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En romersk statyett, funnen i svensk jord.

Af

Henrik Schuck.

Den omkring fotshöga bronsstatyett, hvilken afbildas här nedan 
tig. 1, påträffades 1837 af en dräng under pågående höstarbete på 
Osby bys egor i Gräsgårds socken på Oland. Fyndet liembjöds till 
staten och inlöstes tor en summa af 13 Rdr. och 16 sk. hko. af Vitt. 
Hist. och Ant. Akademiens egna medel. I ett utlåtande, uppläst 
den 7 nov. s. å., yttrade sig B. E. Hildebrand om det gjorda fyn
dets betydelse (se Vitt. Hist. och Ant. Åhod. Handl. B. XVI, s. 
348 fT.).

Arbetet säges vara »utfördt i en vacker stil, fastän icke med 
synnerlig stor konstskicklighet» — ett omdöme, hvars förra del 
visserligen synes strida mot det mindre lyckade träsnitt, som här 
meddelas, men som sjelfva statyetten icke jäfvar. Hildebrand anser 
fyndet tillhöra en tid, »då konsten ännu ej råkat i förfall, då sma
ken åtminstone ännu ej hade upphört att bilda sig efter de höga 
mönster från konstens skönaste period». Deremot är han icke säker, 
hvilken mytologisk eller historisk person, denna figur föreställer. 
»Vid första påseendet — heter det — tror man sig igenkänna en 
Juno, hufvudsakligen på grund af det diadem, hvarmed gudarnes 
drottning plägade utmärkas», men »i trots af diademet tyckes ansig- 
tets och kroppens vekhet gifva anledning att betvifla den junoniska 
högheten och tyckes snarare förråda en Venus än Jupiters stränga 
maka.» En »utmärkt konstkännare», för hvilken statyetten upp
visats, hade ansett den likaväl kunna vara en Victoria, men mot 
denna mening stred enligt Hildebrand det faktum, att hon i så fall 
skulle hafva hållit segerkransen i den venstra handen. Sjelf anser 
Hildebrand statyetten föreställa hvarken Juno, Venus eller Victoria, 
utan en romersk kejsarinna, och han påpekar här den bekanta seden
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att afbilda den kejserliga familjens medlemmar såsom gudar och 
gudinnor. »Sålunda — fortsätter lian — förekommer på ett af 
Antonini Pii gemåls, Faustina den äldres, mynt kejsarinnan fore- 
stäld såsom Venus med omskrift Veneri Augusta. Jag anför så 
mycket heldre detta exempel, som jag just af ett sådant mynt

Fig. 1. Romersk bron sstaty elt, Venus; 
funnen på Oland. Nu i Statens 

Historiska Museum.

Fig. 2. Marmorstaty, Venus; 
funnen vid Frejus. Nu 

i Louvren.

föranleddes till den framstälda gissningen, emedan Agurén på 
myntet är en fullkomligen trogen afbild af den funna statyen; den 
enda lilla obetydliga skillnaden är, att gudinnan på myntet hvilar 
på venstra i stället för på högra benet [jmf. Cohen II, s. 452]. 
Huruvida hon på myntet bär diadem, kan i anseende till den an- 
frätning, ytan lidit, ej afgöras.»
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Statyetten föreställer således enligt Hildebrand en kejsarinna 
såsom Venus Augusta, men hvilken? Hårklädseln anses af Hilde
brand häntyda på Faustina d. y. eller klien Veri gemål Lucilla. 
Men så vidt jag kan erinra mig de i italienska samlingar alls ej 
ovanliga porträttbysterna af dessa kejsarinnor, hafva deras anlets
drag icke någon likhet med den öländska statyettens, och öfver
hufvud taget gör denna icke intryck af ett porträtt. Dragen erbjuda 
i stället en viss likhet med den grekiska kvinnotypen — något som 
dock ej synes å det här meddelade träsnittet. Ej heller torde ro
merska porträtt statyetter hafva varit synnerligen vanliga. Det neapo
litanska museet, hvilket väl eger den förnämsta samling af antika 
bronsstatyetter, som finnes utanför Grekland, har så vidt jag vet ej 
en enda romersk porträttstatyett. Visserligen är det sant, att den 
omständigheten, att figurens båda bröst äro täckta af tunikan, hän- 
tyder på ett porträtt och ej på en bild af skönhetsgudinnan, men 
detta förhållande torde kunna förklaras genom den romerske kopi
stens bristande stilkänsla; han kan ju lätt hafva sammanblandat 
kejsarinnebilderna och Venusstatyerna.

