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Forord 
Min curriculum vitae forteller meg at jeg har holdt på med denne hovedfagsoppgaven i 

7 (sju) år. Det positive er at jeg har modnet faglig, og jeg er overbevist om at oppgaven har 

hatt godt av det. Jeg har hatt godt av  turene til Roma for å treffe veilederen min. 

Og da er vel tiden kommet til å takke Siri Sande på det varmeste: for den jobben hun 

har hatt med diverse gjennomlesninger, kritikk, innspill, gode råd, drøftinger av 

problemstillinger og vinklinger. Et annet aspekt ved veiledningssituasjonen jeg har vært 

takknemlig for er hennes diskresjon, der råd har kommet på en slik måte at jeg har måttet 

forstå hva hun har ment før jeg har skjønt hvorfor. Når jeg i dag leser førsteutkastene 

skjønner jeg at hun til tider kan ha blitt fortvilet, noe jeg også er takknemlig for at hun ikke 

har gitt uttrykk for. Hyggelige veiledninger har det også blitt med reker i Arendal, sjøbad på 

Normannvik og tur på Lyngør med Stella! Men hun kunne kanskje vært litt mer offansiv, og 

mast litt mer… 

Min samboer, Stig Sevenius, har i lengre tid levd i tålmodig desperasjon og håp om en 

snarlig eksamen. Han har stadig blitt skuffet. Vinduer har grodd igjen og pengene har gått til 

bøker og flybilletter. Men jeg håper han har holdt ut …. Tusen takk for tålmodig støtte og 

interesse. Datteren min, Miriam Tveit, som for tiden avlegger mastergradseksamen i 

senantikk ekteskapslovgivning ved Universitetet i Tromsø, har også vært en uvurderlig hjelp 

og interessert støttespiller. Vi har kunnet dele interessen for et fag som ikke så mange i mitt 

nærmiljø har skjønt så mye av. Takk for mange gode telefomsamtaler og korrekturlesning!    

- Og for at du er stolt av mammaen din! Eli Finsveen har vært min støtte når de fleste andre 

har mistet troen, og noen kanskje håpet at jeg skulle miste troen. Vi har stått last og brast, 

vært hverandres håp og støtte, trøstet, hatt gode samtaler og turer. Alle ”småjentene” i 

Blindernveien 11, Camilla Wenn, Henriette L’Orsa og Ingrid Marie Finstad, må også ha en 

takk for at de har tatt oss ”gamle damene” inn i varmen og alltid har vært imøtekommende og 

utrolig hyggelige. Ellers takk til alle av venner og familie som ikke helt har forstått hva jeg 

har drevet med, og etterhver har de også sluttet å spørre om når jeg ville bli ferdig, hvilket jeg 

også har satt pris på! Jan Helstrand var uvurderlig i siste spurten. Takk! 

Alle faglige feil, mangler og misforståelser er selvfølgelig å regne for mine. 

 

Lyngør 10. april 2007.  Lise Jenssen Tveit. 



 4 

Innholdsfortegnelse 

Forord ....................................................................................................................................... 3 

Figurliste................................................................................................................................... 8 

I Innledning .............................................................................................................................. 9 

I.II Innføring i oppgaven................................................................................................................. 9 

I.III Skriftens betydning................................................................................................................ 11 

I.IV Forskningshistorie.................................................................................................................. 12 

II Rammeverk ......................................................................................................................... 14 

II.II Kildekritikk............................................................................................................................ 15 

II.III Utsmykning av boligene....................................................................................................... 15 

II.IV Romersk privatarkitektur.................................................................................................... 16 

II.V Holdepunkter for tidfesting................................................................................................... 17 

II.VI Historisk gjennomgang ........................................................................................................ 19 

II.VII Fordeling av innskrifter over tid i regionene .................................................................... 20 

II.VIII Typer innskrifter over de forskjellige epokene ............................................................... 21 

III Mestersignaturer............................................................................................................... 23 

III.I Innledning .............................................................................................................................. 23 

III.II Mosaikkleggeren og Verkstedet .......................................................................................... 23 

III.II.I Prosedyre ved innskrift ........................................................................................... 24 

III.II.II Skrivefeil ............................................................................................................... 25 

III.III Regler for utforming og plassering av signatur................................................................ 26 

III.III.I Personlig ”penselføring” ....................................................................................... 26 

III.III.II Symboler/Logo..................................................................................................... 26 

III.III.III Navnesignatur..................................................................................................... 27 

III.III.IV Plassering av signaturene ................................................................................... 28 

III.IV Hvorfor signere mosaikker?............................................................................................... 29 

III.V Plassering av mestersignaturer i tid og rom....................................................................... 31 

III.V.I Kronologi og geografisk utbredelse ....................................................................... 31 

III.V.II Arkitektonisk kontekst .......................................................................................... 31 



 5 

III.VI Konklusjon .......................................................................................................................... 31 

IV Apotropeiske og profylaktiske innskrifter ........................................................................ 33 

IV.I Innledning............................................................................................................................... 33 

IV.II Apotropeiske innskrifter ...................................................................................................... 34 

IV.II.I Kronologi og geografisk utbredelse ....................................................................... 35 

IV.II.II Arkitektonisk kontekst .......................................................................................... 35 

IV.II.III Bruken av apotropeiske innskrifter...................................................................... 36 

IV.III Profylaktiske innskrifter .................................................................................................... 38 

IV.III.I Kronologi og geografisk utbredelse ...................................................................... 38 

IV.III.II Arkitektonisk plassering ...................................................................................... 39 

IV.III.III Bruken av pofylaktiske innskrifter ..................................................................... 39 

IV.IV Konklusjon Apotropeiske/Profylaktiske innskrifter ........................................................ 45 

V Dagliglivet ........................................................................................................................... 47 

V.I Innledning ................................................................................................................................ 47 

V.II Ferdigstillelsesinnskrifter ...................................................................................................... 47 

V.II.I Kronologi og geografisk utbredelse......................................................................... 47 

V.II.II Arkitektonisk kontekst ........................................................................................... 48 

V.II.III Bruken av Ferdigstillelses-innskrifter ................................................................... 48 

V.II.IV Konklusjon............................................................................................................ 50 

V.III Minneinnskrifter .................................................................................................................. 50 

V.III.I Kronologi og geografisk utbredelse ....................................................................... 50 

V.III.II Arkitektonisk kontekst (TabellVI-3)..................................................................... 51 

V.III.III Bruken av minneinnskrifter ................................................................................. 51 

V.III.IV Konklusjon .......................................................................................................... 53 

V.IV Dedikasjonsinnskrifter ......................................................................................................... 54 

V.IV.I Kronologi og geografisk utbredelse ....................................................................... 54 

V.IV.II Arkitektonisk kontekst.......................................................................................... 54 

V.IV.III Bruken av dedikasjonsinnskrifter ........................................................................ 55 

V.IV.III.V Konklusjon....................................................................................................... 55 

V.V Personlige innskrifter............................................................................................................. 56 

V.V.I Kronologi og geografisk utbredelse ........................................................................ 56 



 6 

V.V.II Arkitektonisk kontekst ........................................................................................... 56 

V.V.III Bruken av personlige innskrifter........................................................................... 56 

V.V.IV Konklusjon............................................................................................................ 58 

V.VI Navn....................................................................................................................................... 58 

V.VI.I Kronologi og geografisk utbredelse ....................................................................... 58 

V.VI.II Arkitektonisk kontekst.......................................................................................... 58 

V.VI.III Bruken av navneinnskrifter ................................................................................. 59 

V.VII Dyrenavn.............................................................................................................................. 62 

V.VII.I Kronologi og geografisk utbredelse...................................................................... 63 

V.VII.II Arkitektonisk kontekst......................................................................................... 63 

V.VII.III Bruk av dyrenavn ............................................................................................... 64 

V.VII.IV Konklusjon ......................................................................................................... 69 

VI Religiøse innskrifter .......................................................................................................... 71 

VI.I Innledning............................................................................................................................... 71 

VI.II Mytologiske innskrifter ........................................................................................................ 72 

VI.II.I Kronologi og geografisk utbredelse ....................................................................... 72 

VI.II.II Arkitektonisk kontekst .......................................................................................... 72 

VI.II.III Bruken av mytologiske innskrifter ...................................................................... 73 

VI.II Allegorier .............................................................................................................................. 75 

VI.II.I Kronologi og geografisk utbredelse ....................................................................... 76 

VI.II.II Arkitektonisk kontekst .......................................................................................... 76 

VI.II.IV Bruken av allegoriske innskrifter ........................................................................ 76 

VI.III Konklusjon .............................................................................................................. 80 

VII Litterære innskrifter ........................................................................................................ 81 

VII.I Innledning ............................................................................................................................. 81 

VII.II Litterære innskrifter........................................................................................................... 81 

VII.II.I  Kronologi og geografisk utbredelse ..................................................................... 81 

VII.II.II Arkitektonisk kontekst......................................................................................... 82 

VII.II.III Innskriftens plassering i mosaikken ................................................................... 83 

VII.III Bruken av litterære sitater ...................................................................................... 83 

VII. IV Hvem var innskriftene beregnet på ................................................................................. 90 



 7 

VII.V Hva gjør Spania så spesielt? ............................................................................................... 90 

VII.VI Konklusjon. ........................................................................................................................ 91 

VIII Provinsene ...................................................................................................................... 92 

VIII.I. Innledning........................................................................................................................... 92 

VIII.I.I Fordeling av innskrifter over provinsene .............................................................. 93 

VIII.II Den italienske halvøya....................................................................................................... 93 

VIII.II.I Kronologisk distribuering av innskrifter i Italia .................................................. 95 

VIII.III Nordafrika........................................................................................................................ 95 

VIII.III.I Kronologisk distribuering av innskrifter i Nordafrika........................................ 97 

VIII.IV Den iberiske halvøya med Frankrike.............................................................................. 97 

VIII.IV.I Kronologisk fordeling av innskrifter i vestromerriket: .................................... 100 

IX Drøftinger og Konklusjoner............................................................................................ 101 

IX.I Innledning............................................................................................................................. 101 

IX.II Kronologi ............................................................................................................................ 101 

IX.III Geografi ............................................................................................................................. 102 

IX.IV Arkitektur.......................................................................................................................... 102 

IX.IV.I Domus ................................................................................................................. 103 

IX.IV.II Villa ................................................................................................................... 104 

IX.IV.III Thermae-anlegg................................................................................................ 105 

IX.V Gjennomgang...................................................................................................................... 105 

IX.V.I Paideia .................................................................................................................. 108 

IX.VI Avrunding.......................................................................................................................... 109 

X Kart .................................................................................................................................... 110 

XI Litteraturliste ................................................................................................................... 111 

Katalog .................................................................................................................................. 119 

 



 8 

Figurliste 
Figur 1. Kronologisk fordeling av innskriftene i regionene..................................................... 21 

Figur 2. Typer innskrifter i de forskjellige epokene................................................................. 22 

Figur 3. Signaturenes plassering i motivet. .............................................................................. 28 

Figur 4. Signaturenes kronologiske og geografiske utbredelse................................................ 31 

Figur 5. Apotropeiske innskrifters kronologiske og geografiske utbredelse............................ 35 

Figur 6. Apotropeiske innskrifters arkitektoniske kontekst. .................................................... 35 

Figur 7. profylaktiske innskrifters kronologiske og geografiske utbredelse............................ 38 

Figur 8. Profylaktiske innskrifters arkitektoniske kontekst. .................................................... 39 

Figur 9. Ferdigstillelsesinnskriftenes kronologiske og geografiske utbredelse. ...................... 47 

Figur 10. Fedigstillelsesinnskriftenes arkitektoniske plassering.............................................. 48 

Figur 11. Minneinnskriftenes kronologiske og geografiske utbredelse. .................................. 50 

Figur 12. Minneinnskriftenes arkitektoniske plassering. ......................................................... 51 

Figur 13. Dedikasjonsinnskriftenes kronologiske og geografiske utbredelse.......................... 54 

Figur 14. Personlige innskrifters kronologiske og geografiske plassering. ............................. 56 

Figur 15. Navnenes kronologiske og geografiske plassering................................................... 58 

Figur 16. Navnenes arkitektoniske plassering.......................................................................... 58 

Figur 17. Dyrenavns kronologiske og geografiske plassering. ................................................ 63 

Figur 18. Dyrenavnenes arkitektoniske plassering................................................................... 64 

Figur 19. De mytologiske innskriftened kronologiske og geografiske plassering................... 72 

Figur 20. De allegoriske innskriftenes kronologi..................................................................... 76 

Figur 21. De litterære innskrifteenes kronologi. ...................................................................... 81 

Figur 22. De litterære innskriftenes arkitektoniske plassering................................................. 82 

Figur 23. De litterære innskriftenes plassering i motivet. ........................................................ 83 

Figur 24. Innskriftenes fordeling i provinsene. ........................................................................ 93 

Figur 25. Kronologisk distribuering av innskrifter i Italia. ...................................................... 95 

Figur 26. Kronologisk distribuering av innskrifter i Nordafrika.............................................. 97 

Figur 27. Kronologisk distribuering av innskrifter i vestområdet.......................................... 100 

Figur 28. Arkitektonisk plassering av innskrifter i domus. .................................................... 103 

Figur 29. Arkitektonisk plassering av innakrifter i villa. ....................................................... 104 

Figur 30. Arkitektonisk plassering av innskrifter i bad.......................................................... 105 

 



 9 

 

I Innledning 

I.II Innføring i oppgaven 

Denne oppgaven skal omhandle mosaikkinnskrifter i romersk privatarkitektur. 

Problemstillingen vil være om plasseringen av innskriften har hatt betydning for 

innskrifttypen, og i så fall om denne betydningen har endret seg over tid og om politiske og 

økonomiske forhold har vært utslagsgivende for utviklingen. Et annet viktig spørsmål har 

vært om paideia var en viktig drivkraft bak ønsket om disse innskriftene, og i så fall på 

hvilken måte. 

Stor tilgang på materiale har resultert i at geografisk område er begrenset til kun å gjelde 

den italienske halvøya, Nordafrika, den iberiske halvøya og Gallia. Oppgaven inneholder 

heller ikke kristen mosaikk med deres innskrifter, men kun pagan, privat arkitektur. 

Tidsepoken har derfor blitt fra ca.250e.Kr til ca.500 e.Kr. Antallet innskifter som er samlet 

inn, totalt 206 stykker, kombinert med deres kompleksitet, har resultert i en svært kompakt 

fremstillingsform. Det tillatte volum, 100 sider tekst, har også bidratt til at formen kan 

oppfattes som sammenpresset. For å gjøre materialet lettere tilgjengelig og lesingen mer 

smidig, har jeg valgt å legge diagrammer og tabeller inn i teksten, og ber om at det taes 

hensyn til dette når sidetallet regnes ut.  

Når det gjelder begrepet ”privatarkitektur” har det vist seg at grensegangen her av og til 

har vært vanskelig, spesielt når det gjelder romeske thermae-anlegg. Innskriftene i thermae-

anlegg har derfor blitt tatt med uansett, fordi det har vist seg å ikke være noen forskjell på 

mosaikkinnskrifter i offentlige- sammenlignet med de private anleggene. Katalogen 

inneholder også enkelte elementer der den arkitektoniske ikke er klart definert. Innskrifter i 

mosaikker, lagt ned av privatpersoner, er svært ens med hensyn til uttrykk og budskap, 

uansett om de er i offentlig- eller private bad, i bolig, i kultrom eller privat 

forretningsvirksomhet. Dette kan ha sammenheng med den private uttrykksformen. Ofentlige 

innskrifter er somregel satt opp i marmor, og de oppgir når og av hvem de er satt opp, og i 

hvilken anledning. Innskrifter i mosaikk gir ikke disse opplysningene, selv ikke de som 

befinner seg i offentlige sammenhenger, som for eksempel i kultbygninger. Private 

innskrifter i mosaikk har et annet budskap; de opplyser om mosaikkverksted, minner om en 

munus eller signaliserer om kulturell dannelse og paideia. De utmerker seg også ved ofte å ha 

et tillegg av lykkebringende eller beskyttende verdi. Ferdigstillelses- og 
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dedikasjonsinnskrifter ligner mest på offentlige. Her kan det finnes opplysninger om 

utbygger, håndtverker og donator, og av og til årsaken til reisning av bygget/donasjonen, men 

aldri året bygget ble reist. Ut fra kriteriene som er oppgitt her må også gravinnskrifter nevnes, 

som jo er satt opp i stein og oppgir navn og alder på avdøde. Det finnes fine eksempler på 

disse i mosaikk også. Siden de er definert til å befinne seg utenfor privatarkitekturen er de 

valgt bort.   

Anthony Snodgrass skriver (1983:142): “There are those who would include 

inscriptions and coins as a part of the archaeological evidence, but this seems to me to be 

valid only in the unimportent sense that they too are often found by excavation”. Jeg mener at 

innskrifter relatert til sin fysiske og sosiale sammenheng kan ha verdi i arkeologisk forkning: 

innskriften som materielt funn og tekst forteller mer enn tekstens tolkning, og kan tolkes i en 

arkeologisk kontekst på lik linje med et murfundament eller en amfora. Funnet gir 

opplysniger om tilvirkning, tidsepoke, handel, forbindelser mellom regioner, økonomi, 

utdannelse og tro. Noen har valgt ut ordene og utformingen av dem, og denne personene må 

ha hatt visse intensjoner med tanke på tema da valgene ble tatt og hvor innskften skulle 

plasseres. Eller er innskriftene kun et dekorativt element med fastlagte former og temaer? 

Mosaikker overstrødd med hestenavn er lagt ned i representasjonsrom der viktige sosiale 

forbindelser ble mottat. Var det kun stolthet over de flotte rasehestene patronus var i 

besittelse av, eller sendte disse mosaikkene andre signaler? Giancarlo Susini definerer 

arkeologi slik (1973: 159-161): ”……a method of understanding and describing the origin 

and history of a phenomenon in the light of its surviving evidence……” Innskriften er en 

gjenstand bragt ned til oss gjennom årtusenene; denne gjenstandene sender et budskap; ikke 

kun at rasehesten heter Delicatus, men noe mer. Innskriften er individets valg i forhold til 

presentasjon; slik han ønsker å fremstå på et monimentum av ”evig verdi”. Susini mener 

innskrifter kombinerer to disipliner, epigrafikk og arkeologi og Silvio Ferri legger vekt på en 

”arkeologisk” undersøkelse av innskriften(Susini1973:99–111). Det er min hensikt her.  

Oversettelse av tekstene har vært et samarbeid mellom undertegnede og forfatterne av 

faglitteraturen jeg har benyttet, men innskriften har ikke alltid blitt verdiget mye 

oppmerksomhet. Det har også hendt at jeg har rettet på forfatteren. Innføring i romersk 

mosaikk eller epigrafikk er ikke prioritert her. Oversiktsverk i så henseende er Katherine 

M.D. Dunbabin i boken Mosaics of the Greek and Roman World, fra1999; epigrafikk 

behandles av Lawrence Keppies i Understanding Roman Inscriptions fra1991.  

I grove trekk har regionene avslørt disse særtrekkene: Italia, som sentrum av imperiet, 

avslører interesse for handel og økonomi.  Pompeii har et fint eksempel i kat.I-23. Piazza dei 
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Corporationi i Ostia er også kjent for de mange mosaikkene fra handelskompanier som har 

drevet med import- og eksportvirksomhet (Dunbabin1999:62,fig.64-65). Kat.I-19, som viser 

det eksotise Nildeltaet med fremmedartede dyr er antagelig kommet til Italia via en italiensk 

handelsmann som har bragt med seg hellenistisk luksus. En annen hellenistisk innskrift fra 

Pompeii er mestersignaturen kat.I-18, med motiv fra en av Menanders komedier. De 

nordafrikanske mosaikkene er dominert av jakt og circus, og avspeiler provinselitens store 

interesse for fangst og eksport av ville dyr og oppdrett av rasehester. Disse innskriftene gir 

dermed også et godt bilde på villalivets otium-negotium-kultur (kat.NA-40a og b, -54a-c). 

Nordafrika har også flere eksempler på profylaktiske innskrifter, og avslører en stor tro på 

magi (kat.NA-58). Den iberiske halvøya og Gallia har på den annen side spesielt mange 

litterære, mytologiske- og allegoriske mosaikker som kan sammenfattes i begrepet paideia 

(kat.F-2 og S-1; Veyne:1992:102). Fra den iberiske halvøya kommer det også langt flere 

greske innskrifter enn i Nordafrika og Italia, spesielt i en samlig tidlige apotropeiske 

innskrifter fra østkysten av Tarraconensis. Dessuten var spanjolene også ivrige oppdrettere 

av hester (kat.S-7). Disse tre områdene danner et triangel der romersk kulturpåvirkning, 

handel og geografiske- og kulturelle særegenheter har satt sitt preg. 

Den tidligste innskriften jeg har registrert er apotropeisk og er fra Olynthos fra det 4. 

århundre f.Kr. (Dunbabin1999:7-8,fig.4). Mitt materiale er delt inn i følgende fem 

hovedgrupper: 1). signaturer; 2). apotropeiske- og profylaktiskeinnskrifter; 3). tema fra 

dagliglivet; 4). mytologiske- og allegoriske innskrifter; og 5).litterære innskifter. Tre av disse 

gruppene er absolutt i flertall: den første gruppen er de apotropeiske og profylaktiske 

innskriftene, som forteller om overtro og angst for skjebnens uforutsigbarhet og beskyttels 

mot misunnelsen, Invidus (kat. I-48). Den andre gruppen er temaer fra dagliglivet som stort 

sett dreier seg om circus, jakt og arena, der Nordafrika gjør seg gjeldende med sin interesse 

for circus og amfiteateret. Den tredje gruppen er mestersignaturer, som navngir 

mosaikkleggeren eller verkstedet. De må regnes som en form for annonsering selv om ikke 

alle er like dyktig utført (kat.NA-21). De fem hovedkategoriene settes inn i arkitektonisk, 

geografisk og kronologisk kontekst så langt det er mulig. 

I.III Skriftens betydning 

Hvorfor ble innskrifter lagt ned i mosaikker, som i et overveiende flertall er av typen 

luksusmosaikker? Var de ment som ren kommunikasjon, eller hadde innskriftene også et 

underliggende budskap? Meningen var å binde sammen innskriftene i mosaikk med 

overklassens gresk-romerke dannelsesideologi, og vise at innskriftene var et signal til 
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likesinnede og underlegne om sosialtilhørighet. Svarene oppgaven har gitt tyder på at så ikke 

er tilfelle. Lese- og skriveferdigheten var mer utbredt enn jeg i utgangspunktet mente, noe 

som blant annet Vindolandadokumentene vitner om (Bowman1994:109-25). Eliten hadde 

sine privilegier tett knyttet opp mot formue, og paideia var her en døråpner og selvfølgelig 

del av utdannelsenen. Temaet paideia blir tatt opp med gjevne mellomrom gjennom hele 

oppgaven, og i konklusjonene redegjør jeg for resultatene av de funnene jeg har gjort. 

Betydningen skrift og bokstaver hadde som magisk instrument har derimot stått frem med 

større og større tydelighet i gjennomarbeidingen av materialet. Bokstavtegn og skrift var fylt 

av magi, og inneholdt en kraft utover dens rent bokstavelige betydning, i likhet med 

egyptiske hieroglyffer (Susini1973:52-54). 

I.IV Forskningshistorie 

Mosaikkforskning har ikke vært ansett som noe attraktivt felt innenfor arkeologi. En av 

årsakene kan være problemene med tidfesting, slik at dedermed har vært kompliserte å sette 

inn i en historisk sammenheng (Muth1998:28). Dette kommer jeg inn på i kapittel II. 

En gryende forkning innen dette feltet startet på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 

1900-tallet. Representanter for denne tidens empiriske eller kulturhistoriske arkeologi er M. 

Paul Gaucklers verk Inventaire des Mosaïques de la Gaule et de l’Afrique. Publié sous les 

auspices de l’Académie des Inscriptions et Belle-lettres. Tome deuxième Afrique 

Proconsulaire (Tunisie), fra 1910 og Doro Levis Anthioc Mosaic Pavement, fra 1971 

(Førsteutgaven er fra 1947). Marion Blakes Mosaics of third century after Christ. Extract 

from the memoirs of the American Academy in Rome. Volume XVII, fra 1940, hører også med 

til denne tidligste tradisjonen der materialet er samlet og sortert etter type, motiv mål og 

årstall. Også innskriftene blir gjengitt her, men ofte uten oversettelse. Deres utgivelser er 

praktiske oppslagsverk på realopplysninger. Mosaikkens arkitektoniske kontekst vies noe 

oppmerksomhet, og Levi tar det noe lenger og går inn i visse motivgrupper og ser på disse 

samlet. 

Omkring 1970 oppsto prosessuell arkeologi, eller ”new archaeology”, hvor det skjer en 

vridning mot å se funnene en større, teoretisk sammenheng og arkeologi blir relatert til 

funnsted, samfunnskontekst og kulturelle omgivelser. I denne tradisjonen finnes Dela von 

Boeselager, med arbeidet Antike Mosaiken in Sizilien. Hellenismus und römische Keiserzeit 

3. Jahrhundert v. Chr. - 3. Jahrhundert n.Chr. fra 1983, Robert Curtis’ artikkel A 

Personalized Floor Mosaic from Pompeii utgitt i 1984 i American Journal of Archeology. 

Carandini, Ricci ogde Vos’ Filosofiana.La Villa di Piazza Armerina, fra1982. Frankrikes 
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store utgravningsprosjekter i Nordafrika med rike mosaikkfunn resulterte i at de ble ledende 

og normgivende innen mosaikkforskning, og dermed satte standard for utviklingen, noe som 

kan ha vært hemmende for forskningsutviklingen. Den kom til å konsentrere seg om kunst- 

og formhistorie; der diskusjonene gikk på stilutvikling og problemer ved datering. Mosaikk 

ble isolert fra annen, nyere forskning. (Muth1998:27-30). Forskningen i England, og til en 

viss grad i Spania, brøte med dette mønsteret: Med sine undersøkelser på provinsromersk 

arkeologi klarte England å innlemme mosaikk i en historisk- og kontekstorientert forskning, 

slik at den tidlig ble integret i utforsking av romkontekst, -utforming og romerk sosial kultur. 

