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Forord. 

Efterf/illgende Afhandling har ti l Opgave at henlede 

Opmrerk omheden paa en intere ant Rrekke af reldgamle 

Figurer i den grreske [{ unst, som de idste Aars U dgrav

ninger navnlig paa Athen Akropolis have hragt for Dagen, 

samt at behandle nogle af de Sp/ilrg maal, om knytte sig 

til dem. Derimod er det naturligl'is ikke Hensigtell at 

foregrib e en amlet. mere ell er mindre omfattende Publi ca

tion af disse I(unstvrerker, som forhaabentlig en Gang maa 

komme til at foreligge fra deres Haand, som have Arlgang 

og Midler til at ivrerksrette en saadan, ledsaget af de for

n0dne Af bildninger. 

Om Stoffets Ordning og Behandling findes Oply ning i 

Afhandlingen selv. Illustrationerne ere Gjengivel er (i Zink

retsning) af Photographier eller af Tegninger og Skizzer, 

som ere udf/ilrte efter de originale Sculpturer; Afbildningerne 

skulle kun tjene til Oply ning af Texten (Skizzet' efter de 

sidst fundne Figurer erc ikke meddelte her for ikke at 

bel'/ilve grre ke Lrerd e ueres Prioritet r et med Hen yn til 

Publicationen af dem), Fig. 14 er urigtig gjengiven, idet 

h0jre og venstre Side af Figuren ere ombyttede; paa Tavle I 

har en ilde anbragt Retouchering 1'01' trerket 0jenlaag nes 

Relief og til DeIs forvansket hJredningen Folder, 

Kj~benhavn, d. 10. September 1 

O. Jergensen , 
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A kropoli s- Mu seet i Ath en, hvü~ smaa Sale ere be
stemte til udelukkend e a t optage, bvad der find es paa 
Borgen, og som nu mesten kun indebolder Sculptllr, er a lle
rede for lill e til dette Formaal ; en aadan M re ngde hl'l.l'e de 
sidste Aars Udgravninger bragt for Dagen paa Steder, om 
man loonge ha r troet vare saa gjennem 0gte, at intet der 
var a t finde. Heldigv is har denne Tro vist sig at voore 
urigtig; men Fejltagelsen har haft den gode Virkning, at 
Udgravningerne og Fun(l ene f0rst ere skete nu. cia a ll e 
Forhold paa Akropolis er e la ngt bedre ordnecle end tid 
ligere , og da der findes drekket og lllkket Rum til at op
tage det fundne. 

Den , som i VO l' Tid ü'l' te Gang betneder Akropolis
Mu eet, bvor ha n vandre!' mellem Re ter af SClllptllr fra 
Partbenon, fra Erechtheet og l iketemplets Balu trade, vil 
dog maaske sta' rkere blive gr eben og overrasket ved den 
Mamgde LevningeJ' af en a' ldre Kunst, som allerede balv
vejs fylder Musee t. Disse archaiske Bill edhuggerarbpjd er 
skriv e sig for den allerst0rste Del fra de sidste Aars Ud
gravninger, isoor fra 1882 og 1886. 

I fiere Henseender have de noovnte U dgravninger voor et 
epok egj0rende. Som bekjendt, drives Udgravningerne sy
st ematisk og meel kyndig Bistand ; de bekostes af det grreske 
arch ll'o logiske Seiskab med Tilskud fra den grooske Regering; 
man graver belt ned til Klipp ens Bund og IlPgger denne og 
de paa den byggec1e Fundamenter blot. Arbejd et er be
gyndt fra Vest ved Propylooerne, er fortsat langs Borgens 
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Nordmur til Erechtheet og er nu f",rt videre paa den anden 
Side af dette fol'. f",lgende Muren rundt, at naa hen til 
Parthenons Sydside; samtidig er ved Parthenons 0stside en 
Gravning foretaget lige ned til Klippens Grund. Paa disse 
forskjellige Steder er der fundet Bygningsdele og Levninger 
af Billedhuggerarbejde fra en Tid, som ligger forud for 
Rorgens 0del:eggelse af Perserne. De vigtige og inter
essante Resultater med Hensyn til Bygningerne paa Akro
polis, hvortil den h0jtfortjente Architekt D Ö rp fe ld mener 
at v:ere kommen, kunne her ikke finde Omtale; jeg hen
vis er t il Afhandlinger af ham i Mittheilungen des deutschen 
archäologischen lnstituts (Athenische Abtheilung XI, 1886, 
S. 162-169 ; 337-351 med Grundrids af det gamle Athena
tempel, XII, 18 7, S. 25-61; 190-~11 ) og i Antike Denk
mäler, hrsg. vom kais. deutsch. arch . lnst. (l Bu.. I. Hft., 
1886, Tv1 1-2, hvor Planer findesl. 

Fra Akropolis stammer Hovedparten af de Figurer, som 
i det f~,}gende skulle omtales, og det vil derfor vrere n0d
vendigt her korte lig at ber"'re Omstrendighederne ved Fun
dene. For de archaiske BiJledhuggerarbejders Vedkommende, 
som skrive sig fra disse Fund og som nu ere i Akro
polismuseet (de bedst bevarede og st",rste i 0stsalen i 
Museet), er srerlig et Findested af Vigtighed. Den 24. 25. 
Jauuar (grresk Stil) 1886 fandtes paa et Sted 14. archaiske 
Statuer , mest I{vindefigurer. Det var ved den nordlige 
Borgmul' lidt vest for Erechtheion 3-4.1/2 Metr. under den 

davrerende Overf!ade j Statuerne fandtes blandede, om Ka v
vad i a s (Generalephor for Antiquiteterne), der ledede Ud
gravningerne. beretter (Mus. d'Ath. J. Hft. S. 4.), "med al
mindelige Sten, archaiske Indskrifter, architektoniske Led, en 
S0jletromle fra Athena Polias's Tempel og forskjellige Fod
stykker." Denne Opfyldning. som gik fra Klippens Grund 
til lidt over Borgmurens Fundament, bestod af tre Lag 1/, 

') I det ever te lag fandte;; samlet 35 attiske Tetradrachmer, to 
Drachmer og 23 Oboler, alle af dem, der henferes til den so
loniske Periode, undtagen 8 Oboler, der anses for mldre (E(JJ. 
(;I?X. 1886, S. 78). 
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hvoraf hvert indeholdt "almindelige Sten, Statuer, Hoveder, 
F0dder og andre Brudstykker , Stumper af Indskrifter, Ler
kar, Kulstykker og Jord" , og mellern de tre Lag laa 
tynde Lag af sm aa Flrekker og Fli er, afhugne ved Bearbej
delsen af Muren Fundamentstene. Som Dörpfeld paavi er 
(Mitth. d. arch. lnst. Athen, XI, ]8 6, S. 167), har man 
altsaa, da man efter Perserkrigene ryddede Overfladen af 
Akropolis og flyttede N ordmuren et Stykke ud , opfyldt 
Rummet melJem dens Fundament og den h0jere Del af 
Klippen meel Bruelstykker af de af Perserne 0delagte Byg
ninger og Statuer og har gjort elette i fiere Gange, saa at 
man stod paa det f0rste Lag, medens man bearbejdede det 
na:ste Skifte af Murens Fundamentsten , og aaledes videre. 
Et Billede (efter Photographi) af dette Findested er givet 
paa 1. Tavle af det paabegyndte V rerk Les Musées d'Athi>nes, 
hvoraf to Hrefter ere udkomne i Athen (hos Rhomaïdes, 
1886-ö7) med Gjengivelse i Lystryk af de vigtig te Fund 
ved Udgravningerne paa Akropolis , til hvilket Skrift vi 
1 det f0lgende idelig ville komme til at henvi e. En 
schematisk Plan af Findestedet med et lodret Snit igjennem 
Lagene ses paa en Tavle i ' Erpr;f-L<:plç dpxwo).or1x1; (det grre ke 
archroologi ke Seiskabs Tidskrift) 1886, 2. Hft.. S. 7 , hvor 
Kavvadias ligeledes giver Beretning om Fundet. - I For· 
aaret 11:87 fandtes atter en l{ vindestatue , i Maj tre andre 
ved de mod 0st fortsatte Udgravninger, Je id t nll'vnte 
ved Gravninger, der foretoges for at fjrorne den tyrkiske 
Bygning ("Tholos") , som man ser i Baggrunden paa det 
anf0rte Billede Tv1. 1 af Mus. d' Ath. 

Talrigheden af de fundne Statuer. den fortrinlige Be
varing af fIere af dem, paa hvilke rige Farvelevninger enc1nu 
ere til Stede, Vanskeligheden ved at angive, hvilke Per
soner disse K vindengurer forestille, og det nye, store Ma
teriale til den archai ke !{ unsts Historie, som her var bragt 
for Dagens Lys, maatte indhyde til en n0jere Unders0gelse, 
og under et kort Ophold i Atb en i Foraaret I 7 gjennem
gik jeg derfor samtlige Levninger af archai ke I( vindefigurer 
i Akropolismuseet og i Athens andet store IVlu eum, en
tralmuseet og skaffede mig ved et Bes0g paa Delos og 

1* 
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Mykonos Kjendskab til de endnu der opbevarede tilsvarende 
Kunstvrerkel', som ere fremkomne ved de franske Udgl'av
ninger paa Delos. Ejendommelighederne i Stil og Klrede
dragt hos de store Figurer gjenfandtes hos archaiske Smaa
figurer i Terracotta og Bronce, som kunde studeres i Athens 
og andre Museer , navnlig i det fortrinlige og velordnede 
Museum i Palermo. 

Da de fu ndne archaiske Figurer paa Grund af de paa 
dem levnede Farver ikke blive formede til Afst~bning , saa 
at Stud iet af Figurerne og dermed af den archaiske grreske 
Kunst for .Fremtiden strerkt vil vrere bundet til Grreken
lands Hovedstad og f0lgelig tilgrengeligt for frerre, ville 
maaske de efterf~lgende Studier , der ere gjorte foran 
Originalerne, have Dogen Vrerdi, selv om nye heldige Fund 
skulde udvide og berigtige vor Kundskab i mange Maader. 
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Beskrivelse 
af de unders0gte archaiske Kvindefigurer. 

1. Fra Athens Akropolis. 

[De st~\'ste og vigtigste af Figurerne fiodes afbildede i 
Les Musée~ d'.A.thèoes 1-2 Hrefie, Ath eo 1886-87; Lresel'eo 

bedes at have clisse ved Raanden ved den f~Jgeod e detaillerede 
BeskriveJse j Photographier tagoe r.f Grrekeren Koostantinos .A.tha
nasiu findes ogsaa i Handelen.] 

(1) Imponerende ved overmenne keIig St0rrelse og svrere 
Proportioner er deo i Mus . d'A.th. Tvl. V I afbildede Kvinde
statue, af Mar mor ligesom alle de efterf01gende. Den kan 
tjene til at vise Ho vedtl'rekkene i disse Kvindefigul'ers Ydre. 

Om Hoved et gaar et fortil h0jel'e stort Hovedsmykke 
(Diadem , Stephane), paa hvis Y derside rundt om ses en 
Rrekke Broncestiftel' eller HuIler dertil , ialt syv I) , lige om 
der findes Spor af Maling derpaa. Forhaaret ligger i snegle
husformige Kr011er i tre Rrekker over hinanden, smallere ved 
Siden end midt i Panden. Issehaaret er aldeles ubearbejdet, 
Baghaaret hrenger ned paa Ryggen i en Bad, foroeden af
rund et Masse, charakteriseret som ( 19 ) parallele Lokker (et 
Stykke i Midten tvrersover mangier). Forhaaret er str0get om 
bag 0ret, foran falder paa hver Side fire Lokker ned paa 

1) Studniczka mener, at diJt Val' anbragt Lotosknoppel' af Bronce . 
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Brystet (forneden afbrudte; en paa venstl'e Side er helt 
afbrudt). I 0refiipperne er der Huiler. 0 jnene ere hule, 
i det ene sidder endnu en Del af Krystal- eller Glasmassen, 
hvormed de have vreret udfyldte. Oven i Issen findes en 
opstaaende Broncepind (bl'Jjet) l). 

Dragten, hvis Anordning ved fl!lrste 0jekast er noget 
indviklet, hvorom mere senere , vise r paa venstre Bl'yst og 
Skulder en ligesom vatret Klredning med glat Linning for 
Halsen, dernrest en Overklredning, der ligger i en tredobbelt 
Skraafold over Brystet, gaaende fra h0jre Skulder ned 
under venstre Bryst og Arm; paa Ryggen har den derfra 
gaaet op igjen til hl!ljre Skulder; foran falJer Overklred
ningen ned i tre Foldemasser, en paa Figurens venstre Side, 
en stliJrre (dobbelt) foran hliJjre Ben og en nedhmngende 
fra hl!ljre Arm; bagpaa hrenger Overklredningen lidt l:Engere 
ned ved Sidel'ne end i Midten og naar omtrent ned i H0jde 
med Hof terne. N edenfor Overklredningen er paa Figurens 
Forside det I!Ivrige af Klredningen. som har gaaet ned til 
FliJdderne, draget hen ved det venstre Laar og samlet i en 
. Snip", som har vreret holdt af venstre Haand, og fra 
hvilken faa og skarpe Tvrerfolder paa den strammede Klood
ning udgaa. Der findes smukke Farvespor, Baand og Ro
setter, bag paa Klmdningen, ligesom der paa Forsiden har 
vreret anvendt Farve pna Klredningen hist og her 2) . 

Foruden de paa den anflHte Tavle af Mus. d'Ath af
bildede Dele af Statuen er senere henvist til den en venstre 

') Paa denne har, som det almindelig antages, en Skjrerm mod 
Fuglene vreret anbragt. Hos Aristopbanes »Fuglene" v. 1114 
raader Fuglechoret de mod Stykket mulig ugunstige Dommere til 
Btrax at lade Big Bmedde ft1J//ürxot ("sma!!. Maanel''') til at brere li~e
som Billedstetterne ((è//Öl!tc(//TE')' ellers ville F ug,lene lade deres 
Vrede gaa ud over Syndernes prene Klreder. En af Scholillsterne 
til Stedet bemlllrkel': ,u1J//ürxov., aXEll((a,Uam nil// a/1o/1tc(//rM//, Otà 
ra ft~ «llo1wul// xur' uvrw// Tè, ö/1//w, Photius: ft1J//iuxovç, rou. in i 
TaL. xu!a).ai. rw// rè//d/1LCl//TW// Tt{}E,UÉ//OV>, f//ct u~ ö/1//w ft~ 1T(lOf1iÇ~Tat. 
Om Skjlllrmenes Form siges intet nlllrmere. etter avnet skulde 
man strlllngt taget vente Ha 1 v maaneform. 

0) Angivelser herom med Tegning af de anvendte l1enstre lindes 
hos Studniczka, J alll'b. d. deutsch. arch. lust. lI, Hl87 S. 138. 
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Arm, der forbindes med Slmlderen ved et til Stede vrerende 

IiIte udklflJVet Fragment; Fingrene mangle. Paa denne Arm 

gaar lErmet lidt ned over Albuen (og viser strerke Farve
levninger), ellers er Armen n"gen med et Armbaand (hvis 
Ovel'flade er malet) ved I-laandleddet (Haanden har vreret 
afbrndt). Endvidere er fundet et Stykke af Benene tvrers 
over men ikke tilsluttende til den 0vrige Figur, idet det 
mellemliggende Stykke mangIer 1). 

Om St u d ni c z ka' s Fors!<1g paa en videre Fuldstrendig
gj"relse af Figuren og en Heuf!<1rel e af deo til det fuodoe 
Brudstykke af en Statuebasi , der brerer lndskriften med 
Kunstnernavnet Antenor . (Jahrbuch d. deutsch. archäol. 
lnstituts II, 1887 S. 135 - 168) se nedenfor. 

Det ferste Spfllrgsmaat, om natUl'1ig meder os ved Be

tragtoingen af denne ejendommelige Skikkelse, nemlig hvad 
den forestiller, kan fer t ventes besvaret ved at tage H en
syn til de andre Rvindefigurer, som mere eller mindre ligne 
den, og Svaret vil endda , som vi kulle se , blive meget 
vanskeligt at give. 

(2) En lignende Dragt som den be krevne Figurs 
lindes paa de to i Mus. d'Ath. Tv1. 11, III-IV afbildede 

Statuer. Den f!<1rste af disse (T v I. III omtrent i Legems
st"rrelse har meget betydelige Levninger af Farveprydelser 
paa Rlredningen foran . Man ser tang OverkllPdningens 

Kant en rigt malet Mreanderbort, og nedenfor Overklred
ningen gaar en anden malet Mreancler fra midt paa Livet i 
en Bue hen til "Snippen" om har vreret hold t af ven tre 
Haand. Dis e Brremmer og andre spredte malede Pryc1elser 
vise fornemmelig m"rkegr!<1n 2) og r!<1d Farve. Der foreligger 

') Paa Figuren mangier Na3sen , Overla3ben, en Del af Under
hBben, Lokkern e foran paa Halsens Sidel' samt hejre Undel'al'm 
(en Del af Haanden menes at va3 re bevaret) , Brysternes Run
dinger og Dele af Kla3dningen, Benene fra ovenfor Kna3erne 
(undtagen det ovenfor na3 vnte 8rudstykke). Endelig er Hovedet 
paasat og Torsoen brudt i to Stykker. 

'') Der er fremsat den Formodning, at den grenne Farve paa 
disse Figurer i alt Fald til Deis er un i Tiden forandret, op
rindelig blaa, 
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nu en omhyggelig farvet Gjengivelse af Figuren paa Tv1. 19 
af Antike Denkmäler, hrsg. v. deutsch. arch. lnst., I Bd. 
2. Hft. (1888). 

1 0rene findes , som paa de fleste af disse Statuer, 
runde, skiveformede 0relokker. Der er intet Spor af nogen 
Issepind ell er [Jul dertil ; Rundingen af Bagen er, som det 
synes med Forsret, arbejdet bort 1). H0jre Underarm, som 
mangier, var gj ort srerskilt og senere illdsat, som det runde 
Hul angiver, lier var bestemt til at optage den, et Trrek, 
der idelig gjentager sig ved disse Figurer. Forhaaret er 
ordnet anderledes end paa den foregaaende Statue , det er 
lagt i en flad Bukkei paa hver Side med concentrisk ord
nede B0lgelinier og imellem disse BukIer et Parti med 
B01gelinier paa tvrers med svag Skilning i Midten og bugtet 
ned i Panden, en Ordning, som of tere forckommer; her 
ligger det mellemste Haarlag ti/lige i to Etagel'. Andre 
Afyigelser ere, at Issehaaret her er fra Midten ordnet ti l 
alle Sider ved B0lgelinier, Baghaarets Masse (charakteriseret 
som 12 Lokker) er afrundet og Lokkernes Spidser indbyrdes 
frie. Paa Skraafolden over Brystet er den ",verste Folde
rand udtunget t). 

(3) Tv I. lIL i Mus. d'Aih. viser os atter en impone
rende Skikkelse i overmenneskelig St0rrelse (dog noget 
spinklere end Nr. I. Tv1. VI), og Tv!. IV smst. gjengiver 
det 0verste af samme Figur 3). Dragten er i Hovedsagen 
og Figurens Stilling ligeledes den samme; smukke Rester af 
Maling findes paa Klrednillgen. Frisuren er forskjellig; det 
meget krusede Forhaar ligger i to Etager, underst et Lag. 

') Disse to Omstoondigheder, hvorpaa Opmoorksomheden fortjener 
at henledes, maa staa i Forbindelse med Figurens oprindelige 
Opstilling; den har mulig for oven vooret dookket af den Byg
llings Tag, hvori eller hvorved den hal' vooret anbragt, sas at 
ingen SkjlBrm behevedes, og den har vooret anbragt SRa tlBt 
til Vooggen, at den msatte tilhugges bagpaa som noovnt. 

2) Hejre Underarm og Hsand mangle, ligeledes Fingrene pas 
ven"tre Haand, Benene tra et Stykke nedenfor Knooerne, en 
Del af Disdemet. 

3) Se VOl' Tsvle lI, ba;; i Bogen. 
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der end er i mange sirlige Sneglekr~ller, ovenpaa et lignende 
Antal halvt saa lange, tynde Kr~ller, del' indbyrdes ere frie. 
Issebaaret er ordnet til to Sider efter en Skilning tvoors 
over Hovedet, Baghaaret charakteriseret som (1 2) parallele 
Lokker med frie Spidser. Man ser Anbringelsen af de 
runde, flade 0relokker toot ind til 0reflippen, faste uden 
Ring eller lign . Haarets Lokker foran falde langt ned paa 
Brystet, de vare til DeIs paasatte bagefter; hvor de ere af
brudte foroeden , ses Huller til Fortsoo ttelsen , bvori endnu 
Dele af Marrnortappel' findes , som tj ente til at bolde dem 
fast. Skraafolden ~verste Folderand er ikke blot tunget 
men tillige noget kruset. Over Ho\' edet rager den lange 
l ssepind op I). 

(4) Enduu af en lignende stOl' og smuk Kvindestatue er 
den st~rste Del funden. Det er en af de tre Kvindefigurer, 
som fandie s d. 18. Maj 1887, alle uden Hoved. Denne 
Statue, hvoraf ikke findes nogen Afbildning , er lidt over 
naturlig St~rrelse: Hovedet og begge Underarme og Hoo nder 
mangle; et Brudstykke fra Kn ooe t og til Anklen af ven tre 
Ben fandtes sen ere (d. 27 . Maj), F~dderne mangle. Klood
ningen er ordnet som bos ele foregaaende med Skraafold 
over Brystet og "Snip" veel venstre Side; dog er Over
kl re dningen rigere. Den bre ngel' i en lang Bugt neel fra 
b~jre Arm mellem denne og [(ropp en , fl'emkommen veel , 
at en overskyelende Del af Ov erkl redningen , som bos de 
andre Figurer med sin e Ender er sammenhreftet paa h ~jre 
Skulder , bel' bre nger neel igjen fra denne og holde' oppe 
af b~jre Arm, hvorefter den at ter f~res over b~jre Skulc1er 
bag om Ryggen og falder fra venstre Skulder ned i en 
lang, prregtig med Farve ornamenteret Foldemas e . Af de 
fi re foran paa bver Side nedbrengende Lokker gaar den 
yderste belt ud over Armen . Friske og strerke Levninger 
af Maliugen paa l\lredningen viste den samme Decoration 
som paa de fOl'egaaende , srerlig smuk t bevare t er Mreanderen, 

' ) H ajre Underarm og Haand, venstre Haand og Haandled, Benene 
fra ovenfor Kll!llerne og Dele af Haar og Khednillg mangle. 

1 
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der fra midt paa Livet gaar i en Bue ud til "Snippen" og 
del'fl'a. fortsretter sig i lige Linie ned ad mod F0dderne. 

Nrermest i Slregt med de ovenfor beskrevne Figul'er ere 
af de mindre Statuer i Akropolismuseet f", lgende. 

(5) Museumsiluiller 277. Afbildet' E if'TJ p.. dp 1. 1883 Tv l. 8 
til veustre. Figuren er i lis naturlig St~l'relse. Begge Under
arme, Benene fra Knmel'lle og en Del af lssen mangIer. For
baaret i tre Lag, for neden tmt liggende, b~lgeliniet paa tvmrs, 
saa en Rmkke Slleglekr~ller og sidst et Pal'ti med B~lgelinier 

paa langs. Tre Lokker foran paa hver Side. Maling pua Dia
domet. Runde 0rolokker med Maling. Vatret Underklmdning 

synlig pan venstre Bl'yst og Skulder. Illed malet Linning i Halsen 
og paa Skulderens Overside. Overklmdningens Skraafold med 

den ~verste Folderand tUllget og malet gaal' fra bf6jre Skulder 
under venstre llryst. Foldemassen, der hmnger ned fra h. Arm 
(afbrudt fo)' lieden), har malede Bortel'. "Snip" ved venstre 
Lu!ll' og malet Mreander ned dertil. Bag pna Klred ningen malede 
Kaute)' og Rosetter. - I Maj 1887 el' et Stykke af Benene 

omtr. til Anklerue, som dog ikke slutter til foroven , lagt dertil. 

(6) VI Sa!. Uden Nl'. [9 paa Gibsfoden]. Kvindetorso 
lidt under Ilaturlig Stf6rrelse. Hoved, v. Arm, h. Underarm, 
Benene uedeufor Knmeme mangle. Hallorlllllssell bagpaa charak
te1'Ïseret som (10) paralIele Lokker. Forau::3 Lokker paa hver 

Side. Vatl'et Underklmdning pan v . Bryst lUed Linllillg fo roven; 
Overklredlling med Skl'aafold fm h. Skulder under v. Bryst, t re 
Foldemasser ncd foran. "Snip" ved v. Side, et malet Baand 
gaal' del' ud til. Overklredningell a fsluttes bagpaa fomeden omtrll./lt 
i lige Linie. (Fig. 1, se nreste Sic1e.) 

(7) VI Sal. Nr. 278 og 292 (sammensat af to Stykker). 
Kvindetorso lielt unuer natIl rlig StjIJrrelse. Hoveel og Bals mangle, 
begge Underarme, Benene nedenfor Knreerne. HaanuaBsen bag
paa Il1Jd Bl!llgeliniel' pan langs, i :Bad afrundet Masse, som dog 
forn eden er begrrenset af en r et Linie. Fire Lokker pita hver 
Si de forau (I'~d Far"" derpna). Overklredningen )'igel'e, i Lighad 
meel N". 4 ovenfo!'; hel' synes den overskydende Del af Over
klreeluingen at gaa lied bag hf6jre Skulder, komme frem nedenfo r 
hf6jre Ovemrm forall, gaa over Maven, derfra over venstre 
UuderarlU og saa op bag venstre Skuldel' og over denne, saa at 

den efter at vrere slaaet bagfm over denne hre ugel' i lodret 

, 
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Foldemasse ned over venstre Bryst 
og videre. Del'ved blivel' den \la
trede Underklredning ved Halsen kun 

syulig pan et mindre, trekantet Stykke; 
<len viser Spor af r0d Farve og 
huvde en mreandersmykket Linning 
foroven, som kun var begrrenset af 
Fm've (m0rkegr0n) mod Halsen. Over
klredningen hrenger ganske glat over 
h. Skulder, Overal'm og h. Bryst, 
paa langs ned ad h. Skulder og 
Ovel'arm har vreret malet en bred 

. Brremme med Mreander I). H0jre 

Arm val' b0jet, og den sreclvanlige 
Foldemasse hrenger ned derfra. Venstt'e 

Ben trred('r noget frem, og SLillingen F' 1 Ig. . 
el' i det hele f('iere. - Et fil'knntet 

UnI er bestemt til Indsretning a f Hovedet og afpassede Ruller 
til Undel'al'mene. - Et Fragment ( 1'. 288) af Benene (fra nedenfor 
Knreet til over Anklen) af en K vindefigur syue IIt h01'e hel'til 

(et glnt Lreg gaal' foran Bed midt ad Klredningen). 

(8) IV Sal Nr. 282 og 236. K vindelorso I/a nat. St0rrelse 
(sammensnt af 4 Stykkel'). Maugler llovecl, Skuldl'e, Arme, det 
uederste af Benene , det mcste af Bagsiden og af h0jre Hof te 
(af Uall ret ses inlet). Underklreelnillgeu er be-

gramset moel ilalsen. Overklredningells Skran
rold gaar fra h0jre Skulder lled nuder v. Arm, 
en Flig a f Undel'klredningen brenger uel der
over ved v. Arm, Foldemasserne af Overklred
ningen ved venstre Side og foran h. Ben el'e 
btlvaredc. Underklredningen har gaaet ud i 

en "Snip" ved v. Side ~). (Fig. 2.) 
(9) IV St\l NI'. 14 og A 317. Kvinde

torso i huh naturlig St0 \'relse. [loved, venstre 

kuldel' og Bryst, begge Arme, 13enene nedbnfol' 
Knreerne IDnugle, deHuden megel fo ralaaet. ~f 

Haaret ses intet, t re borede Huiler paa h0j re 

Fig. 2. 

' ) Andre ' por af Farve paa Figuren ere til DeIs ubestemte og t il
fwldige . 

") Et vist 'ving i Figul'ens Behandling udmffirker den . 
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Side af Brystet have tjent t il Aobringelse af Lokkerne. Over
klredoingflns Skraafold har gaaet fra h. Skulder ned under v. 
Arm. Foldemassfln ved v. Side og en Del af den foran h. Ben 
er bevaret. Underklredningen har ved v. Laar vreret trukket 
uel i en "Snip". Af et Halsbaand el' Antydning veel t,re Huller 
~verst ved h. Side af Halsen. Hovedet har vaH'et indsat med 
en vreldig tyk, Ill'kantet PI~k, omst~bt med Bly. - Siden (Maj 
1887) er dertil lagt et Brudstykke Nr. 289, omfattende Benene 
fra Knre t il Ankier. 

(10) VI Sal. Nr. 308. K vindetorso i I/a naturlig St~rrelse 
(hal' vreret brudt i to Stykker). Hoved, venstre Arm, h~jre 

Underarm , Benene fra ovenfor Knreerne mangle. Haarmassen 
bagpaa er omtrent firkantet i Omrids, kun charakteriseret ved . 
tem melig dybe Tvrerfolder. Foran paa hver Side tre Lokker. 
Overklredningens Skraafold gaar fra h. Skulder ned under v. 
Bryat og Arm. Foldemassen til venstre og Dele af de to andre 
ere bevarede. Underklredningen er foroven begramset mod 
Halsen, men glat paa venstre Bryst og de n tilBt~dende Del af 
Halsen . F orneden har der vrel'et en "Snip" til venstre Side. 
Et rundt Hul i Klredningen viser den t abte h. Underarms 

Plads. - Siden (Maj 1887) er dertil lagt Nr . 68 (~ 1895), 
et Stykke Plinth med F~dder og bagved nedfaldende Klredning 
(jfr. nedenfor Nr. 13); af hj6jre Fod mangle Treerne, af venstre 
mel'e. 

(11) VI Sal. Brunt Skab. K vindetorso i 1/3 naturlig St~r

l'else. Hoved, h~jre Haand og lidt af Underarmen, venstre 
Underarm, den forreate Del af venstre Fod, en Kant af Klred
ningen paa venstre Side fra Laaret til Foden mangier. Hoar
massen bagpaa charakteriseret som (12) parallele Lokker. Fire 
Lokker ses foran paa hver Side , den yderste gaar ned undel' 
Armen (r~d Farve derpaa). Underklreelningen vatret paa v. 
Bryst og Sknlder med Linning (kun malet, uden Kant foroven ) 
ved Halsen og neel nd Overarmen. Overklreuningeus Skraafold 
gaar fra. h. Skulder ned under Y. Rryst og Arm, Overfolden 
tunget, de sredvanlige Foldemasser ere til Stede . Oer fin des 
"Snip" ved v. Laar. Klredningen gaar bagpaa ned over 
Hrelene ud paa den runde Plinth (jfr. Nr. 13) og el' deeoreret 
med en m~let Bort, foran gaar den halvt ud ovel' Foden (venstre 
Fod er slaaet af); paa h. Fod ses Sandal med Baand op mellem 
fl'l rste og anden Taa og over Treernes Rod. Eu gr~n Streg 
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gaar paa Klredningen tvrel'S over Skinnebenene og over Lreggene 
bagpaa. Det forre ste af Plintben mangleI'. 

(12) Samme Skab. Kvindestatuette. Afbildet i 'E<p 7JfL. dpX. 
1883, Tv 1. 8 til b~jl' e. Det !!Iverste af Hoved et , b. Underarm 
og v. Ar'm, Benene Cra Kn reet , venstre Beu fra midt paa Laaret 
maugler. Af Forbaarei er kun Buklern e pan Siden (j fr . Nr. 2) 
tilbage. Der er tre Lokker paa bver Side for'au (r!!ld Farve 
derpaa) . Haarmasse ll bagpaa er afrundet fomeden , svagt bugtet 

paa tvrers. Rund e 0relokker. Klredn ingen er som hos foregaaende 
(Linuingen dog begrrenset af en Kant ved Halsen). Den vatrede 
Underklredning er m~rkegr~n paa v. Bryst og Skulder fOl'all. 
Overldre dningen bagpaa er brevet i Midteu. Dindemet el' be
varet i Nakken. 

F0rend Beskl'ivelsen forts::ettes med de mere afvigende 
Figurer , vil det v!ere n0dvendigt at s0ge at komme til 
Klarhed om Dragtens Anordning og Be tanddele. Det drejer 
sig her om en Dragt, der ser meget for kjellig ud fra den 
senere, som er bekjendt fra saa utallige Statuer og andre 
billedlige Fremstillinger af gr::esk Kvindedragt. Der er 
allerede ovenfor ved Beskrivelsen af Figureroe gjort en 
Adskillelse mellem Overkl::edningen og det 0Vl'ige af [\1 red
ningen. Vi have set 0 verkl::edningen gaa i en Skraa
fold fra h0jre Skulder ned under venstre Bryst og Arm og 
paa Ryggen igjen op til h0jre Skulder J), og det er n::evnt, 
hvorledes den foran falder ned i fiere Foldemasser og bag
paa foroeden gjfPrne gaar lige hen over Ryggen eller er 
hrevet lidt i Midten . Paa h0jre Skulder og ned ad Over
armen, som den ogsaa bed::ekker, ere dens to Ender sam
menh::eftede med fiere "Knapper" 2). - Ovenfor denne her 
beskrevne Overkl::edning kommer der til Syne paa venstre 
Bryst og Skulder en ej endommeligt vatret U n der k I re d n in g 
med vide lErmer, der naa ned til Albuen og ses ud::ekkede 

1) Efter den Maade, hvorpaa Overkloodningen rimeligvis er anlagt, 
burde man maaske sige omvendt: at Kloodningen gaar fra h. 
Skuldel' skraat ned over Ryggen, derfra under v. Arm og over 
Brystet paa skraa op til h. Skuldl'r igjeu. 

0) Paa FigUl'en Mus. d'Ath. Tvl. lil- IV ses tre Rookker Knapper 
paa hejre Skulder. 
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paa venstre Arm. Klredningen har mod Halsen en bred, 
glat Linning, som har vreret smykket med Maling eller 
andre Ornamenter; ned over venstre Skulder gaar ogsaa et 
glat Baand, som har vreret malet. N edenfor Overklred
ningen kommer da atter til 8yne en Del af Kl redningen, 
som er trukken op til den ene Side i en "Snip " og derved 
strammet over Benene , smykket med en malet Mreander, 
der gik ned fra Breltet (hvilket ogsaa var malet , hvor det 
saas, som paa Mus. d'Ath. Tv1. lIl) og midt ned ad Klred
ningen indtil et Stykke ovenfor F9dderne; men ved Klred
ningens Samling hen til .,Snippen" fik ogsaa Mreanderen 
en anden Retning, idet den fra Breltet bueformig gik hen 
til det Sted, hvor Haanden holdt Klredningen, og derfra 
saa igjen ned foran til hen imod F9dderne. At denne Del 
af Klredningen nedenfor Overklredningen er Fortsrettelsen 
af Underklredningen foroven, var det jo naturli.gt at an
tage 1); og den tilsyneladende forskjellige Art af Sto:/fet 
(vatret foroven, glat forneden) lregger nreppe Hindring i 
Ve.ien for at erkjellde Sammenhrengen, idet Klredningen vel 
paa de Steder, hvor den hrenger 19st, kunde fa lde i de 
vatrede Folder, som vare egne for T9jet. men naar den 
strammedes, derimod blev glat og kun viste skarpe , smalle 
Folder. De mere afvigende Figurer viUe bestyrke dette, 
hvortil vi sen ere skulle vende tilbage. 

Men til yderligere Bekrreftelse skai her fremdrages en 
Terracottafigur i Akropolismuseet (Fig. 3, se nreste 
Side). Det er en K vindestatuette (Hoved og Fedder mangle) , 
hvis Klredning er ordoet som de archaiske Marmorstatuers 
og malet. Overklredningen er hvid (med r9d Tegning), 
Underklredningen baade foroven og forneden 1'0d (meel hvid 
Tegning) ligesom i hejre lErme ved Albuen; de negne Dele 
ere hvitle ligesom Fodstykkets Oversic1e. En graablaa 
Farve er anvendt til Overklreclningens Skraafolder og en 
Del af Halslinningen paa Underklredningen. Oen h0jre 
Haand holder en Blomst eller Frugt og hviler paa Brystet, 

') Som allerede veil de ferst fundne deliske Kvindefigurer er an
taget af Homolle, Bull. de Con. HelI. , IV, 1880. S. 303. 
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den venstre brenger lige ned og griber, saa vidt man kan 
se, Underklredningen veel venstre iele af Benene. Figuren 
er meel Foelstykket (bvoraf en Del mangleI') O,~5 m. b0j; 
Tegningen er gjort i balv St0rrelse. FIere lignenele Sta
tuetter med bevaret Maling fin des i samme Museum. 
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(13) Nrermest ved den 
hidtil besk!-evlle Gruppe af 
K vindefigurer staar en ret 
man-keIig Statue i omtrent 
hal v naturlig Stlilrrelse (0st
salen i Akropolismuseet). Der 
findes ingen Afbildning ud
givet af den; den er her 
gjengivet (Fig. 4) efter et 
Photographi af Konstantinos. 
Den afviger deri fra de andre, 
at det her er den venstre 
Underarm, del' el' hrevet, og 
IBredningens "Snip" er ved 
Figurens h lil j re Side. Sb-a a
folden gaar da ogsaa over 
Brystet fra ven tre Skulder 
ned under hliljre Arm. og 
Overklredningens Foldemasser 
h:pnge ned fra venstre Arm. 
Underkl:pdningens Linnillg 
ved Halsen synes bI ot at have 
vreret angivet ved Maling. 
For lilvrigt er Klredningens 
Anordning den sredvanlige 
(bagpaa hrenger Overklred
ningen lrengst ned i Midten); 
men en slFrlig Interesse har 
Figuren derved, at det llederste 
af Benene med Flildderne er 
bevaret. Her som paa andre 

Levninger af disse Figurer se vi, at Statuen var gjort ud i et 
med P li n t hen, som er lille og rund og bestemt til at ind
fliljes i det stlilrre Fodstykke, der bar hele Figuren; fiere Fod
stykker ere bevarede, vi se deri Hullet til Figurens Plinth, 
som fastgjordes ved at omstlilbes med BIy; et enkelt Fod
stykke brerer endnu, som vi skulle se, Plinthen og det 
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nederste af en kvindelig Figul' fastsiddende i sin oprindelige 
Stilling. Underklrodningen gaal' ned . over Anklerne, foran 
et liIle Stykke ud paa Foden og bagpaa helt ned over 
Ilrolene og et Stykke ud paa clen runde Plinth. En fin 
tlOl't var malet paa dette nederste tykke af Klmdningen. 
som tydeligc Levninger vise. F0dderne, hvoraf den venstre 
er helt bevaret, bmre Sandaler, med temmelig tykke Saaier, 
fra hvilke et Baand gaar op mellem f0rste og anden Taa 
og langs oven ad Foden. et andet Baand, der gaar tvrors 
over Treernes Rod, synes at gaa ind under det f0rste. -
Forhaaret ligger i to Lag, nederst med b0lgeformet Be
gra:nsning derover en Rrekke korte, parallele Lokker. 
Runde 0relokker. lssepinden afbrudt. Det Stykke af Over
ldreclningen , der hrenger ned fra venstre Arm, var udarbejrlet 
for sig og allerede i Oldtiden paasat bagefter '). 

(14) Gaa vi over til de mere afvigende Figurer, saa 
m0de vi paa Tvl. V i Mtts. d'.A.th. en meget tiltalende 
Skikkelse. som ogsaa er fuldstrendigere beval'et end de 
fleste 2) (Fig. 5, se oreste Sidal. Den er liclt under naturlig 
St0rrelse. Som det stl'ax ses, har Figuren ikke Overklred
ning paa, Underklredningen falder i to Partier, den 0vre 
Del er vatret, frit hrongende, den nedre strammet og nresten 
glat ; den vatrede Del af Underklredningen med lEl'merne 
(langs ned ad disse ses 1\ napper, der hrefte dem sammen) 
drekker Overkroppen langt Ded paa Livet og gaar om paa 
Ryggen i samme H0jde (Fig. 6, bagfra se Side 19) , samt 
hrenger et Stykke ud over Breltet. som dcrved er drekket. og 
ued over et Stykke af den nederste Del af llnderklredningen. 
Denne nederste Del af Underklredningen strrekker sig 
helt ned til F0dderne; men i Steden for at samles i en 

') Hejre Arm, venstre Underarm, den yderste Del af hejre Fod 
og Stykker afKlredningeu mangle. Ansigtet og H ovedsmykket 
61 ' noget heskadiget. 

") IIejl'e Haand og BenelIe 1'l'a Anklerne samt Nresespids og en 
Del af Hagen mangle. venstre Hannd beskadiget, dog ere 
Fingl'ene beval'ede . Hoved og h. Underarm paasat. KJ.'oppen 
i to Stykke r. 
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"Snip" til den ene 
Side , holdes den 
her af venstre Baand 
foran BeneDe samlet 
i et langt, mange
dobbelt Lreg, som 
10ftes noget i Vejret 
af Baanden, hvorved 
Klredningen strammes 
tret om Benene og 
slutter nresten glat til 
disse. blot med faa 
fine Folder 10bende 
sammen til det Sted, 
hvor Baanden griber 
Klredningen. Forhaa
ret ligger i 6 Bugter 
paa bver Side neel over 
Panden, bredest 
Miclten paa hver Side 
lssehaal et er kun 10se
lig angivet ved svage 
concentriske Bugter ; 
Issepinden afbrudt; 
Baghaaret i fornedE'll 
afruntlet M asse, cba
rakteriseret som (12) 

parallele Lokker. 
Foran 4 Lokker paa 
bver Side. Af Ma-

F· " lingen er der fiere 19. ;J. 

Levninger, r0dt paa 
Haaret, gr0nne Rosetter paa Kla:>dningen (ell gr0n Linie 
tva:>rs over Skinneben og Lreg fomeden), runde 0relokker 
med paamalede Rosetter, samt Maling paa Diademet, der 
brerer Broncestifter i Overkanten. Venstre Arm ban'er en 
(aaben) Armring. Nrermest ved denne Figur staar f01gende. 
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(15) VI Sal. NI'. 281 og 209. Kvinde-
torso i halv caturlig St~l'l'else . Hoved, h. 
Undel'arm og lidt af Overarmen, v. Under
arm og Benene fra lidt ovenfor Knooerne 
mangle, en Del af venstre Hofte er slaaet 
af; Figuren er brudt i to Stykker. Haar
massen bagpaa er lige afskaaren forueden og 
chal'akteriseret som (12) parallele Lokker. 
Foran tre Lokker paa hver Side. Figureo 
uoorer alene Underkloodning j den jilvre, vatrede 
Del af denne har en Linning ved Halsen 
og gaal' ned over Maven, hvo!' den hoon gel' 

lidt loongere ued ved Figul'ens veustl'e Side 

end ved clen h~jre , ligesom den bool'er lErmer. 
Langs ned ad disse paa Skulderen og Over

al'menes Overflade gaal' et bredL, glat Baand, 

F ig. 6. 

som var malet rjildt i Miclten og med en Mooander paa hvel' 
Side, desuden var der en Lioning for Enden af lE l'merne, 
hvilke ikke naa helt ned t il Albuen. Den uedre, glatte Del af 
Underkloodningen er samlet op i Midten til et smalt, mange
faldet Loog (det ~verste af clette t il ligemed Armen og lIaancleo, 
del' har holdt det, er si aa et af) , som hal' gaaet ned foran 
Benene (Bagsiden af Figuren er glat og viser kun oogje Tvool'
folder farneden) I). 