Frånser man B. E. Hildebrands här refererade uppsats, före
komma endast spridda uttalanden om den lilla statyetten. Wiberg 
{De klassiska folkens förbindelse med norden, sid. 53. Sthlm 1868) 
upptager den såsom »en bronsstaty, sannolikt af Faustina jun.» 
I första delen af Sveriges historia (H. Linnströms förlag 1877, sid. 
184) omnämner Montelius statyetten och anser den föreställa »den 
romerska gudinnan Juno.» Samma uppgift upprepas i den på tyska 
utgifva beskrifningen öfver Statens historiska museum.

Denna senast uttalade åsigt, som på grund af statyens likhet 
med flera bekanta Junobilder förefaller ganska antaglig, kan dock 
ej vara riktig. Statyetten föreställer verkligen, såsom B. E. Hilde
brand förmodat, en Venus, och den är en kopia eller rättare en 
modifikation af en under antiken högeligen populär bild af skön
hetsgudinnan. Denna typ — den ogördlade Aphrodite, som med 
ena handen lyfter en flik af sin mantel — återfinnes hos en mängd 
marmorstatyer, de flesta i kroppsstorlek. I Gazette Archéologique1 
för 1887 uppräknar Reina eli ända till 58 statyer och statyetter, 
och i La Nécropole de Myrina I, 310 (1888) ökas listan ytterligare,

1 Af Reinachs katalog, som jag först efter affattandet af denna uppsats 
fått se, finner jag, att lian redan före mig uppmärksammat den lilla 
statyetten i Stockholm.



EN ROMERSK STATYETT, FUNNEN I SVENSK JORD. 241

hvarjemte hilden förekommer på jemmer, mynt och reliefer. Den 
mest bekanta torde vara den f. n. i Louvren uppstälda staty, hvilken 
troligen 1650 påträffades vid Fréjus. Den afbildas här såsom fig. 2.

JemfÖr man de båda här återgifva hildema, finner man lätt, 
att de utgöra obetydligt varierande modifikationer af samma typ. 
Gudinnan är klädd i en ogördlad tunika utan ärmar af ett lätt, 
genomskinligt tyg, hvilket smyger sig till kroppen, så att dennas 
former lysa igenom det tunna stoffet. I den ena handen håller hon 
ett äpple (förloradt hos den svenska statyetten), och med den andra 
lyfter hon en flik af en öfver rygg och axlar hängande mantel. 
Detta grundmotiv hiet' under den romerska tiden underkastadt flera 
variationer. Så märker man, att den franska statyens venstra bröst 
är bart, under det att den svenska statyettens båda bröst äro täckta 
af tunikan. Men denna sistnämda afvikelse från grundmotivet är 
icke enastående. På ett af kejsarinnan Sabinas mynt ser man 
samma staty med en gördlad tunika, som betäcker båda brösten 
(Fröhner, Notice de la Sculpture antigue I 167, Paris 1875). På 
ett annat mynt af samma kejsarinna (Visconti, Pio Clementine) 
III Folio C 2) ser nian samma staty likaledes med båda brösten 
betäckta; likaså på mynt af Magnia Urbica och Valeria (Cohen V 
Pl. XI och Pl. XVI). En annan olikhet är, att kroppstyngden hos 
den franska statyen hvilar på det venstra benet, under det att det 
högra är lätt krökt; hos den svenska är förhållandet omvändt. 
Men äfven härtill finnas motstycken. En i Villa Albani uppstäld 
staty (C lar a c 568 C) visar oss samma variation af typen. Manteln 
lyftes visserligen från venster skuldra, men kroppstyngden hvilar 
ej på venster, utan på höger ben; likheten ökas ännu mer deraf, 
att äfven den romerska statyens båda bröst äro betäckta. En tredje 
olikhet är deli svenska statyettens diadem. Nu är det visserligen sant, 
att ingen af de bevarade marmorstatyerna eger ett hufvud, som nied 
full säkerhet hört samman nied torson, men sannolikt Ilar gudinnans 
hufvud haft det utseende, soia den i Fréjus funna statyen utvisar. 
Diademet är nied säkerhet ett tillägg af den senromerske kopisten 
och möjligen beroende på typens omdaning till Venus Victrix. Ett 
dylikt diadem finnes äfven på några af de afbildningar af denna 
staty, som förekomma på romerska mynt, exempelvis Magnia Ur- 
bicas, och på en i Mindre Asien funnen bronsstatyett af ungefär 
samma storlek som den svenska (afbildad i Gazette Archéologique 
1885, pl. 11). Variationerna äro således, sorn man ser, föga lie
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tydande och tillhöra ingalunda den svenska statyetten ensam. Vi 
hafva derför ali rätt att betrakta denna senare såsom en något fritt 
behandlad kopia af ett bland antikens mest populära skulpturverk.