Rundt 1980 beveget arkeologisk forskning seg inn i den post-prosessuelle epoken, som er 

en paraplybetegnelse på en rekke retninger der det ble fremholdt nødvendigheten av 

forskning på tvers av disiplinene. Detandre nye er at materielet nå blir tolket i en 

kommunikativ og symbolsk samenheng. Litteraturen fra de to siste tiårene av 1900 tallet er 

hovedsakelig skrevet på engelsk, spansk, tysk, fransk og italiensk. Jeg vil spesielt nevne den 

kanadiske forskeren K.M.D. Dunbabin, som har utgitt to verk som har vært uvurderlige i min 

situasjon: The Mosaics of Roman North Africa. Disse to verkene bruker jeg også som hjelp til 

tidfestingen av den enkelte mosaikk. Studies in Iconography and Patronage, fra 1978, og 

Mosaics of the Greek and Roman World, fra 1999. Spanjolen Joan Gómez Pallarès’ Edición y 

Comentario de las inscripciones sobre mosaicos de Hispania. Inscripciones no Cristianas, 

fra 1997 er det eneste verket som spesielt konsentrerer seg om mosaikkinnskrifter, bortsett fra 

noen spredte artikler, også fra Spania. Michael Donderers Die Mosaizisten der Antike und 

ihre wirtschaftliche und soziale Stellung. Eine Quellenstudie, fra 1989; her har jeg også 

støttet meg angående tidfestingen. Mosaïque et Culture dans i’Occident Romain: I.-IV. s. av 

Janin Lancha utkom i 1997. To verk analyserer det senromerske elitesamfunnet i lys av blant 

annet mosaikker: Susanne Muth’ Erleben von Raum - leben im Raum i Archäologie und 

Geschichte. Band 10. fra 1998 og Sarah Scotts bok Art and Society in Fourth-Century 

Britain. Villa Mosaics in Context, utgitt i 2000. Når det gjelder domus- og villaarkitektur 

nevner jeg A. Wallace-Hadrills bok Houses and Society in Pompeii and Herculeanum, fra 

1994 og Paul Veynes A History of Private Life, fra 1987. I sistnevnte bok trekker Yvon 

Thébert mosaikkene inn som argument i drøftingene. Som grunnlag for inndelig av de 

forskjellige forskningsepokene har jeg brukt Bjørnar Olsens Fra ting til tekst. Teoretisk 

perspektiv i arkeologisk forskning fra 1997.  
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II Rammeverk 
Forskningen har i løpet av det siste hundreåret dreid fra gjenstand til samfunns- og 

historisk orientert forskning. Materiell kultur kan derfor innen postprosessuell arkeologi sees 

på som en form for språk eller tekst som kan kommunisere mening (Olsen199t:66; 

Scott1993:103)). Jeg vil snu det hele på hodet og behandle teksten som en gjenstand. 

Innskriften skal, i tilligg til å bli vurdert i forhold til innskriftens budskap også analyseres i 

forhol til sin fysiske beskaffenhet, arkitektoniske kontekst og sosiale, økonomiske og 

historiske sammenheng. Innskriftens potensiale som et produkt av- og deltager i det romerske 

samfunnet skal vurderes (Scott1993:104). I denne sammenhengen må jeg i tillegg til datering 

og klassifisering vurdere innskriftens betydning innenfor en gitt kulturell ramme og 

samfunnets form.  

Det teoretiske rammeverket inneholder disse fire stadiene av analyse: 

1. Samling og presentasjon av arbeidet. 

2. En analyse av innskriftens fremstilling og form/innhold. 

3. Undersøkelse av forholdet mellom innskrift og den arkitektoniske plassering og 

geografisk distribusjon. 

4. Tolkning av innskriften i lys av historisk kontekst, deres fremstilling og bruk.  

Viktige elementer i analysen av innskriftene er å relatere dem til domus’/villaens plan 

og se om der er sammenheng mellom innskriftens budskap og dens arkitektoniske plassering. 

En så god datering som mulig er viktig for å kunne sette innskriftene inn i en kulturell og 

økonomisk. Med denne formelle informasjonen på plass er neste skritt å fravriste innskriftene 

deres nonverbale kommunikasjon og dens symbolske betydning som gjenstand eller ting i en 

sosial sammenheng. Innskriftens mening må da deles inn i en ”bokstavelig” og en symbolsk 

betydning; disse to budskapene må vurderes hver for seg og må også få spille sammen. 

Denne meningen formidles så på bakgrunn av historiske og kulturelle tradisjoner som kan gå 

helt tilbake til det klassiske Hellas. Innskriftens innramming eller utforming har betydning i 

denne tolkningen, og også dens plass som integrert, permanent del av arkitekturens dekor, 

som dermed betyr at den er grunnet i menneskelig aktivitet, erfaring og uttrykksform. 

Forholdet mellom innskrift, bolig og samfunn kan leses ved å plassere disse 

komponentene i en sosial, politisk og sosial sammenheng. Innskriftene står i en elitekontekst 

der sosial overlegenhet, velstand og makt var språket som ble talt. Pattison uttrykker det slik: 
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Not every society has chosen to use literacy in the same way, but literacy is always connected 

with power (1982:8). Hva forteller så mosaikkinnskriftene på denne bakgrunnen? 

II.II Kildekritikk 

Dette er en tverrfaglig oppgavebesvarelse, der jeg har lest meg inn i emnene mosaikk, 

arkitektur, gresk-romersk dannelseslære, romersk historie, religion og magi. Det har vært 

viktig å skaffe meg et helhetlig bilde av samfunn og sosial kultur, og hvordan alle disse 

momentene har forholdt seg til hverandre. På den måten har jeg brukt kildene som en paraply 

over innskriftene og betraktet dem i lys av hva kildene har lært meg. Jeg har lest mye 

litteratur som ikke er kommet med på litteraturlista, men som har vært med å danne basis. 

Jeg har benyttet få primærkilder. Arbeidet har derfor vært basert på sekundærkilder, og 

som tidligere nevnt er det få som har forsket på mosaikkinnskrifter. Litteraturen jeg har 

benyttet har derfor formidlet informasjon ut fra et annet ståsted enn mitt. Den informasjonen 

jeg her fått er derfor ofte behandlet som noe perifert. Disse forfatterne kan igjen ha tolket sine 

sekundærkilder ut fra sitt ståsted. Mulighetene for misforståelser er mange. 

 Svært få av forfatterne har vær norskspråklige eller skandinaviske. Så å si all 

litteraturen har derfor vært fremmedspråklig; engelsk, spansk, tysk, italiensk eller fransk. Det 

betyr at sjansen for misforståelser med bakgrunn feiltolkning og  feil oversettelse absolutt har 

vært tilstedeværende. Jeg kan også ha vært forutinntatt når jeg har lest kildene i og med at jeg 

har vært positivt opptatt av å finne informasjon som var relevant for meg. 

Mulighetene for å trå feil er altså mange. Og som en siste feilkilde må det også nevnes 

det faktum at fortiden alltid tolkes ut fra vårt eget verdisystem og spørsmålene som blir stilt 

er farget av dette (Olsen1997:68) 

II.III Utsmykning av boligene  

Vitruvius forteller at personer av høy rang med offentlig embeter, og hvis plikt det var å  

tjene staten måtte ha fyrstelige vestibyler, høyloftede haller og svært romslige peristylum. 

De trenger beplantning, brede veier, majestetisk finish, biblioteker og basilikaer arrangert 

i henhold til offentlig overdådighet fordi det her ble foretatt offentlige overveielser og 

privat rettergang. Dette var ikke nødvendig for vanlige folk da disse viste høflighet ved å 

besøke andre; de ble ikke besøkt. (Vitruvius. De Architectura. Bok VI,  

kap.V,1-2). Og det er akkurat disse personer av høy rang med sine høyloftede haller  

Denne hovedoppgaven handler om. Utsmykning var viktig og skulle, sammen med 

arkitekturen, presentere patrons. Atrium/vestibulum skulle ifølge Vitruvius være et av de 
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større og overdådige rommene, der klintene skulle inngies respekt og ærefrykt (Vitruvius, De 

Architectura.II,VI.ii; Thébert1992:355). I peristylum var heller ingenting overlatt til 

tilfeldighetene: søyleganger, symmetri, aksialitet, vann, mosaikk, malerier, skulptur, 

beplantning og lys ble utnyttet for å skape en harmonisk og luksuriøs atmosfære. Peristylum 

var utsikt og blikkfang for gjestene som var benket i triclinium, med tablåer, fontener og 

kanskje et blikk lenger bort mot hav eller fjell; og med dette som bakteppe ble de underholdt 

med komedier og musikkfremføringer (Brown1992:kap.2). Gulvene, som ofte er det eneste 

som er tilbake, og som kan gi oss et inntrykk av utsmykningen, gir oss et inntrykk av den 

luksus og fargeprakt som fantes. Dominus viste sin velstand ved hjelp av eksklusiv, importert 

stein lagt i opus sectile eller med kunstneriske og livlige scener i mosaikk. Disse scenene 

kunnes også benyttes til selvpresentasjon: ”Dominus Julius”-mosaikken (kat.NA-28), viser 

eieren av godset avbildet som dominus og patronus, med en nesten magisk makt over kosmos 

i det årstidene føres frem for ham av tjenerskapet (Thébert1992:375); ”Magerius”-mosaikken 

presenterer verten flankert av Dionysos og Diana, der han minnes en munus han har gitt i 

amfiteateret (kat. NA-14). 

Kultur var viktig og boksamlinger og private bibliotek ble ansett som riktige objekter i 

de bedrestiltes hjem: Plinius forteller om sitt bibliotek og hvordan det var plassert i forhold til 

lyset og solvarmen, mens Cicero var opptatt av hvilken type skulpturer som var passende 

nettopp her hvor patronus arrangerte opplesning av litterære verk, for eksempel Aeneiden av 

Vergil (kat.NA-33). I Papyrusvillaen utenfor Herculaneum viser et intakt bibliotek bestående 

av filosofiske verk og komedier, hvordan boksamlingen kunne gjenspeile dominus’ interesser 

og livssyn; skulptursamlingen underbygget langt på vei boksamlingen (; Plinius:Bok 

II,xvii:155; Cicero:Epistula ad Atticus.I,viii.; Pandermalis1971:175–97).  

II.IV Romersk privatarkitektur 

For en mann av eliten ble det ifølge Vitruvius stilt visse krav, bl.a. et hjem egnet for 

representasjon. Et liv i offentlighet nødvendiggjorde en verdig ramme, der patronus kunne 

fremstå med respekt og dannelse: klienter skulle hver dag mottas til salutatio, morgenhilsen; 

likemenn forventet storslagne banketter med overdådige måltider og spektakulær 

underholdning. Samtidig skulle familia, kjernefamilien, tjenerskapet og slavene leve og 

fungere side om side med dominus’offisielle liv. Han bemerker også at det er to ting i 

arkitektur som bør vektlegges: en tings betydning; og det som gir det betydning. Derfor er 

arkitekturens betydning grunnlagt i arkitektens og brukerens erfaring og intellekt 

(Scott1993:109). 
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Den romerske domus eller villa var privat, der graden av åpenhet varierte sterkt fra 

isolasjon til full offentlighet. Allerede på gaten ville arkitekturen signalisere graden av sosial 

rang (Thébert1992:353–54)..   

Domus var dominus’ byhus der han tok imot klienter og oppholdt seg i de periodene 

han møtte på forum. Domus kunne derfor deles i offisielle, eller åpne arealer til mottagelser, 

kontorarbeid og finere banketter, og private arealer til familia.  Representasjonsrommene var 

her tablinum, peristylum, oecus eller triclinium og cubiculum. Inngangspartiet; fauces eller 

vestibulum, hørte også med til de rommene som skulle representere patronus; foldedører, 

portierer og gardiner ble brukt for å skape intimitet, dramatikk og hindre innsyn til de 

partiene som skulle avstenges. Til bankett ble man mottatt i triclinium, spisesalen, eller 

oecus, en finere bankettsal. Banketter var en forpliktelse og en anledning til selvpresentasjon; 

en fremvisning av velstand, sjenerøsitet og dannelse: her ble mosaikker lagt ned i gulvene 

som fortalte om dominus velstand og sjenerøsitet. (Ellis1999:85; Thébert1992:fig.43). 

Villaen, huset på landet, var et samfunn i seg selv, langt på vei selvforsynt med hensyn 

til mat, fòr og arbeidskraft. Villaene kunne være fra mindre enheter til enorme områder som 

mer kunne sammenlignes med en by med flere hundre beboere. Her foregikk det 

håndverksproduksjon, matproduksjon, fangst og oppdrett, og her var lagerplass. Samtidig var 

det dominus’ residens når han gjestet villaen og derfor også utstyrt for representasjon og 

otium. Symmachus skriver at man kan reise fra en villa til en annen og leve som en konsul! 

(Arce1997:19–25). I senantikken ble enkelte villaer bygget ut til fort med egne hærer.  

II.V Holdepunkter for tidfesting 

Materialet i denne hovedfagoppgaven rommer innskrifter fra ca. 200 f.Kr. til ca. 500 

e.Kr. Flere problemer oppstår i forbindelse med tidfesting av mosaikker. Dette vil jeg 

redegjøre for, samtidig som jeg vil gi en kronologisk oversikt over de forskjellige regionene 

og de forskjellige innskriftskategoriene. 

Tidfesting av mosaikker er som sagt komplisert. Den viktigste grunnen til det er at 

mosaikker hovedsakelig består av naturstein og glass lagt ned i mørtel; materialer som er 

vanskelig, for ikke å si umulig å gjøre fysiske målinger på. Andre kompliserende faktorer er 

utgravningsteknikk og dårlig dokumentasjon. Selv under nyere, godt dokumenterte 

arkeologiske utgravninger, med nøyaktig registrerte strata, er mosaikk vanskelig å tidfeste. 

Arkitekturen mosaikken er knyttet til blir brukt som rettesnor for aldersbestemmelse. I 

Pompeii har all mosaikk en terminus ante quem på 79e.Kr., da byen ble begravd i lava og 

aske fra Vesuv; de pompeianske stilene hjelper også til å datere mosaikken fra Pompeii; samt 
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jordskjelvet som rammet byen i år 62e.Kr. I Ostia skriver bygningsmassen seg hovedsakelig 

fra 2. og 3.århundre e.Kr., og de fleste mosaikkene kommer fra denne perioden. Funnstedets 

historie, grunnleggelse, evt. ødeleggelse og oppgivelse er altså en hjelp. Funn av keramikk og 

mynter over og under mosaikken er en viktig faktor for en relativ datering ned til 25–30 års 

nøyaktighet. Skriftlige kilder er det sjelden man kan støtte seg til; kat.I-23, innskriften fra 

Aulus Umbricius Scaurus’ domus i Pompeii (reg. VII 16, 12–15), er derfor et sjeldent tilfelle, 

som kan dateres så nøyaktig som til 25–35 e.Kr. på grunnlag av annet epigrafisk materiale og 

arkeologiske funn (Curtis1984:562–64, CIL IV.XXIII-XXIV). Bokstavenes form, både i 

blokk- og kursiv, har endret seg over tid, og kan gi en indikasjon på alder som i kat. S-23, der 

l-ens form kan indikere at den er sen; stavemåter og forkortelser kan også gi hint om tid. 

Figurative fremstillinger, der motivene ofte er basert på kopier av malerier og skulptur, er 

vanskeligere å tidfeste enn geometriske og ornamentale mosaikker som gjerne utvikler 

kronologiske og regionale særtrekk. I England er det gjort forsøk på å utarbeide et system for 

tidfesting av mosaikker på basis av funnsted, verksteder, mønster og ”a personal touch”, og 

sett på om dette har dannet skoler. Men selv om dette har vært til hjelp innen en region, noe 

som er usikkert i seg selv, har det ikke uten videre kunnet overføres til andre regioner 

(Dunbabin1999:3; Donderer1989:217osv; Clarke1994:89–102; Campell1979:287–292). 

Størrelse og form på tesserae kan gi en grov indikasjon: klassisk tid har småsteinsmosaikk; 

hellenistisk- og republikansk tid har mosaikker med små tesserae helt ned i et par mm. 

størrelse i vermiculatum-teknikk, og innskrifter lagt i opus signinum; senere blir steinene 

større og grovere, for så i tidlig kristen-bysantinsk tid å innføre mye glass og gull, og steinene 

blir tiltet. Men som metode for sikker kronologisk bestemmelse er alt det som er nevnt 

ovenfor usikkert (Levi1971:627–29; Keppie2001:18,25–29). 

Mosaikk er lite forsket på og flere mosaikker er tildekket in situ og lukket for videre 

undersøkelser og spørsmålsstillinger. Heller ikke er alle mosaikker publisert; de er ikke 

engang registret. Mangelfull konservering og oppbevaring har ført til at mosaikker er tapt. 

Tidfestingen har til tider været svært sprikende: kat. S-18 blir av Donderer daterer til 3. 

århundre e.Kr., mens Gómez Pallarès vil datere den til 1.halvdel av 1.århundre f.Kr.; M. 

Blake plasserer kat. I-46a enten til 1. eller 3.århundree.Kr (Donderer1996:Taf. 63,no.CII; 

Gómez Pallarès1997:88,kat CU I; Blake1940:104–05,pl.20.1). Har jeg hatt flere 

publikasjoner for hånden har jeg støttet meg til flertallet, og selvfølgelig brukt egen 

vurdering. 



 19 

II.VI Historisk gjennomgang 

Opprinnelsen til innskrifter i mosaikker er usikker, men det kan være, som nevnt 

innledningsvis, at bokstavtegn og formularer opprinnelig oppsto som instrument for 

kommunikasjon med gudene. Den tidligste innskriften jeg har funnet er fra Hellas fra 

1.halvdel av 4.århundre f.Kr. Her påkalles Afrodites beskyttelse: ΑΦΡΟΔΙΤΕ ΚΑΛΗ - 

Afrodite er god! - og stemmer dermed godt med Susinis teori (se innledningen). 

(Dunbabin1999:7-8,fig.4). Hellenistisk og gresk kultur kom til Roma via Magna Graecia og 

gjennom den romerske ekspansjonen østover i 3. og 2.århundre f.Kr. Opus sectile og mosaikk 

kom dermed inn i romersk arkitektur og gresk paideia, litteratur og boksamlinger kom inn i 

romersk kultur: temaer fra litteraturen, som f.eks. Odysseen og Iliaden og skulpturer av 

forfattere og filosofer ble nå tatt i bruk som utsmykning i domus og villaer 

(Pandermalis1971:173–74). Den eldste innskriften i mitt materiale, kat NA-3, er en gresk 

mestersignatur fra Thumis i Egypt, fra ca. 200 f.Kr., med innskriften ΣΩΦΙΛΟΣ ΕΠΟΙΕΙ, - 

Sofilos laget denne. Den tidligste innskriften fra den italienske halvøya, kat.I-19 fra sent 

2.århundre f.Kr., er funnet i Palestrina og fremstiller Nildeltaet med fremmedartede dyr. 

Begge mosaikkene er fra hellenistisk område med greske innskrifter. Men innskrifter i 

mosaikker tok seg ikke opp før i 2.århundre e.Kr.: av 206 innskrifter er 32 datert til tiden før 

2.årh-f.Kr. 

Ved slutten av Augustus’ regjeringstid i 14 e.Kr. var Romerriket endret fra republikk til 

militærdiktatur. Hele samfunnsstrukturen ble nå basert på patron-klientforhold, også innenfor 

det keiserlige byråkratiet, der det eneste som førte frem var rikdom, venner og protesjering. 

Fra å bli styrt av en stabil gruppe av solide familiae under republikken, ble det nå en kamp 

for å holde seg på toppen og innflytelse kunne selges for penger. For å hevde prestisje ble det 

forventet en prangende livsførsel med store boliger, sagnomsuste banketter og mange slaver. 

Gamle formuer kunne bli spilt i løpet av et par generasjoner. Rike og ambisiøse ikke-romere 

med gode kontakter kunne kjøpe seg de mest verdsatte posisjonene, og flere og flere fikk 

etter hvert status som romerske borgere. 

Konkurranseelementet blant de rike borgerne og aristokratene, som hadde holdt byene 

skinnende og vakre med teaterbygg, akvadukter og offentlige thermae-anlegg fikk en radikal 

økonomisk, politisk og religiøs endring i det 3.århundre Æresbegrepet forsvant blant byenes 

bedre stilte da det ikke lenger medførte noen privilegier å tiltre æresposter eller bygge 

praktbygg. Langvarige kriger, økte soldatlønninger, synkende myntverdi og tiltagende tvang 

mot de laveste av de velstående, dekurionene og byborgerne, resulterte også i en synkende 
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velstand og konkurser. Aristokratiet og de velstående borgerne var de som hadde holdt den 

litterære kulturen levende. Med byenes undergang forsvant grunnlaget for det skrevne ord, og 

den private anvendelsen av skrift og kopiering av bøker gikk drastisk tilbake (Harris1989: 

285–321). De med midler flyttet ut av byene og etablerte seg i villaene, som ble bygget ut til 

enorme, selvforsynte luksusresidenser, av Ausonius kalt urbs in rure, ”en by på landet”. 

Produksjon og omsetning ble privatisert, slik at byene gikk glipp av skatteinntekter. Patronus 

kostet på sin villa i utstrekning og dekor så den var en keiser verdig, og befestet den med 

murer, tårn og privat hær. Senatorstanden, som var blitt fratatt sin politiske makt, fikk nå 

utvikle seg til en økonomisk maktfaktor. (Arce1997:28; Quiller1999:153–190). 

I disse villaene blomstret nå de private mosaikkinnskriftene opp fra ca. 250e.Kr. og ut 

400t. Dominus kunne gjennom dem vise sin litterære dannelse (kat. S-05), presentere 

jaktrettighetene sine (kat. NA-11) eller legge ned en bønn om velstand og lykke (kat. P-03; 

Muth1998:215–229). En grunn til at antallet mosaikkinnskrifter øker i denne tiden kan være 

at gamle mosaikker ble ødelagt til fordel for nye, slik at gamle innskrifter er tapt. En teori går 

ut på at kjennskapen til den klassiske mytologien gikk i glemmeboken, og man måtte derfor 

sette inn navnene til de avbildede i mosaikkene. Det kan ikke stemme. Fra denne perioden 

finnes et enormt antall mytologiske motiver i mosaikkene, men kun et fåtall av gudene og 

heltene har fått navn; og hvis det er innskrifter i mytologiske mosaikker er det ofte andre 

typer innskrifter som er satt inn, som litterære hentydninger (kat.S-4b) og mestersignaturer 

(kat.F-9). Dessuten kjente eliten sin gudelære; den var pensum i paideia, deres eneste form 

for skolegang, og som så godt som alle bedrestilte barn fikk. I det 4.århundre begynner for 

alvor tilbakegangen for det skrevne ord. Ammianus Marcellinus skriver i 378 e.Kr. 

(XIV,6.18): The libraries are like thombs, permanemtly shut, men elitens barn ble fortsatt 

undervist i bokstavenes kunst. Det å omgi seg med skrift og litteratur var noe man briljerte 

med: det ble stilt til skue som et trofé, et otium og symbol på det gode liv og det ga 

gjenkjennelse blant likestilte (kat. NA-54b; Scott2000:168; Brown1992:41; Harris1989:334–

37; Bowman&Woolf1994:2). Etter hvert tok kirken over rollen som patronus og 

premissleverandør for religion, økonomi og kultur; og mosaikk og innskriftene i dem ble 

adoptert som dekor kommunikasjon i de nye gudshusene, spesielt i østriket.  

II.VII Fordeling av innskrifter over tid i regionene 

Fordi mosaikker er vanskelige å datere har jeg satt opp et tidsskjema på hele århundrer og 

overgangen mellom disse. Dette muliggjør en rimelig oversikt. Det finnes klare regionale 

forskjeller mellom Italia, Nordafrika og den iberiske halvøya/Frankrike med hensyn til 
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kronologisk utvikling. For eksempel har jeg ikke funnet innskrifter fra Nordafrika fra 

tidligere enn 2.århundref.Kr, bortsett fra kat.NA-3. De fleste tidlige innskrifter i Italia og 

Spania kommer fra områder med greskhellenistisk innflytelse, som Pompeii og vestkysten av 

Spania. Ved overgangen republikansk- tidlig keisertid overtar Italia ledelsen, og beholder 

denne frem til 3. århundre e.Kr.; da overtar Nordafrika tett fulgt av den iberiske halvøya. 

Kronologisk fordelig av innskriftene i regionene 
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Figur 1. Kronologisk fordeling av innskriftene i regionene. 

II.VIII Typer innskrifter over de forskjellige epokene 

Det er stor variasjon i hvilke typer innskrifter som er mest brukt i de forskjellige 

epokene, hvilket forteller om endring innen arkitektur og dekor, men det avslører også  
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politiske, religiøse og økonomiske endringer. Innskriftene fra før vår tidsregning er mest 

lykkebringene, som stiller med hele ti av atten. Flertallet av de nordafrikanske innskriftene 

fra 3.og 4.århundre e.Kr. handler om jakt og dyreavl og beskyttelse; på den iberiske halvøye 

er interessen størst for litteratur og mytologi. 
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Figur 2. Typer innskrifter i de forskjellige epokene. 
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III Mestersignaturer 

III.I Innledning 

Signaturer fra mosaikkverksteder eller individuelle mosaikkleggere er den kategori 

innskrifter det er flest av i mitt materiale, 37 av 206 stykker. 

Signaturene finnes på kat.nr.: I-5, -13, -14, -16, -18, -31, -39a, -42, -45b, -48, -49, NA-

3, -6, -10, -21, -35, -37, -50, F-1, -8, -9, P-1b, 2a, -S-2, 4a, -4c, -7, -9, -11, -13, -16, -19, -20, -

21, -34, -35 og -42. 

III.II Mosaikkleggeren og Verkstedet  

De tidligste signaturene vi kjenner finnes i småsteinsmosaikk fra sent 4.århundre f.Kr. 

De er funnet i Athen og Pella, hus I.5, med innskriften ΓΝΩΣΙΣ ΕΠΟΗΣΕΝ, i Hellas. Disse 

er ikke med i mitt materiale. Jeg har kun funnet et par stykker i mitt område fra hellenistisk 

tid: signaturen til Dioskurides fra Samos (kat. I-18) og Sophilos fra Thumis (kat. NA-03). Fra 

denne tiden regnes signaturen å være et tegn på kvalitet, men ikke alle kvalitetsarbeider var 

dermed signert. Plinius nevner mosaikkleggeren Sosos fra Pergamon, som var berømt for 

sine mosaikker med asarotos oikos, ufeid gulv, og drikkende duer, og roser ham for den grad 

av naturtrohet som han oppnår i motivene sine (Plinius,H.N.36.184; Dunbabin1999:14,270–

71). 

Mosaikk, og da spesielt polykrom, figurativ mosaikk, var en skattet luksusgjenstand, 

ettertraktet som utsmykning i private boliger. Mosaikkleggeren hadde likevel ikke noen høy 

status, noe som var ens for håndverkere flest.  Men en som la mosaikk på vegger og hvelv var 

høyere skattet enn en som la gulvmosaikk, noe som avspeiler seg i betalingssatsene 

(Edict.Diocl.7.6-7).Vi vet ikke stort mer om mosaikkleggeren enn det han har etterlatt seg av 

mosaikker og eventuelle signaturer, selv om enkelte oppnådde en berømmelse p.g.a. sin 

dyktighet: Men mosaikkleggerne i det store og hele er en anonym gruppe, kun synlige 

gjennom mosaikkene og signaturene de etterlot seg.   

Håndverkere, på linje med andre yrkesgrupper, var organisert i collegia eller laug for 

musivarii, pavimentarii eller tesselarii. Disse laugene fungerte som sosialt støtteapparat for 

sine medlemmer der de tilbød sosialt, religiøst og økonomisk fellesskap; bl.a. er det kjent at 

kollegiene kunne betalte gravferden for medlemmer hvor de etterlatte ikke hadde mulighet til 

å bekoste dette selv. Collegia bygget også opp gruppens identitet. I Roma er det funnet en 
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innskrift fra 19 e.Kr., dedisert til Genius for kollegiet til pavimentarii, eller gulvleggere; i 

Didyma er det funnet en akklamasjon gitt av kollegiet for musivarii, som ber Tyche om 

beskytte for seg og byen (Dunbabin1999:275; Levi1945:10). 