(16 ) Til den ne Type af Klroc1ningen maa henf~res f~l

gende interessante Statue (0stsalen, Nr. 1572). Afbildet i 
' Ecpr;p.. dPX' 1883 , Tv 1. 8 midterst. Figuren er nmsten 
fuldstreodig 2), 1/3 af naturlig St~rrelse. Et Diac1em (h~jere 

forao) gaar som sredvanligt rUDdt om Hovedet. Haarets Ord
Ding el' afvigende. Forhaaret ligger i en tyk, rund Bulk af 
strerkt kruseele Lokker over Panelen . fremtrreelenele og o\'er
skyggencle Ansigtet; det er 8tr~get om bag 0 ret, ingen Lokker 
falde ned foran, men Haarmassen samles bagpaa (som 12 
parallele Lokker) og ses som smdvanlig paa begge Sider 

1) En god, ret Boldning udmoorker Figuren. 
2 Nogle Stykker bagpaa ere slaaede af. Hovedet har vooret 

slaaet af og Statuen knookket paa Midten. 
2* 

( 
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af Halsen. 1ssehaaret er givet med Zigzaglinier paa langs; 
der er intet Spor af Issepind, ingen 0relokker , men Ro
setter malede paa selve 0refl.ipperne. Figuren brerer alene 
Underklredning. den IiJvre vatrede Del har ved Halsen en 
glat Linning med Spor af Mreandermaling, og som fortsrettes 
ned ad Ärmenes Overside, samme Del af Klredningen gaar 
ned over Breltet og afsluttes af en ret Linie forneden, 
endelig bedrekker den som lErmer Armene lige til Haand
leddene N edenfor Breltet strammes Klredningen deIs ved 

hliJjre Bofte til en "Snip", som har vreret greb en af hliJjre 
Haand, d·er er rettet lidt fremad (den yderste Del af Fillgrene 
er afbrudt), deIs foran langs ned ad Midten til et glat Lreg, 
der ,:{aar ned til F~Hlderne, fem-sexdobbelt, lige bredt for
oven og fomeden ; Khl'dningen slutter stramt om Benene. 
F 0dderne brere spidse, r0de Sko og staa endnu pan den 
runde Plinth, som er arbejdet i et med demo Vensh'e Arm 
er b0jet og slutter tret ind til Kroppen, venstre Haand 
holder en F u g I , der hviler i den (det 0verste af Fuglen 
mangIer). Over st.,rre Dele af Forsiden er der Levninger 
af mJ!lrkegr0n Farve, paa Haaret af r0d. 

(17) Tv1. VII og VIII i Mus. d'Ath. (og ' /';f(JYJ/l . dPX' 1886, 
2. Hft., Tv1 5) viser os forfra og bagfra en K vindefigur i 
lidt under naturlig St0n-else. Overklredningen er lagt op 
over venstre Skulder i Steden for at gaa i Skraafold under 
Armen, saa at begge Skuldre og hele Brystet drekkes af 
Overklredningen. Ved Halsen er en Bugt foroven, i hvilken 
Underklredningen (vatr et) med en bred Linning viser sig. 
Paa Ryggen hrenger Overklredningen lamgst ned i Midten 
og er hrevet til begge Sider. Underklredningen forneden er 
samlet i en "Snip" ved venstre Ben, til hvilken vistnok 
Baanden har gaaet ned. Et bredt Diadem gaar om hele 
Hovedet, paa dets Overkant sidder en Rrekke Broncestifter. 

Forhaaret er temmelig tykt, ligger tret til Panden, er b01get 
paa langs og ender i (1 8) sneglehusformede Kr011er. 18se
haaret er lliJselig charakteriseret ved faa concentriske B0lger. 

1ssepinden er bliJjet. Haarmassen bagpaa falder langt ned, 
charakteriseret som (10) paralIele Lokker med frie Spidser. 
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Foran falde fire Lokker ned paa bver Side (afbrudte for
neden) I). Nrermest ved denne i Klrededragt staa de ü'Ilgende, 

(18) VI Sal. Uden NI'. [10 paa 

Gibsfoden]. Kvindetorso lidt over halv 

Stfill'l'else. Hoved, Hals, v. A.rm, h. 

Underarm, Benene fra Knreern e mangle . 

Haannassen charakteriseret ved smalle 

Tv re rfold er og afrundet fom eden. Tre 

Lokker paa hver Side fOl 'an. Over

klredningen drek keI' hele Bl'y stet og 

hvilor paa begge Skuldre (paa hfiljre 

Skulder el' den sammenhreftet med 

7 Kna}'per ), ved Halsen lader den lige

som hos den foregaaende et halvmaaue

forl1l et Stykke frit , i hvilket Under

kl redningens brede Linoing meJ paa

malet Mreallder komm er til Syoe, medens 

Overklredningens Rand paa samme Sted 

falder kraveform et ned paa Brystet 

Fig. 7. 

(Fig. 7). Overklredningens Foldemasser ere ordnede omtrent som hos 

den foregaaonde ; bagpaa falder Overklredningen i lodl'ette Folder 

ned til L reoderne. Ved veustre Side samles Und(:ll'klredningen 

i en "Snip " af den (tabte) veustre Haand, og eo bred, malet 

Mrel\nder gaar derhen fra Midten af Livet (af Farven er mfilrke

g rfilnt tydeligt ), ligesom Kanten af Klredningen var smykket med 

paamalet Mrea nderbort 2) . 
(19) VI Sal. Nr. 1571. 

r else (Fig. 8 , se nreste Si de ). 

Kvindetorso i halv naturlig Stfilr

Iloved, begge A.rme og Benllne 

fra ovenfor Knreerne mangl e . Haarmassen bagpaa er afrundet 

fOl"D eden, charakteriseret som (12) p a ralIele Lokker med lidt 

frie Spidser. Forpaa falde fire bugtede og bfillgeliniede Lokker 

') Nalsespidsen , hejre Underarm , det m este af venstre Árm og 
Bene ne n edenfor Knalerne m angle tilligemed Stykker af Klood
ningen, Dog er i Maj 1887 et hejre B en fra Knal til Änkel, 
som synes at slutte til foroven, henf0rt til denne Figur. Hovedet 
er paasat. 

2) Baghaaret med de smallere Tvoorfolrler tyder paa en friere 
Behandling; en anden Enkelt bed pegel' i samme Retning. 
nemlig at venstre Knal ses gjennem Kl oodningen. 



Fig. 8. 

Fig. 9. 
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ned pan hve\' Side (afbrudte forneden, Huller 
til deres Fortsrettelse synlige). Linningen for 
Halsen er synlig, for ~vrigt drek keI' Over
klredningen begge Skuldre og hele Bl'ystet, 
er trukken lidt op i Midten og falder der
fra i to symmetriske Foldelag til Siderne. 
Nedenfor el' Underklredningen samlet midt 
foran Benene til et Lreg, som er slaaet af til
lige med Haanden, der rimeligvis har holdt 
det. Underklredningen strammes noget der
ved, og B~lgelinier l~be sammen til Stedet. 

(20) VI Sal. Nr. 279. Kvindetorso i 
halv naturlig Stjilrrelse. Hoved, v. Underarm 

nedenfor Albuen og Ilaanden , h. Underarm 
og Ilaand, Benene fm Knreerne mangle. 
Baarmassen bagpaa er afrundet fomeden, 
Overfiaden med strerkere Lrengde- og Tvrer
rifler udarbejdet som 11 Lokker. Forpaa 
falde tre Lokker pan hver Side ned (gul 
Fnrve derpaa). Overklredningen gaar lige 
om Halsen med en tunget, tilbageslaaet Fold, 
uden at man ser noget til Underklredningen 
(Fig. 9). Foran er Overklredningen trukken 
Jidt op i Midten og falder i to Foldemasser 
en til hver Side; fra hver af Armene har en 
Foldemasse hrengt ned. Nedenfor Midten af 
Overklredningen begynder det smalle, retlinede 
FoldelreiJ af Underkhedningen. som ses oftere 
hos andre Figurer at gaa ned foran Benene. 

(~l) Nogen Lighed i KIll'dning med Mus. d' Ath. Tv1. 
VII V III har en auden K vindestatue i Akropolismuseets 
0stsal. Deu er i :1 4 naturlig Stlnrelse og fortjente vel en 
Afbilduing. Begge Underarrne og Hrender mangle sarnt 
Benene fra lidt nedenfor Knreerne. Om Hovedet har Fi
guren en Perlesnor. nedenfor den bagpaa bag ved 0rene et 
smalt Baalld, som samler Haaret der. Forhaaret nedenfor 
Perlebaaudet ligger st~rkt kruset i tre lige brede Lag over 
hinauden ternmelig tret til Panden; det el' str0get om bag 0ret 
og falder paa hver 8ide af Brystet ned i tre Lokker. Isse-
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haaret har blot Folder paa langs, Haarmassen bagpaa er 
afrundet, med 13 paralIele Lokker, en Smule fr ie i Spic1sen. 
Huller i 0rene til Prydelser. Hovedet er af ~en lrongere, 
smallere Typus; Spidsen af Nresen og en Flis af v. Kjrebe 
ved Hagen mangIer. Overklrerlningen slutter ti l Halsen, 
ligger glat paa Brystet og falder nedenfor dette i Lrengde
folder, BQllgelinier paa langs ses 
under Armene ; den er trukket op i 
Midten (Fig. 10). Bagpaa er Over
klrodningen paa Iignende Maac1e 
tl·ukken op i Midten og foldet om paa 
Forsiden. Underklredningen er paa 
Forsiclen samlet ved h0jre Laar til 
en "Snip", hvorfra Buefolder udgaa; 
bagpaa ligger den eller glat, kun 
ses to meget fjrerne, skarpe Tvrer
linier, og fire fine, bQllgede Lrengde
folder gaa langs Midten neel bagpaa 
Benene. Et Stykke af veostre Ben 
bagpaa med de bQllgeele Lrengele
folder mellem Benene er senere 
(Maj 1887) lagt dertiJ. 

Fig. 10. 

(22) Af en Marmorstatue i halv naturlig StQlrrelse fandtes 
i 1882 Hoved og Bryst , som er afbilelet Mus. d'Ath. 
Tv1. XIV (:2. Hft.) I), hvortil er kommet et Stykke af venstre 
Siele, som slutter til nedenfor venstre Bryst (paa et Photo
graphi af Konstantinos es det hele l. 

Et !:ladt Baand gaar to Gange om Hovedet og er bundet 
i Nakken i en Knude, hvis to Ender hrenge lige ned paa 
Haarmassen bagpaa, i samme Af tand fra hinanden og lige 
lange. Forhaaret, bQllgeliniet paa tvrers, hrenger ved Tin
dingerne lidt lamgere frem, er skilt i Midten, strQlget om bag 
0rene og sender derfra paa hver Side tre tynde bQl lgede 
Lokker ned paa Brystet. tlngen 0relokker eller Issepind.) 
Issehaaret er kun antydet ved svage concentriske Bugter . 
Baghaaret, hvis nederste Del mangier, har kun svage Tvrer-

') Beskrevet af Mylonas, 'SepT/,u. (;111.' 1883, S . .l4 f. Nr. 26. 



Fig. 11. 
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bugter, men er tunget i Kanten (Fig. 11). 
Underklredniogen er begrrenset mod 
Halsen af en Kant men ellers ikke 
p I as t is k charakteriseret, en Linning 
har vreret malet, og tillige har sikkert 
ogsaa Farve aogivet Klredniogen; 
ogsaa venstre Skulder er helt glat. 
Overklredniogen, hvis Skraafold ses 
paa Brystet og paa Ryggen, er knap pet 
paa hflj re Skulder med eo temmelig 
tyk Knap, og nedenfor den f0lger deo 
sredvanlige Sammenhreftning ved fiere 
smaa Knapper, fra hvilke Bundter af 

fiue B0lgelinier udgaa. Over Skraafolden er uoder venstre 
Bryst hen mod Armbuien en lille Flig af Underklredningeo 
slaaet, hrengende ned derfra. Denne Flig kommer altsaa 
til at slutte sig som eo plastisk Fortsrettelse til den blot i 
Farve givne Del af Underklredningen paa venstl'e Bryst. 
Fra Skraafolden gaar nedenfor v. Bryst et Par Lrengde
folder ned. saa vidt Brystet er bevaret, ellers er Siden glat. 
Paa Ryggen gaar ligeledes nogle Lrengdefoldcr ned fra 
Skraafolden. (N resespidsen mangier.) 

Om Malingen paa Lreber, 0jne og paa Haaret gives 
deis Oplysninger af Mylonas (se ovf.) deis og fornemmelig 
af Fr. Winter (Jahrb. d. deutsch. arch. lost, 11, 1887, 
S. 216 fr.) . Herom og om hans Aotagelse, at Hovedet og 
det bevarede Fodstykke , der endnu brerer det nederste af 
en Kviudefigur og som har Uiverens Navn Euthydikos, hflre 
sammeo, skaI sen ere tales. 

(23) Et andet smukt Ho v e d med Brudstykker af B r y s t 
og h0j re Arm i naturlig Stflrrelse 1) skriver sig fra Udgrav
oingerne i 188:2. Hovedet er afbildet fra to Sider i ' Erpr;fl. 
dpl..' 1886, Tv1. 6 (i Lithographi, med Beskri velse af Philios) 
og Mus. a'Ath. Tv1. XIII (2. Hft.). Om Stykkernes Sam
mensretning har Studoiczka givet Meddelelse i Mitth. d. 
deutsch. arcb. lost., Athen, Xl, S 352-356 

' ) Se vor 'l'avle I. 
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Diademet, som foran nresten er slaaet helt af, brerer 
strerke Levninger af gn~n Farve. Forhaaret er ordnet i 
Buklel' paa Siderne og lige Tvrerb~lger foran, men Partierne 
gaa mere over i hinanden end paa :fiere af de andre Fi
gurer. lssehaaret er fra Midten bl/Jlget med Hul til Issepind. 
Baghaaret danner som sredvanlig en samlet, aflang Masse, 
men er charakteriseret ved fine B~lgelinier paa langs som 
en naturlig, sammenhrengende Haarmrengde, ikke som Lokker 
eller Fletninger. Tre bugtede Lokker paa hver Side foran 
falele ned paa Brystet, Halsen er smykket med et Perle
baand af ens Perier (af Halsen mangier et Brudstykke), 
0rene meel runde 0relokker I fordybede med en Knap i 
Midten. Unelerklredningen er vatret med Linning for Halsen. 
Overklredningen gaar i Skraafold over Brystet, men en over
skydende Del af den falder atter neel fra h~jre Skulder og 
er, som det synes, slynget en Gang om h~jre Arm ved 
Albuen: om den derfra igjen er gaaet bag om Ryggen 
(hvor Klredningen falder i Lrengdefolder ned fra Skuldrene) 
og er falelet neel over venstre Skulder Iigesom paa Nr. 4, 

kan ikke afgjl!lI'es. Studniczka (Mitth. S. 355) forklarer 
Klredningen anderledes, han antager en Kappe endnu oven
paa Overklredningen. Et Stykke af en nl/Jgen Arm (U oder
arm uden Haanc1) meel Armbaand er lagt sammen med 
denne Figur. Venstre Skulder og Dele af venstre Bryst I) 
mangle I ligesaa N a?sespidsen. Paa venstre Kind ses en 
m0rk Plet som F~lge af Ilel. 

Om Malingen af 0jnene og andre Farvelevninger finc1es 
Oplysninger af Fr. \V int e I' i J abrb. cl. eleutsch. al'ch. lnst. 
lI , 1887, S. 221,' hvis Afbandling vi sen ere komme til
bage til. 

(24) I de f13rste Maaneeler af 1887 blev fundet en 
K vindestatue i overnaturlig St13rrelse, som eu(lnu ikke er 
afbildet. Begge Underarme (af hvilke den h13Jre har vreret 
rettet lige frem, den venstre 2) skraat neelad) og Benene fra 

') Det mellemste Stykke af Hals og Bryst er ved at ligge i Luften 
afbleget langt mere end det evrige. 

') Paa venstre Anns Yderside er et boret Hul ved Albuel'l. 



26 

lidt over Anklerne mangle (Rundingen af Ryg og Bag er 
med Forsret arbejdet bort); Na>sen mangier , Hovedet me~ 
et Stykke af Halsen er paasat. Diadem om Hovedet (slaaet 
af i Nakken). Forhaaret har bevaret nijd Farve og er ordnet 
i en Bukkei paa hver Side med concentriske B0lgelinier og 
derimellem et Parti med B0lgelinier paa tvrers, med svag 
Skilning og bugtet ned mod Panden ligesom paa et Hoved 
fra Eleusis. Issehaaret viser kun flade, store Tvrerbugter. 
Issepinden afbrudt. Af Haarmassen bagpaa er kun meget 
lidt bevaret, den har ikke gaaet langt ned (den oph~rer 
over Skuldrene) og var charakteriseret som paralIele Lokker. 
Foran paa hver Side falde tre Lokker ned med Levninger 
af rfld Farve. Der er Huiler i 0re!1ipperne. Overklred
ningen falder foran fra hVE\r Skulder ned i lige lange F olde
masser, symmetrisk en foran og en bagved hver Arm, og 

Fig 12. 

lader del'l'ed den vatrede Underkla>dning til 
Syne midt ned ad Kroppen [ra Halsen med 
dens Linning til midt paa Livet, hvor \Breltet 
ses ikke) den strammere, nederste Del af 
Unclerklredllingen begynder, som er samlet paa 
Midtell foran Bellene i et glat, smalt Loog, der 
gaar helt ned, medens l<l rodningen ved Siderne 
af det stramt med parallele Lrrngd efolder 
sltlttcr Big om Bellene (Fig. 12). Bagpaa ses 
faa Tvtl'l'folder paa Skuldrene, La?ngdefolder 
paa Benene furnedea 

(25) En maget merltaget Figur (VI Sal. Nr. 280, halv 
Stj3l'l'e1se) slutter sig nrermeet hertil. Hoved og Ilals, h . Ar m 

og v. Uoderarm, vellRtre Holte og v. Ben, ogsaa h. Fod og det 
nederste af Benet maoglel'. Hanrmnssen bagpaa el' afruodet 
(deo stfilrste Del mllogler). Foran falde trc Lokker !led paa 
hver Siele. Overklredningen hrenger fra begge Skuldl'e i Lrengde
fold el' ned over Brystet og I:ltj3der nresten sammen i Midten 

foran; bagpaa ses Tvrerfolder. 

(26) 0stsalen ,J 310. Kvindestatue i 1/3 naturlig St0rrelse. 
Afbildet og beskreven af St u d ni c z ka, Mitth. d. deutsch. 
arch. lust ., Athen, XI, S. 356 f., Tvl. IX, 2 (Phototypi). 
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Torsoen er fundet tidligere og afbildet i Le Bas , Monu
ments d'ant. figurés, Tv1. II, 2 (Afst~bning paa Charlotten· 
borg Nr. 25). Hovedet er fundet 18 2 og paasat (foran 
paa Halsen mangier en Fli) . Ven tre Arm (fra ovenfor 
Albuen) , h. Haand, Benene efter eo skraa Flade fra lielt 
over Knreerne mangle samt den halvlmgleformede ~verste 

Del af Hovedet (denne var oprindelig paasat srerskilt). 
Diademet gaar helt om Hovedet (omtrent lige bredt over
alt; foran er noget slaaet af); Forhaaret ligger paa Sic1erne 
i to Buklel' lidt smallere i Midten, men uden Skilning, 
b0lgeliniet paa tvrers. lssehaaret, for saa vidt det er til Stede, 
synes redt ud fra Midten. Baghaaret ha--nger i afrundet 
Mas e, charakteriseret som (12) parallele Lokker. Foran tre 
Lokker paa hver Side. Runde 0relokker 1). Overklred
ningen falder forao ned fra begge Skuldre og lader Midten 
af Bryst og Liv fri. Af Underklllldningen ses for Hal en et 
glat Stykke; nedenfor dette paa Bry tet kommer et kort 
overfaldende Stykke T~j mèd tllltte Lrengdefo lder; det 
naar omtrent ned til Midten af Brystet 2), N edenfor ses 
saa paa Bryst og Liv Uuderklredningens sredvanlige vatrede 
Del indtil nedenfor Breltet (som ikke ses). Paa Underkroppen 
nedenfor den vatrede Del af Klredningen, om i Mic1ten er 
bugtet lidt op fomeden , ses saa det smalle, mangefoldede 
Lreg, som of tere kommer igjen paa di 'se Figurer. og paa 
Siderne deraf deo trotsluttende Klredning, b~lgehniet paa 
langs. Over hejre Arm brenger Overkl re clningen ned, men 
cr romeden afbrudt; Overklredningeu clrekker ogsaa h Ie 
Bagsiden med faa, skraa Tvrerfolder paa Sideme. Ven tre 
Um1erarm har van'et trakt frem fra Kroppen, IO a:-dningen 
nedenfor Armen er slaaet af. - Et Stykke af venstre Ben 
meel tilh~renele Klredning (Nr. 145) cr sen ere lagt dertil, 
men slutter ikke til foroven. 

l~ 7) O. ) . Maj 1087 fandtes en K\'indetol'so 1 over-

') 0jnene ere mrerkelig tormede , med store 0jenlaag, som om 
ue vare slaaede ned; .i fr. Studniczka, Mitth. ani'. St., 8. 356 A. 5. 

2) Underklmdningen er altsaa fOl'oven trukken op, saa at en Del 
af den kan falde ned over den ancien, jfr. Frlederichs-Wolters, 
Die Gipsabg. ant. Bildw. Berliu 1 5, S 6~ ned. 
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naturlig Sterrelse (Hoved og Hals mangle, venstre Arm 
undtagen lidt af Overarmen) , som frembyder stOl' Interesse, 
fordi den srordeles meget ligner en tidligere paa Samos 
funden, som er afbildet i Bulletin de Correspondance Hel
lénique IV, Tv1. XlIlog XIV. Klrodningen er hos begge 
Figurer charakteriseret paa en helt anden Maade end hos 
alle de foregaaende, nemlig ved trotte Lro ngdestreger, 
lidt trettere og finere paa Underklredningen. Haarmassen 
bagpaa har ikke gaaet langt ned, har vreret lige afskaaren 
og fo ldet paa langs; forpaa er in gen Lokker. Overklred
ningen er freste t sammen paa hejre Skulder med 7 Knapper, 
gaar med en tredobbelt Skraafold over Brystet og under 
venstre Arm, hrenger ned over hejre Arm indtil ovenfor Al
buen og dannel' i Steden for de sredvanlige Foldemasser 
kun en bred , tvrerfoldet Bugt ned over venstre Hof te og 
sender en lang, smal Tunge ned paa h0jre Side foran 
Armen (der hamger lige ned tret ind til Kroppen), hvortil 
en ligneode svarer bagved Armen; Overklrouniogeos neder!3te 
Rand slaar forao en stOl' Bue opad, hvorved Breltet bliver 
synligt i Midten, og paa Ryggen slaar den omtrent samme 
Bue over Lrenderne. Underklredningen er udringet foran 
paa Halsen, paa venstre Skulder og Overarm angiver en 
simpel Streg S0mmen; for 0vrigt drekkes venstre Bryst og 
hele Underkroppen fra Breltet af af den tret riflede ell er 
stregecle Unc1erklrodning. Uouerkroppen er llrosten I' un d 
s om en St0tte, jrevnt aftagende forneden , uden Antyd
ning af de indenfor liggende Former eller af nogen Be
vregelse. F0dderne mangle. Den h0jre Arm I). der er 
blottet fra over Albuen, slutter som angivet trot til "roppen, 
ligesaa Baanden, der er lukket og ikke holder noget. Den 
venstre Arm hal' vreret b0jet og Underarm og Haand hvilet 
paa Brystet, den sidste holdt en rund Gje nstand (som 
et lEbie), hvoraf Omridset ses; Overfladen af dette, hele 
l-laanden og Underarmen ere afbrudte 2). 

' ) Behandlingen af Armen er forsemt, sas. at den er lang og 
uformelig. 

2) Figuren er bagpaa noget forvitret. 
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(28) Nrer ved den foregaaende Figur har vistnok en 

Kvindefigur staaet, hvoraf kun Hoved og Bryst ere bevarede, 
i lielt under naturlig 8t0ITeise (sammensat af 4 Stykker). 
Den er afbi ldet Mus. d'Ath. Tvl. IX (2. Hft.). jfr. 'Ef/nl/1-· dn· 
1886, 2. Hft., S. 77, hvor Kavvadias ansel' Statuen for uel· 
fert paa en af 0erne og derfra sendt til Athen. AfvigeJ
serne fra de sredvanlige Figurer ere da ogsaa talrige, ikke 
blot i Dragt, men ogsaa i Ansigtets Typus. Et 8aand gaar 
om Hovedet, knyttet i en Dobbeltknude i akken, hvorfra 
Enderne hrenge ned paa Haarmassen bagpaa; denne er 
lige afskaaren fom eden og ved rette Linier paa langs og 

tvrers delt i en mangetrernet Overflade 
(Fig. 13). Forhaaret er skilt i Midten 
og str0get bag 0ret, det ligger fladt 
ti j Panden med 4 5 bugtede Linier: 
Issehaaret har bagtil Lrengdefolder, 
fortil Tvrerfolder helt over. l ngen 
Lokker falde ned foran, men Haar
massen er synlig paa begge Sider af 
Halsen med faa svungne Linier. Under-
klredningen drokker venstre Skulder og Fig. 13. 

Bryst, er udl'inget foran paa Halsen og 
er charakteriseret ved trette Lrongde-
streger 1). Ogsaa Overklredningen Jigger som paa den fore
gaaeude Fignr i Skraafold over Brystet og er sammenhreftet 
meel Knapper paa h0jre Skulder, og har noget grovere 
Lrengderifler end Uuderklrodningen. Venstre Haand ligger 
paa skraa hen over Brystet, og mell em Pege- og Tommel
fingel' holeles en rund Ujenstauel af Form som et lEbie, 
mell med en Ansats ovenpaa, der kunde tyde paa Granat
roblets Form. Venstre Arm er helt tabt. 

(29) Den h'edje af de d. 18. Maj 1887 fundne K vinde
figurer er atter meget afvigende og interessant. Den er i 
naturlig St0rrelse i Hovec1 og F0ddel' mangle . Der er ingen 
Afbildning af den udgivet. Figuren er meget fladtrykt fra 

') Kloodniugeus fine F older tyde paa Indvirkning fra Broncetech
niken efter Sophules, Mus. d'Ath., 2. Hft., S. 9. 
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Forsiden, OverfIaden givet saa glat som muligt, maaske 
charakteriseret nrermere ved Farve t hvoraf der er mange 
Spor. Tre Lokker falde paa hver Side ued foran 1). Paa 
Siden af Halsen, der er bevaret, findes Dele af 0relokkeroe, 
der vare hrengende og af Drueklaseform; om Halsen gaar 
et Perlebaand med Hreugeprydelser vexlende med Perlerne. 
Overklredningen falder fra begge Skuldre ned over Armene 
og derfra ned langs Siderne nresten til F0dderne i lange, 
brede Folder med fuldstrendig rette Linier, enden de med 
Kvaster og decorerede med malede Mreandre langs Kan
terne. Underklredningen er begramset mod Halsen af en 
(r 0dkantet) Linning og falder glat ned over Brystet med 
en enkelt Fold over det brede, fIade Brelte, fra hvilket der 
paa hver SiJe hrenger neJ et bredt, forneden t rernet Baand. 
Nedenfor Breltet hrenger Underklredningen ganske glat; ned 
langs Midten af den foran er paamalet en Rrekke af afvex
lende Stjrerner (to efter hinanden) og Hagekors med r0d Farve; 
foroeden, over F0dderne, var igjen en Mreanderbrremme. 

H0jre Arm hrenger lige neel langs Siden, og Haanden 
holder en noget aflang, ringformig Gjenstand (omtl'. 1 Kvarter 
lang paa den lrengste Led; den lignel' mest de Kringlel', 
som ltalienerne kalde ciambelle), der tydes som en Krau s. 
lErruet gaar lielt nedenfor Albuen, hvor Overklredningen 
slipper. Venstre Arm er b0jet, og Underarmen ligger tret 
til Kroppen, Haanden holder foran midt paa Livet og tret 
iud til Kroppen en aflang. r0dfarvet Gjenstand af Form 
som en Krukke med snrever, kort Hals foroven , der tydes 
som et G ra nat re bIe. Siderne af Figuren og Hagsiden 
ere nresten ganske glatte. 

(30) Nogle OvpreuAstelllmelser finues bos f~lgende (Fig. 14, 
se ureste Si de) Torso (IV Sa! Nr. 309). Figuren (i lIs uaturlig 
StjiSrrelse) mangIer Hoved og Benelle omtrent frll. Anklerne; den 
er sammensat af to Stykker. IIaarmasl'en bagpal\ er kort, lige 

') Haarmassen bagpaa er lige afskaaren forneden, kun svagt 
bugtet paa tvrers j men af den samlede Masse er paa hver Side 
med en dyb Fure udskaaret en Lok, uden at denne dog er 
srerlig charakteriseret. 
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afskaaren, med spredte Tvrerfolder. Forao 
ses tre Lokker paa hver Side. Klred
ningen bagpaa ligger i spredte, grovere, 

lodrette Folder j forau er den begrrenset 
mod Halsen; en Foldemasse paa hver 
Side hrenger ned til Knreerne med en 
K vast i den inderste Folds nederste 

Flig; for f1lvrigt er Klredningen glat ned 
ad Kroppens Midte (Levninger derpaa af 
rf1ld Farve). Armenes Retniug ses, deres 
Ovedlade er f1ldelagt. Hf1ljre Arm var 
b0jet i Allmen , sluttede ind til Brystet 
med U nderarm og Haanden, som er tabt j 

Fig. 14. 

venstre Arm hrengte, lidt fremadb0jet, neel langs venstre Side, 
Haanelen er tabt, aen laa iud paa venstre Hoftes Forside. En 

firkantet, indhugget Fordybning foran midt paa Livet kan 

maaske have tjent til Anbringelse af det, som holdtes af h0jre 
Haanc1. 

( ::I I ) En helt fo rskj eUig Klredning findes ho en Figur 

(Fig. 15. se nreste Side). som man bar betegnet paa Grund 
af dens Form som en Xoanonfigur, den i Mus. d'Ath. 
T v I. X (2. Hft.) afbildede Kvindestatue (i lidt uIlder naturlig 
St0rrelse) . Stillingen er fuldstrendig lige op og ned, Kroppen 

indsnlnet ved Ba' Itet om Livet i to Partier . J<l!pdnin gens 

Dele slutte glat og stramt til Figuren, og Underdelen er 
l1a'sten som en runel St0tte. Klredningen maa vistnok tyde 
paa f01gende iVlaade I) . Den vatrede Underklredning es 
kun paa et Stykke af faa Tommer nede ved F0ddeme. 
Det 0vrige drckkes af den ta-tsluttende Overklredning, som 
ved et Brelte er sammenholdt om Livet og kun slaar faa 
Folder over dette og ell enkelt bred Fold paa hver Side 

af Benene ; foroven er Overklredningen dobbelt. idet en 

Del af den som et Slag hrenger ned over det 0vrige fra 
Halsen ineltil tret ovenfor Breltet foran og ligesaa paa 
Ryggen og neel over Armene indtil Albuern e. For Halsen 
begrrenses Klredningen af en lille veel to Tvrerlinier afskaaren 

1) Det er Prof. JuL Lange , som bar bestyrket mig i denne 
Opfattelse. 
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S0m eller Linning, som 

paa dette Sted imidlertid 
er noget paafaldende. 
Fra Breltet hrenge foran 
to Baand ned. Strorke 
Levninger af Fal've paa 
Klredningen vise brede 
La-ngdehaand og Mre
andre paa Overklred
ningen forneden og andre 
Brremmer paa Slaget, 
som den n0jagtige, far
vede Gjengivelse af Fi
guren i Antike Denk
miile1" , hrsg. Y. deutsch. 
arch. Inst., I Bd., 2. Hft., 
TvI. 19 angiver. 

Om Hovedet har lig
get et Smykke (efter 
Petersen og W olters i 
Texten til den anf0rte 
Tavle af Ant. Denkm. en 
Kr a nH af Blade), hvorom 
en Rrekke Huller, i hvilke 
til Deis endnu Bronce
stifter sidde, vidner. Bag
haaret er desuden samlet 
med et Baand nedenfor 
0rene. Forhaaret ligger 

Fig. 15. i tre Lag paa Panden, 

b01geliniet paa tva-rs (i Midten 0delagt). Issehaaret 
er charakteriseret i et rued Baghaaret, saa at det hele 
er givet som (j 2) paralIele Lokker, hvis Spidser ere 
lidt frie, Ham·massen er afrundet forneden. Forbaaret er 
stn~get·om bag 0rene. og paa hyer Side foran falde tre Lokker 
ned. Paa Haaret er red Farve tilbage. ligesom 0jnene ere 
malede. Issepinden er afbrudt. II0j~'e Arm hrenger ned 
ta-t ind til Kroppen; Haanden, bvis Pegefinger mangier, er 
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gjennemboret for at holde en Gjenstand. Venstre Under
arm var rakt fremad, og et Stykke af den (ikke afbildet i 
Mus. d' Ath.) findes , brerende Ring og en Plade, som af 
Petersen og W olters tydes som Halen af en i Haanden 
baaren Fugl (ligesom paa Nr. 16 ovenfor). Paa hver 

Skulder findes et boret Hul, formodentlig til Anbriogelse af 
Knapper til Klredningens Sammenhreftning. 

Hoved, h0jre Arm og h0jre Hàand ere paasatte, Fi
guren selv er brudt over i Livet. resetippen, det yderste 
af Brysterne, Dele af Lokkerne foran og venstre Haand 
mangJe. Den runde PJinth er bevaret, men den forre te 
Del af den tilligemed Figurens Fedder er slaaet af. 

(32) IV Sal, Nr. 15. Lille archaisk 
Ii:viudetorso e/6 naturlig Stjilrrelse), "xoauou"-
formet (Fig. 16). IIoved, h. Underarm, v. 
Arm. Flildderne og en Splint af Benenes 
hliljre Side foran, samt hele I3agsiden mnngler. 
Figuren el' brudt oçer paa Midten. Arbejdet 

groft. Tre Lokker paa hver Side fOI'an, 
saullede og plumpt charakteriserede. Om 
Livet gi k et Brelte, nedenfor hvilk ot Klred. 
ningeu er augivet ved pamllele, runde Rifler 
ued til Flildderne. P!\a Skuldrene fOI'an ses 
oogle grove Tvrerrifier. pna Brystet meJlpll1 

Fig. 16. 

Lokkerne uogle faa grove, til Mi(1tpn convergerende Rifiel', oven
fol' disse en plump Fordybning (til Anbl'iugelse af et eller' aodet?). 
Paa Siderne ved Breltet mangle nogle Stykker. (Hliljden af det 
bevarede 0,33 lU.) 

(33) SrerJig Opmrerksomhed blandt Akropolisfigurerne 
fortjener den af E. Petersen behandlede og som Nike 
tyc1ede Figur (Archaische .I. ikebilder, Mittbeil. cl <l eut cb. 
arch. Instit. , Athen. Abth. , XI. S. 372- ::197, Tf. XI). Det 
bevarede af Figuren bestaar af Bere Stykker (det nederste 
Nr. 27 1 samt 234 ere betegnede). Den er legem stor, Hovedet 
mangJer undtagen det nederste af Nakken ; endvidere mangier : 
venstre Bryst, Side og Arm, h0jre Arm fra lidt nedenCor 
Skulderen (Omrielset af Overarmen og et Stykke af Under
armen, hvilken har vreret rettet fremad langs meel Forsiden, ses 

3 

• 
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i Brudfladen), h0jre Ben fra o\'enfor Hof ten. Det nederste 
Brudstykke viser den mellem Benene til Jorden nedfaldende 
Klredning og det venstre, rask fremskriJende Ben fra Hofte 
til K nre. Paa Ryggen af det 0verste Stykke findes to meget 
dybe, aflangt firkantede Huller til Optagelse af Vinger, som 
det maa antages. 

Af Haaret ses kun Nakkehaaret, som er samlet pung
formig bag paa Halsen med en lille rund Klump afsn0ret 
nedeofor det 0vrige, som viser B0lgelinier paa langs. Haaret 
naar kun ned til i H0jde med Skuldrenes Overflade. Foran 
paa Halsen ses 9 borede Huller (de tre nedenfor de 0vrige) 
til Anbringelse af et Smykke. Af den vatrede Underklred
ning ses noget paa Brystet med Linning mod Halsen (Lin
oingen kun angivet ved Maling). Mellem Vingerne paa 
Ryggen er Overfladen glat med Rester af Maling. Vingerne 
have efter Hullernes Stilling og Retning ikke strakt sig til 
Siderne (som paa sm aa Broneefigurer, hvor de ofte ere 
groede sammen med Skulder og Overarm , eller som paa 
en paa Delos funden Marmorfigur, hvol'om sen ere ) men 
bagud og opad. 

Overklredningen gaar fra h0jre Skulder i en Skraafold 
under venstre Bryst og har fra h0jre Skulder hlPngt neel 
bagpaa i et mregtigt Parti, som var underarbejdet paa 
Ryggen og viser Folder hen mod Armen: det var sikkert 
langt nedfaldende (bag h0jre Ben) nedad og bagud og be
vreget af Vinden. Foran er Overklredllingen trukken op i 
Midten lidt nedenfor Brystet, og den sredvanlige Fold&
masse foran h0jre Arm er sl'unget i trerkt skraanende 
Folder hen forbi Hof ten og f0lger samme Retning som den 
omtalte Foldemasse paa Ryggen, men er afbrudt forneden 
ligesom denne. En bredere Tuuge af Overldredningell gaar 
ned paa venstre Laar foran. U nderklredningen ses paa det. 
nederste Brudstykke; den gaar ned imod Pliothen, som tij 
Del er bevaret, afsluttes forneden med afrundet Form, 
hrengende i rige Folder lied mod Jorden; Folderne samle 
sig skraat operter mod et Punet over den venstre Hof te ; 
mulig har her den ene Haand holdt Klredningen; men det 
paagjreldende Parti af Stykket er afbrudt. 
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Venstre Ben er sat sta:>rkt frem og b0jet i Knroet, dog 
synes det ikke umuligt, at Foden har naaet J orden; efter 
Petersens Mening svrever Figuren helt, og kun Klredningen, 
som bgmger ned til Plintben , brorer den. Hovedet har 
vroret vendt mod h0jre til den ide, hvorfra Figuren be
vreger sig bort. Klredningen strammer paa Grund af Be
vrogelsen over venstre Laar, men bliver videre nedad til og 
har, efter Folderne og Underal'bejdningen fomeden at d0mme, 
naaet til midt paa Skinnebenet. 

Baade Haarets Behandling, Motivets frie Gjennemf0relse 
og Beva:>gplsen viser Figuren hen blandt de mest fremskredne 
arcbaiske Sculpturer. E. Petersen fremdrager i Anledning af 
denne Figur det ikke ringe Antal af smaa Broncefigurer 
fra Akropolis, som forestille flyvende K vinder, og afbilder 
trp af dem; de ende i et Fod tykke med Voluter, be temt 
til Fastnitning paa andre Gjenstande, som de enduu be
varede Niter vise. Det var vel ikke urimeligt, at de bave 
tj ent til Decoration af st0rre Broncekar eller lignende, 
snarere end at de have vreret selvstrendige Votivgaver. Til 
den beskrevne Marmorfigur henf0rer Petersen et strerkt be
malet Stykke af en Marmo1'vinge, som findes i Akropolis
museet og som han afbilder, samt en Fod med Sko (r0d
malet, og med tre Bronceknappe1' langs op ad Vristeu. 

Til en lignende Nikefigur bar efter samme For
fatters Mening to B1'udstykker benh0rt, som findes i Akro
poli museet, og som han ligeledes afbilde1', nemlig en Del 
af venstl'e Laar meel Klrodning af en saadan Figur og et 
Fodstykke med det nederste af Klredningen af en paa lig
nende Maade anbragt Figu1'. Den Figur, hvortil disse to 
Stykker efter hans Mening h01'e, var udf",rt i en noget 
miodre udviklet Stil og el' af ham henf0rt (anf. St., S. i.S89 fT.) 

ti l Kunstnel'en Archermos, llVis Navn er fundet paa et Fod
stykke ved Udgravningerne paa AkropolI (se nedenfor). 

(34) Et meget vrol'difuldt Stykke i Akropoli mu eet er 
det colossale Athenehoved af Marmor, som i 1863 bIev 
fuodet ved Udgravniogen af Grunden til det nrovote Museum, 
og som er afbildet of tere ('EIf1JIl' rln·, 1883, Tv!. 4) og be
kJendt ved Afst0bningel'. I 1882 ved 0stfronten af Par-

3* 
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thenon blev blanelt mange archaiske Sculpturer ogsaa funelet 
Dele af en colossal Athenefigur, som med Sandsynlighed af 
St u d n i cz k a er foren et med dette Athenehoved (Mitth. d. 
eleutsch. arcb. lnst., Athen, XI, 1886, S. 185 - 199 med en 
Tavle). Hovedstykket af Atbenefiguren er venstre Bryst og 
Overarm , elrekket foran og bagpaa af en tyk lEgide meel 
store malede Skrel og kantet med Slangebrremme i gjen
nembrudt Arbejele. Armen bal' vreret rettet skraat nedad, 
drekket af lEgiden. Paa Brystet faldE: fire bugtede Lokker ned; 
paa Ryggen er en Del af Haarmassen tIlbage ligeledes med 
bugtede Linier, begge Dele vise rlisd Farve. Bevaret, for
uden mindre vigtige Brudstykker, er ogsaa venstre Haand, 
der har holdt en Gjenstand, der efter Brudstykket at d~mme 
kan antages for en Spydstang; Levninger af lEgidens Slange- . 
brremme ses ved Haandleddet. Hovedet bun'er Hjrelm, 
Hjrelmbusken er slaaet af, Forhaaret er synligt nedenfor 
Hjrelmen og ligger i simple Bugter ned paa Panden. 

Det er 8tudniczka's Mening . at Athene er fremstillet 
krempende, og da der ved de samme Udgravninger var 
fremkomme~ Brudstykker af mindst tre mandlige , colossale 
Figurer, antager han i disse at have hendes Moc1standere 
eller for den enes Vedkommende en Gud, der deltager i 
Kampen; og han tamker derved paa en Gigantkamp (lige
som paa den panathenreiske Peplos); St~tte fi nder Antagel
sen til DeIs ved Spor af Farve paa den ene af disse Fi
gurer, som kun menes at kunne vrere fremkomne ved 
Regndryp fra en fan'et Figur, som stod ovenfor i den op
rindelige Opstilling, og dette skulde da vrere fra Athenes 
lEgide. Endelig antager Forfatteren i disse Brudstykker at 
have Levninger af Gavlgruppen paa det gamle Atbenetempel 
paa Borgen, en tiltalende men for 0jehlikket ganske ube
vislig Gretning. 