Hvad forestälde då denna ryktbara, nu förlorade staty, och till 
hvilken tid böra vi hänföra den? Den törsta frågan förefaller jem
förelsevis lätt att besvara. Redan bröderna Zanetti (Pelle An
nelie Statue II, pl. XIV, 1740) och efter dem Vis conti (Museo Pio 
Clementine) III, p. 8) samt K. O. Miiller (Handbuch der Archceologie 
der Kunst, § 376, 3) m. fl. påpekade, att statyen i fråga fanns af- 
bildad på Sabinas mynt med omskriften Venus Genetrix. Denna 
Venus Genetrix ansågs af Muller vara identisk med en af Elinius 
omtalad staty, hvilken förfärdigats af Caisars samtida, den grekisk
romerske bildhuggaren Arkesilaos. 1 Enligt hvad Appianus berättar 
(Wissö wa, de Veneris Simulacris romanis p. 23) hade C assar tore 
slaget vid Pharsalos lofvat att, derest han segrade, inviga ett tem
pel åt Venus Victrix. Då han vunnit slaget, ändrade han så till 
vida sitt löfte, att han på forum Canaris reste ett tempel, ej åt 
Venus Victrix, utan åt Venus Genetrix, den juliska ättens förmodade 
stammoder. Förfärdigandet af tempelbilden uppdrog han åt Arke
silaos, en konstnär, af hvilken för öfrigt intet arbete bevarats — 
hvarken i original eller kopia — och hvars stil vi således ej känna,

Aro nu de förut omtalade statyerna kopior af denna i Venus 
Genetrix’ tempel uppstälda bild? Så ansågs länge, till dess att 
Reifferscheid (Annali 1863), Kekulé {Arch. epigr. Mitth. aus 
Oesterreich III) och Wissö wa (ant', arb.) uppträdde mot denna åsigt. 
Annu i den andra upplagan (1870) af sin bekanta Geschichte der 
griechischen Plastik (II, p. 350) vidhåller Overbeck Mullers ofvan- 
nämda mening, som i senare tid äfven accepterats af Charles 
Waldstein i en illa skrifven uppsats {Pasiteles and Arkesilaos, 
införd i The American Journal of Archceology 1887) och — i en form, 
för hvilken strax skall redogöras — af B er no ulli i dennes mono
grafi Aphrodite (Leipzig 1873).

Det är visserligen sant, att Arkesilaos skapat en Venus Gene
trix och att en bild med denna omskrift förekommer å romerska 
mynt, men någon beviskraft för de båda bildernas identitet skulle 
dessa omständigheter ega, endast så vida detta namn (Venus Ge-

1 Ab hoc faetam Venerem Genetricem in föro Csesaris, et priusquam 
absolveretur festinatione dedicandi positam (H. N. XXXV 156).
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netrix) å myntet tillädes en oell samina figur. Men så är inga
lunda förhållandet. Wissowa (ant. arli. s. 27) uppräknar ej färre än 
åtta mycket olika myntbilder med omskriften Venus Genetrix. Det 
finnes således ingen anledning att anse just den figur, med hvilken 
vi sysselsätta oss, såsom en afbild af Arkesilaos’ staty. Men väl 
finnes en omständighet, som starkt talar mot en dylik identifikation. 
Arkesilaos’ Venus Genetrix förestälde den juliska ättens förmodade 
stammoder, hennes tempel var under judenia och claudierna synner
ligen berömd!, men omtalas ej efter dessa ätters tid. Voro nu de 
ifrågavarande myntbilderna afsedda att återgifva denna staty, är 
det tydligt, att de måste kunna påvisas framför allt under juliernas 
och claudiernas regeringsår, men knapt senare; nu eger emellertid 
motsatsen runi. Myntbilder med denna figur förekomma för första 
gången under Hadrianus och upprepas sedermera ända till tiden efter 
det romerska väldets delning, d. v. s. denna Venus Genetrix af- 
bildas ej samtidigt med det att Arkesilaos’ Venus Genetrix är på 
modet, utan först då denna redan bortglömts. Redan på grund 
häraf är det ytterst sannolikt, att den statyett, som utgör föremålet 
tor denna undersökning, ej har något att skafta med Arkesilaos’ 
bildstod. Reifferscheid och Wissowa hafva ock med öfvertyga lide 
klarhet påvisat, hvar vi skola söka afbildningarna af denna, näm
ligen i en Venus, klädd i en niatronas ärbara drägt och nied en 
Amor på den venstra skuldran.