Vi vet lite om hvordan mosaikkverkstedene så ut og var organisert, da det ikke er 

funnet spor etter noe verksted ved arkeologiske utgravninger, men det er funnet et par 

verksteder som arbeidet med stein og innskrifter i stein. Der har man kunnet spore hvordan 

steinhuggerne gikk frem trinn for trinn når de skapte en innskrift. Vi må gå ut fra, forskjellen 

i materiale tatt i betraktning, at prosedyren ved planlegging av innskrifter i mosaikk til en viss 

grad har vært lik (Susini1973:9,20). Reglene for forkortelser i navn, titler, tribus og 

stedsnavn er også de samme. Jeg ser også for meg at officina var prydet med en mosaikk ved 

inngangen, der det ble opplyst hva de kunne levere. I Palermo er det funnet en steinplate med 

bilingval tekst i latin og gresk, som tolkes som et verkstedskilt for en steinarbeider: TITVLI 

HEIC ORDINATVR ET SCVLPVNTVR AIDIBVS SACREIS CVM OPERVM 

PVBLICORVM – Innskrifter blir tilpasset og hugget her, for hellige og offentlige bygninger 

(Keppie2001:13–14). Noe tilsvarende kan ha vært tilfelle for et mosaikkverksted. 

Verkstedene kan ha vært små familiebedrifter med en mester og én eller noen få slaver, 

sønner eller læresvenner (kat.F-8). Enkelte mosaikker, de såkalte emblemata, er man sikre på 

at ble prefabrikkert i verkstedet og så fraktet dit det skulle være. Ellers ble de lagt ned stein 

for stein in situ. To eller flere mosaikkleggere kunne arbeide sammen på ett gulv (kat.F-9, S-

9); eller flere verksteder var engasjert i samme bygg (kat.S-4a og c). 

III.II.I Prosedyre ved innskrift 

Jeg kan tenke meg følgende fremgangsmåte: En oppdragsgiver bestemmer seg for å 

legge mosaikker i en domus eller et privat thermae-anlegg. Han henvender seg til det 

verkstedet han ønsker å benytte og sammen med verksmesteren skriver han en detaljert 

kontrakt. Her blir det bestemt om mosaikken skal være bikrom, geometrisk eller ornamental, 

eller om det skal være en polykrom luksusmosaikk med et figurativt motiv. Oppdragsgiveren 

kan bestille et eget motiv, som for eksempel kat. I-23, eller han kan plukke ut motiv fra 

forelegg som verkstedet bruker som grunnlag for motiver. De avtaler også eventuelle 

innskrifter, hva der skal stå og hvor de skal plasseres i gulvet. Jeg mener det har blitt gjort 

avtale om firmaet skal få sette sin signatur i gulvet. Donderer (1989:39) mener at verkstedet 

fikk sette inn sin signatur i figurative mosaikker uten avtale med oppdragsgiver. Det kan jeg 

ikke være enig i. Hvis oppdragsgiver skriver kontrakt med mesteren, der de minste detaljer er 

bestemt kan jeg ikke se at et så dominerende punkt i mosaikkens utseende (for eksempel kat. 
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I-42, NA-21,F-9 og S-9) skal være overlatt til mesteren selv. Et annet moment er at hvis 

oppdragsgiveren ser seg selv som selve skaperen av verket, ikke kun som oppdragsgiver, 

ville det være utenkelig at mosaikkleggeren fikk sette sitt merke i gulvet uten 

oppdragsgiverens samtykke (Berczelly 2001:179–90). Signaturene kan selvfølgelig samtidig 

sees på som status fordi man har benyttet et ettertraktet verksted, jfr. design og merkevarer i 

dag. Det finnes mosaikker som inneholder både ønsket innskrift fra oppdragsgiver og 

verkstedets signatur, som for eksempel i kat. S-19, der dominus har valgt å sette inn navnene 

til kjente veddeløpshester sammen med mesterens signatur. Et forelegg for innskriften blir 

skrevet på et stykke papyrus av oppdragsgiveren eller av mesteren; denne blir så overført til 

mosaikken (Keppie2001:13,fig.1). Pris blir også avtalt. Så snart alle detaljer var fastlagt ble 

tekniske detaljer som utførelse og praktisk tilrettelegging av arbeidet overlatt til officina, som 

sto for den håndverksmessige biten, og kun den (Dunbabin1999:278). 

III.II.II Skrivefeil 

Mange av innskriftene har skrivefeil, hvilket de har til felles med innskrifter i stein. 

Årsakene kan være flere: Det kan være ”slang” eller lokale varianter av uttale som har sneket 

seg inn, for eksempel ved at innskriften er blitt skrevet ned etter diktat; uoppmerksomhet 

eller uvitenhet fra mosaikkleggerens side kan ha resultert i stavefeil; ombytting av bokstaver 

og grammatiske feil; det kunne også være skrivefeil i forelegget fra oppdragsgiver, som 

kanskje heller ikke var så stø i rettskrivning (Susini1973:39 f.f.). Det kan være skrivefeil som 

dobbel konsonant eller vice versa; eller plassmangel har gjort at ikke alle bokstavene fikk 

plass. Begge parter kunne også være fremmedspråklige. 

Vanligste feilen er ombytting av bokstaver:  

• B i stedet for V – Benus (Venus); inbidus (invidus). Kat. I-29, I-30, I-32, I-34, I-49;  

• N i stedet for K – Neinas (Neikias): I-42 

• ombytting av I og E: ficet (fecit): kat. S-19.  

• bokstavene ligger feil vei: liggende S: kat. I-16 

• feildisponering av tilgjengelig plass: kat. I-10, I-16, I-32, I-46b  

• kasusfeil: Hunc cubiculum i stedet for hoc cubiculum, kat. S-4a. 

• dobbel og enkel konsonant og vice versa: oficina (officina): kat. NA-36, 51, F-8, S-4a. 

• forskjellig tidsbruk av facere: facit – presens; fecit – perfektum. (eks. kat. I-13 og F-1) 

• skrivefeil: filosofilolocus (filosofilocus): NA-54b. 

I stein ser man ofte at feil er forsøkt rettet på, og det samme kan observeres i 

mosaikker. der for eksempel flere bokstaver er trengt sammen på for liten plass, eller den 
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utelatte bokstaven er plassert på linjen over osv (kat. I-10 og -16). Om det hadde 

konsekvenser for håndverkeren vites ikke; kanskje oppdragsgiver fikk avslag i prisen? 

III.III Regler for utforming og plassering av signatur 

Signering av håndverk er en gammel tradisjon: malerier og keramikk ble signert; 

lamper og tegl ble stemplet med verkstedsymbol mens leira ennå var våt. I det gamle Hellas 

ble signatur i maleri sett på som et kvalitetsstempel, og som nevnt tidligere var signaturer i 

mosaikker fra hellenistisk tid også det. Men det var flere måter å signere en mosaikk på, - 

ikke bare med innskrift, men også med symboler og figurer. 

III.III.I Personlig ”penselføring” 

I noen mosaikker kan det observeres at mesteren hadde sin egen ”håndskrift” eller 

”strek”, slik at de som kjente mosaikkfirmaene eller mosaikkmestrene i regionen straks 

kunne se hvem som hadde lagt mosaikken. Jeg vil bruke Maternus’ villa i Carranque, kat. S-

4a, b og c, som eksempel: Vi vet positivt at to mosaikkfirmaer har vært representert her; vi 

vet også at Officina Masculini har levert mosaikken i cubiculum (kat.S-4a). Hvis vi 

sammenligner stilen i denne mosaikken med mosaikken i oecus (kat.S-4b), ser vi en tydelig 

forskjell. Jeg vil tillegge denne siste mosaikken Officina Julii Prudentii, som har sin 

mestersignatur på dørterskelen inn til triclinium (kat. S-4c). Stilen i de to sistnevnte stemmer 

overens, mens den førstnevnte derimot er svært forskjellig; den er mer urolig eller 

impresjonistisk (Fernández-Galiano1994: 201–208). 

III.III.II Symboler/Logo 

Enkelte mosaikkleggere har satt inn små ornamenter eller figurer i mosaikkene som 

tilsynelatende er uten sammenheng med motivet forøvrig. Disse er blitt tolket som 

håndverkernes egen ”logo”. Fra Pergamon kommer en mosaikk fra medio 2.århundre f.Kr. 

med en signert papyrusbit: ΗΨΑΙΣΤΙΩΝ ΕΠΟΙΕΙ - Hefaistion laget denne, som er limt på 

som et Levis-merke på en dongeribukse (Dunbabin1999:28–30,fig.29). I mosaikken ”Cupid 

on a Dolphin” fra Fishbourne i England fra midten av 2.århundre e.Kr., er det plassert én fugl 

i borden av vinløv langs mosaikkens ytterkant; også fra Fishbourne, i rom 21 i Palasset fra 

1.århundre e.Kr. finnes en bikrom mosaikk, der én hvit rute/diamant forekommer i 

mosaikkens ensfargede, sorte ramme. I Mérida, Emerita Augusta, er det funnet en geometrisk 

mosaikk med en bjørn i den ensfargede rammen; kanskje mosaikkleggerens navn var Ursus 

og derfor valgte en bjørn som sitt emblem? (Ruth1974:23; Donderer1989:37–38,taf.71). At 
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disse figurene kan være verksted- eller mesteremblemer mener jeg virker rimelig. I Ostia 

finnes en mosaikk med MONNVS (kat.I-31) skrevet ved siden av en hund, hvilket er blitt 

tolket som navnet på hunden (Becatti1961:38–39). Mosaikken fremstiller ellers en hav-

thiasos. Monnus er funnet som signatur i Trier og som navn på forfatter i Frankrike. Jeg tror 

mosaikken fra Ostia bærer mosaikkleggerens signatur, der han bruker hundemotivet som 

”logo”. Plinius nevner maleren Protogenes som brukte små skip i bildene sine for å minne om 

at det var som skipsmaler han hadde arbeidet seg opp (Donderer1989:37–38,taf.70; Plinius 

H.N:35.101). 

III.III.III Navnesignatur 

Navnetrekket som signatur er det mest åpenbare. Det finnes tre forskjellige signaturer i 

latinsk tradisjon. Den første er kun med navn, av og til skrevet i dativ eller genitiv (kat. NA-

10). Det kan her være vanskelig å avgjøre om det er en mestersignatur, eiersignatur, navnet til 

donator eller eier av et foretagende (Donderer1989:39–40; Berczelly2001: 181–84). Jeg har 

gått inn og sett på plasseringen av navnet; signatur på en bortgjemt plass har jeg tolket som 

signatur (kat. I-45b), spesielt forseggjorte navn på fremtredende plasser må være eiersignatur 

(kat. S-28). Derfor stiller jeg også spørsmålstegn ved om kat. NA-10 er en mestersignatur, det 

kan være en eiersignatur. Den er plassert i en apside i et triclinium, den absolutt mest 

prominente plassen i et representasjonsrom. Navneformen kan også fortelle om personen er 

av høyere sosial rang (kat. F-5) eller om han har et ”slavenavn” som for eksempel Amor (kat. 

F-9); kun ett navn (kat.F-8) eller trianomina (kat.I-55). I kat. I-16, som er funnet i en 

fullonica på Sardinia, lyder innskriften: Marcus Plotinus Silisonius, Rufus sønn; jeg mente 

først at dette var en signatur, men valgte å flytte den over til ”Navn” på grunn av navnets 

form, tria nomina-formen og den dominerende plasseringen navnet har, og har tolket navnet 

til å tilhøre innehaveren av valkeriet. Signaturer kun med navn uten verb finnes i kat. I-31; I-

45b; NA-10; S-7. 

Den andre typen signaturer består av navn med verb som betegner aktiviteten som er 

utført: TESSELARE – legge tesseraene, legge mosaikken, FACERE – utføre, PINGERE – 

forme, male, tegne, tilpasse, PAVIMENTARE – legge/mure gulvet. Disse formene finnes i 

kat.: I-13; I-14; I-39a; I-49; NA-6; NA-21; NA-37; F-1; F-9; P-1; S-9; S-11; S-13; S-19; S-

21; S.34; S-42. De greske betegnelsene brukt i vestlig område er: ΠΟΙΕΙΝ - …har gjort 

denne; og ΗΡΓΑΣΑΤΟ - har utarbeidet denne; som finnes i kat.: I-18; I-42; I-48; NA-3. Den 

tredje gruppen er firmanavn: EX OFFICINA… – med navnet i genitiv eller dativ – fra 

verkstedet til…: kat.: NA-35; NA-50; F-8; S-2; S-4a og c; S-16; S-20; S-35. Signaturen betyr 
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ikke at mesteren nødvendigvis har lagt mosaikken, men at hans verksted står ansvarlig for 

den håndverksmessige utførelsen. Noen signaturer oppgir to navn; Det kan være signaturen 

til mester og lærling/slave der mesteren utfører de mer kompliserte delene mens lærlingen tar 

det enkle, eller det kan også være to likestilte innenfor en officina som har arbeidet sammen 

på en mosaikk: kat.: NA-6, F-8, S-4a, S-7, S-9, S-21. 

Berczellys påstand om at signaturen er oppdragsgiverens, nevnt tidligere, kan tyde på at 

flere av signaturene jeg nevner her, der kun et navn i nominativ, genitiv eller dativ er gitt, 

ikke er mester-signaturer men dominus’ signatur i eget hjem. MASCEL og MARCIANVS fra 

kat. S-7 kan likså vel være oppdragsgiverne eller donatorene til mosaikken i thermae-

anlegget. Utøveren var kun en forlengelse av patronus’ arm, den som stilte sine hender og 

teknikk til rådighet. Når det gjelder signaturer av typen EX OFICINA FERONI FELIX VTI 

STELECO – Fra Feronius’s verksted. Måtte du bli lykkelig, Stelecus (når du bruker dette 

gulvet) i kat. F-8, er jeg ganske sikker på at det er verkstedets innehaver som har signert, og 

samtidig lagt ned en lykkeønskning til eieren, hvis navn er Stelecus, som takk for oppdraget. 

III.III.IV Plassering av signaturene 
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Figur 3. Signaturenes plassering i motivet. 

• Over hovedmotivet: fra 3.århundre f.Kr. til 5.århundre e.Kr. 

• Under hovedmotivet: fra 1.århundre f.Kr. til 5.århundre e.Kr. 

• Tabula ansata: fra 2. til 4. århundre e.Kr. 

• Inni hovedmotivet: fra 2. til 6.århundre e.Kr. 

• I borden: fra 2. til 4.århundre e.Kr. 

• I en krans: fra 1. til 6. århundre 

14 av 36 geometriske mosaikker er signert: I-16, I-49, NA-21, NA-35, NA-50, F-1, F-

8, P-1b, S-11, S-13, S-16, S-20, S-21, S-34. 
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Ni av disse er fra vestlig område og elleve stykker kommer fra 2. århundre eller senere. 

Signering av geometriske mosaikker var ikke vanlig tradisjon under hellenismen, men ble 

brukt i senantikken, og vanligere i vest enn sentralt i riket og Nordafrika. Det var kanskje slik 

at jo lenger ut i periferien man kom, jo stoltere var man av å vise frem romerske kultur; så 

langt borte som Britania er det funnet flere mosaikkinnskrifter (Witts2005:30–165). 

Donderer (1989:39) hevder at signatur er noe som stort sett forekommer på figurative 

mosaikker, og at ytterst få ornamentale mosaikker er signert. 14 av 36 signaturer mener jeg 

ikke er ”ytterst få”. Jeg mener snarere det handler om romanisering, - som blir viktigere jo 

lenger borte fra sentrum man kommer. 

III.IV Hvorfor signere mosaikker? 

Margaret Rute (1974:22) fastslår at mosaikker ble signert fordi master craftmen took 

pride in their work. Dette stemmer nok i hellenistiske mosaikker, som fikk signaturer på linje 

med malerier, og der signaturen garanterte for produkt og dyktighet til håndverkeren og 

officina. Men etter hvert synes det som om signatur ble noe enkelte verksteder praktiserte og 

andre ikke; signaturer er funnet på mosaikker som umulig kan ha vært kvalitetsarbeider. Jeg 

mener signaturer etter hvert handler mer om produksjon enn ren dyktighet. Dette kan 

observeres ved å se på enkelte mosaikker med signaturer fra senantikken: Mosaikken 

”Dionysos og Ariadne”, kat. S-2, har signaturen: EX OFFICINA ANNIPONI – Fra Annius 

Ponius’ verksted. Mosaikken bærer preg av både dårlig figurkomposisjon og utforming, men 

med signatur. Det finnes to andre eksempler på dårlig håndverksutførelse, uten signatur, men 

med innskrift: sitat fra Aeneiden i kat. S-5, og ”Venus-mosaikken” fra England 

(Dunbabin1999:98–99,fig.99). Sabinianus (kat. NA-21) understreker at han både har tegnet 

og lagt mosaikken uten bruk av forelegg. Alle disse mosaikkene er fra midten av 4. til 

5.århundre e.Kr., og de kommer fra imperiets periferi. Det kan synes som at mosaikkleggerne 

verken har hatt kjennskap til romersk mytologi, romersk formspråk eller skrivekunst. Men 

det finnes også senantikke mosaikker med signatur, der mesteren har hatt grunn til å være 

stolt av arbeidet sitt, som i Theoderiks Palass (kat.I-39a), Piazza Armerina (I-45b) og i 

Timgad (NA-37). 

Der finnes også en annen grunn til signering: Noen mosaikker er signert av mesteren, 

der han samtidig har formulert et ønske om hell og god helse både for hus og huslyd, - og 

kanskje også for seg selv? Donderer nevner at en av årsakene til at mosaikker ble signert var 

at mosaikkleggeren innbefattet seg selv i en bønn. En persons navn eller bilde inneholdt 

personens sjel, hans animus, og ved å skrive navnet ble den styrket. Signaturen var dermed i 
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seg selv et profylaktisk eller apotropeisk formular (Donderer 1989:46; Acre1997:24–25). I 

Maternus’ villa i Carranque har mosaikkleggeren tatt med både seg selv og oppdragsgiveren i 

formularet (S-4a); det samme kan sees i kat. NA-35, F-8, P-2a, S-4a, S-13 og S-20. Felix er 

et navn som stadig dukker opp, og kan tolkes som et lykkebringende kunstnernavn eller 

verkstedsnavn: kat. S-20, S-13, F-7, S-4a, S-20; likeledes er enkelte signaturer satt inn i en 

seierskrans: kat. NA-35, NA-37, F-1, F-8 og P-1b. Jeg mener dette kan understreke deler av 

Donderers teori. Amfiteatermotivene med symboler som halvmåne på stake, hirsestilk etc. 

etc. fra Nordafrika har også betydning som profylaktisk ikonografi, og forekommer ofte 

sammen med signaturer og lykkebringende formularer. (Dunbabin1978:76-83). I Piazza 

Armerina er navnet BONIFATIVS (kat. I-45b) funnet i en ornamental bord ved siden av 

trappen fra peristylum til ambularorium. Navnet er tolket å ha forbindelse med circus og 

amfiteater pga. de romerske tallene II, III, IIII som er gjentatt 2 ganger. sammen med navnet 

(Carandini1982:128–34). Kat. NA-63, som viser tallet IIIII fem ganger, er også en mosaikk 

med symboler hentet fra amfiteater. Hvis Bonifatius var en utøver i amfiteater ville jeg tro at 

han hadde vært avbildet, slik disse idolene pleide å være (kat. NA-14, -19 og -20). Det er 

derfor trolog at Bonifatius er en signatur, der mesteren har satt til tallene tilhørende amfiteater 

og de afrikanske solidates som en ekstra beskyttelse. At navnet er en signatur underbygges 

også av dets beskjedne plassering; hadde det vært et idol fra amfiteateret eller dominus’ navn, 

ville det vært mer fremtredende. Piazza Armerina blir regnet for å ha en sterk tilknytning til 

Nordafrika, amfiteater og jakt, bruken av amfiteatersymbolikk virker defor rimelig, 

Mosaikkleggerne har høyst sannsynlig vært fra Nordafrika, eller vært under sterk innflytelse 

herfra (Dunbabin1978:191–212). Susini på sin side, hevder at en innskrift, uansett innhold og 

budskap, er håndverkerens signatur (1973:58); han presenterer seg selv gjennom arbeidet sitt.  
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III.V Plassering av mestersignaturer i tid og rom 

III.V.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 4. Signaturenes kronologiske og geografiske utbredelse. 

Italia har signaturer over hele perioden med toppen i 3.århundre e.Kr., men det går rask 

tilbakegang. Nordafrika har kun sju, med flest i 4.århundre e.Kr. Den iberiske halvøye er den 

provinsen der signering av mosaikk tydeligvis har vært mest populært, med en meget markert 

topp i overgangen 3.til4.århundre f.Kr. Dette skyldes funn av flere store villakomplekser fra 

denne tiden. Både Nordafrika og Gallia har signaturer så sent som overgangen 5.til 

6.århundre e.Kr.; det er umulig å si om dette er kristne domus og villa, men i så fall er det 

enda en indikasjon på at en hedensk tradisjon er blitt videreført til den kristne 

privatbebyggelsen.    

III.V.II Arkitektonisk kontekst 

Av 37 signaturer er 14 fra villa og 5 fra domus; 4 stykker er usikre om kommer fra villa 

eller domus mens 5 er fra ukjent kontekst. 4 signaturer er fra offentlige bygg, mens 3 er fra 

thermae-anlegg, offentlig eller privat; to kommer fra thermae-anlegg i villa. 9 av signaturene 

kommer fra representasjonsrom. Fra Italia kommer alle med kjent arkitektonisk kontekst fra 

rom som var åpne for utenforstående; fra Nordafrika kommer fire av sju fra 

representasjonsrom; fra den iberiske halvøya og Gallia kommer ti av atten fra 

representasjonsrom. 

III.VI Konklusjon 

Signatur av malerier og mosaikker i hellenistisk tid var tegn på kvalitet, men 

betydningen endret seg utover i senantikken til å være et reklamefremstøt fra verkstedet og 
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kanskje også et budskap fra oppdragsgiveren om hvem som hadde stått for mosaikken. Dette 

kan ha sammenheng med at tradisjonen med signering av mosaikkene etter hvert også trekker 

vestover og at forbindelsen signatur / kvalitet ble fjernere. Tre ting er tydelig: 1) Det synes 

klart at tradisjonen med å signere figurative mosaikker holder seg; det er ikke like mange 

geometriske mosaikker som er signert.  2) De vestlige provinsene tar opp tradisjonen fra 

Hellas og Italia etterhvert som de blir romanisert, og viderefører den, slik at det i vestriket er 

flere signaturer enn i Italia i senantikken. 3) Tradisjonen med å signere mosaikker slår aldri 

rot i Nordafrika på samme måte som i Spania og Italia. 

Samtidig må det taes et forbehold om de ”signaturene” som ikke er knyttet til et 

officina. Disse kan være dominus’ navnetrekk, navnet på innehaveren av foretagende eller 

donator av hele- eller deler av bygget, eller gulvet. Navnets form: kjælenavn, slavenavn eller 

tria nomina kan fortelle om personens status; fremtredende eller tilfeldig plassering kan også 

signalisere om det kan regnes som mester- eller eiersignatur. 

Fra den italienske halvøya finnes signaturer allerede fra republikansk tid, men jeg har 

ikke funnet noen verkstedsignaturer her. Den iberiske halvøya og Gallia har flere av både 

håndverksignaturer og verkstedsignaturer. 

Konklusjonen er at tradisjonen som begynte i det klassiske Hellas vandrer vestover via 

Italia, og kulminerer i senantikkens Spania. Signering endrer seg også fra å være 

kvalitetsstempel til å bli et firmamerke, eller ”trademark”, som Margarets Ruth kaller det 

(Ruth1974:23). 
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IV Apotropeiske og profylaktiske innskrifter 
Inbide calco te. 

Misunnelser, jeg knuser deg! 
Taberna del Pescivendolo, Ostia 

IV.I Innledning 

Apotropeiske og profylaktiske mosaikker er en del av et større repertoire av muntlige 

formularer, contorniates, amuletter og symboler; alle med det formål å fremkalle det gode og 

avverge det onde. Ved gjennomgang av katalogen viser det seg at flere av innskriftene kan 

tolkes på flere måter: mosaikkleggeren la lykkeønskning inn i signaturen sin (kat. NA-35); 

litterære sitater kunne inneholde profylaktiske elementer (kat. F-3). Skrifttegn var opprinnelig 

magiske tegn ment for kommunikasjon med gudene; skrift hadde fortsatt noe av den samme 

kraften i seg som magisk symbol mot det onde (Susini 1973: 53-54). 

Hvor går grensen mellom religion og magi, mellom den offentlige keisedyrkelsen, 

mysterie-kulter og bønneformularer der guder fra det greske og romerske pantheon og 

jødenes Sebaoth ble benyttet til beskyttelse og ødeleggelse?(Bohak1996:20). En definisjon på 

religion i romersk forstand finnes i kap.V. -Og hva er magi? Magi hviler på en primitiv 

naturbetraktning, som går ut på at naturfenomenene ikke er utslag av ubrytelige lover, men 

skyldes krefter og viljer som følger egne tilskyndelser og luner, og som derfor kan påvirkes 

(”overtales”, ”tvinges”) av det menneske som kjenner midlene til å oppnå denne virkning. 

(Aschehougs Konversasjonsleksikon:1970:966, red.:Holmesland, Størmer, Tveterås og Vogt) 

Grensen mellom tilbedelse av guder, små lykkebringende amuletter og praktisering av 

trolldom er glidende. 

Magi (flertallsformen av magos) var opprinnelig persiske prester, stjernetydere og 

trollmenn. De tolv tavlers lov behandler magisk praksis og Romerne selv mente at overtro og 

magi kom fra perserne (Lukian,Løgnhalsen:31). Under hellenismen fikk romerne økt 

kjennskap til magiske ritualer gjennom kontakt med Hellas og Nære Østen. Innførsel av 

slaver fra øst, brukt som hustjenere, barnepleiersker og lærere, var med å spre kunnskapen 

gjennom magisk praksis, eventyr og overtro fra hjemlige trakter. Kunnskapen kom også med 

kolonister fra Lilleasia og Hellas, som dannet handelskolonier i det vestlige Middelhavet fra 

omkring 700 f.Kr. ( Dickie 2001:124-125,145). 

I antikk litteratur blir magi karakterisert som mindreverdig og galt, noe som foregikk i 

det skjulte: magiske ritualer ble utført av prestinner fra land som befant seg ved verdens 
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yttergrense: Dido utførte ritualer lært av en massylisk prestinne, da hun ville ha Aeneas 

tilbake. Romerske borgere ble nektet å være prester for Magna Mater, eller Kybele, da det 

kunne medføre selv-kastrering; eller delta i festene til deres ære. Bakkanalieprosessen fikk et 

blodig forløp i 186 f.Kr. Og Cicero brukte praktisering av magi som del av  anklagen i 

rettsprosesser (Vergil, Aeneiden 4.480-91; Ovid, Ars Amatoria 99-107; Cicero, Brutus 217; 

Horats 5.Epode 1-54; Hjortsø 1982:92-93, 100, 232; Dickie 2001:134-38).  