I Akropolismuseet findes foruden de opstillede , her 
gjennemgaaede Figurer talrige Fragmenter af andre 
a rchaisk e Marmorstatuer, som vente paa F uldstrendig
gj0relse ved fortsatte Fund. Det er Brudstykker, ikke alle 
af Kvindefigurer, af Klredningsdele med Farver ogsaa med 
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andre Foldekast [af mandlige Figurer?] end de ovenfor 
omtalte. Fremdeles Stykker af Arme, Ben ell el' andre Dele 
af Figul'er, F0dder med Sandaler uden Angivelse af Remme, 
som rimeligvis vare malede , saaiedes som paa et Ben 
mange Remme ere malede og samlede ved Anklen; Benet 
el' n0gent og frit indtil l( nooet, og har altsaa ikke h0rt til 
de vante Kvindefigul'er I). - Der findes to h0j re Hoonder 
med lEblel' (lidt under naturlig St0rrelse), en venstl'e Haand 
merl Fugl (omtrent samme St0rrelse). - En Fod med Sko 
(naturlig St,nrelse) r0dmalet og med tre Broncestifter paa 
Vristen er den af Petersen til hans Nikefigur (Nr. 33) hen
f0rte - Der findes mindst 13 Plinthstykker af archaiske 
Figurer med F0rlder, store og mindre. - Nr. 284 er en 
Del af Baghaaret (rib bet paa tvoor) og Skulderen af en 
meget stOl' Figur. 

Men der er ogsaa st0rre Stykker af Figurer, nogle af
vigende i Kloodning. andre i andre Hen eender. Et Frag
ment (287) har det sredvanlige Foldelreg ned foran Benene, 
men venstL'e Ben trooder ud deraf, n0gent fra mid t paa 
Laaret. Denne Omsta>ndighed tyder paa, at vi have Dele 
af en Nik e fi gu r j Ligheden med den ovenfor beskrevne 
(Nr. 33) bar ogsaa Petersen fremhoovet (Mitth. cl. arch. 
lORt., Athen. Xl, S. 3 4 Not.). - Et anelet Fragment af en 
lille Figur [Nl'. 1706?1 meel Vingerester og h0jre Haand 
paa Maven (v. Undel'arm, Hoved og Underkrop mangle) 
synes ogsaa at have uoget med de saakaldte Nikefigurer at 
gj0re; den har Brelte om Livet, over hvilket Klredningen 
ligger frem i en Bulk og neel fra hvilket der hamgel' Baand. 
Kloodningen er nal ten uden Folder. den falder ned foran 
h. Bryst og fra h. Alm. Tre Lokker paa hver Side (H0jde 
af det bevarede, 0,20 m.). - Et endnu mindre Fragment 
(fra Hals til Navle 0,15 m.) har h. Haand paa Brystet (som 
Terracottafiguren S. 15), Brelte om Livet meel et nedhrengende 

') Efter en Notits af P(etersen) i Mitth. d. arch. Inst., Athen , XII, 
1887, S. 107 Not. passer Benet til senere fundne Brudstykker 
af en Marmorgruppe : to Restekroppe, at hvilke den ene ban'er 
Resterne af den unge Rytter, som sad paa den og. som det 
synes, ferte den Imelen veel Raanden. 
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Baand paa Midten, venstre Arm hrenger, lidt b~jet, Hed 
langs med Siden j Klrodningen er ikke synderlig behandlet. -
Nr. 268 er en siddende Kvindestatuette (fra 1882) med 
Overklrodningen faldende ned i Skjlildet og kastet over den 
b~jede venstre Arm og JEble i venstre Haand. Figuren er 
omtrent 15 Cent. uden Hoved og Flildder, h. Arm og Skulder 
og Brystets hele hliljre Side mangier. - Nr. 305 (fra Hals til 
Hof te omtrent 0,20 m.) har foran ligesom den store Statue 
fra Foraaret 1887 (Nr. 24 ovO vatret Klredning i Midten helt 
ned og paa hver Side nedhrengende, paralIele Foldemasser 
af Overklredningen. - Nr. 303 fra Hals til Navle 0,14 m.) 
synes at have Overklredningens ene Ende kastet over v. 
Skulder og neel over Brystet og den anden omkring Legemet 
neden om begge Bryster og over venstre Arm. hvorfra den 
da har hrengt ned. Fire Lokker paa hver Side. - Paa 
Nr. 34, Brystet af en nresten legemsstor Figur, har Over
klredningen gaaet fra venstre Skulder under h lil j re Bryst 
og Arm (som Nr. 13 ovf.). 

Spredt i forskjellige Skabe og Montrel' fandtes en Dd 
mindre Kvindehoveder af Marmor. Tre archaiske Kvinde
hoveder i I/a naturlig Stlilrrelsc eller mindre, med sredvanlig 
lIaarsretning, de to med Diadom helt rundt, det tredje kun furan 
og paa Siderne. Forhaaret er forskjelligt, 1. med Bukier paa 
Siderne, blillgeliniet Haar i Midten, 2. med tre Etager, parallelt 
blillgeliniet, 3. indviklet Frisure , med et Lag underst af stl.erkt 
lJUgtede Haar, derover i Tindingerne nederst en BukkeI af den 
sred\'anlige Art med halvkredsformige Blillgelioier og ovenovor 
paa h"er Si de eodou en rundet Haarmasse. Det flilrste IIoved 
har ubearbejtlet, det ondet svagt bugtet Issehaar, det flill'ste Bag
haaret med svage Tvrerrundinger. det andet med parallele Lokker; 
det tredje har 188e- og Bagha.aret friseret iet, charakteriseret 
som paralIele Lokker. Alle tre have runde 0relokker. AlJsig
terne ere mere eller mindre lildelagte. - En Maske fra 1874 
(N r. 47) er af en ganske anden Type. Haaret ligger i runde, 
glatte Tunger ftadt paa Panden; derover ses det forreste af et 
Dia.dem. llovedformen er en aoden, smallere, Munden sammen
knebet med Smll (A fbildei i Mitth. d. deutsch. arch. lnst., 
Athen IV, Tv1. 6. I ). - Et stlillTe MarlOorhoved es natudig 
Stlilrrelse) er af den sredvanlige Typus; det har Diadem helt 
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rundt, FOl'haaret er blillgeliniet paa tvrers og med strerke Bugter 
ned mod Pauden, strlilget om bag 0l'et (runde 0relokker) og falder 
ned paa Siderne af Halsen (a fbrudt) . Issehaaret viser svage, 

concentriske Bugter. Nakkehaaret er blillgeliniet pan langs og 
med fjrernere Tvrerfolder (afbrudt rorneden). Hovcdet har stoorke 

Levninger af Maling, Haaret rlild, Diademet IDlilrk Farve, der er 
llilbet ned paa Forhaaret, 0jenstenene ere male de, som paa andre. 
For oven er Hul til Issepind. Nresetip og Dele af Diademet 
mangle. - To andre Marmorboveder (Montre 23) findes, af hvilke 
det stlilrre (lIs naturlig Stlilrrelse) har Forhaarsfri ure som den 
store Figur (Nr. 3 ovf.) og smuk Maling paa Diademet og 0re

lokkerne, det mindre er ramponeret en Del. 
Samtidig kan maaske nrevnes et til de nyeste Fund (Maj 

1887) hlilrende Terracoitahoved i halv naturlig Stlilnelse med 
pragifuldt malet Diadem. Ogsaa .Ansigtet er malet, brune ere 
0jellbl·ynene og Kanterne af 0jenlaagene, begge Soot 0jenhaar ere 
angivne, 0jenstenene brune, Lreberne rlilde, Raarets Fnrve el' 

Iildelagt, men viser Spor af sort. 

Hertil kommer nogle faa !{ vindefigurer af B ron c e. 

(35) Vrebnet Athenefigur af Bronce i Dobbelt-Relief. 

Udgivet af Stais i 'R!fiT)I' .. dPX. I 87, 1. Hft., Tvl. 4 S.3 1-34. 
Dette Broncebillede, som el' fundet ved Nordmuren lige 
overfor N ordindgangen til Ereebtheet i '21/2 Meters Dybcl e, 
indmuret uoder et Brudstykke af en S0jle, er et h0jst 
mrorkvrerdigt Arbejde. Det er dannet af to tynde Bronce

placler, udarbejde<le h\'er for sig og hver isrer fremstillende 
i Relief den ene Side af Athenes Figur; clerpaa ere de 
sammenlolldede, saa at de frembringe et fuld tremligt BiBecle, 

wen ikke rundt, snarest af Form som de almindelige Tin

tloldater. der brug es som Leget0j for B0rn . Billedets H0jde 

er 0,37 m. 
Billeclets to Sider er ikke en symmetri k h 0jre og 

venstre Side, men en Hovedside og en Bagside, dog saa
ledes, at Figuren fra begge Sidel' ses vrosentlig i Profil. 
Paa Hovedsiden ses begge Bryster og h0jre Arm, b0jet i 
Albuen og rakt fremad langs Kroppen, Ihanclen er lidt 

aabnet som en Haaml, der brorer en Skaal. Paa den anden 

Side, venstre Side og Rygsiden, hrenger lEgiden meget 



40 

!langere ned end paa Hovedsiden, og venstre Arm har vreret 
ra kt noget lamgere frem, saa at Haanden stod udenfor 
Legernet; den yderste Del af denne er tabt, den holdt en 
Gjenstancl, hvoraf der kun er ganske lidt ti lbage, der af 
Uclgiveren anses for en Del af Hjrelmbusken, idet Haanden 
altsaa holdt Hjrelmen, medens Hovedet er bart. Hovedet, 
som ses ganske i Profil og er ens paa begge Sidel', brerer 
Diadem, Forhaaret falder lige Iled i Panden, kort afklippet 
i Midten, i Tinclingerne ligger et stort buk let Haarparti 
foran 0rene. Issehaal'et er fra Midten redt til alle Sicler. To 
Lokker falde Deel paa hver Side foran. Bagbaaret i fri (udredt) 
Masse ned over Skuldrene, hvor det sammenholdes af en 
B0jle ell er et Baand, nedenfor hvilket igjen Enderne af 
Haaret hrenge frit ned. lngen Prydelse i 0rene er at se. 
Overklreclningen drekkos foroven af lEgiden, der, som sagt, 
hrenger lrengere ned paa venstre Side end paa h0jre. 
Nedenfor lEgiden hrenger Overklredningen vresentlig i de 
sredvanlige Foldemasser, og nedenfor don ses Underklred
ningen, gaaencle til Anklerne. 

Hele Figuren har vreret fOl'gyldt, men Overflaclen har 
lidt en Del ved Branden, fol' hvilken den hal' vwret udsat; 
Dele af andre Gjenstande ere brrenclte fast clerpaa, og For
gyldningen el' hist og hel' smreltet sammen i Draabel' og 
Forh0jninger. bedst bevaret er Forgyldningen paa Ansigt 
og lEgide. Figurens Fod har vwret fastgjort ved Naglel' 
til en Gjenstand I). 

(36) Archaisk B ron ces t a tue t te fra Akropolis. En om. 

trent quarterh~j K v i n d e f i g u r med trekantet Broncefodstykke 

1) Hvad Fignrens Stil angaar, fremhawes det archaisk skaarne, 
linseformede 0je, langt hvoolvet og fremtnedende Bryn, til
bagevigendo Pande, lige. velformet Noose , ret (y ldige, skarpt 
begroonsede Loober, Bugten under dem stoork. Hagen kraf tig 
flemtr!edende og stoorkt rnndet. Figuren kan i Stil srettes 
lige med de mest fremskredne af Marmorfigurerne. til Deis 
endog over dem; Sto.i anser dette som et Togn fornden fiere 
lJaa Bronceknnstens Overlegenhed over den samtidige Marmor
kunst og sllmmenhgner med denne Figur det at bam udgivne 
Marmorrelief med \tbene i en lignende Stilling C lirpTJf-L· à~X. 
1886, Tv!. 9). 
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(jfr. 'Ecpr;p .• dpx. 1886, 2. Hft. , S. 73). Den har Dia dem om 
Ilovedet. Forhaaret med Skilning Byn es kun at have b~l geliniot 
Ovediade, IssAhaaret, Bom er mel'e oxyderet, synes at have 
vre ret. udredt fra Midten. Baghnaret er afskaaret lige forneu en 
og fmt bl'lIgeliniet paa langs , en Haarbehandling for hvilken 
Broneen synes bedst skikket . Paa l ssen ses en meget tyk op
Btaaende Broncepind (to L inier i Tvrermaal) , hvis Hensigt kan 
vaJ re uvis; saa vjdt man kan se, er den afbrudt foro ve n og har 
mulig baaret en Blom ~t , som den vi se paa fiere smaa Bronce
figurer I). Foran ses ingen L evninger a f nedhrengencle Lokker. 
Underklreclningen er synlig paa venstre Bryst og lErme (vatret 
bagpaa) ued til Albuen, Overklreduingen ligger i Skraafold fra 
h l'ljrc Skulder unde r v. Bryst og Arm, falder i en lille rund 
Bugt. ned forau paa Livet og i eu lang Foldemasse fomn , en 
anden bagvod b. Arm j uagpaa er den hukken op i Mid ten, 

PHa h. Arm t rol' j eg at se Knapper t.il Sammenhre ft.ning. Uoder
kl reduingen fOl'lledeu gaal' fOl'ao samlet i et Ioldet Lreg oed ad 
Midten og er tillige vo d v. Laar hold t ooget ud t il Siden af 
v. Haand ; bagpaa hre nger den ncd t il Anklerne med L re ngde
foldor i Miclten og faa smukke men stramme , skraa T vrerfoldel' 

pna Bencne. Hl'ljre Und erarm el' r aId lige frem og hal' baaret 
en T ing, som nu ikke kan ses . Venstre Fod staal' lidt fo ran 
hpjrc, og F l'lddern c isre r Treern e ere meget lange . 

(37) En st l,'f rre Bron cest.a tu etLe af en K v ind e (c. 0,20 m.). 
raaere gjor t end den ovenfor nrev nle og ikke r enset for det 

I) Bl omster al B r once (meJ tre eller fire Blade i Blom ten) 
findes ovenpaa smaa K vindehoveder med Bryst, de r synes at 
have vreret R anke eller lignende paa Ka r af Bronce; fi ere af 
de smaa vingede Kvindeskikkelser af Bronce (se Nr. 33), som 
ere betegnede som Niker og som vel ogsaa have vreret Prydelser 
paa andre Gjenstande, boore en lig nende Blomst . FIere Blomster 
a lene (ogsaa med Opbejning i Midten som en Stevvej) findes, 
en med et T . re rmaal af to T ommer . Bvorvidt saadan ne 
Brollceblomster bave vreret anbragte paa de sten e Marmor
fignrer , tastgjor te tiJ l ssepinden, som Studniczkas Hestauration 
af "Antenorfiguren" (Nr. l ov[.) udviser (Jahrb. d. deutsch. arch. 
lust . . 11 , 1887 , S. 141), lader sig ikke afgjere. hlulig kunne 
Bronceblomster vrere holclte i den frem t rakte Baand paa 
enkelte Figu rer tjfr. en T erracottaskaa l med forgyldt FigUl', 
udg. a.f R. Kekulé, Mitth. d. de ntsch. arch. l ost., Athen , V, 
l!~80, T v1. X, Text S. 256-258). 
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vrerste Ir, hj/Jrer til de nyeste Fund (Maj 1887). Den har et 
aflangt firkantet. Fod~tykkc til t.o Figurel' (ikke samll1cnhrengellde 
med Figuren), paa hvilket uer Illaaske er Indskrift. Ovorklred
ningen ligger i Skrllnfold over Brystet, Benen e slutte trettere 
samn;en, venstre Arm ligger tret ind til Kroppen og er rettet 
lige ned, hI/Jjre Underarm er af brudt og bal' vre ret rettet frem 
fra Legell1et (den er fundet for Big og er meget lang og tyk); 
en strerk Foldemasse falder ned over hj/Jjre Ben. 

F Iere smaa Broncefigurer i Akropolismuseet af den v re b -
nede Athene med Skjoldbl/Jjle bevaret paa venstre Arm og 
brevet h0jre, mod Ujrelm og oven i denne en tyk Stj/Jtte (til Hjrelm
busken), har jeg ikke fundet det llj/Jdvendigt i det enkelte at beskrive. 

II. Fra andre Steder i Grrekenland. 

Det er ikke blot i A then, at K vindefigurer som de be
skrevne ere fundne; de senere Aars U dgravninger have 

bragt lignende for Dagen paa andre Steder. 
(38) Fra Eleusis skriver sig et Marmo rhoved med 

mange Farverester, afbildet i 'ErpYjp. . tin· 1883, Tvl. 5 (Litho
g1'aphi med Text af Philios S. 95-97). Det findes nu i 
Central-Museet i Athen (Nr. 31i3 i Kavvadias's Katalog, 3672 
i det archreol. SeIskabs Inventar '. Hovedet er lidt under 
naturlig Sterrelse, en Del af l rese og nage mangIer. Et 

stort Diadem Ilidt beskadiget) gaar helt om Hovedet. det 
var mal et, rigere foran (Levninger af merkegrent) end bag
paa, hvor blot Kanterne vare lysere og Midten dannede et 
bredt Baand med merkere Kauter. Haarrnassen bagpaa er 
slaaet af, Issehaaret er leselig foldet paa tvrers. [Jul til 

Pind paa lS8en. Forhaaret ligger i tykke parallel e Lokker 
i Midten, med en HukkeI i bver af Tindingerne nllere kruset. 
Om bag 0rene var streget en af tire Lokker samlet Masse, 

som er afbrudt ved Halsen. Haaret viser red Farve, 01'e· 
lokkerne en merkegren H.oset I). 

1) Ansigtet er ligt NI' 58 nedellfor, men Brynene ere ikke skarpe, 
ogsaa Lwbemos Rande ere mindre skarpe. 
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I Eleusis ere end videre fire smaa, archaiske K v i 0 cl e -
torso el' fun doe, afhildede i , Elf'fJ!,-· dp;:.. 4, Tv1. 8 ti Litho
graphi med Text af Philios S. 179- 186), deo eoe i "Xoanon
fo rm ". De bevares nu i Central-Musee t i Atheo. 

(39) Xoanonfigul' e n ('Elf. Tv1. 8, Fig. log 1 a; Centr.
Mus., Nr. 362 Kavv.) ligner den paa Akropolis fundlle (Nl'. 31 
ovf.), Klredningen stl'amt sluttende og nresten ganske glat , sam
menSL1~ret om Livet af et Brelte, hvorfra to Hade Baand hrenge 
ned foran ; elIel's kUil Overkhedningens nedel'ste ganske lige R and 
tret ovenfor Breltet og en Lrengdefold af Underklredningen paa 
hver Side af Underkroppen helt ned 8ngivet. Hoved, begge 
Ulldernrme, h~jre Overarm og Dele af h. Skuldel' og Bryst, 
samt F~dderne mnngle; Figuren er slaaet i to Stykker . II~jden 

!Lf det bevnrede 0,38 m. Paa h~jre Bryst er en AnsatB, der 
rimeligvis skriver sig fm en Gjenstand, som af h~jre Baand 
holcltes pan Brystet. Men jeg har tillige bemrerket en Ansats 

paa h~jre Si de paa Boftens Forside lige nedenfor Breitet, der 
er vanskeiig at tyde. Paa Fignrens venstre Laar er en Ansats 
til venstre Haand, som haL' vreret stl'akt lige ned . Tre indbyrdes 
frie Lokker falde for8ll ned pan hver Side, Haarmassell bagpan 
er riflet pan tvrers 1). 

(40) Den nnden Figur (' EIf"fjIl' T v!. 8, Fig. 6 og 6 n; Centr.
Mus., Nr . 360 Kav.) mangier HovelI, venstre Arm fra midt paa 
Overarmeu, hS'ljre Underarm og Uaand og Benene fra noget 

ovellfor Kn reel'Oe. Det bevarede er 0,45 m. h~jt. Baghaaret er 
afrundet forneden og naar langt ned paa Ryggen, det er charak
leriseret som parallele Lokker ved indskaarne B~lgelinier paa 
lang~ . Foran falde tre Lokker nel! paa Brystet paa hver Side. 
Overklredningen gaar med Skranfold fm h. Skulder (hvor den 

sammcnhreftes af fem Knapper) llllele l' v. Bryst og Arm og hrenger 
med de sredv!lnlige Folelemasser l1ed ved venstre og h~jre Side 
(veel h. Arm er det ncelerste slaaet bort); Borten forneden har 
vreret malet. Underklredningen har Linning (malet) ved Halsen 

1) En lignende Figur findes i Central-MuReet Nr. 371, men 
simplere end denne. Armene hrenge li~e ned, tret til Kroppen. 
'ro Lokker falde ued paa hver .:lide foran, en samlet paa laogs 
rifleL Masse bagpaa. Tretsluttende Dragt med Brelte om Livet. 
Hoved og Fedder mangle. 
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og dlllkke.' vatret veustl'O Bryst og Skuldel' og Overarm, ovenpe.a 
hvilkcu sidste et Lrellgdebe.and er me.let, NedeufoJ' Ovel'klllld

ningen el' den trukken til venstre Side i en "Snip", lil hvilkeu 
eu malet Mreander ganr ud j eu Del af Suippen ligesom Armen, 
der holdt den, er afbrudt 1). Af r~d FaJ'vc Cl' dol' Levninger 
pae. Baghaaret 2). 

(41) Den tJ'edje Figur CEIfYJP.' Fig.;) og 5 a; Centl'.-Mus. 
Nr. 361) hal' lidt mere tilba.ge af Beneue, ellcl'S mangier deL 
samme som paa tIen foregaaende (det bevarede el' 0,57 m. hf21jt). 
IHredningen er anordnct pua lignende Maade, llaul'mussen bagpau 
afskaal'en lige fomeden med Bf2llgeliniel' pUll. langs; foran scs 

iugeu nedhlllngende Lokker pan Brystet eller Huller til deres 
Aubringelse. 

(42) Afvigendc i KlredlJingclls Anol'dning el' den fj erde 

FigUl' ('E'fYJp., Fig. 7 og 7 a; Centl'.-Mus. Nl'. 359). Ilovod, h~jre 

Undernrm, BCllene fra Knreet JUangle. Det bcval'ede IH' 0,55 m. 
hf21jt. Ol'erklllldningen hviler paa. begge Skuldre og falder i to 
rige Foldemasser en fm lIVe I' Skulder ued ovel' Brystel'ne, lader 
foroven en Trekant af Underklrednillgen med dpns LÎlming (malet 

Mrealltler derpae.) lil Syne, stç;der i Midteu sammen, men skilles 
derpaa atter, saa at Underklllluningen kommer frem; Foldemassen 

til venstre er noget kortere eud den til h~jl'o. UIJderklredningen 
drages nd til en ,Snip" ved venstl'e Side af den bevlu'ede venstre 
Haand (Levningel' af malet Mreander ses paa Klredningen, SOIll 
holdes af Raanden), Bagpao. faldel' Overklredningen langt ned, 
stram met over hf21jre Side og Arm, lige nedhrengende pan venstre 
Side. Haaret, hvorpaa r~u Farve, er bagpaa tem melig kort og 
Lokkel'Oe tem melig frie, forun falde pao. hver Side tre Lokker 
ned, Mest Lighed har Klredniugens Anordning meel den hOB 
NI'. 25 ovcnfo)' beskrevne, hos N ... 24 ovL gaa FoldemusBerne 
foran meget lrengere fra hinunden :i). 

') Statuen hviler udprmget paa haj re Ben, og Behundlingen viser 
1I0got Sving i Figuren, der ogsaa udmrerker sig ved kraftige 
Folder i Klredningen, i ~[udsmtning hl den falgende (;-"1'. 11), 
som kun har lidt Sving og fiade Folder, 

') Til denne Figur hentarer Philios Brudst.ykket af et Par Fellder 
med Plinth. som er fundet sammesteds og afbildet > E'l'rJ,u. 
'l'vl. 8. Fig. 3. 

8) Til denne Figur henferer Philios Brudstykket af Fedder og 
Plinth, som er af bildet > ErprJfl. Tv1. 8, Fig. 4, 
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(4-3) Det er allerede ovenfor ved Nr. 27 omtalt. at der 
paa Sa mos var fundet en Statue, som uventet fik et Side
stykke ved den under det anf0rte ummer beskrevne Figur 
fra Akropolis. Statuen fra Samos er afbildet i Bulletin de 
Oorrespondance B elléniqtte I V, 1880, Tvl. Xlll og XIV med 
Text af P. Gi r ar d S. 483-493. Hoved og venstl'e Arm 
mangle ogsaa her, men F0dderne og den runde Plinth er 
bevaret. Stillingen , Klredningens Charakteristik og Anord
ning i det hele svarer til Akropoli figurens, den afbrudte 
venstre Arm har efterladt de samme Spor paa Brystet af 
en Gjenstand, der holdtes af Raanden. H0jre Arm luttel' 
ta't ind til Kroppen, Underkroppen lignel' nresten en rund 
St0tte, alt ligesom paa den anden Figur. Forneden, hvor 
Figuren fra Samos er bedre bevaret, ser man Klredningen 
falde ud over F0dderne ned paa Plinthen og kun lade 
Treerne frie. Men den samiske Figur ban'er en mrerkelig 
Indskrift i en Linie ned ad Underkroppens Forside (gjen
givet i Facsimile i Bull. de Co1'1'. Hell., IV, S. 485): 
XYjpapuT;:; p' dvi&[ >7]x[ e]v "0P>71 araJ.pa. Indskriften er anbragt 
paa et langt glat Stykke af Klredningen, som er slaaet frem 
over Underkroppens venstre Side med en Kantning omkring 
og foroven med en Snip er hreftet op under Breltet. Nogen 
sikker Tydning af denne og Underklredningens 0vrige Af
vigelser kan ikke gives efter Afbildningen alene, og Girard 
udtaler selv sin Tvivl i den Henseende (Originalen har jeg 
ikke set). Om B am'et meddeles intet. H0jden af Statuen 
med Plintb er 1,9:t m. 

Ved Franskmrendenes Uugravninger paa Delos og i 
B 0 0 tie n ere mange archaiske Figurer fundne; de fleste 
findes nu i Central-Museet i Athen j men en Del af ue 
paa Delos fundne opbevares i et lille saakaldet Museum paa 
Mykonos, hvor jeg har haft Lejligbed til at se demo F01-
gende mere elle r mindre fragmenterede Kvindefigurer findes. 

(44 ) Fra Delos skriver sig en stOl' Xoanonfigur 
(Centl'.-Mus . Nr. 355), afbildet i Bull. de ('orr. Hellén, III, 
J 79, Tv1. 1 meel Text af Th. HomolIe S. 99-108. Den 
gaar for at va're det re ldste grreske statuariske M armor-
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arbejde. Figuren selv (uden Fodstykke) er 1,75 m. h0j. 
Den er kun Hdet rundet paa For- og Bagsiden, saa at den 
minder om en til et Billede udskaaren Trooplanke. Armene 
hronge lige ned, toot ind langs Siderne (Underarmene mangle), 
kun paa Midten vare de paa et Stykke skilte fra Legernets 
Sider; Hoonderne ligge tladt til Kroppen. Af de toot sam
mensluttede F0dder ses kun det yderste foran som to korte, 
pudeformede Fremspring nedenfor Kloodningen paa den 
ellipti ke Plinth, som er arbejdet i et med Figuren . Klood
ningen er begroonset mod Halsen, men gaar ellers i et ned 
til F0dderne, kun meel et bredt BlI'lte om Livet. Haarsoot
ningen er den soodvanlige, men Overfladen er meget 0delagt 
ligeRom Figurens Ansigt; ure Lokker paa bver Side falde 
neel foran, bagpaa er Haannassen utydelig r ifiet paa tvoors, 
men meget 0delagt 1). (To sammeol0bende Folder foran 
paa Halsen synes at angive Halsens Sen er, som paa enkelte 
andre gamle Figurer.) 

Statuen boorer en archaisk In d skI' i ft paa Figurens 
venstre Side nedenfor Haanden; den er skreven ~OUUT'p0'fYjoóv 

og gjengiveo i Facsimile i Bull. de Corr. HeIl . UI , Tv1 1. 
Skrifteu frem byder fiere Vanskeiighedel' (se Homolle, Bull. 
de Corr. HelI. Hl. S. 3 - } ~ ; sen ere er Indskriften behandlet 
af andre, sidst af M. U, éal, Mém. de la soc. de !ing. VI, 
3 fasc .. 1887, S. :009 21 J), og der mangier noget i Slut
ningen . Det er en Votivindskrift: Nikandra, Datter af en 
Mand paa N axos har indviet Stenen (Nlxrl.voprr Jl'dvilh';XéV 

HXIJt1U),Ol Îox<.rJ./pHt osv.), og det er til den fjoorntrawmende, 
pileudskydende Gudinde, at den metriske Inclskrift indvier 
St0tten; Kunstnerens Nam undes ikke , men har maaske 
staa et til Slutningen 

(45) Sammen med denue Statue fandtes efter Homolle's 
Angivelse to Stykker af en lignende xoanonagtig Figur men 
i en mere udviklet Stil (Bull. de COrl'. Hell_ lIl , S. 107 f.). 
Det er den endnu i M y kon 0 s - Mus eet (Nr. 2) opbeval'ede, 

1) Furtwängler bar bem mrket Huiler i bver af Bmnuerne til 
Anbringelse af en lille Gjenstand, samt Levninger af malede 
Mmandre paa Klmdningen nedenfor Bmltet (Areh. Zeit. 1882, 
S. 322). 

• 
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afbildet i Th. Homolle, de antiquissimis Dianae imulacris 
Deliacis, Paris 18 5, TvI. lll. Det ~verste Stykke, hvorpaa 
Hoved og venstre Arm mangle, er ~delagt paa Brystet; 
h0jre Arm slutter til Kroppen, omfattet af Klredningen. 
Breltet er tydeligt. Underdelen, af hvilken det nederste 
med F0dderne mangier , er i ellipsoidisk Form, beskadiget 
paa h0jre Side, hvor h0jre Haand har hvilet, venstre Haand 
har ikke haft Ben:~ring med Underkroppen. En dobbelt 
Mreander er indhugget paa langs ned ad Midten af For
siden 1). 

Findestedet paa Delos for disse og de f01gende archaiske 
Figurer beskrives af Th. Homolle paa f~lgende Maade (Bull. 
(le Corr. Heil . IV, S. 30 ff. ) desvll'rre uden Kort eller Situa
tionsplan. ,, 1 Juni 187 aabnede jeg en Under 0gelse gray 
paa den 0 tlige Kant af de Ruiner [ikke langt fra det 
store Apollotempel], som paa Blouet's Plan (Expéd. de Morée 
lIl, PI. 2) ere betegnede med Bogstaverne QRST, for at 
constatere om den Skraaning, som fandte paa dette Sted, 
skjulte Grunden af en Bygning eller ej. J eg fandt ikke 
Spor af noget antikt Bygningsvrerk, men st0dte efterbaanden 
paa fiere Stykker ScuJptur [hvorover saa Listen f0Jger]. Jeg 
amlede ogsaa forskjellige Gjenstaude af Bronce og Terra

cotta at plump Udf0relse og fuldstrendig primitiv Kunst: 
af Bronce tre sm aa Statuetter, et Barn, en Hjort og en 
Hund; af Terracotta et ldol i S0jleform med Rudimenter 
af Arme, Brystprne augivne ved to paaklrebede LerkugJer, 
tore 0jne frembragte ved samme Fremgangsmaade, med 

lang Nrese, tynd og spids som et Nreb. uden Mund; sm aa 
IJeste, for kjellige Fragmenter af Lerkar decorerede med 
concentri ke Kredse, rudeformed8 Firl anter 0 v. Fra samme 
Sted ende lig fremkom forskjellige Ind krifter deriblandt en 
'fext fra 5. Aarh. , som er udgivet i Bull. lIl, S. 12 f." 

,.AlIe dis e Stykker vare samlede paa et meget be
grrenset Rum: nresten HaJvdelen af Statuerne ere fundne 
den eDe ved Siden af den anden eller ovenpaa hinanden i 
Hj0rnet mellem to Mure af en Aid ri de andre vare inde-

1) Jfr. Furtwängler, Arch. Zeit. 1882, S. 323. 
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sluttede indenfor en Kreds af 12- 15 Meter i det h0jeste. 
De vare begravede i forskjellig Dybde, men bestandig ganske 
nrer ved den oprindelige Jordbund eller Klippen. Overlaget 
(1erover bestod nresten udelukkende af sm aa Marmorsplinter, 
mellem hvilke hist og her Blokke af sterre Omfaug, Archi
tektur tykker, Fodstykker af Statuer dukkede op . Dersom 
man ikke kan antage, at alle disse Marmorsager ere for
enede der ved en Hrendelse, saa er det meget vanskeligt 
at forstaa, naar, af hvem og hvorfor de ere bragte derhen. 
Alle, maaske med Undtagelse af Xoanon:6.guren, vare slaaecle 
itu allerede, da de bragtes herhen ; de have ikke vreret 
neogravede med Omhu, men kastede mellem hinanden; 
Jorosmonnet el' paa dette Sted helt forstyrret og synes at 
vrere fiere Gange omvreltet, det var altsaa ikke et Depot 
el1er et Skjul dannet for at gjemme rervrerdige Billeder. 
Hvis paa den anden Side disse Marmorstykker havde vreret 
hestemte til en Kalkovn, vil man ikke kunne forklare sig, 
at de vare saa dybt nedgravede. Jeg vil indskrrenke mig 
til at bemrerke, at i Oldtiden maa Statuerne have vreret 
til Stede i stort Antal srerlig paa dette Sted og i N abo
laget; netop paa dette Steil gik i Virkeligheden den heIlige 
Vej . Dens Retning er bleven afgjol't med fuldstrendig Vis
hed som F0lge af Opdagelsen af Propylreerne, nu'r ved 
Stranden, og Afdrekningen af et langt Stykke af Vejen selv 
nord0st for ApollotempIet. Det er interessant at bemrerke, 
hvilken Plads blandt de fundne V rerker Mindesmrerkerne 
fra clen archaiske Periode og Fremstillingerue af Artemis 
indtage. Nrerheden af den heIlige Vej forklarer c1eres Antal 
og Charakter og Statuernes Gjenstand." 

Listen over de fundne Sculpturer indeholder af 1 () Numre 
tretten eller fjorten archaiske Arbejder, hvortil kommer en 
Mamgde Fragmenter isrer af archaiske Figurer. 

Foruden de beskrevne Levninger af to Xoanonfigurer 
og en ving et Figur (nu i Centr.-Mus. i Athen) findes her 
en hel Rrekke af fragmenterede K vindestatuer, som ligne 
dem fra Akropolis og for enkeltes vedkommende h0re til 
de beilste archaiske Figurer. nisse Statuer ere endnu i det 
saakaldte Museum i Mykonos; tre af dem ere afbildede i 
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Bull. de COlT. Hell. III 1879; Texten dertil (af Homolle) 
finde deIs i nrevnte Bind del i IV (de samme Tavler finde 
ogslLa i HomolIe, de antiq. Dianae simulacris Deliacis, Paris 
1 85). Eu sen ere (1883) funden Kvindefigur er nu i Central
Museet i Athen. 

(46) Mykonos-Museet 1' . 8. Kvindetorso, ligesom de 
f01gende lielt over naturlig "' t0rrelse og ligesom disse af 
Marmor. Afbildet Bull. de COIT. HeIl. lU, 1879, Tv!. U-UI 
(Text S.108-110). Roved, Hals, venstre Arm, h0jl'e lhand 
og Benene nedenfor Knroerne mangle. Af Haaret e 
som srodvanligt bagpaa en nedhrengende, samlet Mas e, 
b01gelini.et paa langs. Af Lokkerne, der foran falde ned 
paa Brystet, er der kun Rester af to paa hver ide, hvis 
neder te Del, som nu er tabt, var indsat sre rskilt, som de 
tilstedevan'ende Huller vise. Underklredningen ses paa 
ve nstL'e Bryst og Skulder meel Linning for Hal en. Over
klrodningen falder i Skraafold fra h0jre kul der nell nnder 
venstre Bryst og Skulder og i de tre sredvanlige Foldemas er 
ned foran, en fra h0jre Arm, en foran h0jre Ben og en 
paa venstre Laar. Neuenfor Overklredningen kommer igjen 
Underklredningen til Syne, den var samlet til en "S nip" 
ved venstl'e Laar af venstre I·band. som el' tabt. Hvor 
Overklrodningen paa h0jre Skuluer og Arm er sammenhroftet, 
ses fem Ruller til Anbringelse af M etalknapper. Bagpaa 
brongel' Overklredningen lrongst ned i Midten i en Rrekke 
strel'kt bugtede Folder; Underklrerlningen el' hagpaa fo r
oeden samlet i nogle faa Lrengdefolder ned ad Midten. paa 
Bagsielen a f b0jre Ben ses kun faa Tvrorfolder ' ). 

(47) Mykonos-Museet Nr. 10, Kvindetol'so. afhilelet Bull. 
de COlT. Hell. III , 1879, Tv!. XVII (Text i IV S.30). IIoveel, 
venstre Arm og h0jr nedenfor Albuen samt Benene fra 

') Ho1dningen er usredvan1ig fri og natU1'lig og viser en Runding 
og Plastik i Formerne (Bryst. Bag , venstt'e öides svungne 
Linie), som staal' langt over de andre F ignrers. Pan en frem
skreden Plads blandt de archaiske Figm'er t.ycler og aa IIaaretg 
friere Behandling (belgeliniet . to Lokker). Furtwängler op
stiller i A.rch. Zeit. 1882 en Doget afvigende chroDologisk Ord
ning af disse Figurel'. 
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ovenfor Knreerne mangle. Den samlede Haarmasse bagpaa 
har B"lgelinier paa langs. Foran falde fem noget ftade 
Haarlokker paa hver Side ned, deraf en hen paa Skulderen; 

de ere arb, jdede ud af Stenen selv, ikke paasatte bag
efter, som paa mange af de andre Statuer. Klredningen er 
af det sredvanlige Snit med grovere Folder, men er meget 

forslaaet foran og ved "Snippen". Et Halssmykke er udf"rt 
i Relief med tre Hrengeprydelser foran. 

(48) Mykonos-Museet Nr.I!. Kvindetorso, afbildet Bull. 
de Co1'1'. Heli. lIl, 1879, Tv1. XIV og XV (Text IV, S. 29 f.). 
Hoved, venstre Arm fra midt paa Overarmen , h"jre fra 
Midten af Underarmen, Benene fra noget over Knreerne 
mangle. Klredningen er den sredvanlige, og tre Lokker paa 
hver Side falde neel foran; men Haarsretningen bagpaa er 
aldeles afvigende, to adskilte Fletninger hrenge ned 
fra Nakken, Et boret Hul ses paa Brystet og fem paa 
Oversiden af h. Arm, alle vistnok hestemte til Metalprydel er. 

(49) Mykonos - Museet Nr. 9. Kvindetorso af samme 
St"1'1'else som de foregaaende, udgivet i Ho m 0 I 1 e, de aniiq. 
Dianae simtûacris Deliacis, Pari 1885, Tv1. VI. Hoved 
og en Del af Halsen, venstre Arm og h"jre Underarm og 
{hand, Benene nedenfor Knreerne mangle. Baghaaret er 
samlet i en Masse, der ved strerkere indarbejc1ede Ruller 
er c1elt i 10 Lokker. Foran falde paa hver Siue fire Lokker 
ned, hvis Ender ere afbrudte, til Indsrettelse af det nederste 
ses Ruller. Kl~dningen er efter samme Schema, som hos 
de foregaaende, men af den nederste Del el' hele Ol'el'flac1en 
hortslaaet. Bagsiden er bedre bevaret. 

(50) MykonoB.Museet NI'. 12. Kvindetol'so af samme Art 
(ikke afbildet), meget defect. Iloved, Hals, h. Bryst og Skulder, 
begge Arme, Bellene fra midt paa Skinnebenene mangle. Del' 
er Rester af tre Lokker paa venstI'e Bryst (fiere ?). Forsidens 
Overflade paa v. Side el' ~delagt en Del, af "Snippen" er intet 
tilbago; Folderne paa Forsiden af h~jre Ben (Lreg og Skinneben) 
ere godt bevarede. 

(51) Mykonos-Museet Nr. 14 er et fint Brudstykke af 
en colossal archaisk Figur, omfattende de to Skuldl'e og 
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Overal'me og de mellemliggend e Dele af Bryst og Ryg j 
Hoveelet mangIer. Brudstykket el' ikke afb ildet, el et om
tales af Furtwäogler i Arch. Zeit. 1882, S. 326. Haar t 
falder i amlet Masse oeel paa Ryggen, halvruoelt afsluttet 
og med B~lgeJioier paa langs delt i talrige (omtr. 22) Lokker 
(til h~jre mangIer en Del af Haarmasseo). Foran syoes 

miodst fir e (maaske fcm) Lokker at hronge oed , bvilke 
igjen strax dele ig hve1' i to tynele, meget lange, strorkt 
bugtede Lokker. Underklrodningen er sammenhrofte t paa 
venstre Skuleler med tre Knapper og har paa Brystet fine 
La>ngdefolder. Ove r h~jre Skulder og paa skraa over 
Brystet ligger (herklrodningen som sroclvanligt. Paa venst1'e 
Bryst er et Brudstykke tilbage, som det syoes af venstre 
Underarm, der formodentlig var b~jet op mod Ho vedet, og 
hvis Haaod maaske boldt Sl0ret. hvoraf en Del Folcl er ses 
paa Arm ens Inderside h eo mod Skulderen I) . Af Brystet ti l 
h~jre er ikke synd erligt tilbage, det veostre er c1a> kht af 
den hrovede Arm. 

(52) Mykonos-Museet r . 6, 1 er et Stykke af et archaisk 
Kvind e hov ed; man se r et Pal~debaand med Uullel' pnn hver 
Side til Prydelser, Forhaaret ligger i smaa Lokker, bng 0rE't 
hang hengere Lokker, til hvi s AD bringelse TInlIer ses . 

(53) Mykonos-Museet 1'. 31. Torso af en archaisk KviDcle
statuette (10 Tommer h~j) . Hove de L mangleI', en Del af h. 
Arm, Fr<! lderno og en Splint af h. Ben; Overiladen er megeL 

lU edtaget. Haat'et bagpaa kan ikke ses (paa Grund af Beskadigelse), 
a f Lokker fomn er intet Spor. Arme og UreDcler slutLe ganske 
toot iod til Kropp ens Si der. Brysterno ere lidet fremtrredellde. 
Kl red llingen syues kun at bostaa af 011 t ret sluLtende, kOrLrel'iilet 
ChitOll , som gaar til Fr<!tlderne, trukken op l11N1 en Tvrerfold 
nedenfol' Livet 2). 

Ved Omtalen af disse Figllrf:' r i Mykonos-Museet kan det 

1) FUl'twängler tyder de nrevnte Folder som en Harpe med op
l'inde lig mal ede Strrenge, men betegner det rigtignok sel v om 
yderst tvivlsomt. 

0) Det er vistnok den Figur (fundet 1882), som S. Reinach om
tal el' i Bull. de COrl'. Heil. V lIl , 1881, h VOl' en Skitse af den 
er udgivet. 

