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Det var med stöd av texter från 
antiken som den engelske ama-
törgeologen John Turtle Wood 

efter 7 års sökande lyckades lokalisera 
och frilägga resterna av det mytomspun-
na kulttemplet Artemesion, dolt under sex 
meter sand och lera. Året var 1869 och de 
efesiska utgrävningarna hade börjat. När-
mare 26 år senare skulle de brittiska insat-
serna, som hejdats av Ottomansk nationa-
lism och wurm för den egna historien, er-
sättas av Österrikiska arkeologer som grad-
vis kom att frilägga den hellenistisk-ro-
merska staden. Och som kom att frakta en 
stor del av dess lösa fyndigheter till Wien.

en antik världsmetropol
Efesos kan under sin högtidsperiod jäm-
föras med vilket Paris, London eller New 
York som helst, och var under � era sekel 
ett politiskt och kommersiellt centrum i 
Mindre Asien. Här fanns under antiken 
shoppingcentrum, teatrar, idrottsstadium, 
bibliotek, allmänna vattenklosetter, ga-
tubelysning, ett red-light-district, och 

nere vid hamnen låg en komplex o� entlig 
badanläggning.

Just hamnen var både Efesos frälsning 
och nemesis: Staden hade anlagts där � oden 
Kaystros mynnade ut i havet, och kom pga 
sitt läge att blomstra som handelscentrum 
i århundraden (med vissa avbrott för krig, 
epidemier och naturkatastrofer). Dessvärre 
� yttades kustlinjen längre väster ut alltefter-
som � oden sedimenterade sitt utlopp. En av 

inte mycket kvar av idag; endast några 
pelartrummor står staplade på varandra. 
Redan under högarkaisk, förgrekisk tid 
fanns på denna plats ett tempel där en 
naturgudinna dyrkades. De invaderande 
jonerna övertog kulten och identi� erade 
gudinnan med Artemis Efesos. Omkring 
550 f.kr ersattes den gamla helgedomen 
med det magni� ka Artemision som kom 
att bli ett av väldens sju underverk. Det 
var ett dipteralt marmortempel i jonisk stil 
där kolonnerna nedtill var försedda med 
� gurer i högrelief (columnae caelatae). Ett 
arbete som bekostades av den lydiske kung 
Krösus (som här också låtit inrista sitt 
namn). Rester av dessa kolonnskaft � nns 
att beskåda på British Museum i London.

Templet kom dock att brännas ned av 
Herostratos, som ville vinna ett odödligt 
eftermäle (vilken han alltså lyckades med, 
vi använder fortfarande det mindre smick-
rande begreppet ”herostratisk ryktbarhet”, 
även om jonerna under lång tid vägrade att 
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ta namnet i sin mun). Mordbranden anlades 
den 21 juli 356 f.kr, och anledningen till 
att Artemis, jakten och kyskhetens gudinna, 
inte skyddade sitt tempel lär vara att hon 
var bortrest för att övervaka Alexander den 
Stores födelse samma natt.

Foton: M
agnus Forslin

Den del som kallas Neue Burg i det imposanta Hofburgkomplexet i Wien, härbärgerar flera fascinerande museer. Sammlung Alter 
Musikinstrumente, Hofjagd und Rüstkammer, Völkerkundemuseum och inte minst Efesosmuséet, som innehåller oskattbara artefakter 
från den grekisk-romerska staden i det nuvarande Turkiet.

Artemision restaurerades emellertid 
ganska snart och denna gång byggdes en 
ornamenterad vägg, s k thrinkos, runt det 
o� eraltare som var placerat framför templet. 
® rinkos var dekorerad med en � gurativ fris. 
Nedan en detalj av en sårad amazon som 
trött vilar huvudet i sin hand (300-talet f.kr), 
hon � nns idag på Efesosmuseet [bild 2].

partermonumentet
Den viktigaste frisen från romersk tid, inte 
bara i Efesos, utan i hela Mindre Asien, är 
från det s k Partermonumentet, som byggdes 

Alexander den Stores generaler, diadoken 
Lysimachos, � yttade därför hela staden 
på 280-talet f.kr längre sydväst så att man 
skulle kunna bibehålla sin direkta kontakt 
med havet, men också för att undvika 
de malariamyggor som trivdes i Kaystros 
sumpmarker. Trots försök att muddra 
hamnen, kunde inte sedimenteringen 
stoppas och på 600-talet förlorade staden 
sitt handelsekonomiska värde. Idag ligger 
kustlinjen 6 km från Efesos kajer.

arkitektoniskt eldorado
Efesos är idag ett mecka för den byggnads-
historiskt intresserade antikälskaren. Alla 
viktigare byggnader har grävts fram och 
somliga har delvis rekonstruerats. Besökaren 
får därför en mycket god uppfattning om 
hur det såg ut då det begav sig.

Det utan tvekan mest beryktade mo-
numentet, Artemistemplet, � nns det dock 

Friser från Efesos

Konstreportaget
Bild 4. (till vänster) Huvudtemat i Parterfrisen är slaget 
mellan romare och barbarer, som upptar den störs-
ta delen av det 70 meter långa konstverket.  Kontra-
henterna slåss furiöst man mot man till fots, häst och 
med stridsvagnar. Döda och skadade ligger utsprid-
da på slagfältet. Den påtagliga upplevelsen av kaos 
och frenesi, har med all säkerhet lånats från Zeusal-
taret i Pergamon (se KFAnytt 4.08). Till höger framför 
en stegrande häst ser vi en romersk soldat iförd attisk 
hjälm, stövlar och kiton. Med höjt svärd är han redo 
att kväsa partern som fallit på knä. Parterna är lätt-
ta att identifiera; de har ofta frygisk mössa, byxor och 
bar överkropp. De är skadade, dödade eller på flykt. 
Det råder ingen tvekan om vilken sida som segrar.