Ritualer og formularer preget alle deler av hverdagslivet fra Contorniates, med navn på 

populære idrettsutøvere; falloser i bånd, rundt halsen på unge gutter, urter festet på jakt-

hunder og hester, til de mer skadelige defixiones, der blyplater med navn ble kastet ned i 

graver eller brønner slik at nevnte person ble overlatt til de dødes spøkelser (Sande,Famous 

Persons1999:235; Dickie 2001:136). Hjemmet sto i fare for angrep både fra demoner og 

Invidus, hermer ble satt opp som beskyttere utenfor døra og apotropeiske og profylaktiske 

symboler og formularer ble hugget, skrevet, malt og lagt ned i mosaikk som beskyttelse av 

gater, veikryss, kilder, bad og boliger, og menneskene som befant seg der. 

De første kjente apotropeiske innskriftene er i småstein-mosaikk fra det 4. århundre 

f.Kr. I House of the Good Fortune i Olynthos er det avdekket rom med symboler som strigil, 

palmegrein og hjul med kors. I samme rom finnes bokstaven ”A” og innskriftene ΑΓΑΘΗ 

ΤΥΧΗ – Lykkelig Skjebne; ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΛΗ – Suksess er godt!; og rundt et sentralt 

kvaderat står: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΛΗ – Afrodite er god! Alt er en del av apotropeiske symboler 

og innskrifter (Dunbabin 1999:7-8,fig.4). En småstein-mosaikk fra Eretria fra 2. århundref.Kr 

viser også hjul eller rosett, palmegrein, strigil, tre-fork, og bokstaven ”A” 

(Dunbabin1989:46). 

Apotropeiske og profylaktiske innskrifter ble stort sett utformet uavhengig av 

gulvmotivet for øvrig; ofte i tabula ansata (kat. I-15)), eller krans (kat.S-26) og som regel 

fikk de en fremtredende plass som dørterskelen (kat. I-42) eller midt i rommet (kat. NA-53b). 

Det kan også se ut for at utvalgte ord hadde spesiell kraft; som felix, χαιρε, salve og Invidus. 

IV.II Apotropeiske innskrifter 

Jeg definerer apotropeiske innskrifter til å være de mer positive uttrykk som hilsninger 

og lykkeønskninger. Tjueseks finnes av disse: Fra den italienske halvøya: I-4, -6, -15, -41, -

42, -44, -50, -51, -52, -54; fra Nordafrika: NA-57 og -61; Fra Gallia og den iberiske halvøya: 

F-7, -8, P-2a, S-4a, -13, -26,  -37, -38, -39, -41, -48, -53, -54, og -55. 
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IV.II.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 5. Apotropeiske innskrifters kronologiske og geografiske utbredelse. 

Dette er en tidlig innskriftstradisjon; nitten stykker er fra og med 1.århundre f.Kr. til og 

med 2.århundre e.Kr. Tre er fra før-, og ni er fra etter denne perioden. 

Fra den italienske halvøya kommer fem fra Pompeii, to fra Roma og to fra Sicilia og én 

fra Ostia. 

Fra Nordafrika kommer begge fra Africa Proconsularis: Kartago og El Djem. 

Den iberiske halvøya har to fra Lusitania og ni fra Tarraconensis og én fra Baetica .  

To kommer fra Gallia: én fra regionen Lugdunensis og én fra Saint Sever  

IV.II.II Arkitektonisk kontekst 

              
Dom D-fauc D-vest D-tric. D-kult   Palass Therm 
I-15 I-41 I-50 NA-61 I-6   S-26 I-42 

I-44 S-39 I-51 S-37         

I-54 S-41 I-52 S-38         

S-53 S-48   S-54         

      S-55         

 

 
Villa V-cubicul V-oecus  V-tabl.     ? Foretak 

F-7 NA-57 F-8  P-2a     S-13 I-4 

  S-4a             

                

Figur 6. Apotropeiske innskrifters arkitektoniske kontekst. 

I domus finnes apotropeiske innskrifter overveiende i fauces, vestibulum eller 

triclinium/oecus;  fjorten av tjueseks innskrifter er plassert i overganger: fauces, vestibulum 

eller dørterskel inn til triclinium og cubiculum. 
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IV.II.III Bruken av apotropeiske innskrifter 

Utvalgte ord hadde spesiell kraft. FELIX – hell og lykke finnes i kat. I-4, -6, -NA-57, -

61, -F-8, P-2a, S-4a og -13. Kat. (F-8, S-4a og -13 blir behandlet i kap.II). Kat. I-6 er fra en 

dørstokk i et privat kultrom i Roma fra 1.århundre e.Kr. Lykkeønskningen står i tabula ansata 

og flankeres av palmegreiner: DOMVS·ARIPPORVM·ET·VLPIORVM· VIBIORVM·FELIX 

– Hell og lykke til Arippus og Ulpius Vibius’ hus! Kat. NA-57, fra overgangen 2. til 3. 

århundre e.Kr., er fra inngangen til cubiculum i en villa i El Djem, Tunisia, og lyder nesten 

identisk: Måtte Sollertianas hus alltid være lykkelig med de som bor i det! Erotiske scener 

dekorerer gulvet, et populært tema i cubiculum (kat. S-4a), samt årstidene, positive krefter for 

velstand og lykke (Muth1998:215–25; Dunbabin1999:232). Kat. P-2a, fra 4.århundre e.Kr., 

fra et tablinum i en villa i Torre de Palma, Portugal, har plassert musene som en vernende mur 

ved inngangen med innskriften: SCO[pa·as]PRA· TESSELAM·LEDERE·NOLI·VTERI· 

FELIX – Må ikke gulvet bli skadet av noen grov feiekost, og måtte det bringe lykke! 

Hovedmotivet i gulvet er Dionysos triumf og Theseus og Minotauren; begge heldige motiver 

(Dunbabin1989:26,40). I kat.NA-61, fra 2.århundre e.Kr., er innskriften satt i en oktant med 

hirsestilker strålende ut, i himlingen i et triclinium i Kartago: FELIX·POPVLVS·VENETI – 

Hell og lykke til de blå!  Salomonson (1965:14-15) mener sentralmotivet i ”Hestemosaikken”, 

kat. NA-13, viser en seirende kvadriga fra den blå faksjonen Venetii, Disse to mosaikkene 

ligger arkitektonisk nær hverandre og spørsmålet er om mosaikkene tilhører samme domus. 

Venetierne var også en folkestamme som levde i Nord-Italia og Gallia Lugdunensis, og 

innskriften kan derfor være fra dem. Men på bakgrunn av den arkitektoniske nærheten til kat. 

NA-13a, og Venetii betydning i circus, synes jeg Salomonsons hypotese virker rimelig, vel og 

merke hvis den blå faksjonen opprinnelig sto i sentrum for hestemosaikken. Innskriften kan 

sees som en hyllest, en bønn og en eier-signatur. En lignende innskrift, også fra Kartago, 

lyder: FELIX AMMAEDARA – Hell og lykke til Ammaedara, -en by helt vest i Africa 

Proconsularis og et av de eldste castellum mot grensen til Numidia (Dunbabin1978:170).  

Kat. I-4, fra en caupona i Ostia, viser to brytere med palmeblad og khantaros, med 

innskriften ALEXANDER HELIX (Felix?) – Alexander Felix plassert over hodene deres. 

Alexander Felix kan være en berømt bryter som har en heldig virkning på forretningen, eller 

han kan være en bryter som er sponset av eieren. 

Χαιρε, salve og have var hyppig brukte hilsener: Kat.I-41, -42 -51, -52, F-7, S-26, -37, -

39, -41, -48, -53 og -54. Sju av dem er funnet i inngangspartiet. Kat.I-41, fra 2.århundre f.Kr., 

er fra fauces i et bygg av ukjent type i Salemi på Sicilia, og lyder: ΧΑΙΡΕ – Vær hilset! 

Mosaikkmotivet er en atlet med en kantharos og en delfin, seierssymboler. Senere har jeg 
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registrert formen ΕΥ ΕΧΕΙ – Må det gå deg vel!; fra The House of the Doric Capital i 

Morgantina, Sierra Orlando, på Sicilia, i et rom nær peristylum, fra 3.-2.århundre f.Kr. 

(Dunbabin: 1989:34,4;Sjöqvist 1958:161, pl 34 fig.32). I katalogen finnes tre andre 

variasjoner av samme hilsen, kat.S-37, -39 og 54; alle fra domus i Empuriae, Tarraconensis, 

fra overgangen 2. til 1.århundre f.Kr. i opus signinum. Kat.S-39a lyder ΕΥ ΤΥΧΕ / ΧΑΙΡΕΤΕ 

– Vær hilset, og må det gå dere godt! Tyche, personifikasjonen på den gode skjebnen, kunne 

også være skytsgudinne for byer, for eksempel Konstantinopel (Hjortsø 1984: 241). Kat. S-37 

og S-54 er begge fra inngangen til oecus eller triclinium: Kat.S-54 lyder: ΧΑΙΡΕ ΑΓΑΘΩΣ – 

Du gode ånd, velkommen!; og kat.S-37 lyder: ΧΑΙΡΕ ΑΓΑΘΩΣ ΔΑΙΜΩΝ – Vær hilset, gode 

ånd! Formen ”ΧΑΙΡΕ” har jeg kun funnet på Sicilia og i Spania. Kat.I-42, som har formularet 

ΕΠ ΑΓΑΘΩ – for det gode!, er behandlet i kap.II. I badet i Villa del Nilo, Lepcis Magna 

finnes en innskrift sammen med personifisering av Nilen: ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ – Lykkelig 

skjebne!; tilsvarende den hellenistiske fra Olynthos (Dunbabin1989:29, pl.9b). 

En latinsk variant, funnet i vestområdene, lyder SALVE – Vær hilset! Alt vel! Den 

finnes i kat.F-7, S-26, -41, -48 og -53. Innskriftene har vært i bruk fra 1.århundref. til 

4.århundre e.Kr. Kat.S-41 og -48, fra 1.århundre f.Kr. og overgangen til 1.århundree.Kr, er de 

eneste som sikkert er registrert i fauces i domus, men ut fra erfaring fra tilsvarende hilsninger, 

er det svært mulig at de resterende også kommer fra inngangspartiet. Salve kombineres med 

have i kat.S-48: AVE SALVE – Vær hilset og ved god helse! (Salve blir også brukt som 

badehilsen i Nordafrika; kat.NA-46). HAVE (eller ave, som i S-48) – Vær hilset! er funnet i 

Pompeii, der formen er registrert i to vestibulum i domus: Kat.I-52 fra ca.100 f.Kr og I-51 fra 

ca.50 e.Kr. Ordet kommer av verbet haveo eller aveo og betyr: vær vel tilfreds, vær glad og, 

lev vel, og fungerer som hilsen og avskjed i formen have og ave – Lev vel! 

RECTE⋅OMNIA⋅VELIM⋅SINT⋅NOBIS - Alt er godt!, er fra kat. I-15 er en apotropeisk 

hilsen fra en ferdigstillelsesinnskrift, og behandles under kap.IV.II. 

Kat.I -54, S-38 og -55 er behandlet under gruppen ”Personlige” i kapittel IV.V. Kat.I-44 

fra 1.århundre e.Kr., kommer fra en domus i reg.VI,xiv,39 i Pompeii: LVCRVM GAUDEUM 

– Det er godt å være rik. Ingen vil benekte sannheten i det utsagnet, men få vil i dag sette det 

”i glass og ramme” som her. Kat.I-50: SALVE LVCRUM – Vær hilset fortjeneste/Velsignet 

være fortjenesten!, er funnet mellom vestibulum og atrium i P. Vedius Siricus’ domus, 

reg.VII.i.47, også Pompeii; det er altså en velkomsthilsen, eller kanskje en programerklæring? 

Jeg mener uttrykket også kan tolkes som en besvergelse eller bønn om gode fremtidsutsikter 

for hus og hjem. Innskriftene fra Olynthos (ovenfor), Lykkelig fremtid og Suksess er godt!, 

sier det samme. Under de profylaktiske innskriftene kommer jeg inn på overdrivelsen som 
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formular, der skjønnhet og overflod blir et våpen mot misunnelsen; Det er godt å være rik! 

skal her avvæpne det onde, og kan slik danne overgangen til de profylaktiske innskriftene. 

IV.III Profylaktiske innskrifter 

Det finnes trettisju profylaktiske innskrifter: Fra Italia: Kat.nr. I-1, -20, -25, -29, -30, -

33, -34, -35, -37; fra Nordafrika:NA-22, 23, -24, -28a, -29, -35, -36, -39,-42, -43a og b, -44, -

46, -47, -49, -51, -52, -53b, -58, -59, -60 og -63; fra Gallia og den iberiske halvøya: F-3, P-1a, 

-2a, -3 og S -14, -20 og -31. 

IV.III.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 7. profylaktiske innskrifters kronologiske og geografiske utbredelse. 

De profylaktiske innskriftene er en senere gruppe enn de apotropeiske. De kommer aldri 

helt i bruk i den italienske og den iberiske halvøya, mens er svært populære i Nordafrika i 3. 

og 4.århundre e.Kr. Det er interessant å sammenligne dette diagrammet med kronologien for 

de apotropeiske innskriftene, da det blant dem nesten ikke er representanter for Nordafrika, 

men derimot en opplomstring i Italia og den iberiske halvøya rundt 1.århundref.og 1.århundre 

e.Kr. 

Én av innskriftene fra Italia kommer fra Pompeii; de resterende er fra Ostia. 

De nordafrikanske er fordelt slik: tre fra Mauretania, elleve fra Africa Proconsularis og 

sju fra Numidia.  

Fra den iberiske halvøya kommer tre fra Lusitania og to fra Tarraconensis. 

Den ene fra Gallia kommer fra Narbonensis 
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IV.III.II Arkitektonisk plassering 

           
Domus D-therm D-tri/oec D-fauc D-exed Vill./Do Vill./Do.Th. 
I-20 NA-24 NA-35 I-1 I-35 NA-43b NA-43a 
I-34 NA-49 NA-36 NA-28a     NA-47 
NA-23   NA-53b S-31       
NA-29   S-14         
NA-42             

 

Villa V-Therm V-tri/oec V-fauc ? Foretak Therm 
P-3 NA-58 F-3 S-20 NA-22 I-25 I-33 
  NA-59     NA-44 I-29 I-37 
  NA-60       I-30 NA-39 
  P-1a         NA-46 
            NA-51 
            NA-52 
            NA-63 

Figur 8. Profylaktiske innskrifters arkitektoniske kontekst. 

Fjorten av trettisju innskrifter kommer fra thermae-anlegg; og fjorten stykker kommer fra 

overganger: fauces, dørstokker i thermae-anlegg og inn til oecus. 

IV.III.III Bruken av pofylaktiske innskrifter 

Profylaktiske innskrifter handler om å beskytte seg mot ondskapen: misunnelsen eller 

Invidus/Livor (Det onde øye) - og demoner, og har naturlig nok en mørkere tone enn de 

apotropeiske. En mestersignatur fra Kephallonia i Hellas fra 3.århundre e.Kr. synliggjør 

Φθονος / Invidus’ krefter på en flott måte: motivet viser en mann som kveler seg selv samtidig 

som ville dyr river ham i stykker; et bilde på misunnelses ødeleggende kraft (Dunbabin 1999: 

277 no.46, 313, pl.312.). En mosaikk fra House of the Evil Eye, Antiokia, synliggjør de våpen 

som kunne brukes i bekjempelsen av disse kreftene: tusenben, sverd, skorpion, slange, trefork, 

hakkende fugl og en dverg med en gigantisk fallos angriper Det onde øye, fulgt av 

innskriften: ΚΑΙΣΥ –  Også du!.( Levi 1971:28-34,pl.IV; Dunbabin 1999: 312, fig.311). 

Begge eksemplene kommer fra inngangspartiet, der man måtte forhindre at det onde fikk 

passere. Demoner, som helst oppholdt seg i fuktige og varme omgivelser, var spesielt fryktet i 

bad. Der kunne de terrorisere, og endog drepe, de badende, og da gjerne vakre ynglinger; på 

spesielle dager i året (Bonner:1932). 

Beskyttelse mot Invidus, misunnelsen, som gjerne blir omskrevet som inbide, vive, 

vita/bita og livide, finnes i kat. I-29, -30, -34, NA-42, -51, 58, -59, 60, F-3, P-1a. Innskriftene 

fra Ostia er korte; i Nordafrika utvikles en spesiell tradisjon der innskifter for ferdigstillelse av 

villaer eller bad kombineres med beskyttende formularer. Disse innskriftene er ofte lange, 
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som kat. NA-42, -58, -59, og 60, som behandles under kap. IV.II.;. kat. F-3 og P-1a 

kombinerer lyrikk og kampen mot misunnelsen (kap. VI.II.). Kat. I-29, -30 og 34 kommer alle 

fra Ostia. Kat. I-29 er fra en taberna fra 2. århundre e.Kr.: ved inngangen er avbildet en fisk 

eller delfin, med innskriften: INBIDE CALCO TE – Misunnelse, jeg knuser deg! Kat. I-30 er 

noe senere og viser INBIDIOSOS – Den forhatte, som står med armene manende utover 

havet, der en fisker sitter i en båt. Kat. I-34 er fra en domus fra slutten av 3.århundre e.Kr, 

som viser et bilde av en gorgon står innskriften: GORGONI•BITA (vita, av vito) – Sky 

gorgonene (ondskapen!) Alle disse innskriftene står i inngangen - eller inni viktige rom og er 

ment å mane det onde bort. 

Man kunne også ta Invidus med det gode: Kat NA-51kommer fra en dørstokk i et 

thermae-anlegg fra ca. 200-220e.Kr. og lyder: INVIDE·INTRA·LAVARE……SI·LAVISTI 

·HA…..QVAVN... – Misunnelse, kom inn og bad! ….(hvis?) du har badet, så.....?  Under 

innskriften sees en fallos. Her avvæpnes Invidus med tilbud om bad: hvis bare han vil nyte 

badet så vil ondskapen forsvinne. Andre innskrifter søker også å beskytte seg mot Invidus ved 

å lokke ham til nytelse med forskjellige formularer. Av disse finnes: kat.:I-20, NA-35, -36, -

39 og -47. Kat.NA-47, fra 3.århundre e.Kr., er fra et frigidarium i en domus fra Timgad, 

Numidia. Innskriften er satt inn i en flettet krans: I sentrum står: 

B(onis)·B(ene)·QUI·DIXIT·RIDET· QVI·NEGABAT·VICTVS·EST – Alt godt til den gode! 

Den som forsvarer seg (mot det onde) skal skinne/lyse, mens den som nekter seg nytelsen i 

badet skal bli beseiret (av Invidus) /  Langs kanten: MOLANT/……/BALINE…AVAT / 

INVID… - De som gjør øvelser og bader holder seg borte fra misunnelsen! Her brukes 

formularet ”BB” – Bonis Bene, som er funnet i flere innskrifter i Nordafrika. Denne 

innskriften er også lik NA-51, ovenfor, som inviterer Invidus til å nyte badet i stedet for å 

misunne dem som er i det. Ord som rideo – smile, stråle, skinne, som brukes i kat. NA-47, 

finnes også i kat.NA-59 som splendeo og candeo – glitre, stråle, skinne, gløde. Jeg tenker at 

Invidus, det misunnelige blikket, blir blendet av det skinnende lyset og av skjønnheten og 

nytelsen. Formuleringen ”BB” finnes igjen i kat. NA-35 og -36; disse også fra Numidia, fra 3. 

til 4.århundre e.Kr. Kat. NA-35 er en mestersignatur og behandles i kap.II. Kat.NA-36, fra 

porticus ved inngangen til triclinium i en domus, lyder: PROLECTI·(vale)ANT·OMNIA· 

CONPLETA• (s)VNT/B(onis)B(ene) M(alis)B(ene) – Til alle dere som er lokket hit! Alt er 

fullbragt! Alt vel, og må det onde ikke få innpass! Formularene bonis bene, malis male og 

malis bene er formularer som beskytter det gode og beseirer og avkrefter det onde (Dunbabin 

1989: 34,no.187, og 40). I kat.NA-39, fra 4.århundre e.Kr., vektlegges igjen nytelsen. 

Innskriften er funnet i et thermae-anlegg i Mauretania og lyder:QVA·FREQVENS·FOVEAS· 
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MEA·MEMBRA·LAVACRO – Jeg er ofte i badet Siliqua for å pleie mine lemmer!  Dette 

kan tolkes som et positivt formular, der Invidus blir fortalt hva han går glipp ved ikke å nyter 

badet (Dunbabin1989:34). 

Kat.Na-23, fra overgangen 3.-4.århundre e.Kr., er funnet på en dørstokk i Maison de 

l’Ouede Blisbane, i Sousse, Tunisia og viser en fiske-fallos, flankert av pubes, kvinnelige 

kjønnssymboler. Innskriften lyder: O·CHA/RI – Hill dere, Gratier!. Jeg tolker Chari til å 

være en latinisert form av det greske ΧΑΡΙΕΙΣ – Gratiene – personifisering av det yndefulle, 

behagelige og skjønne, som også kunne blende Invidus. Gratiene var en del av den 

guddomsskaren som sto for badets verdier (Dunbabin1989:12–15). 

Demoner som kunne omskape seg til svarte badetjenere, ”Etiopere”, var en fare i badet. 

I kat.I-33, fra slutten av 2.århundre e.Kr., fremstår en svart, naken mann med en strigil og 

innskriften: IVLI♠CARDI·H(ic)·C(onspicitur) ·E(ffigies) – Her sees bildet av Julius Cardius. 

Han står i en liten passasje mellom caldarium og frigidarium i Therme di Sette Sapienti i 

Ostia, vendt mot inngangen. Hvem var Julius Cardius? Han fremstår som en badetjener som 

ønsker badegjestene velkommen til badet; samtidig skulle han hindre demonene i å slippe inn 

(Bonner 1932: 205;Levi 1971:33; Dunbabin 1989:35). 

Nordafrika utviklet også en annen spesiell badehilsen: BENE LAVA / (salvus lot)US – 

Ha et godt bad! / Velberget gjennom badet! (kat.NA-49) er funnet på dørterskelen mellom 

frigidarieum og caldarium i en domus fra ca. 300 e.Kr. fra Timgad, Thamugadi i Numidia. To 

par sandaler, kat.NA-46, fra Filadelfis-badets caldarium, fra ca.220-230, også fra Timgad, har 

samme innskriften: SALVV(m) LOTV(m) – Frelst gjennom badet! FILADELFIS·VITA  – 

Leve Filadelfis / Hold deg (Invidus), borte fra Filadelfis! (se kat.I-34). Hovedmotivet er en 

kjærlighetsscene med Jupiter og Antiope eller Lycurgus og Ambrosia. Formuleringene Bene 

lava/Salvum lotum er funnet flere steder i Nordafrika. Bene lava er et ønske om et trygt bad; 

Salvum lotum henspiller på vannets helende kraft, i samsvar med gudene Asklepios og 

Hygieia som var en del av badets gudeverden. Det er også uttrykk for lettelse over at den 

badende er kommet uskadet gjennom badet. ( Dunbabin1989:13,20; Cagnat1916:CLXVII-

CLXVIII). Sandalene er et forsterkende profylaktisk symbol. I tillegg til å ha en praktisk 

betydning som: Sett fra deg skoene her! Gå denne vei! og Gulvet er varmt!; blir det også 

tolket i betydningen: Må badet bekomme deg vel! Måtte du komme frelst gjennom badet! 

(Dunbabin1989:41; sandaler er også vist i kat.P-1a og S-11). 

Kat.I-1 og S-31er helt like, fra hvert sitt kontinent og med et århundre mellom seg i tid: 

Kat. I-1 fra 1.århundre e.Kr. kommer fra fauces i domus VI,viii,5 i Pompeii. Innskriften lyder: 

CAVE CANEM – Vokt deg for hunden!  Ved siden av innskriften er motiv av en lenket hund. 
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Kat. S-31 er identisk men uten motiv så vidt meg bekjent, og er funnet i fauces i en domus fra 

Velilla del Ebro, Celsa, i Spania fra 1.århundre f.Kr. I Satyricon av Petronius Arbiter, ble 

gjestene i Trimalkios’ middagsselskap møtt av en glefsende vakthund da de ankom huset 

hans; hunden var også malt på veggen i vestibulum, med advarselen: Cave Canem! (Dunbabin 

1999:58; Petronius Arbiter, Satyricon:Trimalcios middagsselskap, overs. T. Sparre1971:17). 

En spesiell form for mosaikker er funnet i Ostia: kat.I-25, fra 2.århundre e.Kr., kommer 

fra Foro dei Corporazioni. Gulvet er overstrødd med apotropeiske og profylaktiske symboler 

som svastika, kantharos, hjul med kors, fugler, slanger, sammen med ordene: AVRELIVS – 

kanskje navnet til innehaveren?; SIMPLICI (i tabula ansata) – Ubetinget / Absolutt!; 

PVLVNE (hund); CRESCES (hest); VRSAV (ursus) – bjørn? Et lignende gulv er funnet i et 

privat bad i Volubilis i Mauretania; som i Ostia er svarte symboler strødd tilfeldig utover et 

hvitt gulv, der hele gulvet blir en beskyttelse av den badende (Becatti 1961:tav.CXCV,no.101; 

Dunbabin1989:39). Kat.I-35, fra 4.århundre e.Kr., skjuler bokstavene P·E i et geometrisk 

mønster fra en exedra i en domus i Ostia.. Tolkningsmulighetene er mange: Perpetuo - Til 

evig tid; Palma Emerita – Fortjent seier; Praemia Emerita – fortjent belønning; Praemii ergo 

– Altså derfor fortjent; Palma feliciter – Lykkelig seier; Praemia feliciter – Heldig/lykkelig 

belønning; Palma et laurus – Palme og laurbær = Seier. Kat. I-37 fra 4.århundre e.Kr., har 

bokstavene R·E·L·E lagt ned i en mosaikk i en passasje mellom frigidarium og caldarium i 

Therme di Nettuno, Ostia. Det kan bety: R(essurectio) E(den) L(ux) E(ternae); eller ( 

.......libertus est) – Gjenoppstå (som fugl Fønix) i paradis i evig lys / Gjenoppstått og frigjort i 

paradis? Innskriften står blant hirsestilker, palmeblader, khantaros og eføy, som kat. I-25. De 

to sistnevnte innskriftene er sene og Becatti mener de kan være seierstegn fra kristne som ble 

forfulgt. Dunbabin støtter ikke denne tanken da palme, laurbær, hirsestilker og khantaros også 

var vanlige seierstegn brukt som apotropeiske og profylaktiske symboler i det sekulare 

miljøet. Jeg velger å la diskusjonen stå åpen (Becatti1961:57,tav.XLVII, no.214 og tav. 