4* 
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rnaaske ogssa vrere pan sin Plnds at nrevne et Par andre inter
essante Figurer der. Eu nrchaisk Sirenetorso (Nr. 24) med 
den gamle Kvindefrisure. Boved, Hals, den forreste og den 
nederste Del p.f Vingerne og Benenes nederste Stykke mangle 
(til Bale Bes iutet); H~jden af det bevarede 16 Tommer. Pan 
Ryggen hrenger en forneden nfrundet Haarmasse ned med par
aUele paa langs og tvrers r ibbede Lokker (orntr. 13). Foran 
paa hver Side hreuge tre tynde Lokker ned paa Bl'ystet. EJlers 
bestaar Figuren af en helt glat, regformig eller nresten kugle
forlllig Krop, der gaar over i de ligeledes glatte, indbyrdes sam
menhrengende Ben. Af Vingerne, der slutte ind ti l Brystet paa 
Siderne, er kun bevaret de Dele, der ikke vare underarbejdede; 
de bestaa af et f/Jvre glut PSJ'ti (Armen) og af en Rrekke Sving· 
fjer (kun tydelige paa h~jre Vinge) I). - Endvidere et Frag
Illent (det ~verste af Dryst og Ryg) Nr. 73 af en smuk, archai
serende Kvindestatuette med 4 Lokker foran pan hve!' Si de og 
en Haal'masse bagpaa med B~lgedeling paa langs. 

(54) Pas Delos selv stod ved Opsynets Hus 1) Torso af en 
archnisk Kvindefigur. Boved, Arme og dtlt nederste af Benene 
mangle!'. Baaret bagpaa med bf/Jlgeformige Linier ender foroeden 
i mere l~se Spidser. Af Lokker foran er paa v. Side Rester af 
4, paa h~jre af 3 at se. Klredningen har pan vtlnstre Sidc ikke 
haft nogen »Snip", venstre Arm har alts!la haft en anden Ret
ning. Overklredllingen hrenger i fire Foldemasser. - 2) Brud
stykke af den nederste Del af sn siddende nrchaisk Kvinde
statue. Kun til lidt over Knreerne er Kroppen bevaret, F~dderne 
mangle. Klredningen faldel' i to strerke Foldemasser ned pan hver 
Side, og et samlet, smalt, firdohbelt Lreg hrenger ued foran Benene. 

(55) Af de paa Delos fundne Kvindefigurer er, som 
nrevnt, en i Centl'aJ-Museet i Athen (Nr. 25 Kavv., Inv.230j. 
Den er som de andre Jidt over naturlig Stl<nrelse . Hoved, 
Underarme og Benene fra omtrent Midten af Skinnebenene 
mangle. Anordningen af Over- og Underklredning el' den 
sredvanlige (me el Skraafold og "Snip" J, men Figuren har 
baaret et SleI' over Hovedet j langs Halsens Sider ses nem
lig en Rrekke lodrette Folder, som hidrere fra et Sier, der 
hang ned over de to yderste Lokker, af hvilke de to 

') Jfr. Furtwängler, Arch. Zeit. 1882, S. 328 f. 
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Ender ganske rigtig komme frem under venstre Skuld er 
ovenpaa den fint b~lgelini ed e Underklredning. P aa Brystet 
ses ell ers kUil to Lokker paa hver Side, af hvilke de nederste 
Dele vare indsatte, som Huiler , der tj ente dertil, vise I). 
Foran paa Hals og Bryst hrenger et stort Smykke ned 
med tre Perlesnore, den ~verste med sm aa Hamgepry
delser , under Midten af de to nederste ses et Hul til 
Anbringelse af en Prydel e 2). Haarmassen bagpaa er af
rundet og falder langt ned, men Overfiaden er ganske glat 
uel en Angivelse a f Lokk er, ligeso m Klredningens Overfiade 
bagpaa er ganske glat; kun rorueden paa Figuren venstre 
Sid e ses nogle Folder bagpaa. (Skraafolden er fo roven 
udtunget i Kanten.) 

(56) Central-Museet i Athen Nr. 358 Kavv. (Inv.255) er 
et ar chaisk K v in d e h 0 v e d fra Delos, afbild et i Bull. de 
C01'1". Heli. lIl, 1879, Tv1. VIIl til venstre (fext af Th . Ho
moll e i IV Bd ., S. 36 - 3). I St0rrelse svarer det til de 
paa Delos fundne Sta tuer, det er lidt over naturlig St~rre l se . 

N edenfor P andesmykket (dette gaar ikke helt rundt) ses 
Forhaare t orunet i Lokker i fie re Rrekk er og uoget buklet 
i Tindingerue (Overfiaden slidt) , Haar'et paa l ssen m d 
finer,·, Haarmassen bagpaa med grovere B0lgelini er (for
li eden afbrudt). I 0 reflipp ernc sidd e Bronces tifter , i l ssen 
har vre l'et Hul til Broncepind. Ansigtet er meget slidt, 

re en og Hagen ere slaaede af; men Udtr'ykket er smukt. 
Hovedet er slaae t i to Stykker, og en Del af lssen mangier. 
Det er fund et samm en med de i MykollOS opb evarede K vinde
statuer, men pas er ikke til nogen af demo 

(57) Euunu en ar chaisk, kvind elig Figur fra Oelos tindes 
i Central-Museet i Athen (Nr. 356 Kavv., lnv. 254), en af 

1) K avvadias, som ferst har beskrevet F ig uren (i 'A(lX' ó'ûûov, 
gjengivet i Mitth. d. d. al'ch. l ust . .Athen X . S. ~ 7 f. ), nrevner 
(ligesom i Bit Katalog) , at de to L okker, der falde ned paa 
Brystet, vare prydeéle med Broncekvaster eller lignende Pry
delser, til hvis .Anbringelse ban formodentlig antager, at R ul
lerne have tjent. 

") Jfr. Studniczka's Bemrerkninger om denne Figul" i Mitth . d. d. 
anh. lnst. Athen XI. S. 355, ot 1. Det kan bemrerkes, at 
Knreerne trrede tydelig fre m under Klredningen. 
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de interessanteste archaiske Figurer. Afbildet i Bull. de 
Corr. Heil. lIl, 11-\79, Tvl. VI og VII (Text af Homolle 
S. 393-399) og siden behandlet af andre, af Furtwängler 
betegnet som Archermos'sNike 1). Statuen, der er under 
naturlig St9rrelse. giver os Billedet af en Kvinde med 
Vinger paa Skuldre og F9dder, og som benegel' sig rask 
af Sted. Overkroppen ses lige forfra, Underkroppen i Profil, 
uden at Vendingen er givet med en organisk forstaaelig 
Overgang. Vingerne 19se sig ikke fri t ud fra Kroppen, 
men ligge plat paa Ryggen og have derfra staaet ret ud 
til Siderne; nu er det yderste, som ikke var i nrermere 
Sammenhreng med Kroppen, afbrudt j men efter lignende 
Skikkelser at d0mme paa andre archaiske V rorker have 
Vingernes Spidser gaaet opad ; ligesom den lille Vinge paa 
h9jre Ankel. som er bevaret paa Figurens Bagside, b0jer 
opad i Spidsen. Vingernes Fjer ere let a ngivne indvendig 
og udvendig. Armene mangle, kun en Del af venstre 
lJaalld med Fingrene sidder endnu paa venstre Hof te, hvortil 
den var st9ttet. Hejre Fod og venstre Ben nedenfor Knreet 
mangier. Det hejre Ben er hrevet med b9jet Knre og 
trreder nedenfor Knrnet n9gent ud af Klredebonnet, venstre 
Ben holdes i knrelende Stilling, uden at Knooet oog har rert 
Jorden. Om Rovedet gaar et Baand. hvori (5) Ruller til 
Broncestifter; 9verst paa Issen er et boret Hul; derfra ordner 
Haaret sig til alle Sider i fine B0lgelinier, Forhaaret ligger 
i stwrke Bugter og [(rellel' /iadt t il Panden; det er streget 
om hag 0 ret og falder derfra ned i fire Lokker paa hver Side 
foran. Baghaaret falder i en samlet Mrengde parallele 
Lokker ned og 19ser sig nederst op i frie Spidser. Lokker 
i 0 rene med Huiler til Bronceknapper ses og en Perlesnor 
om Halsen med tre nedhrengende Prydelser foran. Brystet 
ligner .Xoanonfigurernes", uden Folder, med Brelte om 
Livet. Nedenfor Booltet ere Klredningens Folder angivne, 
Lwngdefolder foran, Tvrorfolder bagpaa og et glat Lreg 
midi neel foran Benene. Forneden er Klredningen af brudt, 
og det er uafgjort, om Figuren har hvilet paa Kloodningens 

I) Navnlig i Arch. Zeit. 1882, S. 324 fI'. 
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nedhamgende Del, eller om h0jre Fod har r01't Foelstykket; 
clog synes det f0r te, hvorved Figuren har vall'et fremstillet 
svrevende. at have vreret Tilfreldet I). 

Med Hen yn til Sp0rgsmaalet om, hvad Figuren frem
stiller, og den Strid, der har van'et om, hvorvidt det paa 
Oelos fundne Fodstykke meel Kunstnernavnet Archermos fra 
Chios h0rer hertil, maa henvises til E. Petersen. archaische 
Nikebilder (Mitth. d. d. arch. lnst. Athen Xl, S. 3 ' 4- ff.) 2). 

Fra de fran ke U dgravnioger i B00tien af Apo I I 0 n 
P t 0 0 ' s Heiligdom er der blandt de mange fundne archai ke 
Figurer kun meget faa Levninger af K vindefigurer. Et 
smukt Hoved (Central-Museet i Atheo r. 4 a Kavv., lnv. 
179) er afbildet i Bull. de Corr. [Je11. X, 1886, Tv1. VII. Det 
er tvivlsomt, om det er kviudeligt eller mantlligt, og det 
simple Baand om Hovedet, Forhaarets faa, grove Tvrer
folder og de smaa Lokker forao 0reoe plejc ikke at tindes 
paa Kvindestatuerne. Det blide, uresten fromme Udtryk i 
Ansigtet har for 0vrigt bragt andre til at anse IIovedet for 
kvindeligt. 

(58) Et Kviodehovecl fraUdgravningerne i B00tien 
gan ke af sG,mme Art, som paa Figurerne fra Akropolis, er 
Central-Mu eet Jr. 364. Kavv. (Inv. 2 Sl, afbildet i Bull. de 
Corl', HelI. XI , 1 7. Tv1. VII (med Text af M. Holleaux 
S. 1-5). Et bredt Diadem gaal' helt rundt om Hovedet, 
Forhaaret ligger i et Pal' Lag Proptrrekkerkr011er, bag hvert 
0re falder en ii.rdobbelt Lokkemasse ned , om er afbrudt 
ved Halsen. lssehaaret og Haarmas en bagpaa vis er faa 
Tvrerfolder. Der er Rester af Maling ligesom paa Akro-

' ) Paa Skuldrene ses et fladt, retvinklet Ind snit paa hver ide , 
Furtwänglel' vil deri anbringe sm aa Vinger, Under det er i 
venstre Arruhule et boret Bul. 

') Med FUl'twäugler tyder Petersen l! igureu som en Nike og 
sammenligoer med den Marmol'figurerne fra Akropolis (ov1'. 

r. 33) og fiere Broocefigurer, ligesom archaiske Menter (ant. 
St., . 3!)2 ot. 3) vise lignende ikebiJleder. Han el' mest til
bejelig til at anse Fodstykket med Kunstnerindskri1'ten for at 
here til .I"iguren (Jigesom HomolIe og Furtwän~lel') , Jir. Loewy, 
Inschr. griech. Bildh., Lpz. 1 5, r. 1. 
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polisfigurerne, Mreander pal.!. Diademet og en Roset paa 
de skiveformede 0relokker. Rester i lssen af en Bronce
pind mangle heller ikke 1). Ligbederne i disse IIenseeneler 
og i Materialet ere saa store, at Kavvadias anta.ger, at 
dette Arbejde en dog er udgaaet fra samme V rork teel som 
F igurerne fra Akropolis. N rosetippen, som val' paasat, og 
Dagen ere slaaede a(2). 

Af en staaellde Figul' fra. S!lmme Udgravniuger findes et 
Stykke i Centl'.-Mu~. Nl'. 5 Kavv. (Inv. 180), afbildet i Bull. 
de C01'1'. HelI. X, 1886, Tv1. VII (Text S. 77 -80). Det el' lidt 
mere <,ud Ha.lvdelen a.f Figul'ens nedel'ste Del, k lfijveL lodret af 
langs ned gjenuem hfijjre Ben (foroven findes et l ndsatshul). 
Stenen el' Poros-Kalkstell, ikke Marmol', og staal' som ell plump, 
firkautet Blok, hvol'af fomeden Ffijddel'lle lfijsc Big ud; en enkelt 
rundet Fold antyder OverkJredniugens nederstc Rand; nedenfol' 

denne Htaar eu tij DeIs (3ournpo<p'fJoóy ordnet lndskrift, hvoraf 
Ptl Del meel Kunstnc1'Illlvnet mangkl·. Der staar 

. 0 \'.J,\'Efi/;,'K/I'TOI.1!J(J,[ O.vJ1'OIlJTOIEI 
. 1'UIEIIOIE EJ:E 

meel reldre Skrifttrrek, som her ikke kunue gjengivee. Statuen 
hal' vreret indviet '.'7r/;ÀÀw~, njJ flnpel. Af Figllrens Overelel er 
maaskc Leval'et <,i, Stykke (Cclltr.-Mus. NI'. 372), Hoveelet og 
\l'Inene mangle, og Bl'lldstykket gaar til lidt Iledenfor Breltet. 
Lokkeme forau fa lde pan hver Side ued i tvrerrillcde Masse ,' , 
bagpaa er Haarmas!\en, hvonlf en Del mangIer , ligeledes tvrer
rille!. IHredniugPll .;lutter treL uden Adskillelsc mellem deus 
enkelte Dele, mer! et ~impelt Brelte om Livet og utydelig Af
slUtllillg ved Halscll De foran riflcde Haarmasser sylles Ledst 
at passe til eu mall(llig FigUl'; llolleaux vil ikke afgj~re, om 
ikh lIluIig Figureu har vrel'et ell Apollo. 

F undet af det ovenfor nan ute K vindeboved ved A pollon 

') En Jrerntap forneden viser. at Bovedet bal' vreret !iat paa 
Hta.tuoll maa.ske, som Ka.vvauias mener. ved en Restaurering i 
Ol(ltirlen Efter Holleallx gaar Jrernpindeu helt gjennem 
llovedet. Maaske er et Hul, som ses paa Issen bag ved Re
sterne af Broncepinden . frarukaldt tilfrelc1igt ved l1revnte J rerD' 
stang, der80m nolleaux's Angivelse ar nejagtig. 

") Sruilet el' bebageligt, ~rundeu ikke strerkt trukken op ved 
8idel'ne. 0jnene ere skraat stillede nedad mod • resen, 0jen
brynene skarpe. 
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Ptoos's Helligdom fOl'klarer Holleaux (Bull . de Corr. HeIl. 
XI, 1887, S. 1- 5) saaiedes. Del' er fundet i Pel'dikovrysi 
(Stedet for Apollon Ptoos's HeIligdom; den nrol'mel'e Loca
litet angives ikke) et stort Antal Fragmenter af Lel'kar og 
tiere Bl'ugsgjenstande af Bl'once, brorende Dedicationen 
'AfJa,va,{a,1 JlPOVa,{a,I. Demf slutter han, at del' foran Apollon 
Ptoos's Tempel ligesom foran den delphiske Apollons fandtes 
en HeIligdom, indviet til Athene under Navnet Pronaia. 
Han trol' del'for, at Statuen, hvoraf dette Hovede er, og en 
Broncestatllette, om han lover at offentliggj0re, vare Vo
tivgaver til Athene Pronaia og bevarede indenfor eller 
udenfor Templet. Han lader det uafgjort, om det er et 
Billede af Glldinden selv eller alene et Portrrot af en af 
hendes Prrestindel', ,,1'01' 0jeblikket synes det vanskeligt at 

vove et Svar". 

I Central-Museet i Alhen findes endnu nogle Bl'ud
stykker af arcbaiske K vindefigurel' fra fOl'skjellige Steder i 
Grrokellland. 

(59) Ved Dip y Ion i Athen el' fundet dot .0verste af 
en Kvindetorso af Marmor i hdt over natnrlig St0rrelse . 
Haaret falder i fire Lokker ned paa hver Side foran; Klred
ningen slutter tmt til Kroppen uden anden Charakteri tik 
end en Linning for Halsen og en indhugget Mreander midt 
ned ad Brystet (Genk-Mus. r. 9, Sybel Nr. 19). - Fra 
samme Sted skrive sig to Brudstykker af en siddende 
(kvind elig ?) archaisk Skikkelse med tretsluttende Klredning 
ned til F.0ddern~; ved Udgravningen fandtes Rester af 
Farve derpaa (Gentr.-Mus. r. 23 a og b, Sybel r. 23. 24). 

(60) Fra Arkadien (ved det gamle Asea) er en anden 
siddende, arcbaisk Statue (Gentr.-Mus. Nr. 23, Sybel Nr. 22). 
Den tmtsluttende Klredning gaar ned til F0dderne, der 
stikke frem af den (Sandalbaand synes angivne ovenpaa 
F.0dderne). Stolen el' uden Arme. med Ryg og fire Ben, 
de forreste med L.0vef.0dder; Stenen. hvoraf Figuren er ud
arbejdet, er bleven staaende mellem de fire Stoleben , uagtet 
Klrodningen ikke brellger ned over Stolens Sider og drekker 
dem. Hoved og Underarme mangle. Over det forreste 
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Stoleben paa Figurens h0j re Si de fincles Resten af en 
Ujenstand, som vel var holdt af h0jre lIaand 1\ . Af Lokker 
forao findes kun usikre Sp or , Bagsiden er ikke synlig ved 
den nuvrerende Opstilling. Hvad der har gj ort Figuren mest 
bekjendt, er en lndskrift fra h0jre til vellstl'e med gamle 
Skrifttrrek, hvilken nu looses ' ,Jr"iO'(U, som af nogle anses for 
den fremstillede Persons (Kvilldes) Navn (saaIe des Kavvadias). 

(6 1) Et archaisk Kvindehoved, fra lE gina. Centr.-Mus. 
Nr. 27 (Sybel Nr. 26). Kun Masken er bevaret; man ser et 
Pandebaand og derunder fiadtliggende Kr011er paa Panden. 
Hovedet er over naturlig St0I'relse (12 Tommer , ikke som 
i [{ataloget angivet "nat. St0rr. "), 0jne, Nrese og Under
lrebe ere .beskadigede, 0rene mangle. Stil og Udf01'else 
afviger fra de hidtil beskrevne Ho~ders. En Afbildning 
findes i Furtwänglers Samml. Sabouroff I i Texten til Tvl. 2. 

Med de kviudelige Figurel' kan for Jlovedets Vedkommeude 
sam rneulignes den archaiske S phiux fr a Spata i Attika (Centr.
Mus. NI'. 37, Sybel Nr. 37), afbildet i Mitth. d. d. arch. Inst. 

Athen IV, 1879, Tvl. V og VI (Text af Milchhöfel' S. 45--78). 
Den har Diadem om llovedet, tre Lokker pan hvcI' Side falde i 
samlet Masse ned pan Brystet, Hanrmassen bagpaa er ubearbejdet, 
et Perleba!\nd gaar om Halsen. Pao. Diademet, Haaret og Vingeme 
hal' der vreret Farve. 0jenbrynene ere in d s ka a I' n p (ses ultsaa 
som fordybet F ure). - Med denne Figu r m8ll sammenlignes de 

to Sphinxer fra Akropolis, der lindes afbildede i 'Ern;p.. àPX' 
1883, Tv1. 12. 

Af archaiske K \'iD\lefigurer udenfor Grrekenland fremdrages 

hel' et Pal' mindre bekjendte. 1 Museet i S y rak u s Knd es 
et Marmorfragmeut af en tll'chaisk Kvindefigur (fra Uu)s lil 
Navle) med L okker, archaisk Dl'agt osv. ; den maugler venstI'e 

Underanu og Haand; hJiljre Arm hviler paa Brystet, og Haanden 
har holdt en Gjenstand, som nu ikke kan bestem mes, rnaaske 
hal' ogsaa venstre Haand gaa.et hen mod Brystet 2). 

1) Jfr. Milcbböfer i Mittb. d. d. arch. lnst. Athen IV, 1879, 
1:;. 131, som beskriver Figuren j han ser som I:;tette fo r Arrne u 
paa hejre 'ide et opstigende Dyr (Sphinx, Egorn), FurLwängler. 
Samml. Sabourofi 1, Einl. S. 49 f. n:llvner en Hund. 

') Sammesteds lindes et colossalt Marmorhoved fra Karthago 
lbetegnet som Atltarte) med Polos, gammeldags llaal's83tning, 
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I Museet i Pal e l'luo (COl·ti1 e, Nr. 416) findes en al' cbaisk, 
siddende K vindefigul' af Kalksten, i halv St~rrelse paa en Thl'one 
flankeret af Sphinxel'. Hoved og Arme mangle (og Overdelen af 
Sphinxerne), F~dderne synes r estaurerede (ti lsatte ?). Kl::edningen 
er lr6st eharakteriseret ud i et Stykke med faa Folder. 

I Be r li n s Museum fi ndes et lille Marmorhov ec1 af en 
archaisk Kvindefigur (Nr. 537) og et colossaJt !\I'cbaisk Kvind e
hoved af Marmor, meget fOl'sla.aet (Nr . 538). 

bestaaende af faa runde Kr",ll er foran t ret til Panden og en tre
de lt Haal'masse pao. hver Side af Halsen. 



Det ovenfor beskrevne Antal Kvindefigurer danner i 
Forening med de sidste Aars Fund af andre archaiske 
V rerker en mregtig Til vrext af Matel'iale til den reldste 
grreske Kunsts Historie. TJdligere havde man, som bekjendt, 
kun ganske faa Billedhuggerarbejcler fra archaisk Tid i med 
"Apollo [ra Tenea" og et Par lignende Figurer, med de 
se linuntiske og reginetiske Tempelsculpturer og faa andre 
l{ unstvrerker var alt nrevnt. Paa dette uoget spinkie Uruud
lag havde man bygget en Fremstilling af den archaiske KUl1sts 
Historie som ved skarpsiudig Combination af V rerker og 
skriftlig Traditiou uagtet megen Usikkerhed dog havde 
fastslaaet mange Resultater og besvaret eller dog behandlet 
de mange Spergsmaal, som naturlig maatte rejse sig ved 
Studiet af de mrorkelige gamle 1\ unstfrembringelser. M eg en 
Beundring fo rtjener det Arbejde, der er gjort i de nne Ret
ning baade af reldre som K. O. Müller og H. Brunn og 
af yngre og helt unge. Men der er meget Arbej de endnu 
at gj 0re og mange Sp0rgsmaal at drefte, og det t~Jl' vel 
forudses , at kommende Tiders Udgravninger atter ville 
bringe nye Spergsmaal frem og gj0re nye Unders0gelser 
1l0dvenclige. 

Inden vi gaa over til de Punctel', som ere bestemte ti l 
Behandling i det f01genue, skaI hel' kort bel'l'lres nogle 
a ndre Sp0rgsmaal. som disse Figurer give Anledning til, og 
so m vi her ikke kunne gaa lllermere ind paa. Saaiedes 
hal' man [or at ordne Figurerne ikke blot s0gt efter Tids
forskjel men ogsaa Stedsforskjel i ielet man gik ud fra umis-
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kjendelige Forskjelligheder i Typus og Stil hos disse archaiske 
Figurer, s0gte man at sondre og srortegne loc a leS kol er, 
man angav en Ramme af Ejendommeligheder for pelopon
nesisk Kunst, b00tiske Kunstvrorker, srorlig maatte da ved 
de nye Figurer 0boe1'nes Kunst stilles ved Siden af den 
roldre attiske Skole og saaledes videre; dog maa hertil be
mrerkes, at Stoffet vel nroppe rrokker til, og de faste Holde
puncter ere saa faa, at alt for afgj0rende Land kabsbestem
melser indenfor den archaiske Kunst endnu maa blive 
betronkelige; Tilfroldighederne spille for stOl' en Rolle ved 
Findestederne; Arbejder af samme Kunstner e vi spredte 
paa indbyrdes temmelig fjrorne Steder osv. 

Et andet Sp0rgsmaal trroder strorkt frem ved de archaiske 
Arbejder, nemlig om deres Bemaling ; dertil give de nye 
Figurel' mange vigtige Bidrag. Det er, om man vil forstaa, 
et vanskeligt og omfattende Arbejde at eftergaa alle de 
ofte svage Farve por, som findes paa Marmorfigurerne, og 
en paalidelig og udt0mmende Redegj0relse kan kun ventes 
fra dere rIaand, der lige strax have kun net se og under
s0ge Sagerne ved deres Optagelse af J orden . Det grreske 
archreologi ke SeIskab har ved de sidst fundne malede 
Sculptu1'er ladet gj0re Tegninge1' deraf med Farver. Paa 
Orundlag af saadanne er som Pr0ve lldgivet en Tavle med 
farvede Gjengivelser af to Statuer fra Akropolis i det tyske 
archreologiske Seiskabs "Antike Denkmäler" 2. Hrefte 18 , 
Tv1. 19. Det Resultat, hvortil Udgiverne E. Petersen og 
P. Wol ter s ere komne med Hensyn til Bemalingen i det 
hele , er f0lgende (Text S. 8-9): "Farverne ere hel' og paa 
andre fundne Sculpturer bevarede paa Hovedhaar, Bryn, 
0jenlaagenes Rande, 0jenstene og Lrober. 01'e- og Pande
smykker, Hals- og Armbaand, paa de i lI re nderne holdte 
Attributer, paa Sandaler og Kl reder. Paa f(]roder findes 
de navnlig paa Hals- og lErmelinning, paa S0mme (Borter) 
og som indstr0et M0nster ; sjroldnere el' en Klredning malet 
med en enkeli. ens Farve, og hvo!' det forekommer, er det 
altid paa den af Peplos for st0rste Delen drekkede Chiton. 
Paa n0gent Kj0d af disse Marmorfigul'er er Bemaling ikke 
fundet" 
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Sp~rgsmaalet om den sen er e Oldtids Efte rli gnin gel' 
af archaisk Sculptur er ikke blevet stoorkt behandlet for de 
fundn e Figurers Vedkommende. hvortil vel noge t bidrager 
den Vanskelighed, at man ikke i Athen har Afst~bninger af 
de archaistiske Arbejder, som findes i italienske og andre 
Museer, saa at Sammenligninger paa Stedet ere umulige; 
den samme Ulempe feles med Hensyn til de ooginetiskc 
Gavlfigurer , af hvilke ogsaa Afst~bninger savnes i Athen. 
Det kan dog ikke voore andet, end at de fundne oogte 
Arbejdt:lr fra den archaiske Kunsts Periode maa gj0re det 
muligt skarpere end hidtil at sondre mellem virkelig gamle 
og blot efterlignede Figurer. Et Bidrag til Forstaaeisen af 
den archaiserende Kunstretning i den senera Oldtid 
give de nye Figurer ved deres eget Kunstvoord. Dette maa 
nemlig ikke srettes for lavt, selv om Egenheder i Stilen i 
ferste 0jeblik maa ke virke frast~dende; der er saa meget 
Naturstudium i Enkeltheder og saa. overraskende Sikkerhed 
i Techniken og en saa egen elskvoordig Friskhed og Renhed 
i Opfattelsen, at det er let forklarligt, at man i en langt 
senere Tid forelskede sig i de archaiske Billeder og copi
ered e dem efter at voore bleven mret af den mere og mere 
tomm e Gjentagelse af den skj~nne Stils VoorkeI'. 

De Spergsmaal, som i det f~lgende skulle omtales. ere 
I) om Kvindefigurernes Dragt og 2) det langt vigtigere 
Sp0rgsmaal om Figurernes Betydning, hvad de for Kunst
neren og hans Publicum have forestillet. Dertil slutter sig 
3) Bemrerkninger om Figurernes indbyrdes Forhold i Hen
seende til Stil og AIJer. Til Slutning fremdrages til Sam
menligning andre plastiske Fremstillinger af Kvindefigurer i 
archaiske Arbejder af Terracotta, Bronce og paa archaiske 
M0uter. 
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Dragten. 

Der er i Beskrivelsen af Figurerne ovenfor udferlig gjort 
Rede fOl Dragten, og en bestemt Opfattelse af dennes An
ordning er gjort gjreldende og oply t ved Sammenligning. 
Det viste sig der, at to forskjellige Dragter vare reprfPsen
terede, den ene forekom hyppigst, den anden kun i de saa
kaldte Xoanonfigurer; den f01'ste var foldel'ig og be tod som 
of tost baade af Over- og Unc1erklrodning, den sidste var 
tootsluttende, noosten glat og stram. 

Dvoole vi et 0jeblik ved den Ülrst nrevnte rigere Dragt, 
saa er Underklredningen lang , vid, hvol'for den holdes op 
paa Siden eller foran af den ene 1-Iaand; om Livet er den 
trukken et Stykke op over Breltet og h renger derfl'a ned 
over dette i en Bugt. Overklrodningen er, naar Figuren 
brerer en saadan, lagt over cleu ene Skulder (i Reglen 
h0jre), gaar del'fra skraat ned over Brystet under venstt'e 
Arm og paa Ryggen igjen op paa h0jre Skulder; eller den 
ligger paa begge Skuldre, falder derfra ned bagpaa og 
forpaa og dookker en t0rre eller mindre Del af Brystet 
(Nr. 17 [. ovf.); i store Foldemas er hronger den ned ved 
Armene. Underliden el' Overklrodningen ' rigere, gaar ikke 
blot en Gang omkring Legemet, men en st0rre ell er mindre 
overskydende Del falder rigt drapel'et ned fra en af Skuldrene 
(Nr. 4 ovO. 

Den anden Dragt ( r. 31 f. ovC,) er behandlet saa glat 
og ud i et, at det er vanskeligt at adskille dens He tancl
dele, om Livet brores et tycleligt Brolte udenpaa Overklood
Dingen; denne slutter ganske toot og glat om Underklood
ningen, hvilken derved drokkes helt ell er kun lader en li11e 
Kant synlig forneden. Overkloodningeu synes at voore syt 
sammen helt ned ved Siderne og falder foroven dobbelt 
ned over Bry t og Skulure i et lille Slag, der er glat og 
snoovert ligesom det I'lvrige. 
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Som man vil se, ere de nrevnte Dragter, uagtet det 
afvigend e Udseende, indrettede efter det samme Priucip som 
den senere almindelige. foldel'ige Kvindedragt hos Grrekern e, 
og en jrevn Overgang til denne kunde uelen Vanskeiigheel fore
gaa fra hine. Men Forskjellen i reldre Tiel mellem den rigere 
Dragt og elen snrevrere paa nXoanonfigurerne" er saa i0jne
faldende, at man kunde ~mske at erfare lidt nrermere om, i 
hvad Forhold de staa til hinanden. Dette f0rer os ind paa 
et Sp0rgsmaal, som har vreret fremme i den nyeste Tid og 
ikke er uden Interesse. W. Hel big har i sin tiltrrekkende 
Bog "Das homerische Epos aus den Oenkmälern erläutert " 
(:lte Aufl . 1887) s0gt, af de reldste Levninger af Redskabel'. 
K lreder osv. og de reldste billeellige Fremstillinger deraf, at 
opbygge en Anskuelse af den homeriske Tidsalders Cultur 
og daglige Liv, et Billede, som i alle Tilfrelde maa blive 
sre rdeles usikkel't, og som unregtelig ved Helbigs Benyttelse 
af fiere Folkeslags reldste Culturlevninger bliver ooget 
broget. Hans Bestrrebelse gik da ogsaa blaodt andet ud paa 
af de reldste Kunstfremstillinger at uelfinde den homeri ke 
l\lrodedragts Udseende og at faa hioe til at passe ti l Dig
tenes Beskrivelse deraf. Nu er imidlertid paa de gamle 
Vasebilleder, som han benyttede dertil , den almindelige 
Klredning en, som meget ligner deo, vi have paa de saa
kaldte Xoanonfigurer, og han kom da og efter ham S t u d
n i c z k a (med nogle BerigtigeIser . Beiträge ZUl' Geschichte 
der altgriechischen Tracht, Wien 18R6) til det Resultat, at 
den homeriske Peplos var en saadan trotsluttende Klrodn ing, 
hvilket Resultat, som man vil se, kun lidet passer til de 
homeriske Skildringer af den rige Kvinuedragt. Efter de 
nyfundne Figurer stiller ~agen sig ganske anderledes. Hvis 
man nu skai s0ge noget tilsvarende til den homel'iske Peplos. 
den rige slrebenue Kvindeklredning, som Troerinderne brere, 
maa man antage, at det netop kunde findes i Overklred
ningen hos disse Kvindefigurer, som brere den rigere Dragt. 

Herodot fortreller (V, 87) en Fabel om, hvorledes athec 
nlPiske K vinder en Gang i gamle Dage havde drlPbt en 
Mand med Naalene af deres Klreder, og han tilf0j er den 
factiske Oplysning, at de den Gang - for at straffe K vinderne 
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- indf0rte den ioniske Klredning for dem, "medens Athe
nreernes Kvinder tidligere havde baaret dorisk Klredning 
meget lig den (nuvrerende) korinthiske ; de forandrede altsaa 
Dragten til den linnede 1) Cbiton, for at de ikke skulde 
bruge Naale ". Han tilf0jer, at i Virkeligheden var denne 
KIre dning oprindelig ikke ionisk men karisk, "tbi den gamle 
(dpI0.l7J) belleniske Kvindedragt var overalt den samme som 
den, vi nu kalde den doriske ". Hvis man heraf tM drage 
nogen Slutning, saa synes det rimeligst, at den paa de 
reldste helleniske Vasebilleder fremstillede Kvindeklredning, 
der lignel' den paa Xoanonfigurerne, fornemmelig paa det 
reldste af alle Marmorbillederne (Nr. 44 ovf. fra Delos), er 
den reldre frelles "doriske " Klredning 2); hvorimod de)) 
"ioniske" fra Asien stammende (og for Homer velbekjendte) 
svarer til den, vi i den reldste F orm finde hos de her be
handlede archaiske Kvindefigurer med den rigere Dragt. 

Ved denne Antagelse kommer man til en bestemt Ad
skillelse mellem de to Arter af Kvindedragten og en paa 
foreliggende Kunstvrerker begrundet A n s k u els e; tidligere 
har den Ulejlighed, man bal' gjort sig for at paapege For
skjellen indenfor den sen ere Kunst mellem Fremstillinger 
af dorisk og ionisk K vindedragt, aldrig kun net overbevise 
l"igtig; om end naturligvis en Lrerd som K. O. Müller 
(Handb. d. Arch. d. Kunst 339) med avnene dorisk Klred
Hing og ionisk Klredning forstaar noget bestemt, som ban 
paaviser paa bestemte Kunstvrerker, saa ere dog N a v ne n e 
grebne temmelig vilkaarlig for at udtrykke de to Arter 
Kl redning, som ba II gaar ud fra som Hovedtyper. Den vi-

') Det ter vel antages, at man ved "Linned" her ikke kan ta:enke 
paa en Klredning af vort tynde L rerred eller lignende. allerede 
af klimatiske Grunde var det umuligt at najes med en Chiton 
af saadant Stof; hvis Underklredningen paa de rigere klredte 
Figurer svarer til den "linnede" Chiton, om Herodots Text har. 
viser ogsaa et Blik paa Figurern e, at vi bave at gjere med et 
tykkere Stof (Bomuld ?). Til N a a I e se vi paa Figurerne intet, 
hverken paa den rigere eller snrevrere Dragt. 

') Se Afbildningen efter et korinthisk Breger hos Studniczka, 
Beitr. z. Gesch. d. altgr. Tracht, S. 34. 

ó 
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dere Udvikling i Tidens L0b af de to Arter af Klredning, 
deres sen ere Overgang i hinanden eller Overvregt over hin
anden kan ikke forf01ges n:rrmcre og maa her forbigaas. 

En Sreregenhed ved Behandlingen af Dragten fortjenel' 
Omtale. Medens nemlig i det hele lndretningen af lErmer, 
Fastgj0relsen paa Skuldre ved en eller flere Rrekker Knapper 
og andet af den Art ikke volder nogen synderlig Tvivl, er 
Underklredningens mrerkelig dobbelte Udseentle paafaldende: 
den bl0de, vatrede Overdel og den glatte, stramme Under
del med skarpe Linier i Folderne. Man har ontlt ved strax 
at se, a t det, hvad dog el' det naturligste, virkelig er samme 
Klredningsstykke. Der er i Behandlingen af det nederste 
Parti , der strammer tret over Benene for at laue disses 
Omrids trrede tydelig frem, noget, som tyder paa en con
ventionel Behandling af denne Del af Klredningen, der ligger 
temmelig langt borte fra det naturlige Foldekast. 

Ganske vist spillel' her sikkert den typiske Fremstilling 
af Figuren med den stadig ens opl0ftede Klredning fo r en 
hel Rrekke af Fignrerne en stOl' Rolle, men ogsaa bortset 
herfra er Behandlingen af Klredningen ikke ret forstaaelig 
ell er naturlig. Furtwängler fremsretter (Mitth. d. d. arch. 
lnst. Atben VI, 1881, S. 179 ff.) ved Omtalen af de af ham 
som Skrivere betegnede, siddende mandlige Figurer fra 
Akropolis nogle Bemrerkninger om disses Dragt, der for en 
stOl' Del gjrelde ogsaa om Kvindefigurernes. Han gaar uel 
fra regyptiske Figurer til Sammenligning: "Klredningens 
tfl!tie Tilslutning og Benenes U dlf1Jsning derfra, som vi 
kjende som Princip for ll.'gyptiske siddende Figurel', fi nde vi 
her i strerkere (had: Kme og Skinneben ere modellerede, 
som om de vare nf1Jgue. Vilde man nu - hvad vore Fi
gurer gjf1Jre som et eget, nyt Fl'emskridt llangtklrudte rogyp
ti ke, siddende Figurer pleje at vrere uden Folder) - ogsaa 
forbinde Foldegivning af l\lredningen hermed, saa maatte 
denne Foldegivning underorune sig saa fulustren dig, som 
det her er sket, hvor den kun tl'reder frem i Skikkelse af 
indskaarne Linier". Selv om man ikke vil tillregge Efter
ligningen af de a'gyptiske Flgnrer nogen stOl' Betydning, 
saa synes dog en bestemt Paavirkoing fra hin eller denne 
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Side at have 0vet en varig Indflydelse paa Behandlingen 
af denne Del af Klmdningen paa de paagjreldende I{vinde
ngul'er. 

Endnu minclre indgaaende er Klredningen behandlet paa 
(Ie aakaldte Xoanonfigurer, selv paa den smukke Akropoli -
ngur (Mus. d'Ath. X, ovf. NI'. 31). Overfladen er aa godt 
som glat; Maling har tilf0jet Saand og Borter, men nmppf' 
slmlJet give Overfladen nogen illudereude Charakter af 
T0jet Overflade. Paa en af de sid t fundne Akropolis
figurer (Nr. 27 ovf.) og den lignende Figur fra Samos 
(Nr. 4R) samt paa den bevarede Overdel af en Kvindefigur 
fra A kropolis (Mus. d' A th. IX, Nr. 28 ovf.) er !( lrodningens 
Overtlade paa aldeles udvortes Maade givet med runde, trette 
Riller, der slet ikke fors0ge paa at ligue nogen Slags T0j. 

Om Haarets Behandling gjrelcler noget lignende. Haar
massen bagpaa ligger d0d og med den l0seste Charakteri tik 
plat iud paa Kroppen, fMst hos de mest fremskredne Fi
garer (Nr. 22 o. a.) er en Forandring deri. Lokkerne foran 
ere stive og tunge, Forhaarets brudte B01gelinier afslutte 
mere A nsigtets levende Flade end tiltrrekke ved sel vstrendig 
Forstaaelse af Stoffets Natur og dermed overensstemmende 
Behandling Imidlertid maa ved Haaret ogsaa tage Hen
syn til, at Frisuren selv ikkert har vreret stiv og con
ventionel. 

Endnu nogle Ord om Klredningens Behandling krreve 
de ikke meget talrige siddende Figurer (Nr. 54, 59 ff. 
ovf.). Furtwängler behandler disse Figurers Dragt, hVOl' 
han omtaler de siddende manellige Figurer fra Akropolis, 
som han benre\'ner Skrivere (Mitth. d. d. arch. lnst. Atben 
VI, 1881, S. 179 ff.). Han adskiller to Retninger i Figu
rernes og srerlig Dragtens Behandling, den ene nrermel'e 
bcslrugtet med den assyriske Kunst, den anelen med den 
regyptiskej "den sidste gjengiver i knap, prrecis Form frem· 
for alt den nedenunder liggende Legemsform undel' en nresten 
,ufoldet Klredning; af hin derimod er l<roppen mere opfattet 
som lasse, som 1<j0d, givet i bl0dere, brede Former. og 
.idet den fors0mmer Legemsbygningens Klarhed, betoner 
den ydre Ting, som Khedningens Ornamenter" . 

5* 
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Til den sidste, "assyriserende" Retning henf0rer han 
ue bekjendte milesiske, siddende Figurer. med deres plumpe 
Masse, bh:lde, runde Omrids, med Benene ganske skjulte under 
Klredningen og slet ikke antydede, og med Klredningen hos 
de reldre ganske uden Folder, senere med faa p0lsede An
tydninger af Folder. Blandt de af Newton (Halicarnassus, 
Cnidus a. Branchidre Td. 74 og 75) afbildede er en kvinde
lig Figur (Tv1. 75 til venstre, Text 1I, S. 535, Nr. 9). Over
klreduingen hos denne har, som det synes efter Afbildningen, 
drekket Hovedet som et SIer, hrengt ned over Skuldrene og 
ligger i alt Fald under den venstre Arm ned over Knreet 
indtil midt paa Skinnebenet. Hele Brystet og Forsiden er 
ellers blot drekket af Underkloodningen, som mellem Skinne
benene hrenger i talrige Lrengdefolder ned til Fedderne 
(disse og Hovedet mangle). Hrenderne hvile hver paa sit 
Knre (Klrederne hoonge ikke ned over Stolens Sider). Videst 
fremskreden er, som Furtwängler paa det anferte Sted be
mrerker, just denne Figur; det er den eneste, hvor det ene 
Ben trreder lidt frem og Kloodningen slutter sig dertil. 

Med de milesiske Figurer sammenligner den samme 
Forfatter en K vindefigur fra Dipylon (ovf. Nr. 59), som 
maaske ikke har vooret siddende, og den i to Stykker 
sammesteds fundne Kvindetorso, som viser samme Schema, 
Kloo dningen uden Folder, kun om de vide lErmer nogle 
Foldetrook simpelt indgravede. En videre Udvikling finder 
han i Underdelen af en siddende Figur fra Akropolis (Sybel 
5001, Le Bas, Monum. figurés Tv1. lIl, Ij ikke beskreven 
ovenfor), paa hvilken Benene endnu staa udelt ved Sic1en af 
hinanden, men Kloodningen dog falder ned i r egelmressigt 
dannede, plastiske Folder. Endvidere regner han med hedil 
som endnu senere en Statue som den saakaldte "Endoios's 
Athene" paa Akropolis, hvor den tidligere ligesom fast
naglede Figur begynder at faa Liv og Bevregelse. Denne 
bekjendte store, siddende Athenatorso (Hoved mangler), der 
of tere er afbildet I), findes i Akropolismuseet i samme Sal, 

') F . Ex. A. Schöll (C. O. Müller), Archaeol. Mitth. aus Griech. 
Tv1. I, 1. 

