Beskueren af vor Gruppe endnu trrede noget lrengere tilh0jre. 
Derved mi ter han paa den anden ide ynet af noget aa vigtigt 
om Pigen h0jre Ben og DyreJegemet. Endnu vrerre bliver del, aa
nart man taar for m get tilven tre, lwad dog her ikke kal ud

rede nrermere. aalede maa vi holde fa t ved vort Hoved ' yn punkt 
trods Ind r0mmel en af det Mangel. Thi bortset derfra byder d t en 
an kuelig og virlming fuld Fr mstilling af Begivenheden, der i "I fi
geneia i Tauri " (v. 28 ) ammenfatl s i de til varende faa Ord: "Men 
Artemis r0vede mig bort derfra og gay til Gengreld lEnden som 
Offer". Den fuldkomn e Vd lul\l(else ogsaa af de n rermest delagtige 
Achreer , der dog forlreng t var frem tillede i hvert Falcl i eet M ter 
vrerle, n mlig Timanthe ' Maleri, er kun et yderligere Bevi for d n 
grre ke Kun 1 Dygtighed i Begrren ningen til det N0dvendig te. Vi 
nrevner om Parallel er kun PeliadereliefTet, P a quinogruppen og 
Laokoon. 

G nnemf0rte m ed ikkert Me ter kab er Skikkel erne i dere 
varmt san selige, drempet individualiserede og dog ideale Sk0nhed. 
Letlest paaviselig er denne Fuldkommenhed i Fragmenterne, rerlig 
dog Hovedet af den dri tigt bevregede Kronhjort, der trods sine Tak 
ker er nydelig karakteriseret som Hundyr. Hovedet virker nresten 
illu sionistisk naturtro, og vi er dog mange Sp or af maalbevid t, fri 

11 
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Omdannelse af de under nejagtigt Model tudium iagttagne Former. 
Foran et saadant Arbejde forstummer den kritiske Tvivl, om det er 
en grresk Original eller en romersk Kopi. 

Det ikke gan ke lette Spergsmaal om, naar og i hvilken Kunst· 
kreds dette Mestervrerk er opstaaet, kan slet ikke behandles inden
for den snevre Ramme, der her staar til Raadighed. Kun gennem 
den me tomfattende, alsidige Formsammenligning t0r jeg maaske 
haabe paa at trreffe den rigtige Afg0rel e mellem Fagfrellers Date
ringer, der hidtil har bevreget sig mellem Midten af det 4de og det 
2det Aarh. f. Kr. Mig har hidtil alle Studier stadig fert til Daterin
gen i anden Halvdel eller sidste Trediedel af 4de Aarh., altsaa til den 
fornyligt af Rodenwaldt foreslaaede Begyndelse af den hellenistiske 
Tidsalder, da den grreske Plastik under Lysippos' F 0rerskab dri tigt 
bemregtigede sig den tredie Dimension.1

) Med L. Kjellberg at gaa 
lreng re ned i det 3die Aarhundredes fuldtudviklede hellenistiske 
Kun t eller endog i dens pergameni ke Efterblomstring, som Furt
wängler til krev Ifigeneiator oen, formaar jeg ikke, baade fordi jeg 
intet teds Dnder barokke Enkeltformer, og fordi Kompositionen i 
Dybden endnu er gammeldags i Forhold til Menelao gruppen.2 ) De 
" tilistiske Grunde", fo r hvis Skyld Lippold ikke kan datere Gruppen 
tidligere end 2det Aarh ., kan jeg ikke faa 0 je paa.3 ) 

Leipzig. 

Franz Studniczka. 
(Oversat efter Forfatterens tyske Manuskript). 

') Rodenwald t, Röm. Milleil. XXXIV 1919 S. 65. 
2) Kj ellberg i Pauly-Wissowa, Realencyklop. IX S. 2618. 
3) Lippold, Arch. Jahrb. XXIX 1914 S. 177 Anm. 4. Den her fremdragne Hypo

tese a f T. Tosi (Studi e Materiali IV S. 28 f.), at Gruppen skulde vrere gengivet 
paa en elruskisk Askeurne, overbeviser mig ikke. 