Det vill häraf synas som örn den ifrågavarande statyen först 
af den store konstsamlaren Hadrianus blifvit förd till Rom och 
der erhållit namnet Venus Genetrix. I den stora verldsstaden hade 
stoden blifvit berömd och omtyckt samt i följd deraf reproducerad 
i talrika marmorkopior, på mynt och på gemmer.

Att sjelfva typen är äldre än Caisars tid, visas af några nyligen 
gjorda fynd. Bland de talrika terrakottafigurer, hvilka påträffats i 
Myrina i Mindre Asien och hvilka med sannolikhet tillhöra tiden 
tore Caisars uppträdande, påträffades nämligen flera kopior af den 
ifrågavarande statyen (en är afbildad i Bull. cle Corr. Hell. VI). 
Betraktar man sjelfva statyen, synes den vara allt för vek och för 
litet allvarlig att passa såsom cellabild, och hvad man än må säga 
örn stilen, häntyder både denna och motivet på en äldre period 
än den reproducerande och fantasifattiga tidsålder, som Arkesilaos 
tillhörde, ty den åsigteu torde väl allt mer och mer vinna terräng, 
att vi i Pasiteles samt hans lärjungar och samtida mera böra se
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kopister af statyer från öfvergångstiden tore Pkidias än sjelfständigt 
arkaiserande konstnärer.

Till hvilken konstperiod böra vi då förlägga originalet? I 
Alcademische Abhandlungen I, 160 (1866) påpekade Gerhard det 
tunna koiska tyg, i hvilket gudinnan var klädd, och ville på grund 
häraf återföra de romerska kopiorna till Praxiteles’ koiska Venus 
såsom urbild. Till samma åsigt kom Brizio. På en sammankomst 
i det arkeologiska Institutet påpekade han den likhet i former och 
komposition, som fanns mellan denna staty och Sauroktonos, i följd 
hvaraf äfven han ville i henne återfinna Praxiteles’ koiska Venus 
(Bull. dell’ Instituto 1872, p. 104). Mot denna förslagsmening upp
trädde Helbig och Flasch, hvilka ansågo att statyen ej stämde 
öfverens med Plinius’ beskrifning på Praxiteles’ Aphrodite. Det genom
skinliga koiska tyget, vid hvilket Gerhard fäst sig, visar väl heller 
ingenting för denna åsigt, såvida nämligen man får tro en af Plinius 
meddelad anekdot. Enligt denna skulle mästaren ungefär samtidigt 
hafva förfärdigat de två statyer, som sedermera blifvit kända under 
namn af den knidiska och den koiska Aphrodite. Koerne, som ön
skade en tempelbild, infunno sig hos den berömde konstnären, Ängö 
der välja mellan de båda statyerna och bestämde sig af anständig- 
hetsskäl för den klädda. Bilden var således ej bestäld af koerne 
eller ens afsedd tor dem, och det koiska tyget har således ej — 
vare sig Praxiteles’ staty varit draperad i detta eller icke — haft 
något att skaffa med bildens uppställningsort. På en sammankomst 
i Archäologische Gesellschaft i Berlin har dock Ernst Curtius 
påpekat »osannolikheten i det motiv, som enligt Plinius skulle hafva 
bestämt köernas val», men hans framställning förefaller ej öfver- 
tygande (Archäologische Zeitung 1882, s. 174). Emellertid har Curtius’ 
mening antagits af de Witte (Gazette Archéologique 1885, p. 91).

Bernoulli i sitt ofvan omtalade arbete kommer till ett annat 
resultat. Han är oviss örn Arkesilaos’ förhållande till den ifråga
varande statyen, men hail är dock böjd att antaga,- att just denna 
Venus Genetrix återger Arkesilaos’ original. Grunden till denna 
förmodan är blott mängden af de funna kopiorna, som häutyder på 
ett berönidt original; då nu ingen annan Venus Genetrix än Arke
silaos’ omtalas i literaturen, tror sig Bernoulli hafva funnit ett godt 
saunolikhetsskäl för sin åsigt. Likväl anser han, att Arkesilaos 
här endast begagnat sig af ett äldre grekiskt motiv, som dock svår
ligen kan hafva varit Praxiteles’ koiska Aphroditehild: »hnfvudets
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typ iir väsentligen olika med den praxiteleiska, draperibehandlingen 
— trots många likheter med trehundratalets stil — alltför tydligt 
beräknad på effekt, det hela andas för litet af denna osökta natur
lighet, som vi beundra hos den knidiska Aphrodite, Sauroktonos 
och Satyren, för att ett omedelbart konstnärligt sammanhang skulle 
kunna antagas.»