_____ ....:;.. __ -...;.-=-____ ---'='---=c...:...-=------==.o..~ _ ___"___=_===_ __ _ 
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hvor det i 1863 fundne archaiske Athenahoved og de af 
Studniczka dertil henf~rte Brudstykker af en formentlig 
Gigantkamp ere opstillede (ovf. r. 34). Paa den store Tor 0 

c1rekker lEgiden Brystet langt ned, og Medusahovedet er 
anbragt derpaa. Paa h0jre Arm ses den vatrede Under
klredning, som paa Skj~det nedenfor lEgioen igjen kommer 
frem, indtil lidt ovenfor Knreerne; foran nedenfor Knreerne 
falder Underklredningens glatte Parti ned, i Midten i et fir
dobbelt Foldeparti, over Skinnebenene og Lreggene tret 
luttende, og det gaar bag Benene ned til Jorden og ind til 

Stolen. Venstre Fod er sat et Stykke foran h0jre, ell el' 
rettere denne er trukket lidt tilbage. Stolearmene, der have 
vroret srerlig gjorte, og Figurens (Jnderarme ere afbrudte 
Af Haaret falde fire Lokker ned paa hver Side foran, Haar
massen bagpaa er lige afskaaren; Overfiaden af denne og i 
det hele Bagsiden er glat (langs JEgiden Rand ses en Del 
borec1e f-l uIler). Behandlingen af denne Statue er dog alle
rede forholdsvis saa fri, at den efter min Formening trreder 
ud af Rrekken med de ovenanf~rte, eller i alt Fald skaI 
den lige til at gj0re det afgj~rende Skridt del'hen imod. 

Den anden, "regyptiserende" Retning, som er mindre 
talrig reprresenteret blandt de siddende Figurer, ser Furt
wängler isrer fremtrredende i den arkadiske thronende Kvinde
statue (Nr. 60 ovf.) med Indskriften Ageso. "I\lredningen 
er uden Folder, men ogsaa uden Ornamenter, Legemets 
Grundformer trrede i skarpe Oml'ids frem under den tret
sluttende Dragt, Chitonen falder lodret ned, medens den 
hos de andre Figul'er breder sig ud for neden". 

Til den f0rstnrevnte, af Furtwängler som ass)'riserende 
betegnede Classe af Billeder h0re de omtrent quartel'h~je, 
malede Terracottafigurer, der forestille thronende Kvinde
skikkelser, og som ere fundne i Hundredevis paa Athens 
Akropolis. 
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Personerne. 

Det Sp0rgsmaal, som i Begyndelsen m0dte os ved Be
tragtningen af deu f0rst beskrevne Akropolisfigur og den 
Gang maatte op rettes, skaI vrere Gjenstanden for den f/ill
gende Unders0gelse, nemlig: Hvad forestille disse 
ma nge Figurer? 

Tidligere, da kun enkelte archaiske Kvindefigurer vare 
bekjendte, maatte man finde sig i at lade det staa heu, 
hvad de fleste af dem forestillede; man beroligede sig med 
en Formodning og vendte Tanken til andre mere bekjendte 
Egne. Nu, da der staar en Skare af disse Figurer for os, 
c1a de tilmed ofte frengsle os ved en sreregen Y nde, stiger 
naturligvis Lysten til at komme Forstaaelsen nrermere. Noget 
liguende gjrelder om de archaiske n0gne Mandsfigurer af 
samme Typus som "Apollo fra Tenea". Men endnu har ikke 
nogen almindelig antagen Mening om Figurerne Betydning 
dannet sig. Sp0rgsmaalet maa altsaa siges at ligge for, 
og en nrermere Betl'agtnillg af det kan her vrere paa sin 
Plads. 

Da Akropolisfigurerne i fiere Henseender gi ve fastere 
Holdepuncter, vil det vu're tjenligt at gaa ud fra dem, og 
vi ville idelig i det f0lgende komme tilbage til dem. 

Fillllereu og f0rste Udglver af Statuerne fra Akropolis, 
den dygtige og h/iljt fortjente Generalephor for Antiqui
teterne P. Kavvadias udtaler sig Mus. d'Athènes 1 I-Ift. 
S. 4) om Vanskelighedel'ue ved n/ilje at angive disse Figurers 
Betydning, naar Bensyn tages til deres indbYl'des Forskjel
lighedel' og til den strorke Stilisering, som eftel' hans Me 
ning tyder paa en langvarig Overlevering af den samme 
Typus, der tillige efter Findestederne maa antages at ha"e 
vreret udbredt over den st/ilrste Del af Gra'kenland. " Vel 
synes paa nogle af Ansigterne portrrotlignende Trrek at 
kunn e iagttages, og udgaaende fra dem kunde man sige, 
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at de forestillede Athenes Prrestinder ellel' andre K I'inder; 
men di se Lil yneladencle Kjelldemrorker kunne ogsaa vrore 
Virkning af Billedhuggerens individuelle Kunststil. Paa den 
anden Side, naar vi antage, at en Gudinde el' fremstillet, 
saa maatte clenne Guclincle efter al Rimeligbcd vmre den 
paa Akropolis dyrkede Skyt gudinde, Ath ene. Men en saa
dan Typus af Athene synes os mrorkelig." 

Disse Bemrorkninger gjrelde nrermest de fem sten·e 
Figurer fra Akropolisfunclene i 1 6, som ere afbildecle i 
J. Hrefte af Musées d'Athènes. Forfatteren kommer ikke 
til nogen Afgj0relse. Afgj/IJrencle vilde han f/IJr te Forud
srotning vrere, om den holdt Stik, at vi havde Portrroter 
for os i dis e K vinrlefigurer. Dette Sp0rgsmaal tilbyder sig 
da ferst til Behandling, om vi kunne vente at finde Por
trreter i disse Billeder, og om i det hele den he temte In

clividualisering i Portrretet var kommen frem i Kunsten paa 
den Tid. 

Litteraturen hjrelper os ikke meget til BesvareIsen af 
dette Sp/IJrgsmaal. Ganske vist omtales meget almindelig 
for den roldre Tids Vedkommende lEres tatuer for be
stemte Personer, f. Ex. Tyranmorc1ernes tatuer og de olym
piske Sejrherrers Billeder; men dermed er det ingenlunde 
givet, at disse Statuer vare Portrreter. Dette antages heller 
ikke i Almindelighecl, og det modslges af den bekjendte 

otits hos Plinius om lEres tetterne i Olympia, at ferst den 
tredje Sejr gal' Ret til en "ikonisk" Fremstilling. Hvis 
dette er rigtigt, saa har det alminc1elige jo vreret. at Bil
lederne ikke vare Portrroter. At bygge videre Slutninger 
paa denne A ngivelse er imidlertid voveligt. 

Se vi paa de bevarede archai ke Statuer, af hvilke nu 
dog temmelig mange mandlige og kvinc1eligc Figurer meel 
Roveder foreligge, saa faar man et lignende Iudtryk af 
en Mangel paa virkelige Portnetel'. Der er gan ke vi t 
Forskjellighec1er mellem disse Ansigter del i Hovedet Form 
- en hel Rrekke af Kvinc1ehovederne ere breclpandede og 
runde, frerre have smal og mere sammentrykt Form - og 
i Ansigtsdelenes Dimensioner, deIs i den strrengere eller 
friere Stil. I de mere primitive have vi smalt skaarne 
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0 jne, som ligge skraat nedad mod Ansigtets Midtlinie, men 
derfra se vi en U dvikling tIl den naturlige Form og Stilling; 
i de f0rst noovnte have vi det stillestaaende Smil givet ved 
skarpe Linier ved Mundvigene, hvilket dog ogsaa efter
haanden bliver drempet og glider helt bort i de mest ud
viklede Roveder. Men hver ken Hovedformen eller Stilejen
dommelighederne have noget at gj0re med Individualise
ringen; et virkeligt Portroot i den archaiske Kunst finde vi 
maaske f0rst i det legemsstore Broncehoved fra Akropolis . 
fundet 1886 og afbildet i Mus. d'Ath. 2. Hoof te Tv1. XV (en 
ypperlig Afbildning i H. Brunn, Denkmäler griech. u. röm. 
Sculptur, 1. Hft. München 1888, Nr. 2) . 

Naar vi saaiedes forholdsvis i en senere Tid mene at 
tinde Portrooter. saa kan det have haft sin Grund i, at man 
ikke har v i 11 e t udtrykke Portrootligheden, men har anset 
det fol' nok og for mest passende bI ot at stille op en 
"Mandsfigur" (dvopeáç), som saa kunde forestille en hoodret 
Mand, efter Omstoondighederne maaske den salig ifdl!Jde 
eller den berl!Jmte Athlet, Iigesom ogsaa Guden maatte 
n0jes med en Menneskeskikkelse. Men Grunden kan ogsaa 
ligge i, at man ikke ret har kun net gj0re Portrooter. 
Trenker man sig den reldre Kunsts Vilkaar, der arbejdede 
med en overleveret Techniks Begrrensning, med mangfoldig 
Afhrengighed af sine Forbilleder, saa er det vel ikke fo r 
dristigt at tamke sig en saadan Forklaring. Paa den anden 
Side fremgaar det ganske tydeligt af de bevarede Levninger, 
at vi i de Idealhoveder, som den reldre I( unst skahte, ikke 
have en slavisk Copi af et laant Forbillede. Der er Spor 
nok af en indgaaende Syslen med Naturen for enkelte Par
tiers Vedkommende af den fremstillede Figur Man ser 
efter, hvorledes en Legemsdel egentlig ser ud, og sootter 
enkeltvis sine Iagttagelser ind i V rerket. medens paa andre 
Puncter Traditionen tilfredsstiller Kunstneren. Han staar 
med sit ldeal af en Menneskefigur i Tanken (rigtignok for
nemmelig som han var vant til at se den i Billeder) og 
giver saaiedes under Kamp mellem Tradition og det natur
lige 0 je for Skabningen en Fremstilling, som for en Br0k
del er hans egen, for mange andre tilh0rer Forgrengere, 



73 

just saaiedes som den selvstrendig arbejdende Kunstner til 
enhver Tid gj0r. 

Maaske kan man ved U dtrykkene "Idealfigurer", "Ideal
hoveder" o. 1. faa en falsk Forestilling om den primitive 
Idealisering i de archaiske Figurer, hvis man m/IJder med 
det senere skolemressig fastslaaede Skj/IJuhedsideals Maale
stok. Idealet saa anderledes ud den Gang, som et Blik 
f. Ex. paa Athens reldste Mlmter vil vise; den der frem
stillede Athenes Hoved svarer kun lidet til den senere Tids 
Idealer af Athene eller af hvilkensomhelst Figur. Men 
disse ejendommelige gammeldags Ansigtstrrek, som ved det 
f0rste 0jekast syne saa markerede, tabe det srerlige, naar 
deres Ejendommeligheder komme igjen hos hele Rrekker af 
Figurer, og en Individualisering kan saaiedes ikke paavises. 
Endelig kan hertil f0jes, at Figurer, der i F0lge deres 
Natur aldeles ikke kunne vrere Portrreter, f. Ex. Sphinx'er 
eller 1 ikefigurer, vise lige saa ,individuelle" Trrek som de 
Figul'el', ved hvilke man er i Tvivl om de ikke mulig vare 
Portl'reter af Menneskel'. Jeg henviser srerlig til Hovedet 
paa den saakaldte "Archermos's ~ike" (Nr. 57 ovf.) . 

Hvilke nu end Grundene have vreret til, at man i den 
reldre Tid ikke naaede til en almindelig Brug af Portrret
figurer, saa har denne Idealisering af Mennesket f0rt til, 
at Forskjellen mellem Menneskefigurer og Gudefremstillinger 
blev udvisket. Ogsaa for Tydningen af de foreliggende 
K vindefigurer, el' dette af stOl' Vigtighed, naar vi ville af
gj0re, om vi idem skulle se MenneskeI' eller Guder. 

Inden vi gaa over til Unders0gelsen heraf, vil det 
va;re rigtigt at dvrele et 0jeblik ved de mandlige archaiske 
Figurer for at se, om derfra kunde hentes Oplysninger til 
Forstaaeisen af Kvindefigurerne. M. Co J li g non, der nylig 
har sammenstillet 1) de archai ke mandlige Figurer af den 
saakaldte • Apollotype", som hidtil ere fundne, udtaler som 
den nu antagne Mening, at man i disse Figul'er ser en 

') Gazette archeologique XI, 1886 "Torses archaiques en marbre 
provenant d'A.ctium" p. 235-243, Tvl. 29. 



"type général, som lige godt kunde passe for Fremstillinger 
af Apollo og for Athletstatuer eller Gravstatuer. Efter den 
Brug, hvortil man bestemte deo. fik Statuen en srerlig Tyd
oing." Denne FOl'klaring er egentlig et Compromis mellem 
tre Forklaringer, idet man har opfattet Figurerne flnst som 
Apollofigurer, siden som A thletstatuer eller Gravstatuer 
(Litteraturen anfflres hos Collignon 1)); men for 0jeblikket 
er det vel den sikreste Forklaring; den viser tillige, at det 
portrretagtige i Billederne ikke er sawlig fremtrredende. 
Den gamle Opfattelse af Figurerne som Gudefremstillinger 
har man maaske vreret altfor tilbfljelig til helt at forkaste, 
de nyere Tydninger hrelde med stor Majoritet til at gjflre 
dem alle til Menneskeskikkelser. Gik man ud fra, at kun 
Uuder vare fremstillede, saa paahvilede det os at henvise 
de fundoe Statuer til bestemte Guder og HeIligdomme ; 
dette sidste kan virkelig for mange af dem gjflres; Hoved
massen er funden ved Apollohelligdomme (Delos, A pollon 
Ptoo 's HeIligdom i Bflotieo, Aktioo). Fremdeles kan deo 
megC't kolossale Figur paa Delos, hvoraf Brudstykker 
elldnu ligge paa 0en, opvisende det sredvanlige Schema for 
de n0goe maoclJige Figurer. under iogen Omstreodigheder 
have forestillet et Melweske 2). Ved andre af Figurerne 
kan der v:l're stflrre Tvivl paa (irund af Finclestederne, 
l\1ilchhöfer har villet drage dem iud under de taJrige Arter 
af UravprydeJser, som han selv ha.r syslet 'laa megeL med; 
fra andre Sider er tiet gjort gjreldellde, at Opstilling af 

') Om ~tatuer som Gravfigurer i det hele meudole' soorlig meget 
af Furtwängler, Hnmml. Sllbouroff I, Indledn. 8. 49 f. 

') Det er den bek.iendte af Naxierne indviede Apollokolos hvis 
Fodst'ykke med Indskrift endnu staar paa Delos; de to Brud
stykker, som lindes pao. 0en, ligge i en 810rre Afstand fra 
Fodstykket. (I Brit. Mus. er FedderDe med tilherellde Plintb, 
se Furtwängler i Arch. Zt. 1882 S. 3:.l9 H. , som udtaler For
undring over, at Statue og Plinth vare gjorte i et Stykke; 
efter de mangfoldige nye Fund kan dette ikke mere forbavse. ) 
Af disse storartede 8tykker Sculptur, ~om ere minclre kjenclte 
pao. Gmnrl af det fjrerue Opbevaringssted, kan uet maaske ikke 
nere overfledigt at meddele en Beskri velse etter Optegllelser 
paa Stedet. Det ene Stykke er Torsoen tra Ha.lsen til 
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Athletstatuer ved Apollohelligdomme ikke var usand ynlig, 
forudsat vel at gymniske Fester vare forbundne med Gudens 
Dyrkelse paa Stedet. Spergsmaalet venter paa in Lesniog 
ved Fund af Statuer paa deres Plads eller med Indskrifter 
af tilstrrekkelig oplysende lndhold. Hvis virkelig di e til 
vor Tid bevarede Figurer have vreret den fmlle Frem til
Iingsform for mandJige Enkeltfigurer, aa stemmer dermed 
godt en Ejendommelighed, om viser, hvor strerkt man 
feIte sig bundet ved den enkelte eu Gang fast laaede Typus. 
nemlig at vi kun finde en og den samme Stilling og kun 
negne Skikkel er. 

N oget afgjerende Bidrag med Hensyn til Tydningen af 
de arûhaiske kviudelige Figurer finde vi imidlertid, om 
man vil se, ikke ved Betragtniugen af den samme Kunsts 
Frem tillinger af mandlige Figurer. 

BEeltet Haarmassen bagpaa syDes at have eDdt i c. 8 adskilte 
Fletninger, men ovenfor dem at have vreret samlet. Foran 
har paa Brystet paa hver irle , som det synes, tire Lokke1 
hrengt ned j dtlr er nemlig fire terre, borede Ruller i en 
.&ekke paa v. Side, paa hejre er kun et bevaret. hvilke Huller 
have tjent til Lokkernes Fastgjerelse [Wekker. Tagebuch e. 
griech. Reise, IJ , S . 277. jfr . .Al te Denkmäler 1. 184~' . 13. 4.00 .Anm., 
fortrelJer, at ban fandt en Lok, om havde vreret inclsat). Ryg
gen er negen med en lidterfure og en L rengdefure til paa 
bver Side. Brystet er af den srudvanlige udfladede Form og 
Siuerne begr::ensede af saa godt om r ette convergerende Li
nier. Om Livet har der vreret et Brelte, afsneret for oven 
mod KI'oppen og med en R::ekke Ruller, maaske bestem te til 
Prydelsers Anbringelse. Det nederste af Halsen For ide er 
bevaret med to t.ykk , convergerende 'ener og en Hulning 
imellem demo .Armene mangle. de have ikke i hele dere 
Lf.E\ngde tedt til Kroppen, af .Armena er paa L elZemets ider 
en .Ansa.ts tilbage et godt tykkc over Breltet. Brystet starste 
Bredde er 2 .Alen, Skulderbredden 21/ 2 .A.I. Torooens L::engde 
(Brelte til Ha.ls) er 33/, Alen. Det an d et 'tykkó er en Del 
af Underlivet og Laarene. for oven brerer det en Kreds at 
borede Huiler, saa at B::eltet har vreret en halv Aleu bredt; 
Skamc1eiene synfls at v::ere slaaede af (efter Weleker vare <1e 
saJrlig paasatte), og be.jre Laar traJder laJngere frem end 
venstre. Bagen e l' mere ramponel'et. Ogsll.a en Uaand at 
Figuren skai vrere opbevaret pall. Delut:>. .At Figuren er et 
virkclig ar~haisk Arbejde, an er jeg baJvet over enbver Tvivl. 
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Vende vi tilbage til de archaiske K vindefigurer . saa 
vil det vistnok, skj0nt nogle af Figurerne gaa ned til den 
archaiske Periodes sidste Tid, vrere det sikreste at gaa ud 
fra, at vi ikke tBr vente at finde virkelige Portrroter idem. 
Dermed er, som vi have set, ikke givet. at vi udelukkende 
skulde have Gudefigurer fremstillede i disse. 

Vi gik ud fra Akropolisfigurerne. Der er fremsat for
skj ellige Tydningsfors0g med Hensyn til dem. Den Gang 
der endnu kun fandtes nogle Brudstykker af enkelte Figurer, 
finele vi disse nrevnte i en sa-rlig Sammenhreng af M i Ic h 
h ö t er. I en Afhandling om et Nympherelief fra Athen 
(Nympher og Pan, Mitth. d. d. arch. lnst. Athen V 1880, 
S. 213 med Not. og Tv1. 7 ) fremsretter han den Antagelse 
at der paa Borgen fandtes opstillet Billeder af TI y m p h e
ag tig e V resner, fornemmelig paa Erechtheions Omraade. 
Til saadanne nympheagtige V resner henf0rer han da de den 
Gang bekjendte faa Brudstykker af vore Kvindefigurer og 
mener endog at kunne henf0re Karyatiderne (Korai) fra 
Sydhallen til en i Kunstens l:Homstringstid udviklet Omdan
nelse af disse a-ldre Figurer. Han tror endvidere, at de 
samme Typer, hvormed Nympherne fremstilledes som under
ordnede Guddomme ved de st0rre Helligdomme, overf0rtes 
paa Prrestinder og Tjenerinder ved disse I-Ielligdomme. 
Dog anser han ikke vore Figurer (d. v. S. de faa Brud
stykker, han den Gang kjendte) for Prrestinder. bI. a . fordi 
cle ganske lignende Lerfigurer af staaende 1( vinder, der ere 
fundne paa Akropolis, staa i samme Forhold til Terracotta
votiverne af den siddende Athene, som vore ~Iarmorsta

tuetter til de bekjendte i Akropolismuseet bevarede, sid
dende Statuer af Hovedgudinden paa Borgen. De store 
sen ere Fund have bragt saa mange j<'igurer t il Veje, at det 
nreppe er sandsynligt. at nogen nu skulde tro i alle disse Fi
gurer at fi nde Fremstillinger af Nympher ell er underordnede 
Guddomme af lignende Art. 

Omtrent samtidig havde Franskmrendenes U dgravninger 
paa Delos bragt en Rrekke af nresten ens archaiske K vinde
figurer for Dagen; det var paa Grund af Findestedet na
turligt at henf0re disse Figurer til Artemis, og saaiedes 
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bleve de ogsaa benrevnte af HomoJle (Bull. de Corr. Hell. 
IIl ] 879 S. 103 ff.). Furtwängler, der saa Figurerne i 1882 
i Mykonos og paa Delos (Arch. Zeit. 1882, S 326 ff.), ind
r0mmer det nrerliggende i paa Delos at betegne disse som 
Fremstillinger af Artemis, men anser det dog for ikke uden 
Betrenkelighed at betegne dem alle saadan, da man, om 
han siger, maa huske paa, at denne Typu (staaende, med 
h0jre Uoderarm fremstrakt og [lredningen hrevet af venstre 
Haand) var en af de almindeligste og mest udbredte, som 
den archaiske Kunst har kabt. den samme, som Romerne 
anvendte til deres Spes. Han finder samme Type i Terra
cottastatuetterne fra Akropolis og henviser ogsaa til de af 
Milchhöfer omtalte smaa Marmorfigurer frá Akropolis, ende
lig til de gan ke tilsvarende Figurer fra den reginetiske 
Gavl. Naar man havde ment at kunne benrevne de ved 
Erechtheion fundne smaa Figurer efter Kekrops's D0tre, 
saa minder han med Hensyn til Delos om de hyperborreiske 
Jomfruer, fremfor alt Upis og Hekaerge eller Laodike og 
Hyperoche, hvis Dyrkelse var meget hellig, ell er om de tre 
deliske Horaer Oino, Spermo og Elai , D0tre af Anion, eller 
om de paa Delos i F0lge Tempelbilledet dyrkede Chariter. 
Dog, siger han, kunde man ogsaa trenke paa V otivstatuer 
af d0delige Piger, f. Ex. af Deliaderne (Hom. Hymn. til 
Delos }57 ff.); thi Pigen meel en Blomst som Votivgave i 
Baanden er en meget udbredt Typus. Denne Art af Statuer 
antages da paa Delos at have vre ret meget almindelig, og 
Fundene vise efter hans Mening, at de endnu i meget tidlig 
Tid ere blevne ryddede til Side og sammen med andre 
Rester fra den reldste Tid (Vaser og Broneer) kastede bort 
og brug te til U nderlag for senere Anlreg, ligesom ooget til
svarende er iagttaget i Olympia. 

De af Furtwängler fremsatte Benrevnelser maa vel op
fattes som blotte Forslag ; de synes ikke at have fundet 
Begrundelse fra nogen Side senere. Homolle betegner ikke 
blot de her nrevnte ensartede Statuer (af Spes-Typen), men 
ogsaa Nikandrafigllren og den vingede Figur som Fremstil
linger af Gudinden Artemis. Han synes at holde paa clenne 
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Tydning t medens der fra tysk Side, som vi se, er gjort 
lndsigelser derimod. 

Naar soorlig. hvad Nikandrafiguren (Nr. 44 ovf.) angaar, Ho
molle ved sin Publication af den (Bull., anf. St.) udtaler, at Ind
skriften viser, at Statuen forestiller en Guddom, til hvem 
Monumentet er indviet. og at denne Guddom er Artemis, paa 
hvem alene Tilnavnene éXTj{JóÀoç og loxiru,oa passe, saa gjMes 
derimod gjooldende, at Indskriften kun viser, at det er en 
Gave til Artemis, ikke tillige, at det forestiJler hende. Furt
wängler udtaler ligefrem (Arch. Zt. 1882, S. 322), at det 
snarere kunde voore Nikandra seh, der var fremstillet, Kav
vadias (Katalog over Central-M us. Nr . 355, S. 137) indr0m
mer, at man kunde paastaa dette, men finder det paa Grund 
af St.atuens Lighed med de xoanonformede Tempelbilleder 
sanusynJigere, at det virkelig har voor et en Artemis. Om 
den vingede Figur fra Delos er talt ovenfor I Nl'. 57). 

Nu da Akropolisfigurernes Antal i de sidste Aar er til
taget saa stoorkt, er der fremsat flere Tydninger. Saaiedes 
ere de fra de fleste Sider blevne opfattede som Billeder af 
Mennesker, hvilket er gaaat over i A. Bötticher's populoore 
Bog om Akropolis. hvor han kalder dem Prrestinder (F. 
Winter har udtalt sig i samme Retning i Jahrb. d. d. arch. 
lnst. Il 1887, S. 220 A. 16, hvorom mere nedenfor). St ud
ni cz k a fremsretter den Formodning (Mitth. d. d. arch. lnst. 
Athen XI, 18S6. S. 357), at Flertallet af denne lange Rrekke 
ensartede l{vindeskikkelser i den forskjelligste Sterrelse og 
Uclferelse ikke forestillede andet end attiske Fruer og Piger, 
hvis Billeder af deres XUpWI bleve skjrenkede til Tak for 
den lEre, som de havde nydt ved at kaldes til Tempel- og 
F esttj en este. 

Som man ser, er det kun mere eller mindre sandsyn
lige Gretninger, der ere fren.satte med Hensyn til Kvinde
figurernes Tydning i det hele, og da de ikke ere ledsagede 
af en videre Begrundelse, maa det anses for berettiget her 
at behandle Sagen noget noormere. navnlig med Fremhrevelse 
af Bogie Punkter, som synes mindre paaagtede. 

') De antiquissimis Dianae simulacris Deliacis. Paris 1885, S.53-62. 
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Det er da for det f0rste ureppe rigtigt paa Forhaand 
at slaa alle Figurerne sammen. Vel have vi set, at nogen 
Portr:rtforskjel nreppe finde . og at. elv om det .er Menne
sker, der ere fremstillede, kan en almindeligere Charakteri
stik have vreret tilstrrekkelig. Men der er andre Forskjel
lighedel' lIok. Det er her beklageligt, at saa overordentlig 
faa Attributer nndes ved Figurerne. Hvad vi ved, er, at 
nogle ba ve baaret JEbler, maaske Granatrebler i I-Iaanden; 
en ell er maa ke to (Nr. 16 og 31) holde en Fugl, en af 
de idst fundne (Nr. ;l9) har en Krans eller Ring i den ene 
et Granatreble (Salvekrukke?) i den anden Haand. Mod-
retningen i Dragt mellem de rigt klredte Figurer med 

Peplo og de "xoanonagtige" med tretsluttende glat Klreel
ning, er allerede OIntalt; en af Figurerne fra Delo (Nr. 55) 

bar 8101' over HOl'edet. Figurerne fra Delo mangle nll'sten 
alle Hovedet, et enkelt Hoved som har h0rt til en lignende 
Figur, vi er Slregtskab med Akropolisfigurernes. 

Men en af de vigtigste Forskjelligheder turde vrere 
S t0 1'1' els en. Det er overvejende sandsynligt, at Figurer 
i colossal Maalestok fra den reld te l{ unst's Tid have fore
still et Guder; hvi man vil, kan det vrere udvidet til at 
fremstille heroiserede Menncsker, naar man trenker paa 
Grav tatuer, eller Mennesker, som ved Sejre i V reddekamp 
have opnaaet en Breder, der kunde give dem Adkomst til 
Heroel'nes JEre. Gaa vi ud fra elette ved Kvindefigurerne, 
faa vi et Antal tore Figurer baade fra Akropolis og Delos, 
som altsaa skulub vrere Gudinelefigurer, rigtignok i Frem
stillingeJ'. vi ikke ere van te til, "Typer" , vi ikke kjende. 

Kan der da vrere nogen Rimeliglted i at anse disse 
Figurer for G u din der? Gaar lllan ud fra den enere Tiels 
fastslaaede Typer af Gude- og Gudindefigurer, kan uer kun 
ventes et nregtende 8var paa Sp0rgsmaalet; men Sagen 
bliver en noget anden ved den reldste Tid. For at komme 
til nogen Klarhed herom maa man ops0ge andre Frem
stillingel' af Gudinder i den arcbaiske Kunst. Der findes 
en Rre kke archaiske Reliefer, navnlig fra Sparta, hvorpaa 
ses to iddende Figurer, som maaske kunne va-re Guder; 
de have, efter hvad man ved, vreret anvendte som Gravstene, 
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og det er da den sredvanlige Fortolkning, at de fremstillede 
Figurer ere de afd0de\ opfattede som Heroer ; vi skulle der
for ikke gaa ind paa disse saakaldte Heroreliefer og det meget 
behandlede Sp0rgsmaal om dem eller det dermed sammen
hrengende om de saakaldte Gravmaaltidsreliefer (ilen nyeste 

Fig. 17. 

Behandling deraf er Milchhöfers i Jahrb. d. deutsch. arch. 
lnst. 1I 1887\ S. 25 fI.). 

Derimod findes et Par utvivlsomme Exempler paa 
Gudindefigurer paa Reliefer fra den archaiske Periode. Af 
di se fremhreves to af de yngre Reliefer fra Selinunt, som 
nu findes i Palermos Museum. Det ene er det velbekjendte 
Relief (Fig. 17), der viser Aktreons Kamp meel Bundene, som 
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af Artemis ere hidsede imod ham. Den unge kraftige Helt, 
over hvis IIoved Hjortens 0ren og Horn komme til Syne, 
holder med venstre Haand den ene Hund, som har angrebet 
ham i Ryggen, ud fra sig og er ved at kvrele den med sit 
kraftige Tag i dens Hals samtidig med, at han h~jre lfaand 
hoove1' Svrerdet mod to forfra angribende Hunde, den ene 
dukkenc1e sig mod det ventede Hug og med Ilalen mellem 
Benene. Rolig staar Gudinden ved Siden (med venstre Ben 
et lille Skridt foran h0jre) i en enkelt Klreduing, der naar 
helt ned til F~dderne, sammenholdt af Breltet, over hvilket 
en Del af Klredningen, som er trukken op derunder, falder 
neel foran. Paa Hovedet brerer hun et Diadem som Akropolis
figllrernes I), Baghaaret er samlet i en Tut, som paa den af 
Pet'ersen beskrevne Nikefigur fra Akropolis, Underarmene ere 
rakte frem, Hrenderne afbrudte. Hun staar her uden noget 
Kjendetegn, uden Kogger eller Bind, i lang Kloodning, 
chal'akteriseret ved intet undtagen, hvad Situationen el" 
siger 2). Dersom ikke Aktreon tod ligeoverfor, hvem vIlde da 
vide, at det var Artemis? 

Det andet selinuntiske Relief, vi sigte til, er den 
smukke Tavle med Heras M~de med Zeus 3). Atter en helt 
statuarisk Kvindefigur her foran den siddende Gud; en im
ponerende Gudinde, rigt klredt, med Peplos skraat over Bry
stet fra h0jre Skulder ned under venstre Arm, faldende i 
tunge Foldemasser ved Siderne, og endda et mregtigt 101' 
lagt over lTovedet, holdt til Side at Hrenderne, af hvilke 
den venstre l~fter det i Vejret (h0jre tabt), og drekkende 
hele Bagsiden af Figuren. Underklredningen, der uaar til 
F0dderne, er trukken op over Breltet og falder foran dette 
ned over Underlivet; den ses ogsaa paa venstre Bryst og 

1) DeJ:llle Stephane betegner Milchhöt'er (Mitth. 11' 1879, S. 72 ot.) 
som et Soorkjende for saa godt som alle sikkert kvindelige llo
veder, ogsaa Gudinder, og Ihenvisel' til de ooldste Tel'l'acotta
billeder af Athene. 
Hvis Roonderne have holdt noget, har det ikke vooret Buen, 
maaske et eller to Spyd. 

sJ En let tilgoongelig Afbildning Bndes i Sybel , Weltgeschichte 
d. Kunst, Marbul'g 1888, S. 144. 

6 
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Skulder. Men foruden Sl~ret, som til DeIs drekkeI' Diademet, 
og som n0dvendig h0rer til Situn.tionen. er Personen ikke 
ved noget betegnet som Her a eller som Gudind e. 

Ogsaa paa en af de reldste Metoper fra Selinunt have 
vi en sikker Gudindefremstilling, nemlig paa Perseusreliefet: 
det er utvivlsomt At hen e, der underst0tter Helten. Men 
ogsaa hun staar uden Charakteristik, nresten som en Statue, 
sat ind i Reliefet bag Helten. Overklredningens to Folde
masser falde ned fra h0jre Arm, den tredje (frie) fra venstre 
Skulder, Underklredningen er nmsten glat. Der findes Here 
Spor af Maling paa Klredningen, Linningen for Halsen og 
en S0m ned ad venstre Skuldel' er r~d, ligesaa en buet 
skraa Stribe fra h~jre Skulder ned under h0jre Bryst. For
haaret ligger i strerke, grove B01ger, Bagbaaret ses paa 8i
deme af Halsen med faa grove Tvmrfolder. Til Hjrelm dIer 
lEgide 1) ses intet, lige saa lidt som til 8pyd og Skjold. 
H0jre Haand har bvilet paa Brystet, saa vidt man kan se. 

Det gjrelder om de tre anf0rte Exempler, at man kun 
af Situationen kan vide, hvilken Gudinde man har for sig, 
og det synes \'irkelig at kunne siges for den archaiske Tids 
Vedkommende, at den senere Kunsts bestemte Gudetyper med 
en enkelt Undtagelse endnu ikke havde uddannet sig; man 
f0lte ikke Trang til en indgaaende Individualisering overfor 
Guderne, ligesom Kunsten heller ikke havde kastet sig over 
menneskelige Portrreter. 

Det turde i denne 8ammenhreng ikke vrere overflf'digt 
at minde om, at man selv ved den fuldt ud,iklede Kunsts 
reldre V rerker bar en levende F0lelse af, hvor lidt man med 
Hensyn til Gudefigul'ers Tydning har at bolde sig til. H vil
ken Strid har der ikke hersket om Fortolkningen af Gude
fremstillingerne paa Parthenonsfrisen og i samme Tempels 
Gavlgrupper 2). Den samme lagttagelse mener Jeg man 
kan gj0re ved Metoperne fra Zeustemplet i Olympia; den 

I) Maaske var denne alene angivet i Farve. 
") Om Mangelen af Symboler og Attributer ved den lllJdre Kunsts 

Fremstillillg af Guderne linues en Ytring af Leake citeret med 
TilsJutning afBrend8ted . Reisell u Untersuch. in Griechenlund, 
TI, S. 215, Not. 6. 
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kvindelige Figur, som stadig hj~lper Herakies, er vistnok 
iogen anden end Athene, hvad enten hun er fremstillet 
paa elen ene eller anelen Maade, en Tilb0jelighed til Af
vexling, som i og for sig var naturlig, men som har givet 
Anleelning til mange forskjellige Nayne for Gudinden (Nymphe, 
Hesperic1e osv.). 

Efter det ovenfor udviklede vilde vi altsaa vrere tilb0je
lige til i Kviudefigurerne af overnaturlig St0rrelse fra Athen 
og Delos at se Frem tillinger af Gudinder- paa hvilke Gud
in(ler man skulde trenke, ville vi senere komme til at over
veje. naar vi have betragtet et andet Sp0rgsmaal, som for 
den st0rste Del af de 0vrige Figurer synes at have mest 
Betydning. 

Man kunde i Anledning af de fremsatte Ytringer om 
MaJlgel paa indiviéluelle Gudetyper i den archaiske Kunst 
maaske sp0rge: hvorledes kunde Grrekeren selv, naar han 
stod overfor en enkelt Statue, hvor Grupperingen intet lrerte 
ham, vide, h vilken Guddom han havde for ig? Eller kunde 
han som Homers Helte og Heltinder kjende den ene paa de 
funklende 0jne og den anden paa den traalende N akke? 
Han havde det forud for os, at han saa Statuen paa dens 
Plads ved den paagjreldende Guds Heiligdom, med Dedica
tionsindskrift osv. Dette fner os over til det Sp0rg maal, 
vi her skulle behandle, hvad man kan vide om vore Statuers 
Opstilling, og hvad man kan slutte af de Omstrendigheder, 
hvorunder de ere fundne, med Hensyn til deres Benrevnelse. 

Det bed te Holdepunkt synes Akropolis at kunne give 
os. Stedet udelukker f. Ex. Tanken om Gravmonumenter. 
Ved de amme Uclgravninger, der have bragt Figurerne til 
Veje, er der fundet en talrig Mrengde Dedicationsindskrifter 
(lejlighedsvis ere enkelte fundne f0r eller senere), hvis Skrift
trrok tydelig vise dem hen til Tiden f0r og ved Perserkrigene. 
Disse lndskrifter have vreret anbragte paa Fod~tykker, af 
hvilke fiere af mrerkelige Former ere fundne. De ere nu 
op tillede i Akropolismuseet, og de mrerkeligste ere be
skrevne af Kavvaelias (' 1!.''f"1f!' dpZ' 1 R86. S. 79 82), de i 

6* 
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Henseende til den architektoniske Form eller deres Maling 
interessanteste ere afbildede af Kawerau (smst. Tvl. 6). 

Deo sredvanligste Form af Fodstykket er et S0jleskaft, 
rundt eller kantet, glat eller riflet I), som for oven har en 
meget bred Tap, der passede ind i Capitrelet, som med 
Echinu og Abacus kan rage et godt Stykke ud fra S0j
lens Skaft; oven i Capitrolet er da et H uI til Optagelse af 
den indviede Figul's Plinth, som har vreret fastgjort med 
BIy, smeltet derom. Paa S0jlen er Indskriften anbragt enten 
paa Skaftet eller paa Abacus. Andre Fodstykker have Form 
af firkantede Piller meel en Afslutning foroven af et Par 
buede Led og derpaa Brerepladen. Ogsaa findes et enkelt 
bredere Fodstykke, ovenpaa hvilket et Broncearbejde har 
staaet, som det ses af Rester af Metallet i Hullerne paa den 
0verste Flade 2). 

Ikke blot Findestedet og Skrifttrrekkenes Atder maa 
bringe os til at stille disse Fodstykkel' sammen med Figu
rerne, men et af dem brerer endnu det nederste af en saa
dan Figur, nemlig Benene fra Knreet og Plinthen fast
siddende i Fodstykkets afrundede Abacus og omst0bt med 
BIy. Dette Brudstykke er af samme Art og Stil som de 
andre Figurer, med den sredvanlige tretsluttende Klredning, 
som bagpaa ligger et Stykke ud paa Plinthen, forpaa gaar 
over Anklen af venstre Fod, der trreder et Stykke frem, og 
over Midten af h0jre Fod. De mukt gjorte F0dder brere 
ingen Sandaler. Paa Abacus lreses (de archaiske Skrifttegn 
kunne ikke gjengives her): E1'Hl'JJilUüJOfJ,JAIAPAU, 'M~fJEJll:J\ , 

en simpel Angivelse af Tempelgaven med Giverens Navn; 
Guden, til hvem den var indviet, nrevnes ikke. Dette vig
tige Stykke er afbildet i Uorp. inscl'. A tt. IV, :l fasc., 
Nr. 373 1 us og fuldstrendigel'e i Jahrb. d. d. arch. lnst. 11, 
1887, S. :li9, hvol' F. Winter efter Stilen mener at kunne 
henf0re det til en af de tidligere beskrevne Figurer (Nr. ;l2 ovf.). 

') Sajlens Rifljng er ofte den samme, vi kjende fra "doriske" Saj
Ier, medeni> l'apitlllierne maatte reglles til den "ioniske" Orden. 

i) Sen ere fundne FodOltykker omtales at Petel'sen, Mitth. d. d. al'ch. 
lnst. Athen, Xli, 1887, S. 142 f. 
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De arehaiske lndskriftel', som ere fundne sammen meel 
Figul'erne og Fodstykkerne og i de nrermeste Omgivelser 
af dette Findested, foreligge nu - samlede med sterste 
Flid af Dl'. Lolling i Athen og bebandlede med overlegen 
Dygtighed af A. Kirehhoff - i Corpus inscl'. Attiearllm 
vol. IV, fase. 2, pag. 79- 103 i 227 Numre (alle under Hoved
numret 373, de 76 ferste fra tidligere Fund paa Akropolis, 
77-227 fra Udgravningerne ved Ereehtheet og Parthenons 
0stfront); mange ere blot uhetyelelige Fragmenter. Dis e 
lndskrifter ere vistnok med rette alle ansete for Dedieations
indikrifter 1). 

H vad nu for det fffrste G u de IJ angaar, til hvem Gaverne 
vare inrlvieele, saa .findes i mange af lnllskrifterne ligesom 
i oyenanferte ikke Guden llrevnet Dog er hyppigst Guc1ens 
Navn a llfer t, og det er c1a altid At hen e 2) (i Formen ' . 18~vatrl) 

f. Ex. (77) Aua/a, dvi81JXev '.18';Vfl(q. f17wflZ~v. j';,hpXk àvilJ1)xev 

8éX fl.-r1)V './81)va/q.; eller i metrisk Form, som idelig anvendes, 
(78) [J/v~f1.'] dVi{~1jXê Tuxavopo, (h!a.')l~v -rdH·1jVfl(q. ("v~p.' eller et 
anc1et Ord f. Ex. T~vo' maa suppleres); eller (94, paa Styk
ker af en eanneleret SejIe) - ~ '--' -1); 8~Xé LluJ, xouPTI 7ÓO' 

ara).p.a I l OÇ7!ép o~] 7ra7(lu, u; Xwp[wvo; S7ré,"lé7w (el)va[I] efter 
Kirehholfs Supplement, hvor rigtignok det anc1et Vers el' 
meget abnormt i metrisk Henseende, Jigesom Versets SJut· 
ning el' gan ke usikker, da él i E:fVW slet ikke .findes paa Stenen 
(f0rste Vers har maaske begyneIt meel lIa).).ác'1r I), jfr. 105, og 
derpaa Mandens Navn endende paa -1),). FIere Tilnavne 

I) En Dndtagelse gjor 121 p:]w(Jiov ' A:Jf.L0J/Ó,'tEJ/ Xal(Jf,r,;,LlOV PIUa, 

hvis Indskriften, om Kirchhoff' antager, er fuld:;t!endig. Kan 
ikke Rillen for Enden af ~tenen have tjent til Fastgjerelse ai 
en anden Marmorsten. hvorpaa Begyndelsen af Innskriftens 
Linier stod? Derpaa tyder det paafaldende Bogstav ( ~2) i lut
ningen af ferste Linie. som maaske kunde here til et Ord i 
nreste Linie. Den fundne Marmorplade vilde da vrere en Del 
af et sterre Fodstykke ligesom Röhl Nr. 12 fra Olympia. 