CXCVI,CXCVII,CXCVIII,no.73; Dunbabin1989:39). 

Kat. I-20, fra Domus dei Dioscuri, reg.III.9.1, i Ostia lyder: PLVRA♠FACIATIS♠ 

(et)MELIORA♠DEDICETIS – Mye gjort; -mer å vise til! (Innsats fører til (synlig) rikdom), 

og er fra 4. til 5.århundre e.Kr. En kristen basilika i Beni Hassen, Tunisia, har nesten 

tilsvarende formulering: IC(ex?)·OFICINA·LAVRI / PLVRA·FACIAS·ET MELIORA 

EDIF[ce]S....... – Fra Laurius verksted. Innsats fører til (store gjerninger?) (Gaucler1910:46-

47). Fra samme bad i Sétif som kat. NA-51, kommer en nøyaktig kopi av formulering fra I-

20, fra 3.århundre e.Kr. Her er altså enda et fast formular, brukt både i Nordafrika og på den 

italienske halvøya, og den har i alle fall vært i bruk over 2 århundrer. 
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(Becatti1961:tav.CXLIX,no.217; Dunbabin1999:65; Dunbabin1989:38; Gaukcler 1910:46-47, 

kat.117). 

Kat.P-3 og S-20 er en presentasjon av dominus og domina i et profylaktisk formularsom 

brukt for å beskytte huset og beboerne mot det onde. Kat. P-3, fra overgangen 3. til 4.århundre 

e.Kr. lyder: VIVENTES·CARDILIVM·ET· AVITAM·FELIX·TVRRE – Så lenge Cardilius 

og Avita bor i dette huset(Turris), vil et lykkelig hjem bestå. Mosaikken er fra en villa i byen 

Scallabis, dagens Santarém i Lusitania. Innskriften uttrykker et ønske om beskyttelse av 

hjemmet, og antyder samtidig at betingelsen for et trygt liv er: ”…så lenge Cardilius ogAvita 

bor her…” Kat.S-20, en mestersignatur fra Tossa del Mar, er svært likt: Hvis Vitalia forblir 

ved god helse får Turissa en lykkelig skjebne! Fra Felix verksted. (kap.II). Man kan diskutere 

om disse to innskriftene burde vært plassert under de apotropeiske (sml. med kat. I-6 og NA-

57). Jeg synes å ane et forbehold i formuleringene: huset og den totale familia må forbli frelst 

fra det onde og ved god helse, men ansvaret hviler på hele huslyden; og det beror på om 

ondskapen holder seg borte. 

Symbolene fra circus- og amfiteater-ikonografien ble i løpet av 3. og 4. århundre 

innlemmet i et generelt apotropeisk- og profylaktisk repertoar (se også kap.IV,VII.IV). Av 

disse finnes:kat.NA-22, -24, -28a, -29, -43a og b, -44, -52, -53b, -63 og S-14. (Kat.NA-22, -

44, -53b og S-14 er behandlet under minneinnskrifter kap.IV.III.). Akklamasjoner gitt til 

auriga i circus behandles i kap.IV.VII. Kat.NA-24 og -43a og b er utformet som akklamasjon, 

men med et noe annet innhold: kat.NA-24, fra 3.århundre e.Kr., er avdekket i et thermae-

anlegg i en domus i Salacte, Tunisia. To løver river i stykker et villsvin med innskriften: 

NICA·LEONTIS – Seier til styrken! / Styrken skal seire! I naborommet var en mosaikk av en 

løve på mellom 4 og 5m. Løven symboliserte kraften som bekjempet det onde, bl.a. 

demonene som oppholdt seg i bad. Eieren kan også ha hett Leontius. (Se kat. NA-28b; 

Dunbabin 1978:81-82). Kat.  

Kat.NA-43a og -b kommer fra en domus i Djemila, Tunisia, fra sent 4. århundre e.Kr. 

Innskriften lyder: ASINVS NICA – Måtte du seire, Asinus! Innskriften gjentaes to ganger; 

først i badets frigidarium og dernest i domus’ boligdel. Asinus kan være navnet på en atlet 

eller en kusk, som vi skal se lenger nede, men innskriften er dominerende plassert, selve 

eselet er gjentatt tre ganger og navnet to ganger. Asinus – eller esel – kan være et ordspill på 

dominus’ navn, som Leo – løve i kat.NA-28b, der navnet kanskje er Leontius? Dominus 

fremstår i sin privilegerte rolle, med jakt, amfiteater og circus. Som akklamasjon har det 

betydning som lykkebringende formular i hjemmet (Dunbabin1978:102, pl.185-86; 

Blanchard-Lamée1975:84-99, pl.XVI-XX). Eselet har mange symbolske betydninger: 
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seierstegn, forbindelse med Dionysos-kulten, fruktbarhet og vann, som her i badet. Eselet får 

også en symbolsk verdi for de kristne.  

Kat.NA-28a, fra vestibulum i en domus i Uzitta, Tunisia, fra ca.200 til 250 e.Kr., viser 

to sovende okser: AT DORMIANT TAVRI  – La så oksene sove! Kat.NA-28b fra badet i 

samme bolig, har også tema fra amfiteateret. Kat. NA-29 har viser en bankett-scene i 

amfiteateret, der en av innskriftene lyder:  SILENTIVM DORMIANT TAVRI  – Vær stille, la 

oksene sove! (kap.IVIII). De sovende oksene, de sovende kreftene, er bilde på ondskapen som 

ikke må vekkes til live. Det kan være fristende å trekke linjen bakover i tid til tre andre, 

tidlige innskrifter fra Italia og den iberiske halvøya: Kat.I-51, fra 1.århundre e.Kr. kommer fra 

fauces i House of the Bear, reg.VII 2,44-46. Her er det avbildet en såret bjørn med innskriften 

HAVE – Vær hilset!; kat.I-1 og S-31 har innskriften CAVE CANEM: hundene, den sårede 

bjørnen og de sovende oksene var alle et bilde på den slumrende ondskapen, misunnelsen som 

ikke måtte vekkes opp/taes inn i huset. Akkurat som hilsningene og lykkeønskningene 

ovenfor, er det her nærliggende å se en dobbel betydning (Dunbabin1978:81-82). 

Kat.NA-63 fra overgangen 2. til 3. århundre e.Kr., fra en dørstokk i Det lille badet i El 

Djem, tilhører amfiteaterets symbolkrets; tallet fem – IIIII – gjentatt fem ganger sammen med 

fem blå fisker, er plassert i hver sin seierskrans. De forskjellige foreninger, solitates, innen 

amfiteateret, hadde sine symboler; tallet fem, fisker og kranser var forbundet med solitates 

Pentasii, en organisasjon som drev handel og eide flere skip, men som også organiserte leker i 

amfiteateret. Dette badet kan være donert av Pentasii, og/eller være tilholdssted for disse, og 

mosaikken var ment å ha en beskyttende effekt i badet. Andre symboler for sodalitates er 

eføyblader, hirsestilker og halvmåne på stake. Eføy møter vi ofte som lykkebringende symbol 

i mosaikker, og det samme gjelder hirsestilker (kat.I-37, NA-15 og S-51). Det finnes også 

andre eksempler der apotropeiske og profylaktiske formularer og symboler fra bad blandes 

med symboler og akklamasjon fra amfiteater og keisedyrkelse: ΠΕΡΙΨΗΜΑ ΣΟΥ – Skitten 

skal bort, ble også brukt som akklamasjon til Alexander den Store: – Din Ydmyke tjener!, i 

likhet mes aklamasjonen εις αιωνα – Evig liv!/Til evig tid! (kat.NA-22) som var en 

akklamasjon brukt til å hylle keiseren eller imperiet med. ΩΚΕΑΝΕ – Okeanos – forekom 

som akklamasjon i Nordafrika (Dunbabin1989:19,27). 

Kat. NA-52, også fra et thermae-anlegg, er fra ca 450e.Kr. Motivet: 

QUID·PABES·PALLES?·FRVER·BAIAS· QVAS·TU· NEGABAS·FIERI – Hvem frykter 

Pallas (Athene)? Jeg nyter badet, - som du blir nektet/nektes deg. Motivet er en seirende 

auriga med en tavle, et seierstegn fra circus som her kobles sammen med seier over 

ondskapen i badet (Dunbabin1989:40-41).  
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IV.IV Konklusjon Apotropeiske/Profylaktiske innskrifter 

Det mest iøyenfallende når det gjelder apotropeiske og profylaktiske innskrifter er 1) De 

apotropeiske er fra senrepublikken eller tidlig keisertid; de profylaktiske er stort sett fra 

senantikken, 3. og 4. århundre e.Kr. 2) Apotropeiske innskrifter var mest utbredt i Italia og 

den iberiske halvøya; de profylaktiske var et nordafrikansk fenomen. 3) Apotropeiske 

forekom i inngangspartier og ved inngangen til representasjonsrom; profylaktiske 

forekommer i bad. Innledningsvis fortalte jeg om patronus plikt til å holde en standsmessig 

bolig, spesielt representasjonsrom og bad ble svært påkostet. Boligene ble dermed gjenstand 

for Invidus’ blikk. Apotropeiske og profylaktiske symboler i skulptur, malerier, mosaikker og 

innskrifter ble satt inn for å verne hus og beboere. Innskriftene kunne bli rammet inn i tabulae 

ansata eller kranser og plassert i inngangspartiet, på dørstokken eller i sentrum av de viktigste 

rommene som oecus, triclinium, frigidarium eller caldarium. 

De fleste apotropeiske innskriftene er funnet i den italienske- og den iberiske halvøya 

og er fra tidsrommet 2.århundre f.Kr. til 1.århundre e.Kr., og må ha kommet østfra med 

greske kolonister. Fra Delos er House of the Trident, fra 130-88f.Kr., som har beskyttende 

eller lykkebringende motiver innenfor begge inngangene fra gata: delfin slynget rundt et 

anker og en trefork; i House of the Dolphins er Tanit-symbolet funnet i vestibulum, kjent fra 

både Fønikia og Kartago, en møteplass for øst og vest i hellenistisk tid. Innskriftene er 

standardiserte og universelle og en kombinasjon av hilsninger og ønsker/bønner 

(Dunbabin1989:18; Dunbabin1999,33,306,fig.39.306; Bonner 1932:203-08). Vi kjenner 

romerens ritualer for grenser: pomeriet, byens hellige grense mot villmarka, der de døde ble 

gravlagt utenfor og de levende bodde innenfor. Likeledes var fauces (svelg) og vestibulum en 

grnse mellom ute og inne, som fungerte som en sluse som hindret ”de døde”, det onde å 

komme inn; og kun ”de levende”, fikk passere. De fleste apotropeiske innskriftene er funnet i 

domus; en årsak er den tidlige bruken av disse, og overveiende i byene. Fjorten av tjuefem 

stykker er funnet i fauces eller vestibulum eller på dørstokker inn til triclinium / oecus. 

Profylaktiske innskrifter kan ha en mørkere tone og en mer manende form. Fjorten av 

trettisju innskrifter kommer fra thermae-anlegg. Fjorten kommer også fra overganger, det vil 

si fauces, dørstokker i thermae-anlegg eller inn til oecus. 

Balnea, vina, venus var livet for romeren, og badets ethos: skjønnhet, behag og nytelse, 

var bokstavelig både på det fysiske og psykiske plan, og ble nydt av både rike, fattige og 

slaver. Men bad ble også forbundet med fare som skittent vann, glatte og varme gulv, 

kramper, kvelning, illebefinnende, blikk fylt av begjær og bygninger som kollapet. Demoner, 
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som likte fuktige og varme omgivelser og ofte hjemsøkte bad, forårsaket dette. De fremsto 

som abnorme skikkelser i form av dverger med enorme falloser og pukler eller svarte 

”Etiopere”,en dobbeltrolle som bilde på den onde, men også som beskyttelse mot det (kat.I-

33). Beskyttelse var det også i formularer, amuletter og symboler. Demoner i bad var felles 

for gresk-romersk, jødisk og kristen tradisjon. Selve ovnsvarmen fikk også symbolsk 

betydning der onde skulle brenne i ovnen, og den utvalgte skulle brenne av kjærlighet 

(Bonner 1932: 203-208; Dunbabin 1989:6-40). 

De Profylaktiske innskriftene var ofte å finne sammen med symboler assosiert med 

seier; som seirende auriga, svastikas, peltae, palmeblader, kantharoi, roser og seierskranser 

(kat.NA-36). Sandaler eller fotavtavtrykk (kat.NA-49), er ”godt” tegn som også er kjent som 

ex-voto symbol: Med heldige føtter eller God reise!- som ble ofret for å oppnå trygg reise og 

tilbakekomst; også i betydningen ”avreise til det hinsidige” og brukt av de kristne helt inn i 

middelalderen (Dunbabin1989:16; Doro Levi 1971:262; Cagnat 1916: CLXX). Phalloi var et 

av de sterkeste, profylaktiske symbolene; malt på veggen, hugget ut i stein og lagt nedi 

mosaikk (kat.NA-23 og-51). I Pompeii, i Vettiernes hus, møter Priapus gjestene med sin 

enorme fallos i fauces. En gigantisk fallos truer også Det onde øye, som nevnt ovenfor (Levi 

1971:32-33; Dunbabin1989:38,40; Hjortsø 1984: 125). 

Profylaktiske innskrifter manet demoner eller Invidus bort gjennom sterke ord som: 

inbide, livide, video, vive, vita/bita (kat.I-30); eller avvæpnet ham med rideo, splendeo, 

candeo, som skulle blende ham med den strålende glansen av vakre villaer og bad, som for 

eksempel i kat. NA-58, og profylaktiske effekter som strigiles, aryballi, ampullae og sandaler, 

utstyr som hører til i badet, forsterker kraften. De kristne sverget ved Guds navn. 

Et gjennomgående trekk er at flere av innskriftene og symbolene er mangetydige; 

mosaikker av seirende atleter og ryttere gir kraft til å seire mot det onde; hilsninger som Bene 

lava!, og Salve! gir beskyttelse; Nordafrikanerne skrøt av sine praktfulle hus; de velsituerte i 

Pompeii utbasunerte pengenes velsignelse, dette for å blende den onde. Innskriftene har 

dobbelt bunn, og gjemmer angsten for at ondskapen skal få overtaket og det gode skal gå tapt. 
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V Dagliglivet 

V.I Innledning 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg de innskriftene som har temaer fra patronus’ samtid 

og dagligliv, slik som jakt, amfiteater, circusleker, donasjoner og ferdigstillelse av bygg. 

I kap.II drøftet jeg oppdragsgiverens rolle i utforming av mosaikken og om han 

bestemte hvorvidt det skulle være innskrift eller ikke. Disse mosaikkene forteller sitt tydelige 

språk: byggherren må ha hatt en avgjørende rolle her, både med hensyn til motiv og innskrift. 

Mosaikkene fra dagliglivet er delt inn i seks grupper: 1) Ferdigstillelse, 2) Minneinnskrifter, 

3) Dedikasjonsinnskrifter, 4) Personlige innskrifter, 5) Navn og 6) Dyrenavn. 

V.II Ferdigstillelsesinnskrifter 

Med ferdistillelsesinnskrifter mener jeg en markering av fullførte bygg eller 

bygningselementer. Stemmen bak innskriftene er enten byggmesterens eller byggherrens. 

Noen oppgir kun navnene til dem som har hatt oppdraget; andre oppgir navnet på både eier av 

huset og den som har bygget det. Et viktig element i flere av disse innskriftene er behovet for 

beskyttelse mot Invidus, og hans ødeleggelser. Jeg har fjorten ferdigstillelsesinnskrifter: fra 

den italienske halvøya: I-6, -15, -57. Fra Nordafrika: NA-41, -42, -54b, -57, -58, -59, -60 . Fra 

den iberiske halvøya og Gallia: F-5, P-2a, -3 og S-18. 

V.II.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 9. Ferdigstillelsesinnskriftenes kronologiske og geografiske utbredelse. 

Tradisjonen fikk en spesiell vri i Nordafrika, med markering av ferdige bygg kombinert 

med profylaktiske innskrifter, oppstår i 4. århundre. Ellers er funnmaterialet for lite til å kunne 
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si noe bastant. Men Italia og de vestlige provinsene har nok hatt en tradisjon for å markere 

ferdigstillelse i mosaikk som løper gjennom hele perioden. 

Innskrifter fra Italia kommer begge fra Roma. 

Fra Nordafrika kommer seks fra Africa Poconsularis, og én kommer fra Mauretania 

Innskriften fra Gallia kommer fra Lugdunum. 

Den iberiske halvøya har to fra Lusitania, og én fra Tarraconensis. 

V.II.II Arkitektonisk kontekst 

               

Domus D-therm D-kult Therme Kult Villa V-therm V-cubicul V-tabl   

I-15 NA-41 I-6 I-57 F-5 P-3 NA-54b NA-57 P-2a   

NA-42     S-18     NA-58       

            NA-59       

            NA-60       

Figur 10. Fedigstillelsesinnskriftenes arkitektoniske plassering. 

Det som er verd å merke seg her er de fem innskriftene fra Nordafrika som kommer fra 

private thermae-anlegg. Kat.NA-41 kommer fra sent 3. århundre mens de fire andre alle 

kommer fra 4.århundre e.Kr. Av alle innskriftene totalt kommer halvparten av dem fra 

thermae-anlegg; to kommer fra kultrom og to kommer fra representasjonsrom i villa. 

V.II.III Bruken av Ferdigstillelses-innskrifter  

V.II.III.I Byggherrens stemme: 

Kat.nr.: I-6, NA-57 og -60 (- alle er også nevnt i kap.III). 

Innskriften fra kat. NA-60 lyder som følger: Jeg har gjort mer enn jeg var i stand til 

(hadde råd til), men mindre enn jeg ønsket. Om det er til behag eller mishag for oss alle; -her 

er tre (ord?): For den forstandige er dette et oppholdssted for beruselse. (Ennabli. 1981.) Tre 

elementer blir påpekt her: 1) Byggherren har bygget flottere enn han hadde råd til. 2) Det har 

blitt et storslått bygg. 3) Et ønske om beskyttelse mot Invidus, som kan bli tiltrukket av 

byggets storslåtte luksus og skjønnhet ( Dunbabin1989:29,33-34). Innskriften har fellestrekk 

med kat.I-44 og -50, og er helt sikkert byggherrens egen stemme.  

Kat.I-6 og NA-57 er fra henholdsvis privat kultrom fra beg. av 1.århundre og forværelse 

til cubiculum fra slutten av 2.århundre e.Kr. Innskriftene er svært like: kat.I-6: Huset til 

Appius og Ulpius Ve(i)bius. Hell og Lykke! kat.NA-57: Måtte huset til Sollertiana alltid forbli 

lykkelig med dem som bor i det.  
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V.II.III.II Byggmesterens stemme: 

I denne kategorien finnes kat.nr.: I-15, -57, NA-41, NA-42, NA-54, NA-58, NA-59, F-

5, P-2a, P-3 og S-18. 

Disse innskriftene presenterer byggherren og byggmestrene, samt uttrykker ønske om at 

Invidus ikke må skade huset eller de som bor i det. Gruppen kan deles i to: de med og de uten 

lykkeønkning. Av de uten er det kun to: kat.NA-41 og S-18: kat.NA-41 oppgir navnet på eier 

av huset og hvem som har utført arbeidet: Masurius eiendom. Til minne om arbeidet som er 

utført av Laberianus og Paulus. Kat.S-18 lyder: Belcilesus fra kunsthåndtverkernes verksted 

har reist dette bygget fra grunnen av.(Donderer1996:kat.C11) 

Kat.I-15, NA-42, -58, -59, P-2a og -3 tilhører den andre gruppen og er også nevnt i 

kap.III. Kat.I-15 kommer fra et domus i Roma, fra 1.århundre f.Kr.: 

P(ublius)⋅CONFVLEIVS⋅P(publiI⋅et)⋅M(arci)⋅L(ibertus)⋅SABBIO⋅SAGARIVS⋅DOMVM⋅HA

NC⋅ABSOLO⋅VSQVE⋅ADSVMMVM⋅FECIT⋅ARC(h)ITECTO⋅T(iyo)⋅SAFINIO⋅T(itiI)F(ilio

)⋅FAL(erna⋅tribu)POLLINE – Publius Confileius Sabbio, frigjort av Publius og Marcus, fra 

verkstedet som produserer / handler med kapper, har reist dette huset fra fundament til 

takmøne. Og Titus Sabinius Pollio, sønnen til Titus, tilhørende tribus Falerna, var arkitekt. 

Helt til slutt står det: RECTE⋅OMNIA⋅VELIM⋅SINT⋅NOBIS – Alt er godt for oss! 

Kat. NA-58 er av den nordafrikanske, senantikke tradisjonen. Innskriften kommer fra et 

privat thermae-anlegg fra en villa i Mauretania og lyder: De misunnelige hjerter, med de 

stikkende blikk brister (fjerner seg). Det høyeste tårnet skinner takknemlig over vårt arbeid 

(på huset). Og vi sier skamløst og med begeistring at vi seiret over misunnelsen. Hell og 

lykke! Teksten uttrykker at byggets skjønnhet og håndverkernes dyktighet har jaget ”De 

misunnelige hjerter” på flukt, hvilket medfører takknemlighet også fra selve bygget. Vi må 

anta at ulykker i forbindelse med oppføring av bygg, eksperimentell ingeniørkunst og dårlig 

mørtel i hvelvene forårsaket ulykker både under og etter oppføring; et resultat av Invidus’ 

innblanding. Kat.NA-59, funnet i Sidi Abdallah, Tunisia, fra sent 4. århundre, lyder: De 

strålende takene på eiendommen Bassianus, også kalt ”Baiae” (Badet), der man finner lyset 

som skinner lik trolldom fra bygget. Det er oppført, det som innvendig er erklært å overstråle 

(det utvendige?). Sidonius heter han (som har oppført huset). Og under fullmakt med lov og 

rett… (siste del er gått tapt). Også her nevnes det strålende lyset som har magisk kraft til å 

beskytte mot ødeleggende krefter. Første bokstav i hver linje danner her navnet på husets eier 

i genitiv: SIDONI – Sidonius’ hus (Dunbabin1989:18). 
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V.II.IV Konklusjon 

Tradisjonen med å markere ferdige bygg var i bruk både i republikansk- og keisertid og 

både innen offentlig og privat byggeaktivitet (offentlige- eller halvoffentlige bygg behandles 

under Dedikasjons-innskrifter i kap. IV.IV). En viss endring i formuleringene finner likevel 

sted over tid, spesielt i Nordafrika, der presentasjonene blir lenger og mer som formularer. Et 

begrenset, men samlet materiale viser at byggmesteren vanligvis sto bak denne innskriften 

som ble en utvidet form for mestersignatur. Her presenterer byggmestrene seg selv, og av og 

til også byggherren; byggets skjønnhet og prakt lovprises og får sin ”velsignelse”. De 

tilfellene der byggherren tar til orde, er sjeldnere (Kat. NA-60). Observasjonene jeg har gjort 

stemmer overens med Dunbabins konklusjon (1999:318). Flere villaer enn domus (sju av 

fjorten), markerer ferdigstillelse på denne måten og da i representasjonsdelen; og spesielt i 

thermae-anlegget (sju av fjorten innskrifter kommer fra bad). Dette fordi badene ble spesielt 

påkostet; og fordi fuktige steder ble ekstra usatt for onde makter. 

V.III Minneinnskrifter  

Minneinnskrifter referer til munus, en ytelse som tjente til å gi offentlig ære, øket 

popularitet hos befolkningen og et godt ettermæle. Det kunne være en forpliktelse ytt  til 

byens innbyggere, eller også leker arrangert i takknemlighet over en lykkelig utgang. I disse 

tilfellene er det munerarius, giveren av lekene, som foreviger begivenheten i eget hjem: 

forestillinger gitt i circus eller amfitheater, og egne hesters seier i circus. Jeg har tretten 

minneinnskrifter: kat.I-56a og b, NA-7, -14, -16, -18, -19, -22, -28b, -29, -44, 53b og S-14. 

V.III.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 11. Minneinnskriftenes kronologiske og geografiske utbredelse. 

Dette er en svært tidsbegrenset genre fra sent 2.århundre til ut 4.århundre e.Kr.;, og 

spesielt populær i Nordafrika. 
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De italienske mosaikkene er fra samme lokalitet i Roma.  

Nordafrika har én fra Tripolitania og åtte fra Africa Proconsularis. 

Fra den iberiske halvøya konne innskriften fra Lusitania. 

V.III.II Arkitektonisk kontekst (TabellVI-3) 

      
Domus D-them D-tab. D-tric Villa ? Therm 
NA-29 NA-28b NA-14 NA-16 NA-7 I-6a NA-18 
      NA-19   I-6b   
      NA-53b   NA-22   
      S-14   NA-44   

Figur 12. Minneinnskriftenes arkitektoniske plassering. 

V.III.III Bruken av minneinnskrifter 

Disse innskriftene dreier seg om leker i amfiteater og circus, gitt av embetsmenn eller 

privatpersoner. Jeg har skilt mellom munus og akklamasjon. 

V.III.IIII Munus 

Innenfor gruppen munus finnes kat.NA-7, -14, -16, -18, -28b og -29. Kat.NA-28b og -

29 behandles i kap.III. Disse mosaikkene er svært forskjellige, og viser gladiator- og 

dyrekamper, såkalt venationes, med tilhørende banketter og kataloger over ville dyr.  

”Magerius-mosaikken”, kat.NA.-14, viser kamp mellom leoparder og venatores, alle med 

navn. Midt i feltet står en gutt og holder et brett med 4 pengeposer, hver med 1000 denarer. I 

tillegg til navnene har mosaikken to lengre tekster som belyser begivenheten ytterligere: Først 

en appell til publikum om å betale venerarii for deres innsats:  

Ved min herre Herolden oppfordres dere til å gi Telegeniene, for deres tjenester, 500 

denarer pr. leopard, som tegn på deres bifall. Akklamasjon fra publikum til munerarius 

lyder: Magerius! Magerius! Må ditt eksempel bidra til å vise de som kommer etter deg. 

Må dine forgjengere også gi akt på eksempelet. Når har noen annen gjort så mye, -og 

hvor? Du gir en oppvisning som er Roma, hovedstaden, verdig! Du betaler fra din egen 

pung! I dag er din store dag! Magerius er giveren! Han er virkelig rik! Han er virkelig 

mektig! Nå som det hele er over, gi gladiatorene litt ekstra med på veien!  

Vanligvis bekostet det offentlige innskrift og æres-statue; i Hippo Regius er det funnet 

en innskrift som lovpriser velgjøreren (CIL VIII,5276; 7969). Her har Magerius selv bekostet 

de ærefulle ordene, i egen stue. Han gjør det for sin egen og gjestenes oppbyggelse, for et 

godt ettermæle og for å demonstrere sin sjenerøsitet overfor sine clientes. Diana og Dionysos 

er med som lekenes beskyttere og Dionysos også som Magerius’ spesielle beskytter   
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Tre elementer var viktig i mosaikker av denne art: 

1) Å få vise spennende scener med villdyr og blodig vold. 

2) Dokumentere en minneverdig og ærefull begivenhet gitt til fellesskapet. 