En mera positiv ståndpunkt intages af den utmärkte konst
historikern Furtwängler i dennes artikel örn Aphrodite i Roschers 
nu under utgifning varande Ausfuhrliches Lexicon der griechischen 
und römischen Mythologie. Han vill i de statyer, om hvilka nu 
talas, se kopior af Alkamenes’ berömda Aphrodite »i trädgårdarne». 
Trots det att kopiorna ej äro synnerligen gamla, »är den äldre 
karakteren, den Phidiaska stilen i proportioner, bröst, draperi, hår 
och i synnerhet i ansigtet omisskännelig hos de bättre exemplaren». 
Ofvertygande kunna dessa skäl knapt sägas vara, Ehuru Alkame
nes var Phidias’ yppersta lärjunge, äro vi långt ifrån säkra på hans 
stil. Hans mest berömda bild, en i Athen uppstäld Dionysos, är 
känd endast genom några föga upplysande myntbilder, och den 
vestra gafvelgruppen på Zeustemplet i Olympia, som man på Pau
sanias auktoritet tillskrifvit Alkamenes, förefaller snarare att här
röra från en äldre samtida till Phidias än från dennes lärjunge. 
Som bekant har man äfven i en i Vatikanen förvarad diskobol velat 
se en kopia af Alkamenes’ Penthathlos Encrinomenos, men denna 
åsigt kan knapt få högre rang än af en lös förmodan. Hvad nu 
Aphrodite »i trädgårdarne» beträffar, kan man af de yttranden, som 
inom literaturen förekomma örn denna bildstod, ej bilda sig någon 
klar föreställning örn dess utseende. Då man således ej har något 
säkert begrepp hvarken om Alkamenes’ stil eller örn hans här om- 
nämda hild, synes Furtwänglers mening vara bygd på väl lösa 
grunder.

Mera tilltalande är derför den åsigt, som Wolters uttalat i den 
nya upplagan af Friederichs Gipsabgiisse (1885). Han anser originalet 
härröra från en okänd eller ej närmare bestämbar attisk mästare 
från ungefär år 400 f. K., och i sin katalog Ilar han derför stält 
statyen på öfvergången från Phidias’ skola till Praxedes’. Den på
minner om begge. Sjelfva motivet — gudinnan, som lyfter manteln, 
hvilken dolt hennes skönhet — erinrar ej obetydligt örn Praxiteles. 
Men som den senare forskningen visat, voro ej få af dennes motiv 
förebildade af Kephisodotos, och det ligger derför intet orimligt i
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att antaga, att originalet till Venus Genetrix förfärdigats af Keplii- 
sodotos eller någon med denne samtidig konstnär.

Det skäl, som Waldstein, Overbeck m. fl. anfort mot en dylik 
datering, väga ej tungt. Den behandling af tyget, som bär före
kommer och hvarigenom kroppens konturer lysa fram genom stoffet, 
har af deni ansetts häntyda på en senare tids raffinement, men som 
Wolters mycket riktigt anmärker, är en dylik draperibehandling 
karakteristisk just för den tid, till hvilken lian hänfört statyen. 
Försök i denna riktning förekomma redan hos de arkaiska kvinno- 
statyer, hvilka påträffats i Athen och annorstädes, och i Parthenon- 
gafvelns Isis och Aphrodite skimra kroppsformerna redan tydligt 
fram genom klädnaden. I Paionios’ nyligen funna Nike är draperi- 
beliaudlingen fullt ut lika raffinerad som hos den staty, hvilken af 
de sistnämda förfättarne ansetts bära spår af en sen tids mindre 
rena smak.

Af det sagda är det således sannolikt, att det ursprungliga 
originalet till den lilla på Oland funna statyetten härrör från om
kring år 400 f. K., och att vidare detta original på Hadrianus’ tid 
förts till Rom oell der efterbildats i talrika, mer eller mindre vari
erade kopior. Den vackra Aphroditestatyen fick i Rom tjena ej 
blott såsom Venus Genetrix utan äfven såsom Venus Felix och Venus 
Victrix. Hvad nu vår statyett beträffar, kan den lika väl hafva 
varit en Venus Victrix som en Venus Genetrix, isynnerhet sorn 
dessa båda typer för romarne tyckas i det närmaste hafva samman
fallit. Att af statyettens egen stil draga några slutsatser rörande 
dess ålder torde vara svårt, då arbetet ju kan jemförelsevis tidigt 
hafva förfärdigats af någon mindre skicklig handtverkare i pro
vinsen. Aldre än Antoninernas tid är arbetet nog ej, och yngre än 
Constantinus är det säkerligen icke. Jag skulle vilia gissa på 
tiden 250—600 e. K.