' ). J Fragmentet 9 (fundet tidligere paa Akropolis) supplerer Kirch
hoii" de bevarede Bogstaver til .. . [ ,; J7!a(JX~J/ ... [noJIITo,u i 
.1lwl'] ... og anser det sidste Orel hrugt for at antyde. at Gaven 
var bestemt til Poseidon. Det var vel muligt at supplere -IITo,ueö
til et eller andet Personnavn. 
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til Gudinden forekomme: (100) f/rÛM.iil 7p{rorevû] •.. (i Be

gyndelsen af Indskriften); 217)... flctÀ(À) [riOI ,pc:'IJrev Jû 
r Àaux [ W1r]a)l . .. [dv]it91jxe)/ med Giverens Navn udenfor Verset, 

som det synes: ( ~16) [llr.ûÀ]rlOI fL' èreefLál.'!- Llwvuaw[ç ,ó]n' 
a.raÀfLa I ~ae /{oÀo{ou 7C1J./ç [eIJfá]fLevoç oexr1"lv. 

Hvad dernrest Giverne angaar og Anledningerne 
til Gaverne, saa give Indskrifterne fiere Oplysninger. Vi se 
Borgere, ogsaa Kvinder (198 og andre) indvie deres üave 
til Gudinden, undertiden nrevnes deres Besti11ing, f. Ex. xepa

fLeuç (215), Vasefabl"ikant I) l'vlnesiades (den i samme Ind

skrift nrevnte Anllokides anser Kirehhoff ligeledes for Vase
mager og for den samme, hvis N avn vi finde paa Vaser) 2). 
Gavens lndvielse skyldes ofte Opfyldelsen af et L0fte, som 

i 202 (su~r1fLêV(Jç). jf. 209, eller 5 (s[u]l.wÀ~v) paa den eanne
lerede S0jle med ionisk Capitrel, som er afbildet i Corp. 
insel". Att. og i ' 1~'<P1jfL' rifJl.. 1886. Tv1. VI, 1. üaven er frem
kommen. som det ofte anf0res, som en OE:xó.", (Tiende) e11er 
rl-;;:(~f'l.~ (F0rstegr0de) af vedkommendes Fortjeneste eller Be
siddelse: (91) lPrwv rl"w(ll.~v; (218) [llaÀ;'Jrloo,el/û {hà .. dvi81jxe 

oè p.' EUà!xou r)(Jç . • . hwç x,sávwv fLolpav (l7Cap~áp.ev(Jç. Paa 

Sejr i V reddekamp tyder 108 . . . 'A'~1j)lft.fq. rl[vi.91jxE: VIX~alJ.ç? 
:]ov drcuv(J. .rJV .•• og 79. Mrerkelig er 199 1 Indskriften paa 

I ) Det er vistnok rigtigst at betegne det grlllske Uc1tryk saalec1es, 
Studniczka nmvner lejlighedsvis dt!nne Indskrift (J ahrb. d. d. 
arch. lnst. II 1887. S. 145 og udtaler i den .A.nledning en For
undring over (ernst. S. 1(2), at simple Pottemagere indviede 
kostbare .A.nathemer, hvorfor han vil mene, at rleres indviede 
Gaver snarere vare Pragtvaser enrl l\farmor- eller Bronce
arbejder. Dette er maaske rigtigt i nogJe 'l'ilfmlde. men det 
ligger dog nmr at antage . at de Fabrikanter. som gjorde "tore 
Forretninger med Vaser. have hert til de rigeste Haandvmrkere; 
endelig maa den Formodning i aJt Fald her komme til Orde, at 
de Navne paa Vaserne, der stadig tyc10s som store Mesteres 
Navne . vel ikke sjmlden snarere betegne Fabrikanten end 
den Arbejder, der decorerede den enkelte Vase, eller (even
tuelt) end den Kunstoer , der leverede Skitsen til Decora. 
tionen. 

') 224 rJxvÎ..ooÉ1/JYJ', som det synes. En Kvinde \H4} ~fLU<l::JYJ lIÎ..ÛI'T(!lCl 
O~X(;TYJV c/v6,'hiXEV, jf. C. 1. Att. IV, 1, 373 f l:L(fL)coV " ... ó xvafJcvç 
•.. 06X(;TTjl'. Se heroIO U. K ö h Ier, \Väscher und Was .. hfrauen in 
Athen (Mitth. d. d. arch. Inst . .A.then. X, lRHii, H. 77-78). 
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en Stele af Form som en PiIle, bredere foroven: 7'1/W.,oXÓÇ 

// r1vi{J.Yjx~ Juk xparepóÇl'p[oV! XO'JP,r;] I p.rlVTêIWV f{HUIflOII'JVW I'·FPf)Ç 

i1rl~pav eller i'1têlt1flV]; Gaven skulde vrere indviet efter Be
faling af Gudernes Moders Orakel, hvis Kirchhoffs Tydning 
er rigtig; paa en anden Side af Stenen staar Kuustnerind
skl'iften 'O~áraç g1tO[YjlIêY, hvilken Kunstnel' vel meel rette 
anses for identisk med den benlJmte reginetiske Bi1ledhugger 
Onatas, Mikons S00. 

H vad endelig selve (7 a v e 0 angaar, som "ar opstillet 
paa disse S0jler 1) eller andre Fodstykker, saa naJl'lles, som 
vi allerede have set Exempler paa, i fiere af dem udtrykke
lig 0PJ.).flfl. (Billedet) som Gave (216 og e1lers); paa en ca
pitrelformig Afslutoing af en S0jle staal' saaiedes (20:l) Al
IIXiv1Jç dvi8Yjxsv '.J8y;va[q. róa' ara).fla I s~;áflevoç aêxá"1Y 7W.la, &oç 

p.qrf.).ou. Foruden S0jlerne og Pillerne af Marmor findes 
ogsaa sm aa Broncepostamenter med korte Dedication ind
skrifter til Broncestatuettel' (117. 180 med Indskriften: 
AiIIX{VYjÇ, Xap{aç dvi8Yjxav rdt9Yjvaiq. d1tapx~v) og et (179), som 
har tjent til Basis (med tre Trio paa Siderne) for en endnu 
bevaret Broncestatuette af Atheoa Promachos og brerer lnd-
kriften N{xu).().)oç dvi8Yjxsv 2). At dog ikke alle S0jler have 

baaret Billeder, se vi af 79 (Fragment af en tynd, glat 
S0jle, fundet 0st for Parthenon ): Tflvos (/J{).wv dvi8Y;XêV ',/8Yjva[q. 

TpmooflIxoV I {jf1.lJflalIl vlx~uaç (i), ml).lv Ó.,oêU{OU (d. V. s. iJ ' , /psufou); 

Stenen har j2,'/JOAJN, som af nog1e mindre rigtig er opfattet 
som et PersonnavIl. Det er en egell Art af V reddekamp, 
her sigte til (8auflflTa G0glerkunster). til Minde om h'/ilken 
en Trefod var opstillet. Paa en S0nderbrudt Drekp1acle til 
en Votlvbasis af Marmor, hvori to Broncep1ader elldnu sidde, 
som bar den eller de indviede Gjen tande, 100se med Kirch
hoffs Supplering f0lgende (1\)2): p'(uuov] '.',{J(UT[rip]l1fV xal 

1) Levninger af maDgfoldige cannelerede :-:ajler (112. 115. 126. 16~. 

172 o. fl.) eller urifiede (129. 1:39. 173. lU. 177. 1!)7. 207. ~18 o. fl.) 
eller delvis cannelerede (lH5. 199) fineles. I sidst nrevnte lnd· 
shift (199) . .. (("aro" (r) oio . .. l O'T]~llrl" oü"ol,ua'l) .. (K.irchholl) 
formoeler jeg, at ele farste Bogstaver ere Hlutningen af (;{)-«"('T(I/". 

") i\lan ventede suarere Navnet v!ty.ullo,-. En lignendc liUe Bron,;e
basi ', anbragt paa en Marmorbasis meel Inelskrift, er ~23. 
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'AplêlJTpaT ••• 'fraliJe I y:rlfJlMve, xat rêveáv' oiv [l/iJX d,uiÀ7jO'ê] 

!{,Jvap/3o,. 'fraur[ • •• ; Kynarbo (enestaaende Navll) illdvier efter 
Kirchhoff Gjenstanden som Gave for sine B0rns FreIse, og 
Gaven antager han bestod i B~rnenes Billeder (af Bronce). 
Vi komme tilbage hertil senere. 

Endnu en soorlig Interesse, hvad her ikke brilr forbi
gaas, have Indskrifterne ved de Kunstneres Navne, 
som de indeholde. Ovenfor er noovnt Onatas, fiere andre 
Navne findes, og i Reglen, som man kunde vente, paa de 
betydeligste og rigest udstyrede Fodstykker. Paa et Frag
ment af en callneleret S0jle looses (95): (".1]f1lep,uo, i1l0[7jO'êV Ó 

Xi[u.] og Navnet mangier) ... {)7jXêV 'A87jva[q. 'froÀwulw[l]. 

Dedicationsrerset er gjort af en attisk Mand; Billedhugge
ren , der har indhugget begge Indskrifter, har vel fors~gt 

at efterligne den attiske Skrift, men det er ikke rigtig lyk
kedes, Vocalerne ere rigtige med R og 0, dog er et Sted fI 

krevet og rettet til R; men Consonanterne ere givne efter 
asiatisk Skik (Formen af ,J 2,' og &), ligeledes udelades 
Spiritus asper. Skriften er yngre end paa Archermosind
skriften fra Delos (som er henfl!Jrt til den vingede Figur 

r. 57 ovf.) , hvorfor Weil har formodet, at dette var en 
yngre Archermos. Petersen henf~rer denne lnrlskrift til de 
Brudstykker af en roldre Nikefigur, om ere fundne paa Akro
polis og af ham behandlede i Sammenhreng meel den fuld
strendigere Nikefigur fra AkropoliR (se r r . 3:\ ovr. mod Slutn.). 

Paa en Marmorbjmlke med Tap foroven loose f~lgende 
Distichon (105) f/fÛ (À) fJ.OI ' IHrMlÛ;' .1,'jfJwlJ dviHr;xev dllaPI~v I (;}v 

aUToÏ; X7[ eá]vwv. Tt iJ± lbji Irl.fJlêV (med Elision af I i lIaÀÀáol og den 
i en attisk Indskrift paafaldende Form '.I,')rlvrdq. J I) og Kunst
nerindskriften fh,(3áo,,!. i[ 'frOl7)O'e . • ]vou llrû', -:-ó,)' ,lra).p.a. FIere 
Gange ( G fr.) forekommer en Kunstner Euenor (ö6 og 87 
paa canneleret Sl!Jjle, afbildet i Corp. inscr. A tt. og i '/~'P' 

' ) Spor af fremmede Givere eller Kunstnere findes ogsaa ellers: 
(106 rund tatuettebasis) [Aan,;v] &UA(J.)óvnov, " OJ.tr;()X~ 71órvl' 
:4.'}-(;v(( 1 2:.,wxl!0v xui metÓMV fAv",u' EXOI ~ÓE 'fróJ.,ç med den uattiske 
Form A.'}-c;vc, (SmikrolS ogsaa :.l24). En andeo tremmtld Form 
af Gudindens Navo ha.ve vi i 107 ... ,:;,,- A,'f~"[i ... IXlc;(llv 
(;vrtóicfov. 
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dPX' ] 8R6, Tvl. VI, 2). I 83 lruses KáÀwv bro{YjrJêV Ai[r,v~'Yjç] 
(jr. l,oewy, 1nsehr. gr. Bildh. Nr. 27). som rimeligvis er Cal
Ion hos Plinius (34, .39, hvor han llIrigtig henf0res til Ol. 8n 
I 103 paa en ejendomme1ig formet Fod til et Postament 
Iydel' Kunstnerindslniften [mJlÀwv fJ-é Z110{YjrJéV. 

Paa en Basis (91, 'ErpYjp.. o..ox. J 86, Tv1. VI, 4) lre es et 
ben"mt Kunstnernavn; lndskriften er suppieret saa!edes: 
.Viapxoç dv[ ilh;XêY Ó xspafJ-ê Juç lprwv d-TWpx~V [,dHr;w,dÇt J og for
neden Kunstnerindskriften '. Iv,~vwp Z11[O{r;l1êV ' JO DJp.ápouç '[0 
r.irclÀfJ-a J. At A nt e nor er den samme , som efter Pausanias 
(I, 8, 5) havde gjort den reldre Gruppe af Tyranmorderne, 
der bIe v bortf0rt af Perserne , har med god Ret Kavvadias 
antaget ('ErpYjp.. r1..ox. 18 6, S. t\4, Nr 4). Faderen Eumare 
(jf. 92. 93) anser han for den Maler, som hos Plinius kaldes 
Eumarus. Robert (Herrnes XXII, 129 f) mener, at Nearehus 
er den Vasemaier (hellere Vasemager l , som blomstrede i 
6. Aarh.. Fader til Ergoteles og TIeson, og har del'efter 
suppieret lndskl'iften som ovenfor anf0rt 1). 1ndskriften staar 
paa en abaeuslignende Afslutning af en firkantet Marmor
pille j foroveu er en stOl' Fordybning til en Figurs Plinth ; 
det er til dette Fodstykke, at Studniezka (Jahrb. d. d. areh. 
lnst, 1I 1887, S. 135 fr.) vil henf0re den ovenfor under r. I 

beskrevne kolossale Figur. 
Paa den brede , anseelige Afslutning af et Fodstykke, 

hvorpaa et Broneearbejde har staaet, lre~es f0lgende 1ndskrift 
(90, afbildet i Corp. inser. Att. og 'Erp. rlpx. 1886, Tv!. VI, 5). 
hvis Bogstaver ere trukne op med Farve , f0rste og tredje 
Linie med r0d, anden meel gr0n, lige om Fodstykkets Af
slutning i det hele var deeoreret med Farve. Den anden 
og tredje Linie af Indskriften lyde saaiedes : 'OY~I1IP.ÓÇ p.' rlvi

{)r;XéY d11o.pX~V I ,d{)Tjvo.{Çt ó 2p./XIJ{)ou uióç Af den f0rste Linie, 
som staar adskilt derfra og til DeIs har andre Bogstav
former (2'), er ikke saa meget tilbage; Kavvadias (og l<ireh
hoft) supplerer den saaiedes : €1ëó[ aw Jpoç av[. . . '&'O(YjrJê J og 
vil derved trenke paa deu ber0mte Broneest0ber Th eo
cloro s fra Samos, og han 0nskel' gjrerne at kunne henf0re 

I) Studniczka bestrider denne Supplering, Jahrb. d. d. arcb. lnst., 
II, 1887, S. 142 og 14.6. 

, 
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det interessante, lll81ldlige Broncehoved fra Udgravllingerne 
18ö6 paa Akropolis (Mus d'Ath ., :l. Hit., Tv1. XV) til dette 
Mindesmrorke som hans V rork. 

De her gjennelllgaaede lndskrifter, som udgj0re en ikke 
ubetydelig Berigel"e af vort lndskriftforraad fra den archaiske 

Titl, here os altsaa f0lgende: at den store Mrongde Fod
stykker har haaret Ua\'er indviede vel uden Undtagelse til 
Athene, at talrige af disse Gaver vare Billeder, at de vare 
skjrenkede som Votivga\' er eller Taknemlighedsgaver, som 
Tiende eller Ferstegrede af Giverens Fortjeneste eller Ejen
dom, som Vidnesbyrd om Giverens Velstand og ofte udferte 
af de bedste Kunstnere. Paa den anden Side er der intet 
fremkommet. som kunde tyde paa Erindrings- eller JEres
statuer. Ferend vi gaa virlere i vore Slutninger om det, 
som her nrermest ligger os paa Sinde. hvad disse Billeder 
(drri)./lr/.';"a ) forestillede, vil det vrere rigtigt at betragte, hvad 
man bidtil véd eller kan slutte om Votivstatuer paa Akropolis. 

Paa Grundlag af det t i cl I i gel' e foreliggende 1 ndskrift
stof har Furtwängler bebancllet dette Spergsmaal i Anled
ning af to Drengetorsoer fra Akropolis i en Stil, der tyder 
paa en lidt reldre Tid end Pbidias's (Mittb. d. d arcb. 
Inst. Atben, V. S. 25 ff. ). Han stiller sig det Spergsmaal, 
om disse unge Figurer mulig kunne have vreret Statuer af 
panathenreiske Sejrherrer (her 1w;às.), og han u<ltaler sig 
herom i det vresentlige saaIedes : .. Vi kunne ikke give 
denne Antagelse en hejere Sand ynlighed derved, at vi 
kunne paavise, at det var almindelig Skik at opstille saa
danue Sejrherrestatuer paa Akropolis; det synes tvrertimod 
at vise ig, at hin Slags Statuer kun var meget sparsomt 
l'eprrosenteret paa Borgen .. .. Meget lidt Udbytte give de 
talrige Indskrifter paa Statuebaser fra Akropolis, og desuden 
bave Sejrhelferne, som de nrevne, RIet ikke sejret i Pana
thenreerne eller ved Siden deraf ogsaa i andre Agoner. . .. 
IIvis man vilde formotle, at mange af Statuebaserne fra 
Akropoli. h\is Indskrifter kun indeholde ct Na\l} og Ud
trykl<et for Inch'ielsen til Guddommen . forben have baaret 
Sejrherrestatuer, saa vilde dette bave ringe Sandsynlighed; 
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var cn Portrretstatue opstillet i Anledning af en eller fiere 
Sejre, saa vilde man just paa Akropolis , hvor saadanne 
Statuer ikke vare almindelige, i Reglen have anü'll't disse 
i Indskriften. Med langt sterre Sandsynlighed lader det 
sig derimod antage, at der paa disse Baser undertiden stod 
Portrretstatuer, indviede af en eller anden Grund. Thi at der 
gaves slige private Portrrotanathemer alleretle i 5. Aarh. 
ogsaa paa Athens Akropolis, det kan ikke betvivles; saa
ledes indvier en vis Pyres sit eget Billede som en ihxá"J 

(C. 1. A. L 403 = Anth. Pal. XIII, 13 [,(/vo€: I1I)P~t;] rlvi,9Yjx€: 

osv., efr. Olymp. Indskr. n. 91, Areh. Zt. 1877. UlO TiJ.Àwv 

"1/ViJ' rlvit9YjX€:), og at Basis C. 1. A. I. 40:2 bar en Herruolykos s 
Portrret, kan meel stOl' Sanelsynlighe cl sluttes af Pausanias 
1, 23, 10, dog udtrykker Indskriften kun Indvielsen; disse 
to Statuer vare gjorte af Kl'esilas 1). 1 det 4. Aarh. voxer 
Antallet af Exempler, Baseind krifterne antyde nu, at Ana
themet var en Portnetstatue, idet enten foruden lndviel en 
blot Navnet paa den fremstillede tilf0jes ligesom som en 
forklarende Underskrift (saaiedes en vis Lysimaehos, der 
efter overstaaede Farer indvier Pallas sit Billede, Rang. 
] 008 Kaibel epigr. 770, eudvidere Familien paa 5 Per· 
soner, Rang. 1102 og lign. 1100), eller det siges tydelig, at 
en Person indvier den anelen, eller det er paa anelen Maade 
Idart uutalt, at der foreligger et Portrret. altsaa ganske 
som det var Brug andet Steds .... Mangelen paa Sejrherre
statuer paa Akropolis er saaIedes ingenlunde blot tilfroldig. 
Vi saa aJlerede fra 5. Aarh. af, at det Tilfrelde forekom i 
Athen, at man indviede sit Portrret til Stadgudinden paa 
Borgen, dog synes Foranledningerne at have vreret gan ke 
srerlige, Redning af store Farer, pludselig Rigclom (f. Ex. 
hos den Athenreer der pludselig fra Theternes Classe kom 
op i Riddernes og nu opstiller en Mand, aabenbart sit eget 
Billeue, ved Siden af en Hest paa Borgen, Poll. On. 8, 131) 
eller Sejre i de store udenlandske Kamplege. men ikke en 
simpel Panathenreersejr: og selv naar hine Anledninger 

I Om neu fIJrste Indskrift, -1.0:1. siger Kil'chhoIf: Q1Iid dedica
turn fuerit, non liquet. 
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indtraf, saa var det i Athen vel altid den langt hyppigere 
Skik at takke Gudinden ved lndvielse af et Gudebillede 
(anderledes var Forholdet i Olympia)." 

Med endnu sterre Bestemthed udtaler samme Forfatter 
sig sen ere, hvor han behandler de fel'ste af de som Skrivere 
betegnede siddende Figurer fra Akropolis (Mitth. d. d. arch. 
lnst. Athen VI, 1 81, S. 177) : "Det er bekjendt, at statu
ariske Fremstillinger af menneskeIige Personer paa Akro
polis som private Anathemer til Guddommen vare aldeles 
sredvanlige og ogsaa lade sig forudsrette for den gamle 
Tid. Ikke blot Billeder af Prrestinder, Arrhephorer, !(ane
phorer og Sejrherrer i FestIegene, men ogsaa af hvilkesom
helst Privatfolk bleve indviede her ved hvilkensomhelst Lej
lighed." I Overensstemmelse hermed findel' han i den 
paagjroldeude Figur, som tronkes i Frerd med at nedskrive 
et Document, narest "en rrHJ.p.p.a7'euç, naturligvis en af de 
mere ansete, aaledes som i det 5. Aarh. en ved Navn 
Mechanion hal' indviet et ubekjendt Anathem (maaske hans 
eg et 13illede) paa en lille canneleret Sejle paa Akropolis 
(C. 1. A. 1, 399). Eller vi hase en eller anel en med For
valtning af Pengene betroet Embedsmand for os . . .. Silledet 
er efter gammel Skik indviet til Gudinden af ham selv 
ell er andre i charakteristisk Situation og i den gammel· 
ioniske, lange Klredning." 

I det idst anferte Stykke hal' Furtwänglel' maaske i 
temmelig strerke Udtryk fremhrovet slige Portrrotfigurers Hyp
pighed; men meget tydel' paa, at der har existel'et nogle 
saadanne. Af Sculpturer fra de sidste Udgl'avninger. der vist
nok uden Betronkelighed kunne anses for Anathemer, have vi 
nrevnt det legemsstore Portrrethoved af 13rooce (Mus. d'Ath. 
2. Hft., Tv1. XV). Udgiveren heraf (Sophules, se ogsaa 
' /\''f''lP.' rlpx. 1887, 1. Hft., S. 43-4H. Tv1. Hl) fo rudsretter, at 
det var et privat Anathern og slutter sig til Furtwänglers 
Antagelse, at Portrretfremstillingel' som private Anathemer 
ti l Gudindeu vare sredvanlige op i 5. og 6. Aarh.; han 
regner til samme Classe de Rester af archaiske Rytterbil
leder, som ere fundue paa Akropolis ('Elf· tipI . smst. Tv1. 1I, 
Mus. d' Ath. Tv1. XII). Hertil here ogsaa de ovenfor nrevnte 
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"Skrivere". af hvilke tre Exemplarer ere fremkomne (Mitth. 
d . d. arcb. Inst. Athen, VI, 1 81, S. 179 ff., TvI. VI; Xl 1886. 
Tv1. IX, 3). De to ere omtrent halv saa store som den 
tredje, der selv na:'ppe er i hal v naturlig St0rrelse. Det er 
siddende Figurer, hvis Arme ere l'ettede fremad. og paa 
hvis Skj0d der er eller har vreret anbragt en Dobbelttavle 
(Diptychon). De mangle alle Hovederne og mere eller 
mindre af Krop og Arme . Benene og F0dderne slutte tret 
sammen, de sidste trrede meel SaaIen lige paa Jorden. 
Klredningen (enkelt) ligger over venstre Skuldor, del'fra bag
paa skraat ned over Ryggen, har vreret slaaet om h0jre 
Hof te og gaar derfra hen over Livet. drekkeI' Benene belt 
Ded og falder med en Del Folder Ded ved venstre Ben; 
h0jre Side af Overkroppen er ubeorekket. Eo Mrengde 
Levninger af Farve fineles paa Klredning, Tavle og Stolen, 
hvorpaa de sidde (jf. Studniczka i Mitth. XI, S. 358- 3ûO). 
Det er h0jst interessante Statuetter, og den Omstrendighed, 
at der er en hlle Rrekke af dem, tyder paa en vis Sred
"ane i Henseende til Indvielsen af saadanne. 

Endnu en meget mrerkelig Figur kan vistnok henf0res 
til denne Classe af Votivstatuer. Det er en beklredt Mand 
lidt under naturlig St0rrelse, fundet ved de idste Udgrav
ninger og opbevaret i Akropolismuseet. Hoved og F0dder 
maDgle, ligeledes h0jre Underarm og venstre Haand (Styk
keI' af h. Skulder og af Benene, som vare afbrudte, ere 
siden fundne og henf0rte til Figuren)l). Klredningen synes 
at bestaa af en Underklredning, der ses paa h0jre Rryst 
og Arm og er tret foldet paa lang som bl0dt T0j, samt af 
en Overkla:'dning, som er kastet over venstre Skulder, gaar 
med skraa Fold ned over Brystet til h0jre Hof te og derfra 
atter op over Ryggen til venstre Skulder; den falder ned 
over ven tre Arm og har derfra hrengt i lige Folder ned 

I) Det henstille til ndersegelse, om et H oved (Skab Nr. 1 i 
VI Sal, everste Hylde Nr . 323) i Akropolismuseet mulig herer 
til den ne Figur. Et Par Fedder med Plinth i samme Sa 
(Skab 4., 3. Elylde, mrk . 3 med Blyant) kund l: maaske here til , 

de brere l:iandaler med Baand, Fedde rne ero store og temmelig 
lange. 
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ved ven tre ide; og den naar helt ned til Anklerne. 
(Brystet er mandligt, og Klredningen tr::eder lidt frem ud 
over Skamdelene). En Tydning af Figuren er. saa vidt mig 
hekjendt. ikke givet, ligesom den heller ikke lindes afbildet. 

Det er med disse Exempler paa Portr~tanathemer fra den 
mld te Tid og med Vidnesbyrdene fra senere Tiel om lignenele 
Monumenter for 0je vel ikke for dristigt ogsaa at se aa
danne i en Del af de K vindestatuer, som ere fundne. Der
med stemmer ret godt, at vi i Indskrifterne finde fiere 
Kvinder som Givere. Det er muligt, at Kvineler. der som 
Pra'stinder eller paa anden Maade have vreret lmyttede til 
(j-udinnens HeIligdom, have opstillet deres Billede ligesom 
Skriverne deres. Om Billedet af en Pr~stinde fra senere 
Tid have vi Kundskab gjennem en • otits af Pausanias 
(I, ~7,4), at der "ved Athenas Tempel er en vel gjort Fi
gUl' af en gammel Kvinde omtrent en (g1'msk J .\len h0j, 
som angiver, at den er Prrestinden (ouJ.X()~o;) Lysimache". 
Plinius fortreller om hende, at hun var bekjendt paa Grund 
af sin lange Tjenestetid og af sin Statue af Demetrios 
(hvilken efter Quintilian var mere naturtro end smuk). 
Det har altsaa v!pret en (lille) Portrretfigur opstJllet ved 
Templet med en Indskrift, som gav Oplyslling om, hvem 
Figuren fremstillede. Kunstneren Demetrios alltages at 
have levet i Slutningen af det 5. Aarh.; til denue Tid 
ma'1tte tIa ogsaa Lysimache h01'e. Af andre Kvinder. , om 
hanle noget at gj0re med Gudindens Helligdom og Tjeneste. 
kjende vi Arrhephorer og Kanephorer. ogsaa af saadanne 
fandtes fra sen ere Tid Billeder paa Borgen. Om de smaa 
Arrhephorer eller, som Indskrifterue kalde dem, E 1'1' h e
phorer fortreller Pausanias (1,27.41. at de boede en Tiel 
hos Gudinden, og ved Festens Incltrwdelse bar de paa deres 
Hoved en dem selv ubekJendt Gjen tand til et Sted i 
Byen og en anden Ting tilbage derfra. Om deres Virksom· 
hed ved Udf0relsen af Gudindens Peplos OS\' . finde Oplys
ninger i C. O. Miillers Afhandling "Minervae Poliadis sacra" 
(Giitt. 1820) S. 14 fi'. og i de mythologiske og antiC]uariske 
lIaandb0ger; s::ellig b0r hel' agtes paa. at det val' ganske 
unge Piger (7-11 Aar). 
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Kanephorerne, som spillede cn t0rre RoUe i den al
mindelige Bevidsthed, hvad Al'istophanes's AlluSlOnel' til 
dem foruds::ette, deltoge i Panathenooeroptoget (Hesychios 
s. v.), hvor de i Kurve bar hellige Redskaber til Ofringernc. 
Det siges at v::ere ai dil rlçullfLr/.TI napt<J.ivOl, som deltog i denne 
Kanephori. Det var altsaa en lEre, og Kunstnerne havde 
benyttet dette Motiv til Statuer; der noovnes en ber0mt 
Kanephor af Polyklet hos Plinius. Forudsootter man, at 
Skikken har bevaret sig fra gammel Tid, og hos Harpokra
tion (efter Philoeholo ) henhegges lndstiftelsen til Erich
thonios's Tid, saa kunde man vel ogsaa formode kunst
neriskc Fremstillinger af dem fra Perserkrigenes Tid. 

Af Anhephorer og KanepborE'l' fandtes, som noovnt, 
sen ere i Oldtiden Billeder indviede paa Akropolis. I Iud
sluif ter fra senere og sen Tid looses nogle Gange saatlaune 
D edieationer (jfr. Sehöll [Müller], Arehäol. Mittheil. aus Grieeb. 
1, S. 88, Not.); Raadet og Folket har saaiedes indviet Bil
Jedet af Apollodora, om bar vreret Arrhephor hos Athene 
Polias; Panarista er iudviet af sin Fader, Model' og Br0dre 
efter at have gjort samme Tjeneste; et Par Exempler endnu 
forekomme . Paa Kanephorer findes lignellde Exempler, en 
Kanepbor ved Epidaurierne (en Del af den eleusinske Fest) 
og en uden Angivelse af Festen (Corp. inser. Gr.: Add. 
S. 913, Nr. 431 b). Antallet af saadanne Statuer paa Akro
polis antager Ross (Arehäol. Aufsätze, 1 Sml.. S.86, Not.) for 
meget stort, som oe "taIrige" (dette er maaske noget over
drevent) Indskrifter vise, og "de synes hyppig at have van'et 
opstillede paa enkelt taaende, smaa doriske S0jler", ligesom 
han antager saadanne Fodstykker for Je til Gudinden indviede 
Billeder af hellige Oyr (arehaisk Ugle, Ross smst. S. 201 fr.). 
Efter at have noovnt den ovenfor omtalte Proostindestatue 
(Lysimaehe) gj0r han opmrerksom paa, at Arrhephorindskrif
terne til DeIs staa paa Stykker af doriske Capitool er, og 
slutter saaledes: Hi eller ved ([(pa/plu,pa ,Wil ',/PPT)<pOpWII (Arrhe
phorernes Boldtplads, Vit. X orat., loer., p. 39), hvor Arrhe
phorerne boede ved Athene Polias's Tempel (Paus. 1,27, 4), 
turde Statuer af di se bave vooret srorlig hyppige." 

Den kunstneriske Fremstilling af Kanephorerne er i 
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nyere Tid fremc1ragen af E. Curtius ved Offent)iggj~relsen 
af en Broncestatnette i Berlins Museum (Die Kanephore von 
Pästum, Arcb. Zeit. 1880, S. 27-31, Tvl. 6). Det er en 
lille Figur i friere arcbaisk Stil med en archaisk lndskrift, 
der betegner den som en Votivgave (oexd·rrlv) til Athene. 
Figuren l0fter h0jre Haand i Vejret, og Curtius restaUl'erer 
den derfor med en Kun paa Hovedet, og da Foc1stykket 
har Form som et ionisk Capitrel, anbringer han Figuren 
pan. en S0jle ligesom de af Ross omtalte Votiver. Rigtig
beden af Curtius's Restauration skal ikke bel' bestrides, om 
end Figuren staar temmelig alene 1). Men bar det vreret den 
fastslaaede Typus for Kanepborer, kan ingen af Akropolis
figurerne, for aa vidt de ere saa velbevarede, at man kan 
d0mme derom, bave vreret en lignende Fremstilling; ingen 
af dem brever nemlig Haanden til Hovedet. 

S0ge vi (bortset fra den Vanskeligbed, som Curtius's 
Figur volder) efter Skikkelser blandt de mindre Akropolis
figurer, som maaske kunde vrere Arrbephorer eller Kane
pbo rel', saa er der intet ydre Kjendemrerke, som kan vej
lede os, vi naa ikke lrengere end til en vis almindelig For
modning om, at nogle af de bevarede Figurer, der optroc-de 
med Ungdommens bele muntre Uskyldighed i Ansigt og 
Skikkelse, i den enkelte, lange, bl~de Kbiton med en Fugl 
eBer Blomst i Raanden kunne bave vreret Portroc-tanathemer 
af saadanne bellige Jomfruer. 

Vil man gaa videre og indlade sig paa Gretninger for 
at forklal'e de bevarede Figurer, af hvilke enkelte (f. Ex. 
den under Nr. 29 beskrevne) friste Phantasien meget, saa 
kan man jo med Studniczka antage, at ogsaa andre Oel
tagerinder i Festoptoget end de to nrevnte Classer kunne 
have baft for Skik at faa opstillet deres Billeder; men vi 
véd intet del'om. Man kunde ogsaa trenke. at andre Kvinder 
af Grunde og i Anledninger, om bvilke Indakrifterne tie, 
kunne bave op still et deres egne Billeder som indviet Gave 

' ) Langt rimeligere forklares Figuren som det 0verbte af et Sta
tiv til en Lampe (den egentlige Berer af Lampen) eller lig
nende, hvori altsaa Votivgaven bestod, som Heydemann paa
viser i Jahrb d. d. arcb. !nst. lil, 1888, S. 144 f. 
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til Gudilldell; det er et Sp0rgsmaal, som her ikke nrormere 
kan ullders0ges, hvor vlc1t man er gaaet i at vie sig sell' 
(i sit Billede; til Guddommen 1). 

Lige saa interessante og vigtige de Vidnesbyrd om 
Privatanathemer, som vi her have omtalt, ere, lige saa n0d
vendigt synes det, ikke at lade disse Resultater tramge 
El'inc1ringen om alt andet til Side; her sigtes fornemmelig 
til den for hele Oldtiden bevidnede Soodvane at indvie til 
Guderne deres egne Billeder. Paa saadanne Billeders Til
stedevoorelse ogsaa ved Athenes Heiligdom tyde de ovenfor 
gjennemgaaede lndskrifter. Naar vi loose (202): "Aischines 
har indviet til Athenaia dette Billede efter at have lovet 
Tiende til den st.ore Zeus's Datter" , paa et stoorkt bemalt 
S0jlecapitool af samme Art som de soodvanlige og med 
lndsatshul foroven, saa kan der vel ved "dette Billede" 
("róil' araÀ}La) ikke godt voore t oonkt paa andet end et Bil
lede af Gudinden, og da formodentlig et Billede, som lignede 
dem der ere fundne i Forbindelse med S0jlefragmellter af 
clen angivne Art. Dedication indskrifter som de nu fundne 
fra gammel Tid kjendes ogsaa fra andre Steder (ofte paa 
cannelerede S0jleskafter); hvor de findes i Forbindel e med 
et Billede, er dette et Gudebillede, ligesom vi saa ved de 
ovennoovnte Broncepostamenter til Athenastatuetter; et inter
essant Exempel er den af Pausanias (V, 24, 3) anf0rte lnd
skrift fra Olympia, som atter er funden (Röhl n. 75), hvilken 
indvier xaÀov araÀ}La til Zeus; den stod netop efter Pausanias 
paa Fodstykket af en 12 Fod h0j Zeus. 

EfLer det anf0rte turde man vente Gudebilleder blandt 
de func1ne Figurer. At man virkelig blandt disse har saa
danne, kan ikke bevises, men del' el' megen Sandsynlighed 
derfor. Vi have iblandt dem en Ra-kke Kvindeskikkel er i 
colossal St0rrelse, i en overen stemmende, h0jtidelig Stilling, 
rigt klmdte og smykkede, en Type der kommer igjen udeo
for At en. Figurerne boore et vist storladent Proog , som 

I) Ovenfor (8. l:S8) er nrevnt Kirchhofi"' Tydning af IndskrUten 
37::11"'. hvoreft.er ba.n trenker sig de to Berns Billeder indviede 
pao. Fodstykket. 

7 
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passer minclre godt til private Personer og lejlighedsl'is Op
stilling; det synes ikke helt urimeligt deri at se Fremstil
linger af den paa Stedet rerede Gudinde. Dermed vilde ret 
vel stemme Hovedernes Charakter paa disse st"rre Billeder, 
det milde, smilende Ansigt, kronet med et mregtigt Diadem, 
et strerkt og rigt Haar og tillige en vis jomfruelig Ynde ere 
Hovedtrrekkene den. Den ene Haand strrekkes frem og har 
holdt en Gjenstand. Det er maaske ikke overfl"digt at 
gj"re opmrerksom paa, hvor almindelig i den senere Kunst 
denne Stilling med den fremrakte Haand beteguer Gudinden, 
der naadig uddeler gode Gaver, eller paa anden Maade er 
benyttet som Bevregelsesmotiv, idet Raanden brerer Nikefi
guren osv. 

Naar vi paa et tidligere Sted have s"gt at vise, i hvilken 
Almindelighed Gudefigurerne, i dette Tilfrelde srerlig Gud
iuderne, fremstilledes i den archaiske Kunst, hvor lidt de 
senere Gudetyper endnu den Gang traadte frem, saa vil 
maaske dette finde Anvendelse her, hvor en udbredt typisk 
Kvindefremstilling er brugt ved Figurer, som man i F"lge 
deres Op stilling maatte anse for Gudinder. 

Hvis en Del af de paa Akropolis fundne Figurer virkelig 
ere lJudefigurer, maa disse i alt Fald for den overvejende 
Del forestille Athene. Derved fremkommer en ikke ringe 
Vanskelighed. Der el' nemlig talrige Athenefigurer tra 
samme Tid, som fremstille Gudinden bevrebnet paa den 
redvanlige Maade. Her skulde vi ved Siden af disse 

altsaa have en anden .Fremstilling af samme Gudinde 
som ganske fredelig, en Flerustilling, der for"vrigt uden 
Vanskeligheu kunde slutte sig til Tanken om Gudilldcn 
som det kvindelige llaandarbejdes og anden Kunstfrel'
digheds Beskytterinde, hvorhen ogsaa N avnet Ergane 
pegel'. Den uvrebnede Typus af Athene er ikke noget nyt. 
Den thronende Cludinde med Polos paa Hovedet, uden alle 
Vaaben og Attributer, som vi finue i de mangfoldige, gam
meldags Votivstatuetter af Terracotta fra Akropolis, anses 
for Athene; de samme Figurer bleve i Athen ogsaa givne de 
d"de med i Gn.yen: undertiuen, men sjrelden, bleven Aigis 
malet paa Brystet eller en h"j Hjrelmkam paasat (se Roscher, 
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Ausf. Lexikon d. griecb. u. röm. Mythol., 4. Rft .. S. 687 f.). 
Den samme Type, men staaende og med den hawede b0jre 
Haand b0jet mod Brystet og blr'rende et JEbJe (?), er i 
mesten lige saa mange Exemplarer opgravet paa Akropolis 
(se Afbildn. ovenfor S. 15). Paa en arcbaisk Terracottaskaal 
fra Aegina af en attisk Kunstnel' (Areb. Zeit. 18 2, S. 202, 
TvI. 9-10) er Perseu malet flyvencle og Athene bag ham 
som hans Be kytterincle, begge betegnecle med Navn. Furt
wängler, som bar udgi,et den, bemrerker fl:dgende: "Gud
inden er ganske vaaben10s. klredt blot i en lang Cbiton og 
en Kappe, som fra Hovedet falder bende ned over Ryg og 
Skuldre og foran Armene og er malet r0d. Venne Type af 
Athene synes at bave vreret meget gammel og vidt ud
bredtj vi finde den, igjen sammen med Perseus. paa en 
chalkidisk Ampbora i Britisb Museum, bvor endog den 
samme BevrogeJse af Underarmen kommer igjen, og bvor 
ligelede Kappen er trukken op over Hovedet (Gerbard, 
Auserl. Vasenb., Taf. 323) .. '. Ogsaa ellers fremtrrecler Athene 
i den arcbaiske Kunst underticlen vaabenl0s f. Ex. paa 
Françoisva en. Individualiseringen af Guderne skI'ider kun 
Jangsomt fremad: hvor lrenge f. Ex. n0jedes ikke Atbenerne 
med den helt alminclelige Typus af clen thronencle Gudinde 
i de sm aa Lerbilleder af deres Skytsgudinde, som de ofrede 
paa Borgen ~" Ovenfor er talt om Athene paa Perseus
reliefet fra Selinunt og i Metoperne fra Olympia, hvor den 
vrebnede og uvrebnecle Gudinde begge optrrede. Det samme 
kunde gj~lde paa Aeginatemplet, bvis vi ville anse de smaa 
Akroteriefigurer, bvi Typus svarer til de ber behancllede 
K vindefigurers, for Fremstillinger af Guclinden i bendes 
fredelige Skikkelse, der her maa trrede tilbage for den i 
Ga\'lgrupperne fremstillede sejrgivende Krigsgudincle . Sen ere 
blev den vrebnede Athene vel eneraadende, skj0nt Pbidias's 
"lemniske " Athene efter Sigende havde en fredelig Cbarakter; 
hvor meget netop Phidias 's andre Athenebilleder kunne have 
bidraget til den krigerske Types Fastslaaen, er ikke godt 
at si ge ; det er et Sp0rgsmaal, som brenger sammen med 
lignende om andre Gudetypers Oprindelse. 

Hvor senere Kunst lader den arcbaiske Kvindetype 
7* 
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optrrede igjen, vis er sig det ikke uinteressante Forhold, at 
Tidens Opfattelse aabenbart ikke i denne Figur saa et be
stemt Gudeideal; men man lader den forestill e snart en 
snart en anden Person. ofte opfattet som et underordnet 
Guddomsvresen. Den rigt malede pompejanske Venusstatuette 
(AL'ch. Zeit. 1881, TvI. 7) stetter sig saaiedes til en lille 
K vindefigur i archaisk Stil, hvis Klredning lig es om Hoved
figurens er malet; den lille Figur har Polos paa Hovedet 
og holder en lille Gjenstand (som et Korn, Kjrerne af Gra
natrebie?) i h0jre Haanel paa Brystet og Snipp en af Klreel
ningen med venstre. Dilthey (Arch. Zt. anf. St ., S. 135) be
tegner den bi ot som et Idol af "Spestypen" 1); ved Aphrodite 
vilde man snarere bave kaldt bende Peitho 2). Ogsaa som 
St0tte er en lignende Kvindefigur i archaisk Oragt anbragt 
paa den saakaldte St.-Ildefonso-Gruppe; Friederichs har 
betegnet den (Bausteine z. Gesch. d. gr. röm. P lastik Nr. 704) 

"som en Persepboue paa Grund af dens Modius paa Hovedet 
og A ttributet i Haanden, som syne at v:ere et üranatreble." 
Som St0tte egnede sig den rolige, noget ative archaiske 
K vindefigur (som Haandgreb paa et Broncespej l Arch. Zeit. 
33. 1876 Tv\. 14,3). 