Ett huvud av en gudinna. Möjligen Artemis och i så fall 
en mer överensstämmande bilden av den mer bekanta 
gracila jaktgudinnan. Kopia efter grekiskt original.

Bild 1. Det finns två bilder av Artemis under antiken: dels 
den lättfotade jaktgudinna med pil och båge, dels den ro-
busta modergudinnan, täckt med fruktbarhetssymboler. 
Just Artemis Efesos märkliga utsmyckning, har varit före-
mål för decennier av livlig debatt. Är det bröst? Ägg? Bi-
kupor? Senare forskning har antytt att detta istället skulle 
vara en moderiktig dekoration hos högre ståndskvinnor.

Bild 6. Celsusbiblioteket – kombinerad skriftsamling och 
grav. Byggd av konsul Gajus Aquila år 135 för att hedra 
sin far. Han själv dog innan byggnade var klar, men den 
slutfördes av hans arvingar. Han efterlämnade även 25.000 
dinarer (ca 3,5 miljon kr) att köpa böcker för.  Goterna 
plundrade biblioteket och år 1000 förstördes det ytterli-
gare i en kraftig jordbävning.

Bild 2. Sårad amazon
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för att högtidlighålla segern över parterna i 
ett krig som varade mellan 161och165 e.kr, 
och för att hylla den romerske kejsaren och 
överbefälhavaren som förlagt sitt högkvarter 
i Efesos. 

Partermonumentet hade med all sanno-
likhet formen av ett stort altare som innehöll 
ett mindre där själva o� erriten utfördes. Den 
yttre muren dekorerades med en 70 meter 
lång fris, av vilka omkring 40 meter återstår 
och kan beskådas på Efesos museet. Det 
är på dessa friser som Kejsaren förhärligas 
i en serie om fem olika scener ur hans liv: 
1. Då han adopteras av Antonius Pius 138 
[bild 3]. 2. I strid.[bild 4] 3. Som kejsare 
där de viktigaste städerna i imperiet � nns 
personi� erade. 4. Tronande tillsammans 
med gudarna och 5. Dennes apoteos, dvs 
upphöjelse till gud[bild 5].

celsus bibliotek
Där den huvudgata som kallas ”Marmor-
vägen”, viker av mot am� etearn, � nner vi 
Mitridatesporten och Celsusbiblioteket som 
byggdes 117 e kr av den romerske konsuln 
Gaius Julius Aquila, en kombinerad grav-
kammare åt sin fader konsul Celsus Ptole-
maenus, guvernör i Mindre Asien, och som 
förvaringsplats åt omkring 12.000 bokrullar. 
Sonen byggde biblioteket till sin faders ära, 
och kunde på så vis kring den romerska 
lagen som förbjöd gravvårdar innanför en 
stadsgräns.

Byggnaden med sina tre huvudporta-
ler har två rikt utsmyckade etage med 
ornament och statyer. I det nedre etaget 
� nns nischer i väggen med fyra kvinnosta-
tyer. Enligt inskriptionerna representerar 
de Celsus främsta dygder: Sophia (visdom), 
Arete(≈rättvisa), Ennoia (hängivenhet) och 
Episteme (kunskap). Inne i biblioteket � nns 
nischer för skriftrullarna.

Källa: Efesosmuséet i Wien

Efesosmuséet kortfakta
Adress Neue Burg
A-1010 Vienna, Eingang Heldenplatz
Öppet: Onsdag-Söndag 10.00-18.00
Tel. +43 1 525 24- 0

På en vagn som dras av fyra hindar ser vi Artemis Selene (huvudet är förlorat), tillsammans med Artemis Hesperus 
(Aftonstjärnan). Längs ned ligger Okeanos och framför ser vi Nyx (Natten) med sin slöja över huvudet. Reliefmotivet 
har antagits också var en representation av Lucius Verus apoteos (se bild 5 nedan).

Bild 3. (ovan) Kejsare Hadrianus (längst t.h.) adopte-
rade Antoninus Pius (mitten), som i sin tur adopterade 
den 17-årige Marcus Aurelius, (t.v.) och den 8-åriige Lu-
cius Verus (pojken). Huvudet bakom Hadrianus förestäl-
ler sannolikt Aelius Verus skyddande ande, dvs Lucius 
bortgågne far.

Oktagon (t.h.)En gravkammare centralt  placerad i Efe-
sos. trots förbud inom stadsgränsen. Förmodligen var 
det för om en mycket högt uppsatt person.  Man fann 
lämningarna av en ung kvinna. Kan vara Arsinoe IV, den 
egypotiska prinsessa Kleopatra lät mörda i Efesos 40 f.kr

Bild 5. Lucius Verus apoteos. Kejsaren, beledsagad 
av Victoria, segergudinnan stiger upp i Helios fyr-
spann (solguden syns med en krona av ljus i bak-
grunden), på väg mot Olympen. (Han upphöjdes 
till statsgud av den romerska senaten efter sin död 
169.) Virtus, personifikationen av militär dygd hål-
ler i tyglarna framför hästarna. Victoria och Virtus 
representerar segern över parterna, medan Tellus, 
Moder Jord och fruktbarhetsgudinnan, ses liggan-
de under hästen med ett fruktfyllt ymnighetshorn, 
symboliserar de blomstrande tider som rådde un-
der Lucius Verus tid vid makten.