2) Kunne påberope seg guddommelig beskyttelse (Dunbabin1978:67-68,85). 

Kat.NA-7 er fra en villa i Silin, Tripolitania. Motivet er muligens fra en damnatio ad 

bestias, en offentlig henrettelse ved hjelp av ville dyr, utført i amfiteater under leker gitt av en 

mann ved navn Filoserapis. Mosaikken viser menn i spesielle kostymer som tvinges frem og 

kastes over en enorm okse. En mann med stav står og dirigerer handlingen 

(Dunbabin1999:123-24). Over står innskriften: FILOSERAPIS COMPOSVIT – Filoserapis 

organiserte (disse lekene). Kat. NA-18, fra det store badet i Tébessa, Africa Proconsularis, 

viser leker gitt i takknemlighet over en lykkelig gjennomført sjøreise. Mosaikken viser 

nummererte villdyr og en atlet ved navn Marcellus, som har medvirket. Øverst på mosaikken 

vises skipet lastet med amforar, med innskriften: FORTVNA REDVX – Lykkelig 

tilbakekomst. Navnet CVRIS XI gjentaes tre ganger over strutsen, hesten og oksen. Curix 

være munerarius, eller navnet på selskapet som drev skipstransport. Men cura kan også bety 

deltagelse, og curis XI kan kanskje bety at dyrene har overlevd elleve kamper? Dunbabin 

foreslår at det kan referere til curiae municipales (de kommunale råd) men er usikker 

(1978:74).  

V.III.III.II Akklamasjon 

Vi klapper og roper ”Bravo!” i begeistring når vi har hørt eller sett noe vi liker. 

Romerne hadde sin form for akklamasjon som ble gitt som hyllest til venatores, kusker og 

gladiatorer, ved godt gjennomførte leker. Dette kommer til uttrykk på forskjellige måter i kat. 

I-56a og b, NA-19, -22, -44, -53b og S-14. Kat.NA-22, -53b og S-14 er også under kap.III. 

I likhet med kat.NA-18, dreier kanskje kat.NA-53b seg også om en lykkelig 

tilbakekomst. Mosaikken er fra slutten av 3. århundre e.Kr., og er funnet i triclinium i samme 

villa som den store skipskatalogen fra Althiburos, Tunisia ( kat.NA-53a). Sentralmotivet 

består av et skip lastet med amforaer og omgitt av et kolossalt Ocean-hode, tritoner og 

nereider. Innskriften APAEONA LIBVRNI – Evig liv til Liburni! - står i seilet, og er en 

akklamasjon tilsvarende εις αιωνα, fra kat.NA-22 under. Husets eier, Liburnius?, er tydeligvis 

opptatt av skip og ganske sikkert er han involvert i handel til sjøs. Han kan ha vært tilknyttet 

collegia Liburnii, for skipshandel, i likhet med collegia Venetii, som kanskje holdt til Maison 

des Chevaux i Kartago (kat.NA-61). Patronus kan også være innvandrer fra Liburni, en 

region som i dag er innlemmet i Kroatia, berømte for sine dyktige sjøfolk, og beryktet for sine 

krigsfartøy. Sikkert er det i alle fall at akklamasjonen apaeona er gitt i forbindelse med 
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sjøfart. Kat. NA-22, fra første halvdel av 4.århundre e.Kr., kommer fra El Djem, Africa 

Proconsularis. Motivet består av fem sirkler med motiver som assosieres med amfiteateret: 

Sentralt er en medaljong med en mann som holder en halvmåne på en stake og tre røde 

blomster sm.m. tallet III. Under står innskriften: HAEC VOS SOLI – Disse ting for dere 

alene! Fire sirkler omgir sentralmedaljongen, alle med innskriften: ISAONA, som kan være 

en latinisering av den greske akklamasjonen εις αιωνα – Evig liv!/Til evig tid! - sammen med 

femtakket krone med fem blå fisk; S over tallet III; stilk med åtte eføyblad flankert av tallet II; 

og frynset matte med 4 hirse-stilker (minner her om kat.I-45b). Akklamasjonen ble vanligvis 

gitt til keiseren eller imperiet, med ønske om udødelighet; den andre, Haec vos soli!, 

assosieres med amfiteateret, hvilket også symbolene i mosaikken gjør. I kap.III.III beskrev jeg 

symbolene som ble forbundet med Pentasii. Hovedmotivet i denne mosaikken tilhører 

solidates Telegenii, et brorskap av venatores knyttet til amfiteateret (Dunbabin1978:78-80, 

beskriver symbolene til de forskjellige sodalitates; Kat.NA-14 ovenfor, viser også til 

Telegenii). 

Kat.NA-44 som er funnet i Dougga, Africa Procansularis,viser en annen kjent 

akklamasjon. Auriga Eros er fremstilt i sin quadriga med lederhestene AMANDVS og 

FRVNITVS – Den som bør elskes og Den inntektsbringende. Hestene bærer 

vegetasjonsmotiver som eføy, kornaks, oliven, hirse og roser på hodet, som vi kjenner igjen 

fra kat. NA-22. Ved kusken står akklamasjonen: EROS OMNIA PER TE – Alt for deg, Eros! 

Eros, som har fått navn etter kjærlighetsguden, blir hyllet for seier i circus. Dette kan være en 

minneinnskrift fra en virkelig seier i cirkus, men motivet er også valgt ut med tanke på den 

styrken seieren representerer, som en kraft til materiell og helsemessig trygghet til. Mange 

mosaikker er funnet av denne typen, og motivet er også funnet på bruksgjenstander som 

lamper, amuletter, contorniates (lykkebringende mynter) og i gravmalerier. Seirende auriga 

ble i republikansk tid anvendt i fremstillingen av keiseren, og av Helios i sin vogn over 

himmelen. I senantikken ble det et lykkebringende symbol, også som her kombinert med 

vegetasjonsmotiver og palmegreiner. Navnene til hestene: Den som bør elskes og Den 

inntektsbringende, sammen med Eros, hentyder også på gode krefter som fruktbarhet og slekt 

– familia, og rikdom (Dunbabin82:no.115, 84). 

V.III.IV Konklusjon 

Dette er en senantikk genre fra 3. og 4. århundre e.Kr. Bortsett fra kat.NA-44 og S-14, 

kommer alle fra amfiteatermiljøet som tydeligvis hadde en helt spesiell plass i den senantikke 

nordafrikanerens hjerte. Circus var også viktig, men det kommer jeg inn på under kap. VI.VI. 



 54 

Mosaikker som refererer til munus gitt av patronus er en bekreftelse på egen storhet og 

gavmildhet, som spiller på forholdet munificentia og favor populi (Dunbabin1978:70). Seier 

og seirende personer ble også ansett som heldig for hjem og beboere. 

V.IV Dedikasjonsinnskrifter  

Som nevnt under ferdigstillelsesinnskrifter er dette også en markering av ferdigstillelse, 

men her er midlene gitt av privatperson til oppføring av offentlig bygg. Innskriften gir 

opplysninger om bakgrunnen for gaven: løfte, visjon eller en drøm; og hvem som har betalt 

for hva. Disse innskriftene kan minne om løfter eller botsøvelser som ble lovet etter sykdom 

eller i forbindelse med alvorlige ulykker, som vi hører om fra middelalderens Norge; man dro 

ut på pilegrimsreise eller bygget en kirke eller et alter viet en spesiell skytshelgen. Dette kan 

være det samme fenomenet. Jeg har funnet sju dedikasjonsinnskrifter: Kat.nr.: I-24, -26, -27,  

-28, -P-5, S-40 og -44.  

V.IV.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 13. Dedikasjonsinnskriftenes kronologiske og geografiske utbredelse. 

Denne formen for innskrifter har nok vært i bruk hele perioden Den iberiske halvøya har 

to hellenistiske innskrifter fra henholdsvis Carthagena (Carthago Nova i Tarraconensis) og 

Santiponce (Italica i Baetica); den senantikke kommer fra Faro (Ossonoba i Lusitania). 

Nordafrika er ikke representert, men det kan være en tilfeldighet. 

V.IV.II Arkitektonisk kontekst 

Tre av fire innskrifter fra Italia kommer fra kultbygninger. Den fjerde kommer fra en 

kaserne, og mulig er også denne fra en helligdom.   

Fra Spania har jeg to innskrifter fra helligdommer: én viet Jupiter Stator og én Apollon. 

Innskriften fra Portugal er funnet i vestibulum i en laugshall, muligens også dette en 

helligdom.  
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V.IV.III Bruken av dedikasjonsinnskrifter 

Alle innskriftene som jeg har funnet dokumentert skriver seg fra templer, laugshaller og 

driftsbygninger, der privatpersoner har gitt gave i form av bygg eller bygningselementer. Jeg 

har valgt å betegne innskriftene som ”private” da de vitner om privatpersoners forhold til 

profesjon og religiøs utøvelse. Donatorer av offentlige monumenter var som regel medlemmer 

av byens ledende klasse. Når det gjaldt religiøse bygg stilte saken seg annerledes; giveren 

kunne selvfølgelig være medlem av byens elite, men vedkommende kunne også være fra de 

lavere klasser, frigjort eller slave. Kat. S-40 forteller: Marcus Aquinius Andron, frigitt av 

Marcus, har vært bestemt på å frivillig betale av egen formue, dette tempelet (eller gulv) til 

Jupiter Stator, som er det verdig. (Gómez Pallarès1997:110-113). De fire innskriftene fra 

Ostia er svært likt formulert. Jeg vil gi et par eksempler på dem: Kat.I-24 skriver: 

FELICISSIMVS EX VOTO FECIT – Den heldigste har gjort dette etter løfte (Min bønn er 

blitt hørt og dermed har jeg forpliktet meg til å .......) Formuleringen ex voto er også brukt i 

kat.I-28. Kat.I-26: EX VISO TI CLAV – Gitt av Tiberius Claudius etter en drøm (visjon). 

MEMORIAE CAUSA – for et minnes skyld; er en annen formulering, brukt i kat.I-27. Alle 

formuleringene forteller at donasjonen har en bakenforliggende årsak. 

Innskriftene fra den iberiske halvøya er lenger: Kat.P-5: Gaius Calpurnius Clementius / 

Gaulinianus og Gaius Vibius Quintilianus og Lucius Attius Januarius og Marcus Verrius 

Ceminus har sørget for å lage og skjenke dette gulvet og dets tesserae. Formuleringen som 

brukes er: FACIENDVM CVRARVNT ET DONARVNT. Både kat.S-40 og -44 bruker 

formuleringen DE SUA PECUNIA – av egne midler. Kat.S-44 kan leses slik: Pretor Marcus 

Trahius, sønn av Gaius, har sørget for oppførelsen av tempelet til Apollon, takket være folkets 

bidrag. Samtidig har han betalt gitterporten/vindusgitteret av egne midler. 

V.IV.III.V Konklusjon 

Med bakgrunn i tilsvarende innskrifter i stein vil jeg gå ut i fra at denne typen 

innskrifter var i bruk hele perioden (Dunbabin1999:317-18). Her dreier det seg om offentlige 

eller halv-offentlige bygg, der mennesker har møttes i felles virksomhet eller tilbedelse. 

Donasjonene er gitt på bakgrunn av religiøs forpliktelse eller løfte, med etterfølgende 

takknemlighet, som et uttrykk for personlig religiøsitet. Men det skulle også vitne om 

giverens sjenerøsitet og offentlige ånd. 

Denne tradisjonen ble videreført i kristne basilikaer både i øst og vest, godt inn i 

middelalderen der donatorer kvitterte med selvportrett eller innskrift i gulv eller 

veggmosaikker (Dunbabin1999:71,189-90). som  
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V.V Personlige innskrifter 

Denne gruppen innskrifter består av reklameinnslag fra egen virksomhet og personlige 

hilsninger og uttalelser om livet og pengene. Deter åtte innskrifter i denne gruppen: kat.I-17, -

23, -44, -50, -53, -54, S-38 og -55. Utvalget gir ikke noe fullstendig bilde på kronologisk og 

geografisk utbredelse eller arkitektonisk kontekst, men det forteller om en genre og en 

tradisjon. 

V.V.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 14. Personlige innskrifters kronologiske og geografiske plassering. 

Italia har fem innskrifter fra Pompeii fra 1.århundre e.Kr. og én fra Ostia fra 2.århundre 

e.Kr. Den iberiske halvøya har to hellenistiske innskrifter fra Ampurias (Emporiae), 

Tarraconensis. 

V.V.II Arkitektonisk kontekst 

Det finnes to reklame-innskrifter; én fra tabernae i Ostia og én fra en domus i Pompeii. 

De resterende er fra domus; to med ukjent rom-kontekst, mens én fra Pompeii og to fra 

Ampurias kommer fra triclinium eller oikos. Den siste fra Pompeii er funnet i vestibulum. 

V.V.III Bruken av personlige innskrifter 

Disse innskriftene gir mer uttrykk for dominus’ lynne og humor enn de fleste andre. 

Kat.I-44 og -50 behandles i kap.III. Kat.I-54, CRAS CREDO – Jeg tror på morgendagen, - 

fra reg.II,viii,6. i Pompeii, kan i tillegg til å være en positiv innstilling til fremtiden også 

tolkes som en besvergelse, i likhet med kat.I-44 og -50 (Curtis1984:565). Alle disse tre 

mosaikkene er tidfestet til 1.århundre e.Kr. Kat.I-53 er en personlig innskrift av en mer 

hverdagslig art: CEDO CENEMVS – Hør nå, la oss spise! Den er avdekket ved inngangen til 

triclinium i A. Octavius Primus’ domus, Reg.VII,xv,12., i Pompeii (Dunbabin1999:58-59). 

Patronus ønsker middagsgjestene velkommen til bords. En lignende mosaikk er funnet i 
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House of the Sun-Dial i Daphne, der en mann står ved et solur og roper ut: Den niende timen 

er forbi!, - altså tid for middag (Levi1971:219-221,pl. XLIX). I Empúries, på vestkysten av 

Spania, er det funnet to greske innskrifter rundt det samme emnet, kat.S-38 og -55: 

ΗΔΥΚΟΙΤΟΣ – Måtte du hvile behagelig! eller Måtte du slappe godt av!; en hilsen til gjester 

i triclinium og oicos. Disse to siste kommer fra overgangen 2.til1.århundre f.Kr. 

Kat.I-17 og I-23 dreier det seg om reklame for egne produkter: Kat.I-17 fra Ostia 

kommer strengt tatt ikke fra privat arkitektur, men fra privat virksomhet. Teksten er skadet, 

men lyder omtrent slik:…]FORTVNATVS/…]ATERA•QVOD•SITIS/BI   ϒ   BE  - 

Fortunatus sier: Den som er tørst, drikker vin fra krateret!. Man blir hensatt til en travel 

handlegate i Italia, der enhver handelsmann forsøker å skaffe seg oppmerksomhet og kunder 

på best mulig måte. Fortunatus,innehaveren av vertshuset, ønsker de som blir tørste i varmen 

velkommen. Mellom ”BI-” og ”-BE” er det plassert et stort vinkrater 

(Becatti1961:no.80,tav.CXCIII; CIL XIV,suppl.4756). Kat.I-23 kommer fra A.Umbricius 

Scaurus’ atrium i reg.VII.16,12-16, Pompeii, der gulvet rundt impluvium var dekorert med 

fire urcei, amfora brukt til oppbevaring av fiskesaus, såkalt garum. Alle krukkene har tituli 

picti, dokumentering av innhold, produsent og selger: 

• Urceus A: G(ari) F(los) SCO[M](bri)/ SCAVRI/ EX OFFI[CI]/ NA SCAV/ RI – Den 

absolutt beste blant Scaurus’ garum, laget av makrell! Fra Scaurus fabrikk. 

• Urceus B: LIQVA(men)/ FLOS – Liquamen, den absolutt beste! 

• Urceus C: G(ari) F(los) SCOM(bri)/ SCAVRI – Den absolutt beste blant Scaurus’ 

garum 

• Urceus D: LIQVAMEN/ OPTIMVM/ EX OFFICI[N]/ A SCAVRI – Liquamen av 

ypperste kvalitet fra Scaurus’ fabrikk. 

Romere elsket fiskesaus som salt- og smakstilsetning i mat. Der fantes fire typer: garum 

og liquamen, nevnt i innskriften her, samt allec og muria. Navnet til A. Umbricius Scaurus, 

hans slaver eller frigitte, er funnet på 29 % av alle amforaer med fiskesaus fra Pompeii og 

Herculeanum; urcei med hans navn er også funnet så langt borte som Fos-sur-mer sør i 

Frankrike. Denne innskriften er dessuten den eneste jeg har, der navn på eier av domus også 

er bekreftet fra andre kilder. A. Umbricius Scaurus var en velstående borger av Pompeii og 

ble magistrat i Pompeii i sen-claudisk tid. Familiegravstedet til gens Umbricia er funnet 

utenfor Herculeanum-porten i Pompeii, der innskriften bærer bud om høy sosial rang 

(Curtis1984: 557-66,pls.74-5; CIL X.1024; Dunbabin1999:59, 319, pl.315). 
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V.V.IV Konklusjon 

De tidligste innskriftene fra Spania er velkomsthilsen til gjester i bankett, svært lik de 

apotropeiske innskriften med χαιρε, salve og have i kap.III. De italienske er noe senere. Alle 

er svært personlige, plassert godt synlig for kunder, amici og clientes. Bortsett fra kat. I-17, -

23 og -53, dreier alle seg om ønske om et godt liv, trygge materielle kår og fremgang og lykke 

i pengesaker. 

V.VI Navn 

I flere villaer og domus har patronus satt inn sin eier-signatur; i andre sammenhenger 

finnes navn på atleter og kusker, badetjenere og eroter med egennavn eller kallenavn. Jeg har 

tjuefire innskrifter av denne kategorien, som dermed er den nest største gruppen i dette 

kapittelet. De er svært jevnt fordelt over regionene: I-3, -4, -8, -21, -40, 45a, -55, -56a, -56b, 

NA-12, -13b, -20, -27,  -44, -62, -66, S-28, -29, -32, -45, -49 og -52. 

V.VI.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 15. Navnenes kronologiske og geografiske plassering. 

Fra Italia: én fra Pompeii, én fra Sardinia, to fra Ostia, tre fra Roma og én fra Sicilia. 

Fra Nordafrika: åtte fra Africa Proconsularis. 

Fra den iberiske halvøya: tre fra Terraconensis, to fra Baetica og to er usikre 

V.VI.II Arkitektonisk kontekst  

Arkitektonisk kontekst               

Domus D-oec/tr D-perist. Villa V-oec/tr V-therm Therme Mausol Foreh. ? 

I-55 S-29 I-8 S-52 NA-27 I-45 I-3 S-49 I-4 I-41 

NA-66 S-45 NA-12   S-28 S-32 I-21     I-56a 

    NA-13b             I-56b 

    NA-62             NA-20 

                  NA-44 

Figur 16. Navnenes arkitektoniske plassering. 
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V.VI.III Bruken av navneinnskrifter  

Egennavn brukt i mosaikker kan deles inn i tre grupper: dominus’ signatur; atleter og  

kusker; og navn på eroter og tjenere. 

V.VI.III.I Dominus’ signatur 

Navn på dominus, lagt ned i mosaikk i private boliger, synes å ha vært en spansk genre 

begrenset til senantikken; 3.og 4.århundre e.Kr. Husets eier presenterte gjerne seg selv omgitt 

av velstand som eiendommer og dyr, og da spesielt hester, men også jakthunder, og gjerne på 

jakt: kat.I-55, NA-27, S-28, -32, -45, -49, -52. 

Kat.NA-27, ”Dominus Julius-mosaikken”, er funnet i en oecus i en domus i Kartago. 

Innskriften: DOM·IVL – Dominus Julius, er satt på en bokrull, kanskje et eiendoms-dokument 

eller regnskaper, som overbringes dominus Julius av en tjener eller forvalter. Domina er også 

avbildet i rike klær, i det hun tar imot et perlekjede fra tjenestepiken. Villaen, dominus’ 

landeiendom, dominerer motivet og er omgitt av livet som utspiller seg rundt eiendommen: 

jakt, høsting av markens grøde og avslapping, otium, der domina sitter i en skyggefull lund 

med en vifte. Et lignende motiv finnes i mosaikken kat.NA-54b, som viser domina sittende i 

philosophi locus – sted for avslapping. Y. Thébert (1992:375), tolker dette også som en 

årstidsmosaikk, der sommer, høst, vinter og vår er plassert i de fire hjørnene, som positiv kraft 

for produksjon og velstand. Dominus ble også avbildet i rollen som pater familias (kap.V og 

VI). I kat.S-45, fra en domus i det gamle Italica i Spania, er Venus flankert av dominus og 

domina. San Nicolás Pedraz tolker dette motivet som et bilde på dextrarum iunctio, 

ekteskapsinngåelse Navnene er: […]PRO – dominus Apro, Aspro eller Capro; VENVS – 

kjærlighetens gudinne; familiens, fruktbarhetens og husets beskytter; og TVLIA – Domina 

Tulia/Tullia (San Nicolás Pedraz1991:1025-26). Kat.P-3 (kap.III) har samme temaet: Så lenge 

Cardilius og Avita lever vil god helbred og et lykkelig hjem bestå. I kat.S-28, som er funnet i 

Faventinius’ villa i Soria fra 4.århundre e.Kr., presenterer dominus seg gjennom et 

kunstferdig utarbeidet monogram  satt inn i en åtte-takket stjerne. Denne gjentaes tre ganger i 

boligens representasjons-kvarter: den ene er plassert ved inngangen til villaens hoved-

triclinium. Kat.S-52 fra en villa i Liédena, består av samme type monogram, dessverre så 

skadet at den er umulig å tyde. Kat.I-55, fra en domus i Pompeii, reg.VII.iii.29, bærer 

innskriften M. SPVRIVS MESOR – Marcus Spurius Mesor. Jeg regner dette for å være 

dominus’ signatur på bakgrunn av tria-nomina formen, jfr. kap. II. 

I kat.S-32 presenterer dominus seg gjennom eierskap til en circus-hest. Mosaikken, som 

er svært fragmentert, er funnet i et privat thermae-anlegg i en villa fra 3.århundre e.Kr. i 
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Spania. AMORIS/C – Amorius’ hest er en foreslått tolkning, og selv om det ikke kommer 

frem av mosaikken kan motivet vel ha vært en seirende hest i circus som eieren feirer på 

denne måten. Kat.S-49, fra ca. 450e.Kr, er fra kuppelen i et mausoleum; hestene er her merket 

med initialene LC – L sine hester (Gómez Pallarès1997:143-44). 

Dominus’ navn er også nevnt i mestersignaturer: kat. S-4a og S-20; og i ferdigstillelses-

innskrifter: kat. I-6, NA-41, -57, -30a. 

Hvorfor satte dominus navnet sitt i boligen? Dominus, ”Husets Herre”, var den personen 

alt dreide seg om; solen i kosmos, så å si. Intet skjedde uten hans vilje, og hans vilje var lov. 

Hovedvekten av disse signaturene finnes i husets representasjonsdel. Dominus satt sitt 

insignia på eiendommen og i dette kjennemerke var også hans animus, hans ånd. Dette kan 

sammenlignes med keiserens bilde som ble spredt rundt til hver en krok av imperiet. Ikke for 

at undersåttene skulle vite hvordan keiseren så ut, men for å vise maktens tilstedeværelse. 

Navn og bilde hadde like stor kraft som fysisk nærvær. Eliten, og da spesielt i det 3. og 

4.århundre e.Kr., samlet seg mange og store eiendommer. Her var dominus sjelden selv til 

stede, og betrodde forvaltere, vilicus, sto for drift, regnskap og økonomi (Petronius 

Arbiter,Cena Trimalcionis,overs.Trygve Sparre1971:47). Da var det viktig at hans ånd hvilte 

over stedet og at respekt og ærefrykt ble opprettholdt i hans fravær. I mosaikker og malerier 

var dominus til stede sammen med husholdet sitt, som i Dominus Julius-mosaikken, og med 

gudenes beskyttelse, som i kat.S-45 og NA-14 (Webster & Brown ed.1997,Arce:24-26). 

V.VI.III.II Leker 

Dette er mosaikker med motiver fra circus- og amfiteaterleker, der atleter, kusker og 

gladiatorer har fått navnet innskrevet. Venationes, jakt-scener i amfiteateret, der mennesker 

kjempet mot dyr, eller dyr mot dyr, var populært. Amfiteaterscener ble vist av tre grunner: 1) 

ville dyr og blodig vold var populært. 2) Patronus’ ønske om å udødeliggjøre en munus. 3) 

amfiteaterets sosiale betydning og romerens påberopelse av guddommelig beskyttelse fra for 

eksempel Diana og Dionysos. Tertullian sier: Amphitheatrum …..omnium daemonum templum 

est - Amfiteateret er alle guddommers tempel (Dunbabin1978:85; Tertullian De 

Spectaculis:12,7). Tertullian har nok ment dette kritisk, men jeg tror det sier noe om 

amfiteateret plass i den senantikke folkesjela: det ble dyrket som om det skulle være alle de 

pagane gudenes tempel. Kat.NA-22 og NA-63 viser også amfiteateret som symbol for noe 

mer enn underholdning. Circus-motivene med veddeløpshester i eller utenfor circus, er en 

annen av de store interessene. En romer elsket blod og action, men han elsket vel så høyt sine 

fullblodshester. Av navn på gladiatorer og aurigae har jeg samlet: kat.I-4, -8, -21, -40, -56a og 

b, NA-20, -44 og S-29. (Kat.I-4 er behandlet i kap.III; NA-44 i kap.IV.III) 
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Kat.I-8 er en kopi av maleriet ”Ludi Saeculares”, til minne om gladiatorkampene Philip 

Araberen holdt under Romas 1000-årsfeiringen av grunnleggelsen, datert til 4.århundre e.Kr. 

(Blake1940:114). Mosaikken viser et typisk gladiatormotiv fra denne tiden: stort, 

spektakulært og fullt av blod og vold. Gladiatorene er fremstilt med tidsriktige drakter og 

utstyr, og med idolnavn som antyder opprinnelse, utseende eller kampteknikk. Merket θ 

(θανατος) står for de falne og VIC(tor) for de seirende: LICENTIOSVS – Den uberegnelige; 

PVRPVREVS ENTINVS – Den Purpurkledde Entinus; BACCIBVS – Viet Baccus; 

ASTACIVS – Dommer; (Lorerius?) – Kledd i brynje?; ASTACIVS – Den som tilhører byen; 

RETIARIVS – En som kjemper med nett; IACVLATOR – Dommer; ASTIVVS⋅θ - hjelper? 

Død; RODAN⋅θ - Gnageren? Død; MELITTO/MELIIIO? – Søten; T(?)AL(?)AMONIVS – 

Talamon; en av argonautene; CVPIDO⋅θ - Navn etter kjærlighetsguden. Død; 

BELLEREFONS (Bellerofons) – Oppkalt etter sønn av Glaucos, manndreper; PAMPINEVS 

– Vingårdarbeideren; AVRIVS 

⋅θ - Den langørete. Død; MELEA[GER] - Hovedpersonen i den kalydonske villsvinjakten; 

ELIACER – Jupiter; ALVMNVS⋅VIC – Læregutt; IOEVS – Jupiter; MAZICINVS – Fra 

Mauretania; CALLIMORFVS – Den kloke drømmetyderen?; SERPENTIVS – Den snikende; 

SABATI[V]S – Fra Sãbãté; VS⋅VIC (x2) – Løfte oppfylt med seier. 