I en Terracottagruppe (Furtwängler, Samml. Sabouroff 
Il , Tv\. 83) staar en Pige ve d et lille kvindeligt Gudebillede i 
en Efterligning af den archaiske Stil; "det turd e va>re et 

I) Den egentlige "Sp es" , etter hvilken ogsaa de reginetiske Akro
t.eriefigurer bleve restaurerede, er et romersk Arbeide, Nr. 45 
i H. Brunlls Beschreibung d. Glyptothek zu München, paa 
hvilket forovrigt ogsaa hejre Underarm med Blomsten er lly. 
Brunn bemwrker i Anledning af den: "Det gammeldags Motiv 
af en Kvinde, som i den ene Baand holder en Granatblomst, 
medens hun med den anden hrever sit Klredebon lidt med sagt 
Gratie , synes oprindelig at vrere opfundet for Fremstillingen 
af Aphrodite, men blev i romersk 'rid fornemmelig anvendt 
for Sp es." 

2) Sammenlign den lille Figur i det bekjendte Relief med He
lena og Aphrodite (Neapel). som ved lndskritt er betegnet som 
Peitho. 

8) Hvor meget af de gamle Kvindefigurers Motiv Karyatiderne 
paa Erechtheioll have laant, er uvist; den ene Haand har 
holdt en Flig af Klredningen. 
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Billede af Aphrodite, Beskyttel'inden af kvindelig Skj~nhed 
og Kjll'rlighed." Venstre Ben srottes noget frem, venstre 
Haand griber Klredningen , h0jre l-laand er lagt paa Brystet. 
I en anden Terracottagruppe (Tv1. 94) ses et lignende "Aphro
diteidol" med h~jre Haand paa Brystet. 

Det vilde vrore et smukt Udbytte af de store Fund paa 
Akropolis, om vi vil'kelig i en Del af Figurerne havde en 
Bekrreftelse i Statuer paa, hvad der synes at vrore et gjen
nemgaaende Trrok i den archai ke Kunst, nemlig under den 
almindelige Menneskeskikkelses her srorlig Kvindeskikkelses 
Form at indbefatte ogsaa de enkelte Individers baade Guders 
og Menneskers Fremstilling. Men der er ingen Grund til 
a t skjule, at det kun er veel Slutninger, vi naa til en Op
fattelse af de paagjrolelende Figurer som deu ovenfor frem
satte; Vishe kan kun nye Fund give. Under disse For
hold vil det ogsaa vrore temmelig ~rkesl~st at fors~ge paa 
at identificere Figul'erne fra Eleusis og Delo • al' hvilke de 
[~l'ste vellettest kunne inddrages uuder de samme Syns
punkter som Akropolisfigurerne. Det maa vrore nok at have 
fO l'S0gt at paavise, hvor vidt de foreliggende sikre Vidnes
byrd, som Figurer og Indskrifter byde, tillade os at gaa i 
vore Slutninger. 

C. Robert behandler i Hermes XXII, 1887, S. 129 
135 den ovenfor (S. 89) nawnte Antenor-Indskrift og tilf0jer 
veel den Lejlighed nogle faa Linier om I{ vindefigurerne. Hall 
g'aal' ud fra, at de h0re ammen meel de fundne Fodstykker, 
og udtaler under den Forudsretning, at de forestille "ikke 
Atheneprll'stinder, men Gudinden selv, som Kavvadias og aa 
antyder," og som Robert har ment fra f~rst af. "Athene 
uden ethvert kriger k Attribut er jo i det 6. Aarh. ganske 
almindelig ; det er nok at erindre om Françoisvasen. Dertil 
kommer, at i de fleste Tilfrelde, som ogsaa veu N earchos i 
denne Inel krift, lndvielsen gjrolder Ergane, [or hvem lEgis 
og Hjrolm er rigtig upa sende Attributer. Men naar Votiv
gaver til Ergane staa i Polias's Tempelomraatle, saa f~lger 
deraf, at den attiske Polias er samtielig meel Ergane, hvad 
ligeledes fremgaar for Erythrai's Vedkommende af Tempel
billedets Attributer. Som bekjendt har mau ud af Pausanias 
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villet lrese Existentsen af en srerlig Helligdom for Ergane 
mellem Brauronion og Parthenon. Nu t~r vi paastaa, at en 
saadan i 6. Aarh. sikkert ikke har existeret; om den sen ere 
fandtes, maa vi lade staa hen." 

Roberts Bemrorkninger stemme med det, som ovenfor 
er s0gt paavist for de st0rre af Akropolisfigurerne, men hans 
Mening. der er fremsat lejlighedsvis og uden nrermere Be
grundelse. har fundet Modsigelse fra fiere. I Jahrb. d. d. 
arch.lnst. lI, 1887, S. 220, Anm. IG misbilliger F. "ïnter 
den af Robert fremsatte Auskuelse og anser Figu1'erne for 
P1'restinder; Studniczka (smst. S. 136, A ;J) holder imod Ro
bert paa sin ovenfo1' anf~rte Tydning og ucltaler, at Grun
dene for den bli, e talrigere. Ogsaa disse Modsigelser ere 
uden nrermere Beg1'unc1else; kun anf0rer Winter, at man 
ikke af, at Athene nrevnes i Dedicationsind rif terne, kan 
slutte, at de paagjreldende Billeder forestille Athene. Det 
er nreppe n~dvendigt her at gjentage de ovenfor ved lnd
skrifternes Behandling fremsatte Anskuelser om. hvad man 
kan slutte og ikke slutte af disse; kun turde det vrere 
vanskeligt at svare paIL, hvad Bi 11 ede 111rrûlw) en Mand 
som Aischines ovenfor (202) skulde indvie som Tie n d e til 
A thene, naar det ikke var et Billede af Gudinden. Winter 
anf0rer til St0tte et Par Exempler paa Oedicationsindskrifter 
til Gudinder, der skulle have yroret at hese paa Prrestinde
billeder. den ene staar paa en B1'oncestatuette fra Prestum, 
den af Curtius udgivne og som en Kanepho1' tydede Figur 
(Areh. Zt. 1880, TvI. G), den anden ve(lr0re1' den fiere Gange 
nrevnte Prrostinde Lysimache (Paus. 1. 27,4. Plin, 34,76 I. som 
ikke var fra den archaiske Tid, og den tredje indeholdes i 
et Sapphoepigram (llR Bgk. ) fra en Statue afen Artemis
prrestinde ; Vidnesbyrd , der synes mig meget lidt afgj0rende 
for det hele Sp0rgsmaal. Men det skaI naturligvis villig 
indr~mmes, at Statuer af Prrestinder kunne have va'ret ind
viede til Athene, ligesom vi ovenfor have indr0mmet. at der 
mulig blandt Akropolisfigurerne have vreret nog 1 e Portrret
anathemer af Prrestinder. 

For Winters Anskuelse tal er, hvad han ikke kommer 
iud paa, Analogien fra andre Sted!>r, hvor der i gammel 
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Tid fandtes Rrekker af Prreste- og Prrestindebilleder. Men 
det kan derimorl erindres, at om end den rec1 le Eteobutade
slrogt i Alben var h0jt anset. spillede Prresteskabet der 
dog ikke saa stOl' en Rolle som andre Steder, hvor maaske 
Gudens Helligdom var det eneste, som Stedet skyldte in 
Betydning (Branchic1ai). 

Det er imidlertid vistnok rigtigt at gj0re sig ldart, hvilke 
Prrestinder vi kunne vente at se afbildede og i Billede ind
viede til Gudinden paa Akropolis. Man maa gaa ud fra, 
at der til Athene ikke indyiedes Billeder af andre Prrest
inder end Athenes egne; naar Indskrifternc ikke nrevne 
andre Guder enel Athene. kan man vel ogsaa deraf slutte, 
at vi kun have med Atheneprrestinder at gj0re, hvis saa
danne overhovedet nndes afbildede c1eri. Den af Pausanias 
og Plinius nrevnte Prrestinel e Lysimache er fiere Gange om
talt ovenfol" om Prrestinderne i den reldre Tid h0re vi 
meget lidt; del' er iugen almindelig Datering efter dem 
som ved Her s Pl'restinde i Argos. Am. Hauvette-I:le nault 
har s0gt at samle Stof til en Li te over Athena Polias's 
Prrestinder '); han bemrerker meget rigtig, at da elisse Prrest
inder, som (cf ter Etym. Magn. p. 386) alle h0rte til Eteobu
taelernes Slregt, bevare deres Prmsteskab hele eleres Liv 
(jf. Lysimaches lange Tj enestetiel), saa har deres A ntal ikke 
kunnet vrere meget betydeligt i clen Tid, han unders0ger 
(fra PerikIes af). Det samme t0r foruclsrette for re lclre Tid. 
Det er heller ikke mange avne, Forfatteren opdriver. hen
tede fra Indskrifter. Det vilde vrere paafaldende, om man 
fra det nogenlunde begrrensede Tidsrum. hvorfra vore ar
chaiske [{ vindefigurer fra Akropolis skrive sig. skulde have 
en saadan Rigdom af Prmstindebi.lleder, at vi, dersom fiere 
ikke {ore tillede samme Person, maatte trenke os dem vex
lende med ganske faa Aars Mellerurum. Saaiedes tale de 
historiske Forhold ikke for et sterre A ntal Billeder af egent
lige Prrestinder; og lige saa lidt synes de bevarede Figurer 
ved Klredning eller andre Trrek at have Uclseencle af prreste-

') Prêtresses d' Atbéné Poliade antérleures au premier siècle de 
notre ère. Bull. de COrt'. HelI. 111 1879 S. 481-492. 
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lige V resener. Man savner dog n~dig en Antydning af del'es 
Stand Ufl'. Skriverne), i det mindste ved et S10r eller 
lign. - Til Studniczkas Anskuelser er der ovenfor taget 
Hensyn. 

Det Billede, som vi af de bevarede Levninger kunne 
danne os af det rigt smykkede Tempelomraade f0r Persernes 
0delreggelse af Akropolis, er vel ikke meget fuldstrendigt, 
men dog foreligger der Beviser nok paa en forbavsende 
Kunstudvikling allel'ede i den Tid; hvad selve Levningerne 
angaar, saa er det Resultat, hvortil vi efter det foregaaende 
komme. at vi, hvad der ogsaa maatte siges at vrere det 
naturlige, have en tilfreldig Blanding af forskjellige Ana
themer, Billeder af private Personer, som mente at skylde 
Gudinden noget, fOl'di de stod i hen des Tjeneste (Skrivere, 
Arrhephorer, Prrestinder og andre), eller som havde vundet 
Sejre udenlands og opstillede deres egne Billeder (med Heste 
ell er til Hest) som Gaver til Gudinden eller maaske Billedet 
af en Sejrsgudinde til Minde, eller endelig Billeder af sel ve 
Gudinden, oprejste af fromme Borgere og Borgerinder som 
Tiende eller F0rstegr0de af deres Fortjeneste. At der virke
lig stod Athenebilleder paa disse Steder i Persertiden, frem
gaar tydelig nok af Pausanias's Ytring (I, 27, 7), at der i 

rerheden af Athena (Polias's) Tempel hl. a. ogsaa findes 
nogle "gamie Billeder af Athene, af hvilke der vel ikke er 
smeltet noget bart , men som dog ere noget svrel'tede og 
meget svage til at modstaa Slag; de ere blevne angrebne 
af llden den Gang (da Perseme erobrede Borgen)." Altsaa 
nogle Broncebilleder af Gudinden havde overlevet Branden; 
Marmorbillederne, som vare omstyrtede og s0nderslaaede 
og ikke kunde opstilles igjen, har man, som vi nu se, be
gravet i Jorden til Opfyldning af Grunden og derved ti 1-
lige frie for videre Vanhelligelse. 
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N ogle Bemrerkninger 

om Figurernes indbyrdes F orhold i Stil og Alder. 

Om man vil gaa iud paa den ovenfor fremsatte TydlJing 
af en Del af Figureroe som Gudefremstillinger. eller ikke, 
har i archa'ologisk Henseende langt mere at sige end i ren 
kunsthistorisk. Grrekernes Fremstilling af Gueleskikkelsen 
var jo ne top 1 Kunst som i Poesi saa fuldstrendig prreget af 
Bestrrebelsen for at skildre Guden som et Menneske. Dette 
Forhold maatte n0dvendig f0re til , at Fremstillingen af 
M enneskefiguren blev I{ unstens Hovedopgave; den mdle Be
vidsthed om at skabe h0jhellige Billeder af de himmelske 
Guder al'bejd er her Haand i Haanel meel den umiddelbare 
F0lelse for og Begejstring for Menneskeskikkelsens egen 
Skj0nhed 1). Hvilket alvorligt og samvittighedsfuldt Arbejde 
se vi ikke nedlagt i disse archaiske Figurer. Det er tillige 

let at se, at Kuostnerens Interesse langt mere frengsles 
af Legemsformen og de n0gne Dele end af Dragten . 

Det er altid en stOl' Tilfrerlsstillelse i det enkelte at 
kunne f01ge en Udviklingsgang, og naar Udviklingen, som i 
dette Tilfrelde, gaar mod den h0j este Blomstring, maa det 
10nne sig dobbelt, skulde man tro. Det vilde derfor v:;ere 
af Vigtighed nogenlunde at kunne ordne , hvad der hidtil 
foreligger. hvis en Tidsf01ge kan erkjendes. ligesom en Ud
vikling er umiskj endelig. Der er allerede fors0gsvis af 
andre opstillet en Rrekkef0lge af de hidtil bekj endte man d
li ge Figurer. i hvilke en Udvikling i Stil og Udf0relse er
kjendes. Tillige har Oollignon (Gaz. arch. 1886 S. 239) givet 
en Oversigt over dem efter deres geographiske Udbredelse 2). 

') Videre Udferelse af lignende Tanker er given af Jul. Lange, 
Forhandl. paa det ferste Philologmede S. 32; jfr. samme. Guder 
og Mennesker hos Homer, Nord. tid kro f. filol., N. R. V., . 132. 

2) I' &rTJ{.t. (;~X. 1887, 1. Rft. er en i A th e n fundet archaisk. negen 
mandlig Figur (Torso) afbildet. 
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For K vindefigurernes Vedkommende foreligger der srerlig 
med Hcnsyn til Stilen i Hovedorne et FOl'arbejde i Furt
wänglers Bemrerkninger om Hoveder af arcbaisk, attisk 
Kunst i Anledning af det sabouroffske, arcbaiske Mands
boved (Samml Sabouroff I, TvI. lIl-IV). bvol'i ban ser et 
af de reldste Fors0g i Gr::ekenland paa at levere et virke
ligt Portrret. 

.. Den oldattiske Kunsts Typer i Hovederne, bemrerker 
ban (Einleit. S. 4) , ere af overraskende Mangfoldigbed. 
Dog lade Grundtrrekkene af en constant Udvikling sig e1'
kjende. To store Gruppel' kunne fremfo1' alt skilles. Den 
~ldre heggel' Hovedeftertrykket paa Knokkelbygningen. 
Kj0det er magert, Munden t0l' og skarp, Hagen spids, 
0jnene flade og omgivne af en knap, smal, nreppe opb0jet 
Rand af Laagene ; for 0ret, som snart er stillet h0jt. snart 
temmelig lavt. el' iS3.:'r charakteristisk den lange, fuldstrendig 
som Flade behandlede og glat tilliggende nedre Lap; [laaret 
plejel' at behandles perlesnoragtig eller som en scbematisk 
h0lget Masse". Som Figurel' til Sammenligning udenfor 
Attika nrevner ban "Apollo" fra Tenea og Thera og den 
saakaldte Nike fra Delos. ., Lige overfor disse V rerker, 
fortsretter han, have de attiske dog nresten alle visse Ejen
dommelighedel' forud, som meget fordelagtigt adskille dem, 
navnlig en rigtigere Opfattelse af Benbygningen og et langt 
st0ITe Liv i Udtrykket, som undertiden naar en b0j Grad 
af lndividualitet; i det enkelte bemrerke vi navnlig, at 0jet 
ikke ligger saa belt fladt. men Brynenes Bue trreder frem, 
og den indre 0jenkrog er noget indsrenket". 80m Blomstrings
tid for denue Stil anser ban den f0I'ste Halvclel af G. Aarb., 
dog strakte den Big ogsaa ind i den anden Halvdel. Som 
clens Opbavsmrend ansel' ban den kretisk-da>Jaliske KUlIstner
skole. Til clenne Gruppe hen mod Slutningen henf0res saa 
det sabouroffske Hovet!; b\'ol'ved isrer anses for afgj0l'ende 
Dannelsen af 0jet og 0ret. Som beslrogtede V rerker, men 
noget reldre. anser ban Moschopboren fra Akropolis og det 
Rampin'ske Hoved (Mon. grecs. 187ti, PI. I, Rayet, mono de 
l'art ant. I 18), paa hvilket Bidste ,,0jne, Bryn, Munt! og 
0re ligne meget, men ere noget mindre naturlige og mere 
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gammeldags, navnlig viser 0jet sig noget fladere". Af lig
nende attiske Roveder, men ligeledes noget reldl'e, nrevner 
han det liile Roved, der er afbildet i Mitth. IV, Tv!. VI, 1, 
endvidere Hovedet af Sphinxen fra Spata (smst. Tv!. lIl), 
Reliefhovedet af Diskosbrereren og IIovedet paa Stelen Samm!. 
Saboul'off Tv1. Il; derpaa som noget senere Hovedet fra 
Eleusis 'ErpYjfL. dpl' 1883, TvI. 5. lJet sauouroffske Hoved 
giver han indenfor denne Gruppe en srerlig udviklet Stilling, 
,,0jenbrynenes Bue trreder kraf tig frem, 0je og 0re 
ere temmelig rigtig stillede , K inderne ere ikke saa 
skarpt begrrensede og magre som e11ers, men ogsaa langt 
fjrernede fra en belt kj0det Cbarakter. Men fremfol' alt 
har Hovedets A lmenudtryk noget fornemt-smukt og en har
monisk, livlig Friskhed. som vi eilers finde i den mere 
fuldendte Kunst". 

Den anelen Gruppe cbarakteriseres, efter Furtwänglers 
Ord, veel den fremberskende Betoning af det fulde, bl0de 
og saftige [<j0d; ,,0jnene springe frem, Laagene trrede ud 
og danne en kj0det Rand om 0jet, som imidlertid selv for 
det meste er ganske flac1t; Hagen er bred, Lreberne ere 
isrer svulmenc1e, 0ret er bru ket og uden bin tilliggende, 
lange Lap. Mangfoldige Overgange forbinde denne Gruppe 
med den foregaaende, saaIedes viser et ungdommeligt Por
trrethoved fra Athen (Mon. Grecs 1877, Nr. 0, jfr. Mitth. 
IV, S.77, 2, nu i Hr. C. Jacobsens Glyptothek i K.i0benhavn) 
vel alle va-sentlige Mrerker paa elen nye Stil i Behandlingen 
af Kj0det. 0rene, Haaret, men f01ger i Dannelsen af 0jnene 
endnu me t den reldre Tradition ". Som srerlig gode Ex
empler paa den nye Stil anf0res det bekjendte Athenahoved 
'ErpYjf1 .. dpl' 1883, Tvl. 4· [ovf. Nr. 34J, det lille i Mittb. VII, 
TvI. 9, 2 og IIovedet af den midterste Statue 'f,'rpYjfL' dp]. 

1883, Tv!. 8 [ovf. Nr. 16J Som beslregtede Exempler udenfor 
Athen fremha-ves et Hoved fra Olympia (Ausgi'. V, Tv!. 113), 
som I'igtignok efter Forf.'s egen Mening f0rst h01'el' til det 
5. Aarh., men navnlig paa Kypern i Sculptul'erne af den 
grreske Stil ligesom i Lilleasien paa det gamle Tempel i 
Ephesos; "Indflydelse fra den der betydelige ioniske Kunst
skole maa hin Stil i Attika, tilskrives, som synes at have 

1 
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vundet HelTed0mmet der i 2. I1alvdel af 6. Aarh. Af denne 
anden Gruppes Slutning fremgaar da lidt efter lidt hin 
skj0nne, rene attiske Stil fra Tiden veel 500, som vi beundre 
i Vrerker som det kvindelige Hoved 'E'fYJJ.L. dPX' 1883, Tv!. 6" 
[ovenfor Nr. 23]. 

Denne Classificering af de archaiske, attiske Figurer, 
som Furtwängler har fremsat, f0rend de nu fremkomne 
Kvindefigurer vare bekjendte. modificeres en Del ved disse; 
men de charakteristiske Kjendemrerker paa Grupperne, som 
af ham anf0res, fremtrrede ogsaa i de nye Figurer. som vi 
skulle se, om end Grupperne nreppe kunne fastholdes som 
to Udviklingstrin i Tid. 

Betragte vi i det f0lgende fornemmelig Akropolisngurerne. 
el' der et Punct som man f0rst maa gj0re sig klart, nemlig 
at de enkelte l( unstvrerker af dette forholdsvis betydelige 
Antal vistnok nreppe i Tid have ligget saa srerdeles langt 
fra hinanden. I 0jeblikket, bvor 0delreggelsen er fOl'egaaet, 
er naturligvis gammelt og nyt kastet mellem hinanden. 
Men de fieste Figul'er brere Prreget af at have vreret temme
lig nye, da de bleve 0delagte, ligesom de mange strerke 
Levninger af Farve, de mange sk0re Enkeltheder og ganske 
friske Overfiader, som ere bevarede paa fiere Figurer, tyde 
paa, at de ikke lrenge have vreret udsatte for Vind og Vejr, 
f0rend de ere blevne omstyrtede. Ligeledes h0re omtrent 
alle Indskrifterne til samme Classe for Skrifttrrekkenes Ved
kommende. Nogen strerk Udvikling i Stilen kunde man 
altsaa ikke vente, og Lighederne hos mange Figurer be
krrefte dette. Men paa den anden Side er der saa talrige 
Forskjelligheder, at vi ofte maa blive forundrede. Deis 
vidne disse om en rask Udvikling af Kunsten; men tillige 
ere Forskjellighederne af den Art, at det ligger nrer at 
antage, at ogsaa andre Factorer end Tidsforskjel have 
spillet med for at frembringe dette Resultat. Det synes i 
alt Fald rimeligt, at Stilforskjel for en Del kunde vrere en 
F01ge af, at fremmede Kunstneres Arbejder fandtes blandt 
de attiske, og et Vidnesbyrrl om den al'bejdende Kunstners 
fremmede Herkomst og den i hans Hjem l'aadende ejen
dommelige Skole. 
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Et ganske fremmed og fra de andre afvigende Hoved 
er saaIedes det i Mus d'Ath. Tvl. IX afbildede. En smal 
Hovedform med lav lsse uden det fremstaaende Mellem
ansigt, som er saa ejendommeligt for de andre HovetIer, 
og endelig det barnlig enfoldige Udtryk minder en Del om 
Hovedot af en archaisk mandlig Figur fra B0otien, som er 
afbildet i Bull de COrl'. HelI. X 1886, Tv1. IV. Klrodningens 
Behandling mintIer, som ovenfor sagt (Nr. 28 ovf.), om den 
paa Samo fundne Figur (Nr. 43 ovf.) og en af de sidst 
fundne paa Akropolis (Nr. 27 ovf. ). 

Sammenlignet meel dette er For kjellen meJlem de andre 
Hoveder ikke saa stor. Men indenfor disse nnde vi da Re
pra'sentanter for de te af Furtwängler sondrede Gruppel' 
og endda en tilstrrokkelig Mrongde af srorlige Forskjellig
heder og Vidnesbyrd om Udvikling I Modsrotning til den 
nrovnte afvigentIe Figur have de fleste andre en bredere 
Hovedform, lssen er h0j, Panden mere eller mindre hvrelvet 
og h0jere end hos hin, Kindpartiet er strerkere frem
trrodende nedenfor 0jnene. Men indenfor disse almindelige 
Grronser ses da Afvexlingen. 

Det trreffer sig saaIedes , at der blandt de typiske 
K vindefigurer med Klredningen greb en af clen srenkede 
venstre Haand er tre, hvis Hoveder ere bevarede, og som i 
St0rrelse ikke afvige meget fra hinanden , men som vi e 
h0jst oplysende Forskjelligheder i · Stil og Udferelse. Et 
Blik paa Tvl. II. IIJ- IV og VI i Mus. d'Ath. vil gjere dette 
tycleligt. Den sidst nrovnte (PI. VI, ovf. Nr. 1) afviger fra 
de to anrlre ved dr0jere Forhold, ved den tunge Overklrod
ning; men navnlig er Raaret for kjellig behandlet, For
haaret i grove, sneglehusformige Kreller, og Rrengelokkerne 
ere ganske firkantede. De andre have frigjort sig for det 
nresten plumpe og grove, som prreger hin Skikkelse, Hold
ningen er bleven friere, Linierne ere rundere, Klredningen 
lettere, Haaret behandlet ganske anderledes. Men betragter 
man A nsigtstrrekkene . saa viser Tv1. VI et fuldstrendig 
"attisk" IIoved, med den brede Pande og det strerke Under
ansigt, bvis Hage er bred og hvis Mund er fylclig (Nresen 
mangier), den anden Figur (Tv1. lIl- lV, ovf. Nr. 3) frem-
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viser derimod den belt forskjellige Type af Ansigtet, et 
mere ovalt Omrids, spids (temmelig lang) Nrese og spids, 
mager Rage. Den tredje Figur (Tvl. U, ovf. Nr. 2) har 
igjen det brede "attiske" Hoved. Gik man nu ud fra 
Hovedets Typus, vilde den paa Tvl. UI-IV afbildede Fi
gUl' h0re til Furtwänglers reldre Gruppe, derimod en Figur 
som Tvl. VI Vll're yngre. At dette ikke kan Vll're Tilfreldet, 
trol' jeg med Sikkerbed fremgaar af de Forskjelligbeder i 
Figurens og srerlig Haarets Behandling, som ovenfor ere be
r0rte . Rvorledes det kan VIPre, at vi hos den ene Figur 
(TvJ. UI-IV) have en helt anden Ansigtstype end hos de 
andre, kan maaske forklares paa liere Maader; men intet 
syues bel' at tale for en Aldersforskjel som mellem de to 
af den nrevnte Forfatter opstillede Grupper. Den afvigende 
Ausigtstype bos den omtalte Figur (Tvl. UI-IV) bar i det 
bele ikke noget Sldestykke blandt de andre bevarede kvin
delige Roveder og bar derved Krav paa srerlig Interesse. 
Der er en ikke lille Familielighed med .. Apollo fra Tenea". 
Med Figuren fra Thera, som i Athen srerlig tilbyder sig 
til Sammenligning, viser Kvindefigurens Hoved Slregtskab 
ikke blot i Ansigtstrrekkene, men ogsaa i Motivet for An
ordningen af Forhaaret, idet begges Frisure foran bestaar 
af smaa Lokker, der enue sneglehusformigt, saaledes at 
Spiralsnoningen paa hver Side af Pandens Midtlinie gaar i 
mod at Retning j Udferelsen er plumpere paa den manu
lige Figur og Lokkerne st~rre 

Fr. Stud niczka har (Jahrb. d. d. arch. Inst. H, 1 b7 
S. 135 ff.) henfert den ovenfor nrevnte lnd kriftbasis (G. I. 
Att. IV, 2, 373~1) med Kunstnernavnet Antenor til den i 
Mus. d'Ath. 'l'vl. VI afbildede ovf. Nr. 1) ovenfor omtalte 
Figur. SammenhIPugen med Fodstykket bevises efter hans 
Fremstilling af ü~lgende: til Hullet i Fodstykket foroven, 
hvol'i Plinthen af en Figur har vreret anbragt, men er han 
at Brudstykket af et Par colossale F0dder og af den til
h0rellde Plinth har passet ; dette Brudstykke, der er fundet 
tidligere, er meget slidt og forslaaet; af Tykkelsen af Plin
theu, der omtrent passoi' tIl Hnllets Dybue, samt af ct 
boret Hul i Plinthen, der er a, samme Tvrermaal som et 
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Jignende i Foelstykket mellem to Trrepl0kker, der tjente til 
Fastgj0relse del af Plintheu, !leIs af Pillens Skaft, slutter 
han, at dette Brudstykke hal' siddet i Fodstykket. At F0d
derne have h0rt til den store Figur, ser han deis af Maalene 
deIs af Levninger forpaa og bagpaa af en Fold, som skulde 
svare til Figurens, endelig af en af de smaa indridsede 
I{ red se. hvori de malede Blomsterornamenter paa Figuren 
ere anbragte. Efter !lette at d0mme 1) skulde Figuren vrere 
et Al'bejele af Antenor, den amme efter al Rimelighed, som 
havde gjort den f0rste Gruppe af Tyranmorderne, der blev 
bortf0rt af Perserne og siden erstattet med en anelen af Kri
tios og Nesiotes, medens den oprindelige Gruppe senere etter 
Alexander Erobring af Perserriget skulele vrere sendt til
bage. Studniczka kommer (S. 147) til den Slutning, at Sta
tuen skriver sig fra Tillen 540-530, hvortil Statuen "alter
thümliche Charakter" ogsaa anses for at pas e. Han giver 
dernrest en videre Udmaling af Antenors Ber0ring med for
mentlig samtidige I{unstnere og af Kun ten lndvandring 
fra looien over 0erne til Fa tlandet, som forel0big alt
sammen kun beror paa Formodninger. Naar han, som oven
for sagt, indr0mmer Statueus gammeldags Charakter, saa 
synes dermed ikke ret at stemme han Polemik S. 137 Not. 
7 mod en Ansrettelse af denne Figur i Spidsen for Rrekken 
som den reldste (Sophules i Mus. d'Ath. 2. Hft., S. 11 ) 

" Haarbehandlingen er - bort et fra Pandelokkerne, den 
for Flertallet frrlles, og Foldegivningen el' indenfor denne 
Typus ubestridelig den mest fremskredne'· . Det sidste el' 
virkelig ikke Tilfreldet, og Haarbehancllingen er ogsaa i det 
hele plumpere og ubehjrelpsommere end hos de fleste, 
I-Iaarmassen bagpaa fladere, bredere og lrengere; og Pande
lokkerne gaal' det virkelig ikke an at se bort fra, de erc. 
om Studniczka selv et andet Sted siger (S. 142), "afvigende 

fra alle de 0vrige Figurers Haarsretning af den CIa e". 
Figul'ens hele Charakter, hvor Bestrrebelsen for at give det 
imponerende , vreldige forener sig meel en stOl' Detail i 

I) Sammenheringen af Fedclerne med Statuen syues dog sikrere 
end Sammenberiugen af denne med Fodstykket. 
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Overfladens Ornamentering, tyder lige saa vel som den 
strerke Underarbejdning af I\la>dningens Folder mere paa 
en solid og flittig Kunstner fra den fins te Tid, bvor Mar
morblokken er ved at tage Magten fra Kunstneren, end 
paa en "fremskreden u, overlegnere Modellering, der kunde 
Drerme sig Broncefigurens Elegance. H9rer imidlertid Fi
guren, som Studniczka mener. til 540-530, saa bliver del' 
efter min FOl'mening Plads nok efter den Tid til de andre 
Figurer i de balvbundrede Aar, som ligge forud for 0de
la>ggelsen. Paa Tvl. 10 i lUevnte Tidskrift tiller Stud
Diczka Hovedet af Kvindestatuen sammen med Hovedet af 
Harmodios i Tyrandra'bernes Gruppe i Neapel, som de to 
(lervrerende sammenherende archaiske Figurer i Almindelig
bed kaldes. De to Hoveder ligne imidlertid, som FOl'fat
teren indr0mmer. slet ikke hinanden. Man véd jo heller 
ikke. om disse tatuer ere Tyrandrrebere, og i saa .Fald 
ikke, om de ere Copier efter den oprindelige Gruppe ell er 
den senere '). 

Paa de arcbaiske Kvindefigurer fra Akropolis er det 
runde Hoved med bred Pande den almindeligste Form, 
stll:'rkt fremtrredende f. Ex. paa den i , Eff71fJ-. apz. 1883 TvI. 
tl til venstre afbildede. Det fyldige U nderansigt og den 
brede Hage f01ger dermeel. En mere langagtig Hovedform 
fremtrreder dog ogsaa; foruden den ovennrevnte belt af
vigende Type (Mus. d'Ath. Tvl. 9 ) findes langagtig Form 
af Hovedet hos den som Xoanonfigur betegnede (smst. Tvl. 
10, ovf. Nr. 31) og bos er. ikke udgivet Statue (ovf. Nr. 21); 
Trrekkene ere tillige noget magrere, mere sluttede; Ud
trykket i Ansigtet er mere frejdigt. "Xoanonfiguren" 
h9rer nreppe til de reldre Figurer blandt disse ArbejJer 
uagtet den simple Klredning og st9tteagtige Form; Ansigtet 
er friere formet, det overleverede Smil er ligesom mere 
udhredt over hele Ansigtet. Haaret er mere naturalistisk 
behandlet; noget vist orientalsk i Trrekkene tror jeg ikke 

' ) Det var maaske muligt, at de vare virkelig archaiske Figurer. 
ikke Copierr 
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kan miskjendes hos denne saa vel om hos enkeJte ftndre 
archaiske Figurer 1). 

Vi naa fremdeles til de Figurer, som ogsaa af Furt
wängler beundres som Exempler paa den reneste atti ke 
Stil. Den fuldkomn este og - forholdsvis - frieste til 
reprmsenteres af de to Roveder, som ere afbild ede i Mus. 
d'Atb. Tv1. XIII og XIV (ovf. r. 23 og 22), af bvilke navn
lig det st0rre (Tv1. XIII) b0rer til de fortrinligste Frem
bringelser af arcbaisk Kun t. Det mindre Roved, Rom 
nmrmest h0rer til de runde. og hvi Kinder og Hage ere 
fyldige. er det frieste i Behandlingen ; Mundvigene ere 
nmsten trukne lint ned, aa at det smdvanlige Smil ikke 
dvmler paa de rf.lde Lreber, man savner det nresten ; dog 
er Ansigtet ikke alvorl igt, men det lyser ikke med den 
gamle HuId aligbed; 0jenbrynene ere lidt mere srenkede, 
Ragen lid t mindre fl'emstaaende end ho de andre, 0jnene 
lidt t0rre , Ejendommeligbeder, om vistnok have vreret helt 
moderne Tilsyneladelser i den archaiske Kun t (om Haarets 
og Klredningens Behandling findes Bemrerkninger ovenfor). 

Langt trrengere er Behandlingen af det st0rl'e Hoved 
(Tv1. XIII); alle Ejendommeligheder ved den a1'chaiske Figur
stil have vi her forenede, de smaa, ka1'pt indfattede 0jne, 
de hrevede 0jenb1'yn. clen fremstaaende Hage, Smilet, der 
lader Kinderne tr rede frem og M undens Linie1' forlrenges, 
og endelig Frisuren . Og dog el' det ikke som lndskrrenk
ninger eller Baand, at dis e Ejendommeligheder fl'Jles; det 
er med overlegen Sikkerhed Kunstneren tumlel' med disse 
Midler, og han for taal' med tor Finf01else at forlige dem 
med Kravene til en naturlig Form af Ansigtets enkeJte 
Dele ; det er, som Naturen selv b0jede sig villig under hans 
strrenge Lin ie1' for at forlene ban V rel'k den Trovrerdighed, 
som intet uden atursandhed giver. Hovedet Type er 
ikke af de runde; det er langagtigt, Panden lidt tilbage
vigende, Underansigtet forboldsvis smallere end paa de fleste 
Roveder, men dog kraftigt. 

1) Nogle spredte Bemool'kninger om Figurernes til ere tilfejede 
i Anmoorkninger ved Beskrive1sen af de enkelte Figurer. 

H 
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De to sidst nrovnte Hoveder ere udf0rligt behandlede 
af den talentfulde, unge Arcbreolog Fr. W i 11 ter (Jabrb. d. 
d. arcb. lnst. II, 1887, S. 216-233, Tvl. 13-14). Hans 
Angivelser om Farvelevningerne ere navnlig interessante for 
det yngre Hoveds (Bustes) Vedkommende (Mus. d'Atb. Tvl. 
XIV). Paa den kun i Farve udf0rte Underklrodning (paa 
venstre Bryst) ses for oven en dekoreret Bort, som yderst 
og inderst bar et ornamenteret Baand, der ikke mere er 
tydeligt, og i Midten en Stribe, som er smykket med Frem
stillingen af en Vroddekj0rsel, fire Vogne med deres 
lIeste ere fremstillede dels i Omrids, deIs belt farvede med 
en Tecbnik, der minder om de polycbrome Vasebilleders; 
meget af det saaiedes iagttagne kan nu kun opdages ved, 
at Marmoret bar lidt lysere Farve, bvor Malingen bar 
siddet. Samme Forfatter mener at kunne benf0re Figuren, 
hvortil dette yngre Hoved har b0rt, til den Ba is, bvori 
endnu det nederste af en Figur sidder (omtalt ovenfor S. 84) 
med Giverens Navn Euthydikos. Han slutter dette af Over
ensstemmelse i Stilen og St0rrelsen, og hans Antagelse kan 
bave nogen Sandsynligbed. Som ovenfor sagt, nndes i lnd
skriften ikke nogen Kunstners Navn angivet. 

H vad det roldre Hoved angaar (Mus. d' Atb. XlII), srotter 
ban det, vistnok rigtig, som hdt yngre end Flertallet af 
Akropolisfigurerne. og finder med god Ret tillige noget 
deri, som ikke rigtig passer ind mellem disse, nemlig en 
vis Fornembed, der snarere skulde berettige til en Sammen
ligning med det store Athenahoved fra det gamle Tempels 
Gavl; dog indr0mmer han store Forskjelligheder mellem 
disse t~. Winters ~Jening sigter vel blot paa det almin
delige, opb0jede Udtryk i de to Hoveder ikke paa Ansigts
formerne, der ere ganske forskjellige. 

Endelig har amme Forfatter begyndt en omfattende 
Maaling af Ansigtets Proportioner paa arcbaiske Hoveder 
og en Sammenligning af disse med Maalene paa senere, 
navnlig attiske Hoveder, og Resultaterne meddeles i en 
Tabel (anf. Sted 238 f.) . Han antager et roldre om end 
vaklende Proportionssystem for de reldste archaiske Figurer; 
det senere, mere strrengt gjennemf0rte attiske Proportions-
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schema (i Figurer som den saakaldte Theseus fra Parthe
nons 0stgavl) tror han at kunn e forfeJlge op gjennem de 
yngre af de archaiske Hoved er indtil Pisistratus's sidste 
Tyrannis. 

Dette er, som angivet i Overskriften, kun blevet Dogle 
Bemrerkninger om Figurernes Stil og Alder, en indgaaende 
Redegj~relse for Stiludviklingen ell er dog for de enkelte 
Trreks Behandling i de forskjellige Figurer I) kan her ikke 
forelregges, og dertil vilde kun et lamgere Ophold i Athen 
have kunnet give Stof. Tiden er maaske ej heller endnu 
kommen til at give en samlet Fr emstilling af Kunststilens 
Udvikling i den archaiske Tid; blive kommende Aars Ud
gravninger lige aa rige paa archaiske Kunstvrorker, som de 
sidste Aars have vreret, kan der blive meget at tilf0je og 
rette i de fo re10bige Anskuelser, som nu ere raad ende. 

Til en udt0mmende Oversigt over Kvindefigurens Frem
stilling i den archaiske Kunst foreligger - selv om man 
indskrrenkede ig til de plastiske Frembringelser - et over
vmldende stort Materiaie. Vi maatte foruden de store Fi
gurer, der naturligvis ere de vigtig te, og foruden en Del 
Relieffremstillinger medtage all e Fremstillin ger af Kvinder 

' ) Til Sammenligning af Figul'stilen i Kvindebovederne maatte 
medtages Spbinxfigurern e. hvoraf to ere fundne paa Akropolis 
(ndg. af P olites i 'ErpTJ,u. (:('X. 1883, S. 237 -244. Tvl. 12) og en 
i pata (Nilcbhötar i Mitth . d. d. arch. Inst. Athen , IV, 1 7H, 
Tvl. V-VI, S. 45-7 ). 

Et smukt Stof til Sammenligning, som ikke bavdes i Athen , 
er de reginetiske Gavlfigurel' navnlig for Athenes Vedkommende 
og maa ka endnu mere for det sammen med LEgineterne fundne 
kvindelige Hoved (Bl'unn, Beschreib. d. Glyptothek, J. Anf!. 1879, 

r. 74 k; Afste bning paa Charlotten borg), der ikke bal' bort til 
Gavlgrup perne. Forhaaret er paa dette Hoved lrengdebelget, 
ordnet i Midten i smaa sneglehusformige Kreller, bar Buklel' 
ved Siderne , ikke saa stiliserede som paa Atbenehovedet, 
mindende lidt om Akropolishovedet (Mus. d'Ath. Xill). Diadem 
om IIovedet; Baghaaret falder i frie Belgelinier. Hovedets Form 
er bl'edpandet. Ansigtet er mildt med tinere 'rrrek. Det gier 
Indtrykket af at vrere yngre end Akropolisfigurerne, hvilket 
stemmer med Brunns Anskuelse om de reginetiske Figurer:; 
Alder (8itz ungsber. d. bay. Akademie d. Wiss., 18(j7. I . 4, 
8. L05-4:t8). 

8* 
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i Kunstens sm aa Frembringelser i Bronce, Terracotta osv. 
Af Stoffet findes meget i Atben og paa Sicilien, bvor Mu
seerne i Palermo og Syrakus eje rige Skatte af TerracoUa
figurer, men meget er tillige spredt i Itali ens og Alverdens 
Museer. I (let n1este skulle vi, vresentlig ti l Oplysning af 
og Sammenligning meel de st0rre Figurer, betragtf' nogle 
af disse Gjenstande nll.'rmere; en fuldstrond igere Opregning 
eller Oversigt tilsigtes her slet ikke. 

Archaiske Kvindefigurer i Terracotta , Bronce 
og paa Mont er . 

1. Figurer af Terracotta. I sit Bill edv::e rk "Terra
cotten des Museums zu BerIin" udtaler Panof ka (S. 13) i 
Anledning af nogle faa deri afbildede, arcbaiske Terra
cottafigurer, at Bekjendtgj0relsen af Lerbilleder skaI tillige
med Vaser erstatte Mangelen af "Scbnitz- und Stein
bilder" fra den roldste Tid. Han tilf0jer, at "Pau anias's 
Dom (II, 4. 5) om Daedalos's V::erker, at der uagtet deres 
temmelig enfoldige Udseende dog bol' noget guddomm eligt 
i dem, det samme kan ogsaa finde Anvendelse paa disse 
l eloler. Deres gammeldags Oharakter, der r0ber sig saavel 
i Ansigtets Trrek som i de tret til Kroppen liggend e, srenkede 
Arme og til DeIs i F0dderne, der endnu ikke flytt es fra 
hinanden, henviser os til den reldst e Penode af gr resk 
Bill edkunst, bvor Gudebillederne af den samiske og oldatt iske 
Skole kun lid et adskilte sig fra den regyptiske Kunsts 
Billeder ". 