Det er antydet at navn ble satt inn i mosaikker for å gi skinn av realisme. Jeg mener 

navnene meget mulig kan være reelle. Gladiatorer var trent til kamp og trupper med 

gladiatorer reiste rundt og holdt show. De var verdifulle for eieren og elsket av publikum og 

fikk navn etter underholdningsverdien. Noen døde, men det var ikke dermed sagt at publikum 

ikke var fornøyd før alle lå i bakken; gladiatorer var trent for å overleve og romerne var et 

krevende publikum som visste å premiere dyktige kjempere. Disse mosaikkene handler om 

blod, seier og ære. Kat.I-56b, fra 3.århundre e.Kr. er funnet i Roma. Innskriften lyder bl.a.: 

Maternus er død. Symmakus, du heldige menneske! Av dem som kjemper har Symmakus kastet 

våpenet. Maternus er død. Kat.S-29 er en seiersmosaikk fra circus. Den kommer fra 

begynnelsen av 4.århundre e.Kr. og viser auriga Junius Junianus med sin quadriga og 

lederhesten Obliquus. Innskriften er funnet i et representasjonsrom i en domus. Disse 

mosaikkene har handlet om heltedyrkelse, spenning og også atletenes og aurigae beskyttende 

virkning på bygningen (Se kap.IV.VII). 

V.VI.III.III Eroter og Tjenere 

I denne kategorien har jeg samlet kat.I-3, -45a, NA-13b, NA-62 og -66. Kat.NA-13b og 

NA-62 viser eroter i de voksnes roller fra dagliglivet; resultatet blir et fantasifullt og lekent 
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uttrykk. (López Monteagudo1991:965-1011). Kat.NA-13b er avdekket i et nymphaeum, eller 

fonteneanlegg, i peristylum, i en domus. To eroter med navnene: NAVIGIVS – Sjømann eller 

Seiler (kanskje huseierens profesjon?) og NAC/CARA, fisker i hver sin båt. Mosaikken har 

vært dekket med vann, noe som har gitt et flott fargespill; fargene og det lekne og absurde i 

motivet er ment for å skape forlystelse i det hverdagen blir satt på hodet; gudene opptrer i 

menneskenes rolle. Vann var populært i peristylum som avkjøling og visuell nytelse under en 

bankett eller i det daglige. Barn finnes også i motiver der de innehar de voksnes roller i jakt 

og circus, som det finnes et flott eksempel på i Piazza Armerina (Carandini1982:278,fig.23, 

168,170; Dunbabin1999:85-86,140,pl.145). 

Tjenere blir også avbildet med navn: Kat.I-3 fra tidlig 2. århundre e.Kr., er funnet i 

Therme di Buticosus i Ostia; EPICTETVS•BVTICOSVS - Epictetus fra Butos? 

(Sande1999:51). Epictetus, navnet til en frygisk filosof, kan jo være slavenavnet til en fra 

samme området. Dunbabin mener badetjenere var belagt med symbolske betydninger, og 

fremsto som beskyttende figurer i bad; D. Levi er også inne på dette. (Dunbabin1989:42-43; 

Levi 1971, 33).Epictetus’ gest ønsker gjestene velkommen inn til badets apodyterion samtidig 

som han beskytter mot inntrengning av demoner. Kat.I-45a kommer fra unctorium, rommet 

der man ble oljet, fra badet i Piazza Armerina, Sicilia. Den viser fire badetjenere og én atlet 

som er i ferd med å bli oljet. To har navnet skrevet i vokativ i lendekledet: TITE – Titus og 

CASSI – Cassius; formen kan høres ut som en akklamasjon fra publikum. S. Sande 

argumenterer for at Titus og Cassius, som er fremhevet med navn, ut fra bl.a. kroppsholdning 

(sml. kat. I-3), navneform og bekledning ikke er badetjenere men to kjente atleter som opptrer 

(That’s entertainment1999:58). Som atleter, og dermed idoler, kan de også ha en beskyttende 

rolle idet seier, styrke, akklamasjon og heltedyrkelse ble anvendt som gode lykkebringende 

symboler. En annen mosaikk som viser tjenere er kat.NA-66, der FRVCTVS blir skjenket vin 

av to tjenere som holder hver sin amphora; navnene på disse er MYRO – Myrt eller Myrra? 

og VICTOR – Seier. Mosaikken er plassert på dørstokken mellom bankettsalen og peristylum, 

og motivet ønsker gjestene velkommen. Dunbabin mener Fructus må være dominus selv, som 

blir skjenket vin(1978:123). Jeg mener navneformen gjør dette argumentet tvilsomt; det er 

heller en tjener, vinsmakeren, som prøvesmaker vinen før den blir skjenket til gjestene. 

V.VII Dyrenavn 

Dyrenavn er den største kategorien innskrifter i dette kapittelet. De navngir villdyr, 

hester og hunder i jakt-, circus- og amfiteater. Dette er en nordafrikansk genre, der 

dyrekamper, jakt og hesteoppdrett ble dyrket. Jer har førti innskrifter, og fra Italia kommer: 
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kat.nr.:I-2, -7, -11, -19 og -39b; fra Nordafrika: NA-1, -2, -5, -11, -12, -13a, 14, -15, -16, -17, 

-25, -26, -30, -31, -32, -34, -40a, -40b, -45, -52, -53a, -54a, -54c, -55 og -56; og fra den 

iberiske halvøya: P-2b, -4, S-4b, 10a, -10b, -12, 14, -19, -24, og 47. 

V.VII.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 17. Dyrenavns kronologiske og geografiske plassering. 

I likhet med Navn, kommer de fleste Dyrenavn fra 3. og 4.århundre e.Kr. og Nordafrika 

dominerer også her, Barberini-mosaikken (kat.I-19) fra 2.århundref.Kr, skiller seg ut både i 

tid og type og neste deretter kommer ikke før i 2århundre e.Kr. 

Fem fra Italia: Én fra Palestrina, én fra Ostia, to fra Roma; og den seneste kommer fra 

Ravenna. 

Tjuefem fra Nordafrika: tjuetre fra Africa Proconsularis og to stykker kommer fra 

Numidia. 

Ni stykker fra den iberiske halvøya: fem fra Lusitania og fem fra Tarraconensis. 

 

 

V.VII.II Arkitektonisk kontekst 
Arkitektonisk kontekst           

Domus D-therm D-oec/tr D-tabl D-perist Villa V-oec/tr V-therm 

NA-15 NA-30 NA-11 NA-14 NA-12 I-7 P-2b NA-54a 

NA-17   NA-13a     NA-32 S-4b NA-54c 

NA-40a   NA-16     S-10b S-47 S-12 

NA-40b   NA-34     S-10c     

    NA-56     S-19     

    P-4     S-24     

  S-14      
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Dom/Vill D/V-ther Therme Foreh. ? Palass 
NA-45 NA-1 I-2 I-19 NA-2 I-39b 

  NA-53a I-11   NA-25   

    NA-5   NA-26   

    NA-52   NA-31   

        NA-55   

Figur 18. Dyrenavnenes arkitektoniske plassering. 

Fra Italia kommer tre mosaikker fra offentlige bygg, én kommer fra villa, og én fra 

porticus i et senantikkt palass. I Nordafrika er fire avdekket i villa; tolv er funnet i domus, tre 

innskrifter er funnet i privat thermae-anlegg, enten fra villa eller domus, og fem innskrifter er 

uten arkitektonisk kontekst. Fra Portugal er én fra villa og én fra domus. Mosaikkene fra 

Spania er alle fra villa. 

V.VII.III Bruk av dyrenavn 

Dyrenavn er først og fremst en nordafrikansk tradisjon: fem innskrifter kommer fra 

Italia; to fra Portugal, sju fra Spania og tjuefem fra Nordafrika. De fleste mosaikkene tjuefire 

stykker,er fra circus-arenaen; elleve er jaktmosaikker; og fem er fra amfitheater – alle fra 

Nordafrika. Kat.I-2 fra Vognkjørernes bad i Ostia, og Barberini-mosaikken fra Palestrina, 

kat.I-19, faller utenfor dette mønsteret, begge fra Italia.  

V.VII.III.I Jakt-mosaikker. 

Jakt-mosaikker er en demonstrason av patronus’ status; jakt var en aktivitet forbeholdt 

medlemmer av aristokratiske familier (Dunbabin1978:48-61). Dunbabin nevner at det kanskje 

er satt navn på dyrene for å gjøre scenen mer realistisk. Dyrene blir fremhevet både i størrelse 

og med navn, fremstilt som trofeer; jeg mener derfor scenene er realistiske og at patronus her 

viser frem hestene og hundene sine. I denne gruppen finnes: Kat.I-19, NA-1, -5, -11, -12, -34, 

-54c, P-4 S-4b, -10c og -24.  

Tre av mosaikkene er nesten identiske hva komposisjon og innhold angår: Kat.NA-1, 11 

og -12. Alle kommer fra overgangen 3. til 4. århundre e.Kr.; to av dem er funnet nær Kartago, 

som var et senter for kultur og håndverk. Kat.NA-11, fra en oecus i en domus, viser to ryttere 

til hest; den ene med hevet arm til hilsen mot publikum, -den andre viser med armen mot 

hundene Ederatus og Mustela, som jager hver sin hare; en jaktassistent løper ved siden av. 

Dette er stort sett skjemat i de to andre mosaikkene også. Jeg oppfatter dem som en 

kommunikasjon der patronus hilser gjestene og viser frem jakthundene sine. 

Kat.NA-34 er avdekket i et representasjonsrom på 5,87x5,22m. Mosaikken kommer fra 

Althiburus i Tunisia og re fra sent 3. århundre.Gulvet er en realistisk gjengivelse av en livlig 
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jaktscene med jegere, hester og bytte satt inn i et landskap. På tross av ødelagte partier er 

nitten navn på hester og hunder bevart.  

I Oued Athámenia ble Pompeianus Thermer funnet i 1874. Her benyttes er tre av 

gulvene i badet til presentasjon av Pompeianus villa og aktiviteter som hesteoppdrett, jakt og 

otium. Kat NA-54c viser jaktscener, med jegere til hest, soldater i krigsutstyr og innhegninger 

for vilt: øverst vises Pompeianus’ befestede villa. Hestene har fått navnene Cresionus, 

Vernacel, Arcentum (Argentum?), Fidelus, Castus, Liber P.VII (P.VII kan være et stallmerke: 

Pompeianus hest nr.VII?), Cessionus, Diaz og Neantus. Saltuarii Janus – Janus’beiteland. 

V.VII.III.II Amfiteater 

Amfiteatermosaikker med dyrenavn forekommer kun i Nordafrika, hvor det var et 

enormt populært tema selv om jeg kun har funnet fem stykker med innskrifter. En munus i 

amfiteateret besto av flere typer leker eller forestillinger, men dyrene spilte alltid en stor rolle: 

dyr som kjempet mot dyr, dyr som kjempet mot mennesker og i damnatio ad bestias. En 

arrangør med trenede dyr reiste rundt og arrangerte forestillinger for munerarii, etter ønske. 

Dyrene ble trent til å gi spennende og blodige kamper, -og til å overleve – det var god butikk. 

Noen dyr ble publikumsyndlinger og fikk kjælenavn.  

Ønsket om å vise eksotiske dyr var en av grunnene til å ha slike scener i boligene sine, 

noe som kommer klart frem i kat.NA-14 fra Smirat, som ble omtalt ovenfor (IV.III). Alle 

mosaikkene kommer fra Africa Proconsularis fra tiden 3.og 4.århundre e.Kr.: Kat.NA-14, -

15, -16, -17 og -25. 

I kat.NA-15 fra Kartago, legger munerarius vekt på å fortelle hvor mange dyr han har 

kunnet vise på arenaen. Til høyre: førti bjørner, tjuefem strutser og ti moufflon, eller villsauer; 

til venstre: tre leoparder, tretti bjørner, seks moufflon og femten antiloper; dyrene uten 

nummer har det antagelig vært én hver av. Hirsestilkene midt i mosaikken kan være skille 

mellom to forestillinger (Dunbabin1978:72); de er også Dianas symbol og virker 

lykkebringende. Akklamasjonene er gjengitt: MEL[ius] QVAESTURA – Absolutt 

fordelaktig! Munerarius måtte alltid tilby noe flottere og større; publikum som var en hard 

dommer, sammenlignet med tidligere forestillinger og har funnet denne absolutt best. (Se 

akklamasjonen i kat.NA-14: Når har noen andre gjort så mye, og hvor?) Antallet dyr må ha 

skapt en spektakulær forestilling. Kat. NA-16 (kap.IV.III) fra Radès i Tunisia, viser en 

lignende dyrefremstilling. Oksen har fått Innskriftene: NXVI, dvs. seksten tykker, med merket 

AR på bakparten, mulig et eiermerke, som også ofte finnes på veddeløpshester. De resterende 

dyrene her fått navn: BRACIATVS, GLORIOSVS, SIMPLICIVS, ALECSANDRIA, 

FEDRA, NILVS, …]ITVS. Bjørnen Fedra, er en såkalt dendrobates, trent i å klatre opp i en 
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påle for å komme unna fare (vises også i kat.NA-15, -17 og -25, alle fra området nær 

Kartago). LVSIVS MORI[nus] var antagelig navnet til munerarius.  

V.VII.III.III Circus 

Det er tjuefem mosaikker med navn på hester fra circus. Denne gruppen innskrifter 

strekker seg over 3.-4.århundre e.Kr. og fire innskrifter er fra rundt 5.århundre Tre av 

innskriftene kommer fra Italia og seks fra Spania og Portugal; de resterende seksten kommer 

fra de Nordafrikanske provinsene, og spesielt fra Africa Proconsularis. Rasehester ble dyrket 

som statussymbol i hele det romerske imperiet, og veddeløpvar viktig del av elitens rolle som 

munerarii. Disse mosaikkene forteller også mye om hestens betydning for Nordafrikas 

økonomi, noe som synliggjøres gjennom kat.NA-40a og b, og -53a. Nordafrikanernes behov 

for lykkebringende og beskyttende symboler er også en del av dette bildet. Innskriftene fra 

den italienske halvøya: kat.nr. I-7, -11, -39b; fra Nordafrika: NA-1, -2, -5, -13a, -26, -30,-31, -

32, -40a og -b, -45, -52, -53a, -54a, -55, -56; fra iberiske halvøya: P-2b, S-10b og -c, 12, -14, -

19 og -47.  

Circusmosaikkene deles inn i fire forskjellige motiver: 1) ”Veddeløp i circus” i 

fugleperspektiv ble brukt gjennom 3. og 4.århundre e.Kr. Kat.S-12 er fra Barcelona, det gamle 

Barcino, og måler 8x3,6m. Motivet er delt i to registre, der vi øverst ser spina med vanngrav, 

skulpturer og metae, som skulle rundes 7 ganger før de passerte målstreken. Nederst er fire 

kvadriga fra de fire faksjonene vist i det øyeblikket vinneren passerer målstreken. Hestenes 

navn er gjengitt: Vinnerne er fra faksjonen prassina, de grønne, med hestene ERIDANVS, 

ISPVMEVS, PELOPS og LVCXVR[iossus]; russata, de røde kommer rett bak, men her er 

navnene er dessverre ødelagt; PYIRIPINVS, ARPASTVS, EVFRAT(A) og EVSTOLVS 

representerer albata, de hvite; veneta, de blå, med hestene BOTROCA(les), SCOLASTICVS, 

REGNATOR og FAMOSVS, har lidd naufragium, forlis. To navn i genitiv er skrevet inn i 

hestenes flanker og gjentaes flere ganger: NICETI og CONCORDI. Dette kan være navn på 

stallene eller eierne av hestene. Mosaikken er funnet i en domus med hypocaust, og selv om 

det ikke er dokumentert er det svært sannsynlig at mosaikken kommer fra boligens private 

thermae-anlegg grunnet funnet av hypocaust; og da muligens frigidarium på grunn av 

rommets størrelse. Denne mosaikken kan regnes for en Minnemosaikk. Patronus har gitt leker 

i circus, eller vinnerhestene Eridanus, Ispumeus, Pelops og Lucxuriossus kommer fra hans 

stall. Som i kat.NA-14 minnes patronus her en vellykket munus i sin domus i Barcino til 

glede for seg selv og beskuelse for gjester og klienter. Trekk ved circusfremstillingen kan tyde 

på at veddeløpet har foregått i Circus Maximus i Roma (López Monteagudo1991:968). Det 

finnes flere av disse mosaikkene, der vi ser circus-arenaen i fugleperspektiv, veddeløpet i 
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gang og vinnerne utpekt. De fleste er uten navn på kusker eller hester, men jeg har to 

mosaikker til med innskrift: kat. S-19 fra Gerona i Spania, og én som er avdekket ved Prima 

Porta, Roma, kat. I-11. Sistnevnte er i sort-hvitt, med akklamasjonen LIBER NICA – Den 

seirende Liber, som kjører biga, tospann, med lederhesten ROMANVS. 

2) Den andre motivkretsen er ”seirende auriga”, der auriga, kusken, står frontalt bak sin 

kvadriga. Fremstillingen har tradisjoner helt tilbake til gresk arkaisk vasemaleri. I romersk 

fremstilling ble det bilde på den oppadgående Helios eller Sol, Victoria med seierspalmen og 

keiseren i triumf. Som motiv assosiert med circus dukket det først opp på slutten av 3.-, og 

spesielt i 4.og5.århundre e.Kr. (Dunbabin1982:70-72). Kat.NA-44 viser kusken Eros som 

mottar akklamasjonen etter seier i circus med lederhestene AMANDVS og FRVNITVS. 

Kat.S-14 fra Mèrida viser kuskene Marcianus og Paulus som har seiret med hvert sitt 

firspann. Marcianus’ lederhest INLVMINATOR, har navnet GET/VLI skrevet på flanken. 

López Monteagudo nevner Getuli som navnet på en stor Libysk tribus, som også kunne ha 

støttet eller eid en faksjon (López Monteagudo1991:973; Plinius, NH 9-10,12-13,17,30). 

Nordafrika var storeksportør av veddeløpshester. Kat.NA-53a viser hippago, skip til frakt av 

hester, med FEROX, ICAROS og CVPIDO om bord. Kanskje de blir fraktet til Spania, men 

antagelig til Roma, dit de fleste nordafrikanske hestene ble sendt. Hesteoppdrett er nok også 

kilden for patronus Sorothus’ rikdom: kat.NA-40a og b. viser villaen med beitemarker og 

fullblodshester; de som har seiret på arenaen er vist med seierspalme på hodet. Kat.NA-54a., 

fra Pompeianus’ thermae-anlegg, presenterer også eiendommens økonomiske grunnlag, 

hester. Litterære kilder vitner om etterspørsel og stor respekt for nordafrikanske og spanske 

hester. Claudius Claudianus betegner Spania som dives equis – et rikt land pga. sine hester.1 

Kat.NA-56 fra Kartago viser fire samtidig seirende kusker fra fire forskjellige faksjoner: 

ΕΥΦΥΜΟΣ, ΔΟΜΝΙΝΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΣ og ΚΕΦΑΛΟΝ. Som Dunbabin påpeker (1982:82-

83), så kan det ikke her være snakk om minnemosaikk over en seier i circus. Kat.NA-5 fra 

Kartago viser også flere seirende aurigae med palmegreiner og pisker; lederhestene har 

navnene BENENATVS, QVIRIACVS, CIPRIANVS og CELERIVS. Dette kan være en ren 

hyllest til hestesporten; men det kan også være en idolmosaikk der seier skal ha en 

apotropeisk virkning. 

                                                 
1 López Monteagudo1991:984-86; Ammianus Marcellinus, Res gest.20.8; Julianus:Hist.20,8,13; Claudius 

Claudianus:Paneg.285-87,Carm.min.30,54; Simmacus:Ep.4,58-60,62).  
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3) ”Heraldisk plassering”, to og to hester stilt mot hverandre, er et motiv brukt fra tidlig 

3.århundre til overgangen 4.til5.århundre. e.Kr. Kat.NA-30, fra et caldarium i en domus fra 

Sidi Abdallah, Tunisia, viser to heraldisk oppstilte hester gjort i stand til veddeløp, bundet til 

en søyle eller sylinder pyntet med edelstener, palmegreiner og hirsestilker. Navnene er 

DIOMEDES og AICIDES (Alcides). Hestene står her i fokus som seirende i circus. Kat.NA-

32 fra Ellés, Tunisia har samme motiv; Venus står her sentralt i stedet for søylen, og krones av 

kentaurene POLYSTEFANVS og ARCHEUS. I samme mosaikk er hestene AMAZONIVS 

og TITONIVS fremstilr ansikt til ansikt. Dette er en hyppig anvendt fremstillingsform, som 

også sees i kat. NA-2, -26, -40a og b, -45, -52, -54a og S-47.  

4) Den fjerde gruppen viser hesten fremstilt alene. Dette motivet dukker også opp i 

3.århundre e.Kr., men jeg har ikke funnet eksempler lenger enn til 4.århundre Kat.P-2b, fra 

oecus i villaen Torre de Palma i Montforte, Portugal, viser fem hester, alle er relatert til 

circus, med palmegrein på hodet. Den midterste, LENOBATIS, er vendt mot publikum og 

uthevet med ekstra dekor; de fire andre, INACVS, LENEVS, HIBERVS og PELOPS står i 

hvert sitt hjørne. Kat.I-7 med portrett av PASCASVS og SATTARA, kommer fra en villa i 

Roma. 

Hestemosaikken funnet i en oecus fra Kartago, kat.NA-13a, er på ca. 11x8m og er delt opp i 

sjakkmønster, der hestemotiver i mosaikk veksler med opus sectile-ruter. 61 hesteportrett er 

helt eller delvis bevart. Her er funnet flere eier-initialer og stall-merker; hestenavnene er gitt i 

form av mytologiske skikkelser og andre symboler. Salomonson tolker denne mosaikken som 

et konversasjonsstykke, der gjestene kan får vise sine litterære og kulturelle kunnskaper ved å 

gjette hestenes navn. Det har vært mye spekulasjoner på hva slags hus dette har vært; domus 

til en formuende hesteelsker, eller forsamlingslokale for collegia eller familia for en faksjon. I 

gulvet er alle fire faksjonene representert, men i følge Salomonson viser fragmentet fra 

sentralpanelet en seirende auriga fra de blå – venetii. Det interessante er at i en nærliggende 

basilika, uvisst om den er fra samme domus, er det funnet en hvelvmosaikk med innskriften 

FELIX POPVLI VENETI – Hell og lykke til ”De blå” (kat.NA-61, Dunbabin1978:95-96; 

Picard1964: ii, pp.179f.; Salomonson1965:12-15). 

V.VII.III.IV Andre 

To mosaikker med dyrenavn skiller seg ut fra disse som er omtalt ovenfor: kat.I-2 og -

19. Kat.I-2 er fra 2.århundre e.Kr. og avdekket i Vognkjørernes bad i Ostia. Her er det ikke 

snakk om rasehester, men skikkelige arbeidsgamper, som bærer navnene: POTISCVS, 

BAROSVS, PVDESPOSVS og DACROSVS. Navnene har vært vanskelig å tyde, men 

nummer to og tre kan vi vel kalle Klossmajor og Den blyge, navn som antyder en mindre 
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respektfull og mer hverdagslig tilnærming enn circus-hestene. Kat.I-19, den såkalte 

”Barberini-mosaikken” fra 2.århundre f.Kr., bærer tydelig preg av inspirasjon fra hellenistisk 

område. Her er Nildeltaet gjengitt med Isis-festival, symposium og den bakenforliggende 

villmarka med etiopere på jakt. Dyrene er fremmedartede og noen er rene fantasifostre. Alle 

er navngitt på gresk, bl.a. ΚΡΟΚΟΔΙΛΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΟΣ - Landkrokodille; 

ΗΟΝΟΚΕΝΤΑΥΡΑ - Kentaur  og  ΚΗΠΙΕΝ - Anubisbavian. En teori går ut på at en romersk 

handelsmann har brakt mosaikken med seg hjem fra Delos; en annen teori går ut på at 

håndverkere er bragt med hjem og har lagt mosaikken in situ, hvilket virker atskillig enklere. 

Jeg holder en knapp på den siste. Motivet kan være hentet fra en ekspedisjon oppover 

Nildeltaet under Ptolemeus II Philadelphus i år 280 f.Kr. (Steinmeyer-Schareika1978:79; 

Dunbabin1999:49-51). 

V.VII.IV Konklusjon 

Gjennom 3. og 4.århundre e.Kr. ble fremstilling av samtids-temaer populært i 

privatboliger som del av dekoren patronus anvendte til representasjon, med hentydning til 

livsform, økonomi og sosial tilhørighet. I tillegg til å presentere seg selv var det også viktig å 

vise til munus man hadde gitt med ville dyr, spenning og blod; eller store seire på 

circusarenaen. Temaene jakt, amfiteater og circus var de mest populære. Kat.NA-54 

presenterer Patronus Pompeianus’ eiendom, makt og økonomisk innflytelse. I 4.århundre 

e.Kr blir jegeren fremstilt med hevet arm, en seirende gest, som i Nordafrika kun var en heder 

av patronus; kat.NA-11 viser ryttere med øyekontakt med publikum samtidig som det blir vist 

til jakthundene. I andre deler av romerriket fikk ”Seirende jeger” en religiøs og symbolsk 

betydning. Kat.S-24 viser DVLCITIVS – Søten, som sitter til hest med byttet under fot; disse 

motivene beskyttende elementer i boligen, der jakten ble symbol på mannens virtus og 

kampen mot de onde, sterke kreftene (Dunbabin1978.:63). 

Hesten hadde en helt spesiell betydning i det romerske samfunnet som sosialt og 

økonomisk statussymbol. Jeg regner circusmosaikkene med navngitte hester som 

minnemosaikker over munus gitt i circus eller seier for patronus’ hester eller hans yndlings-

auriga. Opprinnelig var auriga med kvadriga et keiserlig seierssymbol og et bilde på Victoria 

og Helios. Denne seiersikonografien fikk også en videre betydning som seier over døden. I 

senantikken ble den mytologiske og keiserlige seiers-ikonografien overført til circus-

mosaikkene. Kat.S-10b fra Mérida viser en bevinget Victoria som leder et seirende firspann 

og etterhvert kommer auriga med kvadriga til å fremstå som et generelt seierstegn som blir 

tillagt en apotropeisk eller profylaktisk kraft. Kjente utøvere i circus ble fikk en generell 
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lykkebringende kraft på grunn av sin dyktighet og sine seiere, og ble anvendt i domus og villa 

på lik linje med lykkebringende og beskyttende mosaikker. På contorniates, en 

lykkebringende mynt som ble gitt bort i forbindelse med Saturnaliafesten, ble også seirende 

auriga med hest brukt som et seiersmotiv sammen med andre berømte, dyktige, mektige og 

seirende personer, for å bringe lykke (Sande,Famous Persons1999:232,233no.2; 

Dunbabin1982:82-83). 
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VI Religiøse innskrifter 

VI.I Innledning 

Ward Fowler defininerer romersk religion slik: En lykkelig følelse av (aksept for) 

avhengighet av en høyere makt, og ønske om å tilpasse denne makts vilje til alle 

menneskelivets forhold (Hjortsø 1982:22). Innebar denne lykkelige følelse av avhengighet av 

en høyere makt en personlig gudstro lik vår gudsdyrkelse?  