Mangelen af "Schnitz- und Steinbilder", som Panofka i 
1842 kunde beklage, er nu paa mange l'~'laad er afhj ulpen. 
idet talrige Billedhuggerarbejder af Sten og nogJe af Bronce 
fra den archaiske Tid nu staa til VOl' Tjeneste. Men Be
mre rkningen om det gode Supplement, som VOl' K undskab 
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om hin Tids plastiske Kunst faar ved Lerbillederne, gjrelder 
dog ligefuldt. 

Vi fremd rage i det felgende nogle af disse Figurer og 
de nyeste Anskuelser om dem, idet de samme Spergsmaal 
til Dels made os ved dem som ved de starre Figurer, nem
lig hvad de fremsti lle, og hvilket Formaal de have tjent; 
ligesom Analogier med Hensyn til Dragten og andre ydre 
Ting kunne hentes fra disse mindre Billeder. 

De archaiske Terracottafigurer have, efter hvad man 
kan slutte, haft en dobbelt Brug, idet de vre entlig have 
vawet anvendte deIs til Votivgaver , deIs ere blevne ned
lagte i Gravene. Til den ferste Slags here vel udelukkende 
de talrige paa Akropolis i Athen fundne Terracottafigurer 
(opbevarede i Akropolismuseet) . Det er, til Deis med be
varede Farver, enten siddende Kvindefigurer, hvoraf Hun
dreder ('I~''f1JIJ.. dpX' 18 6, S. 74) findes, eller staaende (som 
den ovenfor omtalte og afbildede) og desuden et srerdeles 
stort Antal af Hoveder alene. Ogsaa ved de allersidste 
Udgravninger ere nye fundne, staaende og siddende Figurer, 
de farste holdende en Frugt paa Bry tet med den ene og 
leftende Klredningen med den anden Haand (Petersen, 
Mitth . d. d. arch. lnst. Athen XII, 18 7, S. 144). Der kan 
nreppe vrere Tvivl om, at di se Figurer have vreret Votiv
gaver. 

Lignende store Fund af Terracottafigurer ere gjorte 
andet Steds 1); saaiedes ved Ag. Sostis (Tegea). Mil ch
h ö fel' omtaler disse U dgravninger og fremsretter en Del 
Bemrerkninger om Figurerne (Mitth. d. d. arch. lnst. Athen 
IV , S. 123- 176) , hvoraf vi her uddrage felgende . Alle 
Enkeltfigurer. han har set derfra, staaende og siddende ere 
kvindelige. Legernet hos de primitiveste ldoler er enten 
urretformig bredt eller valseformig rundet ~ de ere gjorte 
med Haanden. Men fra disse ere alle Udviklingstrin til 
den frie Kunst reprresenterede. Blandt Terracotterne af 

') Om Terracottafundene ved 'farent se P. W olters i Arch. Zeit. 
1882, 8. 285- 322 og A. I. Evans, Recent Discoveries of Taren
tine T erra- Cottas (J ournal of Hellenic Studie VII, 1886, S. 3 H.). 



118 

Overgangsstilen regner ban de tbronende Figurer til Gud
dommene og opfatter de staaende (og bevregede) mest som 
Prrestinder eller andre til Cultus b~rende Personer. Af de 
siddende Figurer brere, som en Undtagelse. nogle en Fugl. 
en bar de vel bevarede Attributer Blomsten og den runde 
Frugt. Den paa Brystet med spic1se Fingre lagte b~jre 
Haand bos mange Idoler tyder ligeledes sikkert paa det op
rindelige Symbol Blomsten, skj0nt det er udvisket ved den 
talrige Mangfoldiggj0relse. Et andet Attribut hos de sid
dende Figurer forklarer han som en Villranke, der holdes 
paa Skj~det med venstre Haand. Blandt de staaende Fi
gurer ere srerlig typiske Hydropborerne [vel ikke arcbaiske ?J. 
Mange af denne Art brere et lille Svin i Armen, mange en 
Krans i Haanden. Findestedet og den lange Rrekke af 
Votivgjenstande (ogsaa af Bronce) af helt forskjellig Alder 
tyder paa, at der her som ved analoge Massefund af Terra
cotter har vreret et Sted, hvorhen Votivgaver bragtes, naar 
der var for mange i Tempierne. At Votivgaverne her gjaldt 
de af Pausanias nrevnte (VIII, 53. 7) xap7rOlfópOI Beot, De 
meter og Kore, kan der ikke vrere Tvivl om , og derfor 
taler ogsaa efter Forfatterens Mening det af Kvinderne 
baarne Offersvin. 

I Sammenhreng hermed staar nrermest en Rrekke Terra
cotter af reldre Stil, som omtales af Furtwängler (Samml. 
Sabouroff I, Ind!. til Vaserne S. 15) og betegnes som thro
nende eller staaende Gudinder undertiden med Kalatbos 
paa Hovedet, de holde en Svane. som efter symbolske At
tributers Art er altfor lille og ogsaa kunde kaldes en Gaas; 
de haves saavel fra Grrekenland som Syditalien og Sicilien 
(Forf. giver en righoldig Fortegnelse over dem); han t re nker 
sig Aphrodite eller snarere Artemis fremstillet idem. 

F~rend vi gaa ind paa Tydningsfors~gene af disse Fi
gurer, vil det vrere rigtigst endnu at betragte Terracotta
figUl·erne fra Grave. F u r t w ä n g Ier giver med Hensyn til 
dem en Oversigt i Indledningen til Samml. Sabouroff II, 
S. 9 ff. I Grave fra den archaiske Periode, oplyser han, 
er det almindeligste og mest udbredte Billede en kvindelig 
Gudc1om, som altid fremtrreder fuldt beklrudt. Disse Fi-



119 

gurer forekomme overalt i samme Skikkelse, iS1.er thronende 
i fuldst1.endig Ro; undertiden gives der Figuren et Barn i 
Armen eller paa Skulderen, og hun betegnes derved som 
barneplejende; hyppig fremtrreder hun ogsaa staaende, i 
reldre Tid i raa, brretagtig Form, derpaa i sirlig, archaisk 
Kl a' dning, som hun gribor med den ene Haand. Af Attri
buter er en h0j Opsats paa Hovedet og en Blomst eller 
Frugt i Haanden Reglen. Vistnok, bemrerker Forf., bie v Jer 
paa forskjellige Steder tillagt denne Gudinde forskjellige 

avne . Dog finder han en umiskjendelig Enhen i dis e 
Guddommes Begreb, en Forestilling om en vis moderlig 
Aand, fra hv em Velsignelse og Frugtbarhed kom, tillige de 
d0des Beskytterinde. Det a lmindeligste avn var efter 
Furtwängler Formodning Demeter, efte r hvem de d0de i 

Attika skulle vreJ'e kaldte L1r;J1~Tpe/lil. Imidlertid kunde ogsaa, 
om fOrD0dent, Tilf0j el e af sre rlige Attributer ( om lEgic1en 
eller L0ven) betegne Guc1inden om Athene eller Kybele . 

Som en anden CIa se af Figurer fra grre ke Grave op
stiller samme Forfatter menneskeIige Figurer, som gj0re et 
eller andet, del' el' til Nytte eller G 1 rede fo r de d0de, og 
dertil regner han K vinder med Vandkrukke (Hydrophorer, 
ved mange er det tvivlsomt, om de ere fundne i Grave); 
de bringe V rec1sken til Drikoffer; unc1ertiden b1.ere de ogsaa 
et lill e Svin, det yndede Offerdyr til de underjordi ke. I 
amme Forstand maa ogsaa opfattes Pigerne med Frugt

skaal eller Kager, Epheber med Hane eller Lyre, hvis disse 

ere Ofre. 
r den sen e r e Tids Kun t finde, efter Furtwängler. 

blandt den strrenge Stils Pr0ver ikke mere den thronende 
Gudinde med Blom t i Haand eller uden Attribut; man 
individualiserer, som Forfatteren udtrykker sig, Gudebil
lederne, Artemis idder med et Raauyr paa Haanden og 
desuden undertiden med GranatrebJe. Kurotrophos med 
Barnet paa Skulderen hlivel' ogsaa anvendt for Aphrodite 
og Eros. Demeter ses staaende med Kalathos , SI0r og 
Cista eller med Svin. En staaende Gudinde, der griber 
Klredningen , og med Blom t, er yndet (findes ens paa Rho
uos, i Korinth og Italien). Hun brerer ogsaa Kalathos, men 
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optrreder dog mest uden den, og kunde del'fol' ogsaa regnes 
til de menneskeiige Figul'er med Votivgaver, da de blive 
behandlede ganske parallelt. De to Gruppel' gaa meget 
over i hinandeu. Ved Siden af Hydl'ophoren og Pigen med 
F rugtskaal staar en med Kande og Skaal , som bringer 
Dl'ikofret; eudvidere en Kvinde, der bringer en Trenie som 
Offer j Brugen af saadanne ved Gl'avcultus er bekjendt fra 
atti::;ke Lekyther. 

Som det fremgaar af disse efter Furtwängler og Milch
höfer meddelte Oversigter, er dct nesentlig de samme Fi
gurer, der findes i den archaiske Tids Grave, og som be
nyttes paa samme Tid som Votivgaver. Der viser sig til
lige ringe eller ingen kjendelig Forskjel mellem Gude- og 
Menneskefremstillingerne i den reldste Tid I) j baade blandt 
Votivfigurerne og Gl'avgaverne vil man erkjende saavel Gud
indel' som MenneskeI' , beskyttende Guddomme og ofrende 
Kvinder . Prrestindefigul'er, som Milchhöfer vilde finde i 
nogle af Figurerne, synes ikke vel at finde Plad som V 0-

t ivgaver (undtagen fra Prrestinderne selv), og i Gravene 
havde de vel endnu mindre noget at gjliJr e. I senere Tid 
blive Gudefigurerne ligesom i Kunstens stliJrre V rerker indi
viduali erede. Paa de sen e re Skikke med N edlregning af 
alle Slags Terracottafigurer (" Bohave") i Grave, hvorom 
talrige Fund i VOl' Tid brere Vidnesbyrd, skaI j eg ikke her 
komme indo 

For at give en bestemtere Forestilling om disse archaiske 
Figurer, gjennemgaa vi nrermere nogle i det flil lgende. Ved 
de talrige Figurer, der findes i Museer rundt om, er det i 
Reglen umuligt at sige, om de skrive sig fra Grave eller 
HeIligdomme. Derfor samies de her omtalte under et. 
Det er navnlig paa Sicilien, at en Mrengde archaiske Lel'-

1) At samme kvindelige figur benyttedes som Billede snart af 
en, snart af en anden Gudinde, paavises af M. Fränkel, 
Arch. Zeit. lR82, S. 26n- 268, hvor en mrerkelig Dedications
indskrift paa en af de Bredvanlige Biddende Gudindefigurer med 
Diadem meddelesj Figuren er fra Attika (nu i Berlins Mu
seum), og den indgravede al'chaiske Indskrift lyder (jtr. C. 1. 
AH IV, 2, 4228

) Al'rlO" á"i :fy/x/i" .9-~[xl(;T!1 d. v. s. r!1 'EXcl7:!1' 
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figurer af den Art, hel' tales om, ere fundne, og i Museerne 
i Palermo og Syrakus er et rigt Materiale deraf. Af dette, 
som jeg efter at have set de attiske Kvindefigul'er gjen
nemgik paa Stederne selv, henlede her Opmrerksomheden 

paa f01gende. 
I Museet i Palermo. I et Skab, hvori sammenfattes 

Stykker fra bele ~icilien uden nrermere bekjendt Finde teu, 
er opstillet en hel Rrekke Terracottastatuetter, der forestille 
Kvinder i den archaiske o ragt, brerende for st0rste Delen 

en Gris J som enten holdes med 
begge Hrender paa Brystet eller 
hrenger ned fra den ene Haand, 
fa tholdt ved Bagbenene. Dog ere 
ikke alle disse Figurer virkelig ar
cbaiske. den t0rste Del skriver ig 
fra en noget enere Tid. Den her 
(Fig. I ) af bildede (Museum nr. 72) 

svarer nre ten gan ke til den hos 
Kekulé, "die Terracotten Siciliens" 
(Text, Fig. 59 ) afbildede Figur. om 
man vil se, hrenger Overkl redningen 
!led fra begge Skuldre i de srodvan
lige Foldemasser og lader Under
klredningen paa Brystet ned ad bele 
Midten synlig; U nderklredningen er 
om Livet sammenholdt af et Brelte 
og hrenger helt ned til F0clderne og 
ud over d em paa Fod tykket ved 
Siderne; den er trukken langt op 
unuer Breitet, om her sidder uden-

Fig. 18. 

paa, og hrenger ned i en .tor Bugt indtil nedenfor 1{ nreerne. 
I Midten foran F0dderne er det nederste Parti samlet i et 
mangefoldet Lreg paa langs J). 

Den anelen Type (Nr. 54, omtr. 8 Tommer h0j) bolder 
med h0jre Haanel Gri en ned fora1l sig meel Dyrets HO\Ted 

') Ganske som denne Figur er Nr. '" (lidt mindre), r.71 (hvorai 
den nederste Del mangier) og r. 50 (fra Akre). 
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nedad; venstre Haand hviler paa Brystet. Khedningen er 

ganske som hos den forrige (Haaret ligger foran i to Lag 
med st.rerke Bugter). Fodstykket med F13dderne mangier. 
En archaisk Figur af samme Type er fra Selinunt (Skab 
mrk. Selinunt) 1). 

l de andre sen ere Figurer af denne Type varieres 
Klredoingen, Gri ens Stilling, Hovedsmykket 0 v. Muligvis 
11 13re Nr. 51 og G3, hvoI' Grisen hol des mere lige paa 
Brystet, og hvor Overklredningen helt synes at mangle, til 

den archaiske Periode. Nr. 75 med glat, tret luttende Klred
ning og Brelte med to Vedhreng paa Siclerne (Hoved og h. 

F od mangle) er mere "xoanonagtig" og ligner en Figur 
(Nr. 60) fra Akre; men de ere na-ppe ret gamle. 

To archaiske Terracottafigurer fra Sehnunt, som ikke 
hrere Grise, have srerlig Interesse paa Grund af Klredningen. 
Hos den f13rste (Hoved og v. Fod samt Underarmene mangle) 
drekker Overklmdningen hele Brystet og hrenger ved Armene 
ned i Fold(>masser. Fra Breltestedet ses Underklredningen, 
der gaar lige ned til F0dderne med et hredt glat Lreg ned 

foran paa Midten. En Terracottaform til lignende Figurer er 
fundet i Selinunt (Und erarmene blev srerskilt formede og paa

satte bagefter). Den anden Figur svarer i Dragt og Stilling 
t il de f13r t beskrevne Marmorflgurer fra Athen. Af I-Iaaret 
falde to Lokker ned paa hver Side, Overklredningen gaar 
skraat over Brystet (U nderklrerlningen er der utydelig), 

h13jre Haand ligger paa Brystet. venstre holder "Snippen" 
af Underkla-dningen ved venstre Laar. Overklredningen er 

trukken op i Midten foran og falder paa Siderne ned i de 
almindelige Foldemasser (orotr. 10 Tom. h13j) . - En lignende 
mindre Figur er sta-rkt medtagen. En tredje lignende 
Figur, en halv Alen h13j, er nmppe archaisk (Haaret paa 
Siderne mangier), dens Findested er mig ubekjendt. 

En siddende archaisk Figur fra Sehnunt holoer med 
h0jre Haand en Fugl paa Brystet. venstre hviler paa !(na-et 

I) Som Nr. M er ogsaa Nl'. fiO. men dobbelt saa stor. - Figurer 
af samme Type og vel fra samme Steder fin des ogsaa andet 
Steds, saaiedes en i Mentcabinettet i Wien (Skab XIII, I , B). 
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og er gjennemboret for at kunne holde nogetj Lokker r aa 

hver Side falde neel paa Klredniugen. del' fra Skuldrene 
falder lige ned paa hver Side med et Mellemrum foran, hvori 
Underklredningen har vreret synlig (Hovedet mangier ; Fi
gurens St0rrelse er som den anden fra Selinunt omtalte ) 1) . 
En lille al'chaisk Figur (Nr. 1654, fra axos paa Sici
lien) holder i h0jre [hand en lille Gjenstand (af Form om 
en Majskolb e) paa Bry tet, venstre hrenger ned og holder 
"Snippen " af Kl redningen. Overklredningen falder i Skraa
fold over Brystet, er tnlkken op i Midten nedenfor Brystet 
og falder i de redvanlige Foldemasser neel ved Siderne 
(F0c1derne mangle. H0jd en omtr. 51/2 Tomme). 

Endnu kan nrevnes et prregtigt archai k Terra,cottahoved 
lidt under naturl ig St0rrelse fra N axos (paa Sicilien) 2), dets 
Forhaal' er skilt i Mi(!ten og gaar i smukke og store B01ge
linier paa tvrers, det er str0get om bag 0ret og falder ned 
ved Halsen Sider. (Baandet om Hovedet er utydeligt, I se
haaret synes svagt foldet paa langs). Ansigtet er malt 
Trrekkent:l smukke, Hagen k1 0ftet. (Afbildet I\ekulé Tvl. VII 
Text S. 60 f. med Fig. 122). 

Ogsaa i Museet i S yrakus findes man ge archai ke 
Terracotter til Deis med noget afvigende Fremstillingcr. 
Fra Megara (Hyblaea) en temmelig tor Figur (11 Tommer) 
med h0jre Haand paa Brystet holdende mellem Pege- og 
Tommelfingeren en lille Gjen tand, som maaske er en Blomst. 
Ven tre Haand hrenger lige ned tret til Legemet. Af lig
nende Figurer holder en i venstre Haand en ringformig 
Gjenstand (Krans), en anden "Snippen" ar Kl red ningen '). 
Andre lignende ere nreppe archaiske . 

Med Fugl i h0jre lIaand ind mod Brystet finde fiere; 

' ) FIere Figurer fra senere Tid efterligne de archaiskes Dragt og 
laane hlotiver derfra eller modificere de g ivne. En Figur med 
en Krans, som holdes af begge Hrender foran . er afbildet 
hos Kekulé, Text Fig. 4, en anden regyptiserend e smst. Fig.34. 

2) Eu Gave til l'\Iuseet fra dets h a.itfor~iente og dygtige Directeur 
A. Salinas. 

sJ En saadan ogsaa i Berlins Museum, beteguet "Alterthümliche 
Aphrodite . Unteritalien" Nr. 521 . - En anden, r. 526, holder 
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det Fragment, paa hvilket Klredningen er bedst bevaret, 
mangier Hoved og Ben nedenfor Knreerne. To Lokker falde 
langt nert paa hver Side foran. Overklredningens Skraafold 
gaar fra h. Skulder over Brystet, og ved Siderne h renge de 
sredvanlige Foldemasser ned; Underklredningen er samlet af 
v. Haand i en .Snip" til venstre , til hvilken et bredt buet 
Lreg gaar hen fra midt paa Livet. H0jre Underarm (med 
Armring) er b0jet ind til Brystet, og Haanden brerer Fuglen. 

En st0rre, god archaisk Figur, nresten hel (c. 14 Tom., 
kun h. Underarm med l-Iaand og F0dderne mangle ) har 
Overklredningen paa sredvanlig Maade i Skraafold over 
Brystet og trukken op nedenfor dette i Midten (den synes 
dobbelt ), nedenfor den falder U nderklredningen lige ned 
med et bredt, glat Lreg foran neel ad Midten, og venstre 
Haan d hrenger ned langs Siden uden at holde Kl reduingen. 
Figuren har Baand om Hoveelet, ikke Diadem, som det 
synes Forhaaret er givet meel Lrengdefurer, og to mregtige 
Lokker falde ned paa hver Side paa Brystet. 

Ogsaa her (i Syrakus) findes et prregtigt archaisk Terra
cottahoved (Nr. ] 414: afbildet Kekulé Tv1. V) i ha 1 v nat. 
St0rrelse med Levninger af Maling 1). Desuden Fragmenter 
(deriblandt en Mrengde Hoveder) af andre archaiske Kvinde
figurer. 

Ved at gjennem10be den foregaaende Beskrivelse vil 
man have set Ligheder ogsaa 1 mange Enkeltheder med de 

med v. Haand en "Blomst" paa Brystet. hejre langs Kroppen. 
- Ligeledes i Berlin er en sterre. staaende Figur (c. 12 Tommer) 
fra Girgenti, bejre Underarm, som var rakt frem, mangler j 
venstre hrenger ned tret til Siden (Nr. 5(09). _ . Nl'. 7535 "Göttin 
sich entschleiernd. Orvieto", er bejst mrerkvrerdig j smuk ar
chaisk Stil. Nederste Halvdel mangleI'. -- Desuden nndes fiere 
at' de thr onende Kvindefigurer, som Furtwängler nrevnede i det 
oveofor aniert.e. 

' ) 1 Antiksamlingen i Belvedere i W i en node» et al'chaisk. kviode
ligt Terracottahoved i Legemssterrelse med Diadem, tre Lokker 
forao paa h ver Side . runde 0relokker og tilsyoeladende med 
en Snor om Halsen med en lilie Pryo.else i (Forhaaret ligger i 
parallele Lag i Midten og Bukier paa Siderne). E fter Angivelse 
paa Skabet ere Gjenstandene deri fra Grave pal!. Kypern. 
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store Figurer. en Bekra>ftelse paa clen udtalte Anslmelse, at 
l{ vindefigurens Frem tilling i den a' ldste Tid vrese ntlig holdt 
sig til de fas tslaaede Typer, der havde en overordentlig 
almindelig Udbredelse. E n Omstrendighed giver AnJec1ning 
til en almincleligere Bemrerkning. Det er ved Beskrivelsen 
a f disse sicili ke Terracotter fiere Gange nrevnet, at der 
mellem rent a rcbaiske Figurer ogsaa nndes mange. bvis 
Stil sikkert benviser dem ti l en enere Tid, men som i 
Motiver og Attributer paa mange Maader gjentage de tid
ligere givne. bvorved det viser sig, at Skikken, som var 
Anledning til lige Figurers Fremkomst, bar boldt sig lang 
Tid igjennem. Under saadanne Forhold iagttager man ofte, 
at det traditionelle har en Evne til at sl0ve Bevidstbeden 
om, bvad den vanemressige Handling egentlig betyder, og 
dette kan bave spillet en Rolle ved se nere Tiders Opfattelse 
og aa af Betydningen af saadanne Figurer som dem, her tales 
om. SIci.kken f0 lges stadig, men de 10jerlige, gammeldags 
Figurer skja'nker man maaske ikke mange Tanker, de 
mangfoldiggjordes rent mecbanisk i det uendelige i Le1'
Former, hvoraf nogle ere fundne. Den brave Giver gjorele 
sig maaske ikke Rede fo r, bvad Skikken egentlig bet0d; 
men han fulgte Skikken, som b0d a t indvie en kvinelelig Figur 
meel et Symbol i Raanden til den h0je Gudinele; hvad Fi
guren egentlig skulde sige, om det var Gudinelen ell er sig 
selv, man ofrede. tamkte man formodentlig slet ikke paa, 
ikke mere end nogen vel nu ta> uker paa, h vi s Hja'rter det 
egentlig er, de fromme Katholiker hrenge op til Guel 
Moders eller and res JEre i deres Kirker. Skikken meel de 
archaiske Figurer holdt sig. indtil man fandt dem uskj0nne 
og urimelige. og kun den rengstelige Samvittighed i slige 
Sager bevarede den gamle Skik saa la>ngc . 

Il. Figurer af Bronce. Det er i Sammenligning 
med Terracottangurerne kun faa a rchaiske Broncengurer 
af Kvinder. man bar. Af Athenestatuetter meel Hjrelm og 
Vaaben er en Del hevarede, saaIedes en fra Tegea med 
Indskrift ' .1vi{)rjXEv 7àNr;vrLfq. uden Giverens Navll (Röhl, Inscr. 
a nt. Nr. 4). Andre ere urevnte ovenfor ved Beskrive)sen af 

Akropolisngurerne. 
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Til de uvrobnede Marmorfigurer svare andre Statuetter. 
Et smukt Exemplar er fundet ved Udgravningeroe i Olympia 
og afbildet i Ausgr. zu Ol. lIl, Tvl. 24, <J, bvor den be
'kriveR saaiedes (Treu): "Statuette af en Gudinde i frem
skreden og fin archaisk Stil. Den rige. dobbelt mroander
sl1Jmmede Klredning viser paa Bagsiden af Figuren samme 
kileformige Udsnit af Peplos som foran. mellem hvis Snipper 
den trot til Legernet liggende Chiton bliver synlig. Det 
under Stephanen fremvreldeude Haar er bagpaa opbundet 
til en bred Tut. Fl1Jdderne og venstre Haand mangle. den 
hl1Jjre holder i nresten horizontal Retning den stavformede 
Rest af et Attribut, som jeg ikke véd at tyde sikkert (Fakkel? 
Artemis? efter Pausanias V, 15,7-8 befandt der sig i Nrer
heden af Findestedet for denne Statuette ikke mindre end 
tre Artemisaltre)". Figuren er funden i Nrerheden af Phil· 
ippeion og er 191/2 Centimeter hl1Jj. 

Fra samme Udgravninger skriver sig en anden lille 
Kvindefigur (afbildet samme Tavle Nr. 5); clen betegnes i 
Texten som "Statuette af en Gudinde i sl1Jjleagtig Stivhed 
og en langt mere gammeldags Stil end Nr. 4" ... "Haaret 
falder i en breel Masse. korsvis omslynget af et Baand, ned 
paa Ryggen; ... Hrendernes Gestus, af hvilke den venstre 
griber til det venstre Bryst. medens den hl1Jjre samler 
I\lredningens Foldemasse foran Skjl1Jdet, turde snarest fl1Jre 
til Benrevnelsen Aphrodite ". Furtwängler (Bronzefullde aus 
Olympia, Berl. Akad. Abhd!. 1879) omtaler denne som en 
"Aphroditestatuette" og anser Motivet for at vrere taget fra 
den phl1Jnikiske Gudinde. 

Enelnu gjl1Jres opmrerksom paa en Broncestatuette i 
Ml1Jntcabinettet i Wien (omtl'. n't Tom. hl1Jj) meel SIl1Jr 
over Hovedet, Klredningen holdt op af venstre Haand, hl1Jjre 
Haand fremstrakt, Fl1Jdderne meget lange; Klredningen med 
Skraafold over Brystet. Foruden denne virkelig archaiske 
Figur findes samme Steds nogle archaiserende smaa Bronce
figul'er. - I Be r1 ins Museum er en "Athena kämpend, 
Athen Akropolis 1872" i friere Stil, noget gammeldags 
Klredning (Nr. 6218), og en "Kanephore mit Weihinschrift 
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an Ath ena, Faestum ]879" i archaisk Klroc1ning (Nr. 7429); 
Hovedet mistrenkeligt. Om Figuren er talt ovenfor S. 96. 

lIl. Enc1nu kun nogle faa Bemrorkninger om de grroske 
M 0 nt ers Bidrag til Kundskaben om de archaiske Kvind e
figurer. Der ûndes meget faa hele Kvindefigurer paa ar
chaiske grroske M0nter. Dog kunne enkel te nrovnes, om 
tillige vise den srodvanlige Dragt. Paa de reldste M~mter 
fra Thaso med Frem tillingeu af Satyr og Kviode er Klred
ningen mindre tydelig. Man ser bestandig K vindens ve nstre 
Side, og da hun hviler paa Satyrens Arme, ses Haaret og 
Klredningen nedfaldende. Lokkerne, der ellers falde ned 
over Brystet, hronge her oed fra akken bagpaa, for det 
meste tydelig adskilte og perlesnorlignende, hos enkelte 
mere glat og ligesom udslagne. Af Klredningen ses en 
strammet Del som et Slag ud over venstre Skulder og 
Overarm ; det maa vrere en Del af Overklredningen, der 
her har drokket venstre Skulder. Fra Knreerne, om hvilke 
Satyrens h0jre Arm er slaaet. hrenger Klrodningen ned til 
F0dderne som et Skj0rt med tre, fire Lrengdefolder. Klrod
ningen er saa lang, at der hrenger Iige om et lille 81rob 
ned derfra bag Hrelene. (Hos en enkelt er Armring paa h. 
Arm s·ynlig. Lignende Fremstillinger paa Orreskiernes og 
Zaieliernes ~1 0nter fra Makedonien). 

Paa Nümter, som henf0res til Lete (Makedonien), ses 
K vindefiguren flygtende. forfulgt af Satyr. Hun ses forfra i 
strerkt L0b til venstre, men vendel' Hovedet om mod For
f0lgeren . Overklredningen (nrosten glat) falder i eo Bugt 
ned over ven tre Hof te og daJkker, som det synes, begge 
Skuldre og Arme til Albuen. Underklredningen stram mes 
mellem de staJrkt skrrevende Ben, og Folderne falde ned, 
en bredere i Midten og et Par paa hver Side. Lokkern e 
falde stiliserede og sondrede ned fra Nakken. Han griber 
hendes h0jre Haand og rrekker venstre hen mod hendes 
I-lage (P. Gardner, types of greek coins, pI. IIl, 1-2). 

Motivet i denne sidste Fremstilling minder om et ar
chai k Relief i Palermos Museum, som ikke synes meget 
bekjendt. Det er af Kalksten, omtr. tre Qvarter h0jt, og 
forestiller en flygtende K vinde, der f0lges af en beklredt 
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Mand, hvis venstre Haand har grebet hendes ve~stre Skulder 
bag om Ryggen. Hans h0j re Arm er afbrudt midt paa 
Overarmen, hans h0jre Ben mangier fra Kn reet nedad samt 
det nederste af Klredningen, hvis den har naaet lrengere 
end til Knreet. Paa Kvindefiguren mangier h. Fod og lidt 
af Benet; tre Lokker paa hver Side falde ned paa hend es 
Skuldre, en Skraafold gaar over Brystet fra ve n s t l' e Skulder . 
IGredningen, der er noget medtagen. gaar ned til over 
Anklen, en stOl' Foldemasse falder ned ved hendes venstre 
Side, ogsaa foran h. Ben ses en Del Folder. Hun er i 
strerkt L0b, Overkroppen ses en face, Benene fra Siden; 
hendes venstre Arm er bfJjet ind mod Livet, h0jre er l'e ttet 
bagud og ligger hen foran Y nglingens Krop. hvor hans 
h0j re Haand synes at have grebet hendes Arm eller Haand. 1) 

Fra en uvis By i Nordgrrekenland (tidligere henf0r t ti l 
Terone) haves en M0nt med to Kvinder, der IfJfte en Am 
phora. Diademet er angivet. Lokkerne falde stiliserede 
neel bagpaa. Overklredningen drekkeI' Bryst, Skuldre og 
Overarme og gaar, som det synes, ned i en Flig foran 
paa Kroppen, hos den ene Figur til h0jre, ho den anden 
til venstre. Underklredningen ses fo lderig mellem de et 
godt Skridt fra hinanden fjrernede Ben (P. Gardnel'. types 
of gr. coins, pI. lIl, 6). Selv paa noget yngre M0nter ses 
undertiden den archaiske Kvindedragt. f. Ex. paa en Tetra
drachme fra Himera (Gardner I. c., II, 18). 

Langt talrigere repra.senterede paa de archaiske M0nter 
end hele Figurer ere K vindehoveder. Det vilde vistnok 
l0nne sig at anstille en indgaaende Sammenligning mellem 
disse, ikke blot til Oplysning om Enkeltheder i Haarsretning 
og Hovedprydelser; men Figurstilen i Bovederne vilde sikkert 
have en Del Betydning til Sammenligning med den stn re 
Kunsts FremiJtillinger. Hvis vi havde sikre chronologiske 

') I MykonoB Museet (Nr. 6(; a) findes et Brudstykke af et ar
chaisk Relief, kun den nederste Del til h.ejre; derpaa. ses det 
nederste af et Alter. !:lom det syneR, hen til hvi lket en Figul' i 
lang Klredning (Kvinde?) iler. af hvilken kun det nederste er 
tilbage indtil lidt over Knreerne. 
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Bestemmei er for de arcbai ke M0nter, kunde vi derfra 
bente lignende Bestemmelser for tatuer og andre V rerker' 
det bave vi imidlertid saa godt som ikke, og kun de geo
grapbiske Holdepuncter vilde lllulig kunne yde nogen Hjrelp. 
En Enkeltbed kan bel' maaske nrev ne. Paa Korinths ar
chaiske M~mter. hvor den sredvanlige Type er et hjrelm
kl redt Athenehoved paa M0nteo ene ide og en taaende 
Pegasos paa den allden. ses og aa i Steden for det bjrelm
klredte Hoved et K vindehoved med tephane eller Oiadem 
uden Hjrelm , Baghaaret er lagt op -Form i Nakken , 
Forhaaret sredvalllig met! en st0rre Bugt i Tindingen, Perle
baand om Halsen . ogle bave kaldt det for Aphrodite. 
ligesom paa sen ere kOl'iuthiske M 0nter et I< vindehoved paa 
Dracbmerne betegne om tilh0rende clenue Gudinde; man 
kunde maa ke og aa tronke paa en uvrebnet Atbene. (Om 
vingede Fignrer paa arcbaiske M0nter se Peter en, arch. 
Nikebilder, Mitth. d. d. arch. lnst. Atben XI, 392 ff.) . 



A r~umentum. 

(Pal'ticula J.) Des c I' i P t i 0 statual'um mulierum antiqnis
simae artis Graecorum additis locis librorum, ubi statuarum 
imagines, quae editae sunt, reperiuntul'. I. Statuae i 0 a rc e 
A the naru m rep~rtae (p.5-42). 10 11. 2 (Mus. d'Ath. tab. II) 
ft nnotandum est deesse "meoiscum" et posteriorem part~m COI'

poris consulto excisam esse, quibus rebus indicari videtul', sta
tuam vicinam muro sub teoto positftDl fuisse. Figuris 1 et 2 
adumbratae sunt statuae truncatae minores, similes iis, quae in 
libro, qui inscribitur Les Musées d' Athènes t ab . Il, lIL, VI editae 
sunt. Eandem fel'e vestis dispositionem quam majores stll.tulle 
habet fictilis 6gura picta, in arce cum aliis paribus repertll, cujus 
imaginem exhibet fig, 3. Statua, cnjus oondum imago edita est, 
figura 4 exprimitur. Fig. 5 statuae ejusdem cujus Mus. d'Ath. 
tab . V imago est ; fig. 6 eandem statuam avel'sam ostendit. F ig. 
7, 9, 10, 12 vestimenti partes statuarum, fig . 8, 14, 16 statuas 
truncatas adumbrant. Fig. 11 comam ostendit in tergum relap
sam ejus statuae, cujus pm·tis superstitis imago exstat in Mus. 
d' Ath. tab. XIV. Fig. 13 avers a imago statu~e partis adum· 
bratur, cujus in Mus. d'Ath. tab. IX imago oris sinusque invenitnr. 
Fig. 15 statullm eandem quam Mus. d'Ath. tab. X, tab. I nostra 
eandem quam illius libri tab. XIII, tab. II nostra eandem quam 
iIlius tab. III et IV repraesentant. Sub n. 4, 24. 27, 29 descl'i. 
buntllr quattuor statuae, quae nondum imaginibus expressae di
v\)lgatae sunt, vere anni 1887 in arce repel'tae, p. 36 -39 
fragmenta mioom statuarum asservata io museo arcis Athenarum. 
Il. Statuae Deli, Eleusine, nliis locis Grn eciae J'epertlle 
(p. 42-59). In fragmento statuae n. 51 Deli repel'to (ab 
Furtwänglero, Arch. Zt. 1882 p. 326 descripto) velaminis pnrtem 
de capite pendentem manus sinistl'a in pectol'e comprehensam 

teuere videtul'. 
(ParticuIa IJ.) De veste muli e bri, quae in statuis 

ant iquissimis deprehenditul' (p. 63-69). Proponitur conjectura, 
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alterum genus vesti1l1enti, quod in statuis, qune mmus apto no
mine "xoana" appellantur (fig. 15), invenimus, dOl'i ca m ilIam 
vestem fuiss e ab Herodoto (V, 87) toti Graeciae a priocipio tri· 
butam, eandem qua indutae sunt si quae mulieres in antiquis
simis vasis fictilibus pinguntur, simileruque ei, qua Herodoti 
tempore mulieres Corinthi utebaotur. Alterum genus vl'stitus 
aruplioris c,t peplo ornati (tab. II) ion ic am vestem fuis e ab 
Asia (Carin) oriundam Homeroque notam veri simile est. ----, ·De 
more tradito sculptorum Hl pnrtibus vestimenti (maxime in 
inferiore parte tunicae) tmctalldis ab natura et genere 1l1atel"iae 
satis abhonente exponitur et seutentia Furtwäogleri (Mitth. lnst. 
Ath. VI p. 179 s.) confirmatnl". 

Quaru1l1 mulierum imagilles dis dedicatae fueri.nt 
(p . 70-104). Expositis rationibus , quibus imagioes expres~ae 

sillgulorum hominum antiquissimae arti alienae fnisse videantur, 
in transcursu statuae virorum antiquissimae commemorantul'., ex 
quibus quae hominis statm'am excedunt vix hominum imagines 
fuisse videntur V"elut colossus Naxiorum, cujus fragm enta Deli 
sunt (p. 74 not. descripta). Enumeratis autem conjecturis ab 
aliis ad illustrandas mulierum ima.gines propositis duae maxime 
res animadvertendae perhihentul", primum tantnm different;ia.m 
statuarum esse mugnitudine, aliis rebus, ut personas ejusdem 
generis omnes repraesentare nequeant, deinde magnitudinem 'Offi

plurium stl\tuarum sine dubio magis a ptam figut"Ïs dearum quam 
mulierum esse. Dearum vero simulacra illis temporibus aJiter 
ficta esse atque postea antiquissima monumenta testantur . velut 
iu anaglyphis Selinullte effossis Junonis et Diallae (fig. 17, et 
Minervae P ersei adjutricis) figurae. Jam vero inscriptiones cle
dicatoriae una cum statuis in ar ce Athenarum repertae (C. 1. A. 
IV, 2 p. 79-103) aut llUllum deum aut Minervam nominant, 
donatorum nomina, interdum quaestum eorum indicant et cau
sa.m donatlonis (liêxáTTJY, d7W.PXY;V) , geuus doni saepe signi
ficant (IJro.),fLa., semel .. pmoo/axov), artificum nomina memoriae 
tra.dullt. Hominum figuras deae arcis consecratas fuisse j am 
apparebat ex scribarum statuis ibi repertis (Furtwängler, 1. c.) I), 

\) Ad statuam truncatalll viri long a veste induti, quae in arce 
reperta est, fortasse pertinet caput , quod in museo arcis in 
aula VI, armar. 1, pluto summi num. 323 asservatur, pede qua 
ibid. arm. 4, pluto 3, num. 3. 
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et vad simile est., minol'es statuas magna ex parie imagines 
pl'ivatal'um SStl veillt eal'um, quae 8rt'hephol'i l~ t c811ephori 
appellabaniul', sacerdotuID, alial'um feminlll'um j neque minus vel'i 
simile SBt, statuas Minel'\'ae marmoreas in al'i:e non defuissc, 
qualss Pau8anias (I, 27, 7) aeneas commemorat, Q1.1are inter 
majóres slatuas figllrae Minel'vae qUllel'elldae videntur, et fiel'i 
potest, ut communes illlle, ut ita dicam, femin81'um imagines 1111-

tiqui simae artis ab dearum personis non IIlienlle fuel'illt, et Mi
nel'va inel'mis op J'um magistl'l\ repl'aesentata sit figuris nostris 
Ilon dissimilibu, Reliquiae igitm' statuarum in aree reperlao, 
qnae 1Il0llUllleutu p l'aeclara su nt artis jam illo t.empore studiosi s
sime factitatae, pel'mixta temere anathp,mata varia ostendunl, 
quae fuerunt aut imagines privatol'um hominum deae obuoxiorum, 
ve)ut seribal'llm, BllcerdotulD, muli rulD quoque, aut eorum, 'lui 
in iudis externis vioerant suaBque illlagineB cum equis vel Vie
toriae fig lll'am collocl\verant, aut simuiaera dene ab civibllS pi is 
dedioata ex decumie vel primitiis 'luaestus eorUl,', 

De arte et aetate figurarum (p. 105-116), maxime 
de en pitnm varietate. Figul'a illa (Mus, d'Ath. tl1b, VI ), quam 
Antenoris no mine dignam judicavit Studniezka (Jahl'b. d. lnst, 11 
p, 135), ceteras fere quae in aree repertae sunt aetate superal'e, 
omnium autem aetates vix quinquaginta annol'um spatium E'xcede l'e 
videntul'; differentiam vero artis figurarum plLl'tim tempOI'i rartim 

patriae diver itnti artifieum deberi vel'i simile est, 
Figul'Re mIllierum fictiies, /leneae comparautur et quae 

i 11 11 U lU mi s antiquissimi temporis mulierum imagines inveniulltur 
(p. 116-129), 



TavJe n 



Bekj end tgj0relse. 

Ministeriet for Kirke- og Undel'visl1il1gsvresenet har under 12te April 
1855 og 27cle Juni 1878 bifaldet f~lgencle Bestemmelser til Or

dens Opretboldelse ved det offentlige Forsvar af Afhandlingel' fol' 
Erhvervelsen af akademiske Grader, l1emlig: 

1. Forsvarsbandlingen styres af Fakultetets Dekallus eller af en 
anden dtl rtil af F akultetet udnrevnt Professor. Styreren give r 
Ordet og paaser, at Handlingen foregaar paa en vrerdig Maade; 
ban kan paa.lregge en Opponent at opbS'll'e og i forn S'ldent F atd 
afbryd e Bandlingen. Styreren deltager ikke selv i Dispu. 
tationel1. FOI'uden de officielle Opponenter ere de Meellemmer 
af Fakultetet, under bvis Videnskabs Fag Disputatsens lEIDne 
hÇ:irer, og som ej have lovligt Forfald, pligtige til at overvrere 
Forsvarsbandlingen. 

2. Berettigede til at optrrede som Opponente!' ere ordentligvis 
kun akademi. ke Borgere, uden Hensyn til Livsstilling, samt 
Kandidaterne fra det polytekniske Il1stitllt og det forrige ki
rurgiske Akademi. Andre, som S'lnske at opponere, maa derom 
forud benvende ig til vedkommende Fakultet. 

3. De, som ville oppol1el'e, have at melde ig hos F akultetets Dekanus 
indell Begyndels n af Handlingen; dog kan Styreren ogsaa give 
Tilladelse under selve Handlingen, men uden at betage dem, 
som tidligere bave melc1t sig, Forretten. 

4 . Der tilstaas ordentligvis hver af Opponenterne ex officio 1112 Time 
og bver Opponent ex auditol'ÎO 8/. Time, derunder indbefattet 
den Tid , Doktoranden behÇ:iver til at give Svar; dog kan 
Styreren, forsaavidt Bom Antallet af de anmeldte Opponenter 
t illader det, tilstaa en lrengere Tid. Hele Handlingen man, 
ikke vare over 6 Timer. 

5. F Ol'anfS'lrte Bestemmelser skulle indtil videre t rykte medf~lge 

enhver Disputats. 

Dette bekjendtgj,3res her ved til Efterretning for alle Vedkommende. 

KO'D.sistorium, den 3dje J uH 1878. 

C. Holten. 
(L. S.) 

Goos. 