Tilværelsen var delt inn i to områder: en sacer, som innebefattet alt som ikke tilhørte 

menneskenes verden, både gudene på Olympen og i underverdenen. Menneskenes verden var 

fas; her kunne man bevege seg fritt, og helst uten innblanding fra guder eller underjordiske. 

Guder og mennesker levde atskilt. Religiøs praksis ble ansett for å være et alvorlig 

samfunnsanliggende, som ble regulert med avtaler mellom gud og mennesker. Mos maiorum, 

fedrenes skikk, sikret at pax deorum, samfunnets fred med gudene, ble opprettholdt og at 

gudene nettopp ikke blandet seg inn i menneskenes anliggender. Brudd på pax deorum krevde 

et votum, -en type offer eller gjenytelse som ble tilbudt for å overtale den fornærmede guden 

til å gjenopprette freden: Do ut des, ”Jeg gir for at du skal gi!” Gjenytelsen kunne være et 

tempel eller en statue som ble overdratt guden som en res sacra, en dedicatio med en innskrift 

som oppgir dato og navn. Kat.S-40 er kanskje et eksempel på et votum. Sacer innbefatter også 

de mørke kreftene som magi og trolldom (Dickie2001:138; Hjortsø1982:22). Trolldom og 

religion var altså motpoler innen sacer. 

Ordet religio, opphavet til vårt ”religion”, betyr gudsfrykt, men også binde, respektere 

og være nøyaktig. Hjortsø beskriver romersk religion som et nett bestående av masker og 

knuter som det var trygt, trangt og hemmende og leve innenfor; hvis en maske sprang, hvis 

pax deorum ble brudt, var man rask med å reparere, - med et votum (Hjortsø1982:21-26). 

Fromhet, pietas, var et mål og et krav for en god romer. Pietas betegnet en som 

overholdt de religiøse spillereglene, mos maiorum, den etablerte orden mellom samfunnet og 

gud, mellom fedre og barn og borgernes plikt i forhold til staten. Pietas skaper politiske og 

sosiale betingelser for pax deorum. I hjemmene ble det ofret til lares, husherrens Genius og 

husets gode ånd, lar familiaris. Finner vi så uttrykk for den private romers gudsforhold i 

mosaikkinnskriftene? Kat. S-30a påkaller gudinnen Tyche, skjebnens gudinne som sørget for 

all fortjent og ufortjent hell og lykke. Hun var svært populær for folk flest - også slaver. 

Fortuna var den romerske varianten (Hjorsø1982:116-121). Jeg har tolket denne innskriften 
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som apotropeisk; og kanskje er det nettopp her det personlige gudsforholdet kommer inn, som 

en beskyttende og lykkebringende kraft i hverdagen? 

Jeg har delt de religiøse innskriftene inn i mytologiske og allegoriske.  

VI.II Mytologiske innskrifter 

Denne gruppen inneholder innskrifter som har temaer fra den greske og romerske 

mytologien, med navn eller forklarende tillegg til motivet. Mytologiske motiver finnes under 

andre grupper innskrifter også, som for eksempel under litterære innskrifter. Spørsmålet er om 

disse innskriftene er mer religiøse enn de andre når de kun fastslår gudenes navn eller 

handling? Tolv innskrifter er plassert her: kat.I-22, -32, NA-13c, -32, -65, S-22, -23, -30, 34, -

35, -46 og -51. 

VI.II.I Kronologi og geografisk utbredelse 
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Figur 19. De mytologiske innskriftened kronologiske og geografiske plassering. 

Sju innskrifter kommer fra Spania: kat. S-22, -30 og -51 fra regionen Tarraconensis; 

kat. S-23, -35 og 46 fra Baetica; og kat. S-34 er fra Lusitania. 

Én kommer fra Italia: kat.I-32 fra Ostia. 

Fra Nordafrika kommer tre: kat. NA-13 og -32 fra Africa Proconsularis og kat. NA-65, 

fra Mauretania.  

VI.II.II Arkitektonisk kontekst 

Få av innskriftene har nøyaktig arkitektonisk kontekst. Kat. NA-32, F-6, S-23 og -30, S-

35, S-51kommer fra villa; kat.F-6 fra thermae-anlegg, kat.S-35 og -51 fra korridor og galleri. 

Kat. I-32, NA-13c, NA-65, S-22, -34 og 46 er funnet i domus; kat.NA-13c fra triclinium. kat. 
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VI.II.III Bruken av mytologiske innskrifter 

VI.II.III.I Venus: 

Venus er den mest populære guddommen: fem innskrifter omhandler henne: kat.:I-32, 

NA-13c, NA-32, NA-65, S-46, - alle fra Nordafrika. Opprinnelig var Venus en gammel, 

italisk fruktbarhetsgudinne som sto for naturens makt. Hun smeltet etter hvert sammen med 

den greske Afrodite som beskytter av kjærlighet, forplantning, virilitet og familia (kat.S-4b og 

S-45). Hun ble et uttrykk for både menns og kvinners dydige, ekteskaplige seksualitet (kat.S-

4b og S-45), men var også de prostituertes gudinne. April var hennes måned, som kommer av 

apero – å åpne seg. I løpet av keisertiden vokste hun til å bli en mektig gudinne, og hennes 

kult fikk en oppblomsting i 3.og4. århundre e.Kr., hvor det utviklet seg en spesiell ikonografi: 

tidligst var motivet ”Venus triumf” der hun ridende på en ichtykentaur ble fulgt av nereidene 

og havets yrende dyreliv, ofte med et erotisk lekent preg (kat.S-46). Senere ble hun fremstilt i 

et kamskjell (kat.I-20); og den seneste er ”Kroningen av Venus” (kat.NA-32). ”Venus’ 

toalett” var også et populært motiv, der hun gjenkjennes med attributtene smykker, speil og 

granateple (kat.I-32). Som tiden går fremstilles Venus mer og mer majestetisk med krone, 

girlander (kat.NA-32) og nimbus (kat.NA-13c). 

”Venus’ fødsel” (kat.S-46) er funnet i en domus i Cañada Honda nær Santiponce 

(Italica) fra 2. halvdel av 3.århundre e.Kr. Mosaikken er todelt: Venus som fødes av havets 

skum er tapt, men hennes følge, nymfene ARETHVSA og AMYMONE, og ΕΥ/ΡΟΣ - 

Østavinden – som kanskje var den som pisket opp Uranus sæd av havets skum, er bevart. 

Kat.NA-13c fra første halvdel 4.århundre e.Kr., er avdekket i et triclinium i Maison des 

Chevaux, Kartago (Africa Proconsularis). Hovedmotivet er de fire årstidene; mellom disse 

finnes en naken Aion som dreier på  zodiaken omgitt av årets frukter; Venus med nimbus som 

gjør sitt toalett omgitt av en eros og en tjenestepike (eller to tjenestepiker?) med navnene 

VERNACLVS – Den hjemmefødte (også i kat.I-42) og PRIMITIVA – Den første, samt to 

haner; og en naken mann med horn (?) i pannen som ofrer på et brennende alter, omgitt av 

hirsestilker og muslingskall. Salomonson tolker dette som Pan (1965:31,pl.xviii(6)); San 

Nicolas Pedraz ser det heller som uttrykk for dominus’ fromhet overfor den guddommelige 

Venus (1991:1027). Alle symbolene antyder velstand, seier og fruktbarhet. 

Kat.NA-32 fra første halvdel av 4.århundre e.Kr., fra Ellés, Africa Proconsularis, viser 

”Kroningen av Venus”. To kvinnelige kentaurer, POLYSTEFANVS (πολιςτεφανος) – Den 

mangfoldige ganger bekransede/Den som borgerne har bekranset, og ARCHEVS 

(Archetypus) – Den første/den opprinnelige, holder en juvelbesatt krone og girlander over 



 74 

Venus’ hode, hvor det står: RATIONIS⋅EST – Det er fornuftig/riktig. Slik er det. Innskriften 

har muligens bakgrunn i riter forbundet med Venuskulten. Navnet Polystefanus finnes også 

som hestenavn i kat.S-19, og hestenes heraldiske plassering antyder også konnotasjoner til 

circus. Circus er også tema i mosaikkens andre motiv der to heraldisk oppstilte hester med 

navnene AMAZONIVS – Av Amazonene og TITONIVS – Titonsk, antyder seier og 

overmenneskelig styrke. Mosaikken i sin helhet er preget av seiers-symbolikk og fruktbarhet; 

temaer som gjentar seg gjennom store deler av hele mosaikkmaterialet. Et agonistisk aspekt 

kommer også inn her: kronen til vinneren, Venus. 

Kat.NA-65, fra overgangen 2-3.århundre e.Kr. fra Lixus, Mauretania, har en mer 

indirekte tilnærmelse til Venus: To eroter, PAPHIVS – Fra Paphos, en by underlagt Venus’ 

beskyttelse, og CYTHERIVS – Fra Cythera, en øy kjent for sin Venus-kult, fremstår sammen 

med en kamphane, en pose m. penger, en palmegrein og andre vegetabilske motiver; 

symboler for velstand, seier og fruktbarhet. Hanen var også med i kat.NA-13c, men jeg har 

ikke kunnet finne noen forbindelse mellom hanen og Venus. 

VI.II.III.II Andre guddommer: 

Titanen Okeanos er identisk med den evige, tilbakevendende strøm utenfor jordens 

flate. Opprinnelig behersket han kun ferskvannsstrømmene, men ble etter hvert identisk med 

vann generelt. Okeanos som motiv er brukt fra hellenistisk tid, og fikk i likhet med Venus en 

renessanse rundt 4.århundre e.Kr. En spesiell ikonografi ble utviklet: hodet ble fremstilt i 

kolossal-format med hummerklør og antenner i pannen, fisker i munnvikene og store, 

stirrende øyne; rundt hodet svømte delfiner, hippocamper og døtrene hans, okeanidene (kat. 

NA-58, Dunbabin 1978:pl.143). I Nordafrika ble han fremstilt som våpen mot Invidus i 

luksuriøse bad, og skikkelsen hans fremstilles så fremtredende og dominerende at det må 

være hans styrke som guddom som vektlegges (kat.NA-53a, -60; i begge tilfeller sammen 

med Venus) I en mosaikk fra Thina er han flankert av to heraldisk plasserte eroter som holder 

girlander over hodet hans, i likhet med Venus i kat.NA-32, - et tegn på guddommelig ære 

(Dunbabin 1978:149-154). Okeanos’ hode var et populært motiv i seg selv (kat.NA-53b og P-

5), men beholder hele tiden sin forbindelse til vann, ikke bare ikonografisk, men også 

arkitektonisk der han ofte forekommer i thermae-anlegg og nymfeer (kat.NA-53a, -60 og 

nymfeet utenfor triclinium kat.S-4; Dunbababin 1989:29 og1999:155). Svært ofte følges 

Venus og Okeanos ad. Det eneste Okeanos-hode jeg har funnet med innskrift er kat.F-6 fra et 

thermae-anlegg i en villa i Montréal, fra 4.århundre e.Kr. Hodet, som er én del av en ni-delt 

mosaikk, er omgitt av en bord med delfiner og med innskriften OCIANVS – Ocianos. 
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Kat.S-22 kommer fra et representasjonsrom i Casa de Leda, i Alcalá de Henares, 

Tarraconensis, fra overgangen 4.-5.århundre e.Kr. Innskriften lyder: 

ADVLTERIVM/IOVIS/LEDA – Zevs’ utroskap med Leda. Motivet er fra Ovids 

Metamorfoser, der Zevs forvandler seg til en svane og forfører Leda, dronningen av Sparta. 

Girlandere henger over paret, hvis forening førte til fødselen av dioskuren Pollux og Helena. 

Samme natt ble barna av ektemannen kong Tyndareos født: dioskuren Castor og 

Klytaimnestra. Mosaikken har erotiske antydninger, i likhet med motivene i Maternus’ 

cubiculum (kat.S-4a) vektlegger den kvinnelig skjønnhet (Muth 1998:242-43). 

To mosaikker viser helten Bellerofon og uhyret Chimaera. Kat.S-23 fra 3.-4.århundre 

e.Kr. er et fragment funnet ved inngangen til et representasjonsrom i en villa ved Málage, 

Baetica. Innskriften lyder: [CL]AR/[V?]S/BEL/LERE/FONS –[PEGA]/SVS –QV(i)/ME/RA 

– Berømte Bellerofon, Pegasus, Chimaera. Motivet er et tradisjonelt jaktmotiv (kat.NA-12), 

og kan være del av en større jaktfrise. Kat.S-30, med stor kronologisk usikkerhet: fra 1. eller 

4. århundre e. Kr., er funnet i en villa i Ucero (Soria), Tarraconensis. Innskriften lyder: 

BELLEROFONS/IN EQVO PEGASO/OCCIDIT/CIMERA – Bellerofon på hesten Pegasus, 

dreper Chimaera. Mosaikken er tredelt med fisker i den ene enden, fugler og kantharos i 

midten og helten Bellerofon med Pegasus i den andre enden: symboler på naturens fruktbarhet 

og seier. Begge disse to motivene kan være bilde på dominus’ virtus og hans seier over det 

onde (kap.VI) Mestersignaturen kat.S-9 viser også Bellerofon, Pegasus og Chimaera sammen 

med Apollon og Musene og Nilscener – symbol for paideia, fruktbarhet og virtus. 

Kat. S-35 er fra 2-3.århundre e.Kr. og er funnet i en villa i Millanes de la Mata, 

Cordoba, Baetica. Ved et realistisk mannsportrett står innskriften: [T]ABESCI[T]⋅SELENVS 

– Silenus er gått til grunne; og [EX]OF[FI]⋅CINA⋅VALERIANI – Fra Valerianus’ verksted. 

Dette kan være portrett av patronus, i Silenus, skikkelse; kanskje han antyder en tilhørighet til 

den forbudte Bacchus-kulten (Dunbabin1978:166-8, 173-87; Hjortsø1982: 99-104) 

VI.II Allegorier 

Allegoriske innskrifter var vanlig i Østen, der materielle og abstrakte verdier som for 

eksempel glede, lykke, rikdom og overflod ble personifisert og navngitt 

(Levi1971:191,206,224-26). Dette var mindre vanlig i vest. Men noen allegorier finnes, 

spesielt naturfenomener var populære å gjengi, som elver, vindene og kalenderen med 

månedene og årstidene. Jeg har plassert allegoriene blant de religiøse innskriftene fordi 

kosmos fikk betydning som en gudegitt orden som holdt livssyklusene i balanse ved at 
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årstidene og månedene fulgte hverandre. Jeg har funnet femten innskrifter med allegorier: 

kat.nr. I-39c og d, -46a og b og -47, NA-4, -8, -9, -48, P-1a, S-1, -15, -17, -25, og -36. 

VI.II.I Kronologi og geografisk utbredelse 

 

0

0,5

1

1,5

2

E2 E2-3 E3 E3-4 E4 E4-5 E5

Italia

Nordafrika

Iberia

 

Figur 20. De allegoriske innskriftenes kronologi. 

Italia har fem innskrifter der to er fra Ravenna, to er fra Roma og én er fra Ostia.  

De fire fra Nordafrika har tre fra Africa Proconsularis og én fra Numidia. 

Den Iberiska halvøya har tre fra Lusitania, én fra Baetica og to fra Tarraconensis.   

VI.II.II Arkitektonisk kontekst 

Seks innskrifter, tre fra domus og tre fra villa, er ikke plassert i romkontekst. Av de 

resterende er fire fra triclinium eller oecus: to fra domus, en fra villa og en fra palass. Resten 

kommer alle fra rom tilgjengelige for husets gjester:  porticus, cubiculum, privat thermae-

anlegg og tablinum, altså representasjonsmosaikker.  

VI.II.IV Bruken av allegoriske innskrifter  

VI.II.III.I Geografiske 

Disse innskriftene gjengir navn på geografiske steder. Kat. NA-48, som er avdekket i et 

galleri i en domus i Timgad, Algeri, er datert til overgangen 2. til 3. århundre e.Kr. Mosaikken 

er den tidligste av allegoriene og svært fragmentert. Innskriften: FLVMEN·VAMACCVRA - 

Kilden Vamaccura, kan være elven Vamacures nær by og tribus i Numidia av samme navn, 

som er nevnt av Plinius (N.H.V 4,4). Sentralt vises en elvegud støttet opp mot en urne som 

spyr vann, -en vanlig måte å fremstille elver på (kat.NA-53a). Vann generelt og elver spesielt 

var symbol på fruktbarhet og overflod, og spesielt Nilen var populær i denne betydningen. De 

kristne overtok denne tradisjonen, noe Madaba-mosaikken med Jordan-elven og de fire 

hellige flodene er et eksempel på (Piccirillo, Alliata1999:179-90) 
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VI.II.III.II Kosmologien 

Fra oecus i Mitras hus i Mérida i Lusitania kommer kat.S-1, en svært spesiell mosaikk 

etter østlig tradisjon, fra 2.til 3.århundree.Kr. Mosaikken har mange lakuner og er derfor 

vanskelig å tolke, men den fremstiller luftas, jordas og havets elementer allegoriske med 

navn. 

Kosmos er representert ved CAELVM – Himmelen, POLVM – himmelhvelvingen og 

polen, SAECVLVM – tidsepokene, [TON]ITRVM – Torden og CHAOS – Kaos 

(grunnstoffet). Atmosfæren og jorden er representert ved vindene: ZEPHYRVS – 

Vestavinden, BOREAS – Nordavinden, EVRVS – Østavinden og NOTVS – Sønnavinden; 

dessuten finnes NEBVLA – Tåke, ORIENS – Oppgående sol, OCCASVS – Nedgående 

måne, NVBS – Skyer, NIX – Snø, , AET[ernitas] – Den evige tiden, MONS – Fjell, 

NATVRA – Elementene, AESTAS – Sommer og AVTVMNVS – Høst. De forskjellige 

havene og flodene vises ved OCEANVS – Havet, NILVS – Nilen, EVPHRATES – Eufrat, 

PONTVS – Elv, NAVIGIA – Skipsfart, COPIAE – Overflod, PORTVS – Skipshavn, 

PHARVS – Fyrtårn og TRANQUILITAS – Havblikk. Motivet gjengir en religiøs/filosofisk 

tolkning av kosmos’ mytologi (Gómez Pallarès1997:60). De kosmiske og jordiske 

fenomenene er styrt av den greske guden Aion, som troner øverst og holder alt liv gående. 

Alföldi-Rosenbaum mener dette er en kopi av et maleri fra Chehba-Philippoplis i Syria, fra 4. 

århundref.Kr, beskrevet av Johannes fra Gaza (San Nicolás Pedraz1991:1029). Mosaikkens 

fremstillingsform mener jeg også har visse likhetstrekk med Barberinimosaikken (kat.I-19): 

begge viser et landskap i stor, oversiktlig skala; kat.I-19 over Nildeltaet; denne over kosmos, 

og begge går tilbake til hellenistisk, østlig tradisjon. Forskere har undret seg over denne 

mosaikkens tilstedeværelse i Spania; den kan gjenspeile handelsforbindelsene mellom 

Hellas/Nære Østen og det vestlige Middelhavet (som kat.I-19) i årene 100-300 e.Kr. 

Vindene møter vi igjen i kat.S-17, funnet i Villa del Baños de Valdearados i Burgos, 

Spania, er fra 5.århundre e.Kr. Sentralt i mosaikken sees Bacchus’ triumf, som blir rammet 

inn av jakthunder som jager harer. Hundene har fått navnene: EVRVS – østavinden; 

ZEFYRVS – vestavinden; BOREAS – nordavinden; NOTVS – sønnavinden. Det var vanlig å 

gi hester og jakthunder navn etter dyrets egenskaper, og her er hundenes raskhet vindenes 

kreftene. Vindene er representert i kat. I-39c, også fra 5.århundre e.Kr. fra porticus i 

Theoderiks palass i Ravenna. I kat.P-1a, behandlet i kap.III. og VI, er vindene plassert i hvert 

hjørne av gulvet, i samsvar med himmelretningen og med innskrifter tilsvarende kat.S-17. 
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VI.II.III.III Kalenderen 

Kalenderen er den største gruppen allegoriske innskrifter i vestområdene; representert 

ved årstidene og månedene: kat.nr. I-39d, -46 a og b, -47, NA-4, -8, -9, S-15, -25 og 36. 

Troen på en evig hersker, Aion, kom fra Østen, og slo rot i Roma under republikken. 

Aion, eller den romerske Annus eller Tellus, sto for opprettholdelse og fornyelse av naturens 

orden, den daglige repetisjon av solens gang, og ble assosiert med fruktbarhet og lykke til 

menneskene,Aion Frugifer, - den fruktbare. Aion ble sidestilt med Saturnus og ble tillagt stor 

kraft og betydning som sjef for de andre planetare gudene, og fremsto rikt kledd med 

cornucopia og murkrone eller som naken, ung gud som snurrer på Zodiaken. Årstidene og 

månedene fremstilles med dertil hørende grøde og vilt. 

Kat.I-39d kommer fra et triclinium med tre halvrunde nisjer i Theoderiks palass i 

Ravenna fra 5. århundre e.Kr. Motivet er helten Bellerofons kamp mot udyret Chimaera. 

Sentralt står fire par eroter mot hverandre i et kvaderat; kun et par er bevart, som holder en 

tabula ansata med innskriften: 

SVME·QVOD·AVTVMNVS·QVOD/VER·QVOD·BRVMA·QVOD·ESTAS/ALTERNIS·RE

PARANT·ET/TOTO·CREANTUR·IN·ORBE –  

Jeg er den gjennom hvem høsten,  

våren, vinteren og sommeren  

vekslende gjenoppstår                       

og alt på jorden frembringes. 

Kat.NA-8 fra ca. 222-235e.Kr. er avdekket i Maison des Mois, rom 6, muligens et 

cubiculum, i El Djem, Tunisia. Her er kalenderen gjengitt og månedene er markert ved hjelp 

av fester fra idus, den romerske kalenderen og innskrifter står ved hver enkelt måned: 

MARTIAS – Mamuralia-festivalen; APRILES(sic) – Veneralia, for Venus; MAIAS – Natalis 

for Merkur; IVNIVS – ?; IVLIVS – ?; AVGVSTAS – Natalis for Diana; SEPTEMBER – m. 

vinhøsting; OCTOBRES(sic) – feirer Alexander Severus’ bursdag; NOVEMBER – Isis-

festivalen Hilaria; DECEMBER – Saturnalia, utveksling av gaver og gode ønsker; 

IANVARIVS – Compitalia; og FEBRARIVS – Lupercalia m. fruktbarhetsriter. 24 billedfelt 

totalt viser årstidsmotiv, blomster og månedene. Vanligvis ble scener fra jordbruket brukt for 

å markere månedene. Denne bruker stort sett religiøse fester spesielle for byen Roma, og er 

antagelig ønsket av en person fra Roma eller en som er oppdradd etter romersk skikk. Mars, 

april, mai, august og oktober er skrevet som adjektiv i akkusativ, mens de resterende 

månedene er skrevet i nominativ; av uvitenhet eller som en markering av celebramus ferias? 

(Dunbabin 1978:111-12; San Nicolás Pedraz1991:1031-32). 
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Kat. NA-4 er fra overgang 4.-5. århundree.Kr kommer fra oecus, mulig i en privatbolig, 

i Kartago, Africa Proconsularis. Innskriften gjengir månedene og årstidene: IANVARIVS – 

Januar; FEBRVARIVS – Februar; MARTIVS – Mars; (April er tapt); MAIVS – Mai; 

IVNIVS – Juni; IVLIVS – Juli; (August er tapt); SEPTEMBER – September; OCTOBER – 

Oktober; NOBEMBER(sic) – November; DECEMBER – Desember; [H]IEMS – Vinter; 

VERNVS – Vår; [ae]STAS – Sommer; AVTVMNVS – Høst. Motivet er sirkulært, kanskje et 

bilde på zodiaken, og sentralt står gudinnen Tellus (Abundantia) med cornucopia. Månedene 

er plassert i sirkelen utenfor mens personifiseringer av årstidene fyller hjørnene mellom 

mosaikkens sirkel og kvadrat.  

Kat.S-15 fra medio 4. århundre e.Kr. fra Mérida, Lusitania, viser en villsvinjakt rammet 

inn av fire feminine pesonifikasjoner av årstidene: HESTAS – sommer, VRA/N[us] – vår, 

AVTVM/NVS – høst og HIB[ernus] – vinter.  

Den eneste greske innskriften, kat.S-36, fra 3.århundre e.Kr., kommer fra Cordoba, og 

er svært ødelagt: [ΧΕΙ]ΜΩΝ - Vinter; ΜΕΤΟΠΩΡ[ΟΝ] - Høst. Resten er tapt. 

Sentralt i disse mosaikkene står Aion med zodiaken og Tellus med cornucopia, som 

måler de skiftende årstidene og naturens gang. Aion gjennom årstidene sto for fruktbarhet og 

gjenfødelse, slik at motiver og innskrifter av denne art var en bønn om velstand for hjem og 

beboere. I Julius Dominus-mosaikken (kat.NA-27) er dette symbolisert ved at dominus og 

domina mottar gaver fra hver årstid, representert ved tjenerskapet. (Thébert1987:375; 

Dunbabin 1978:119-20). I Nordafrika ble betydningen av det roterende året og dets 

fruktbarhet vist ved å gjengi Aion omgitt av sin frukt strømmende utover gulvet, som 

gjennom en prosess av sympatisk magi medvirket til overflod, velsignelse, fruktbarhet og 

lykke. Kosmologien ble også forbundet med Bacchus (fertilitet) og jakt (virilitet). Kat. S-1 

inneholder alle disse elementene beskrevet ovenfor: naturen, himmelelementene, de kosmiske 

kreftene, årstidene og vindene. Saturnus, hovedguden for det innfødte Pantheon, spilte 

antagelig samme rolle som Genius Anni overfor årstidene. De astrologiske gudenes makt, 

ledet av Saturnus, hersket over menneskenes liv, og ble sammen med Oceanos, Bacchus og 

Venus, en kombinasjon av beskyttere (Dunbabin1978 :158-161). Årstidenes kosmologiske 

betydning vises i verset hentet fra Theodrics palass (kat.I-39d). Kalenderen, eller fasti, som 

måler de skiftende årstidene og naturens gang, styrt av gudene, setter en grense mellom det 

guddommelige og det menneskelige; for hvert skifte måtte en ny gud dyrkes og forsones 

(Hjortsø 82:20)..   
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VI.III Konklusjon 

Mytologi og allegori følges ad både når det gjelder kronologi, 3. og 4. århundree.Kr; og 

geografisk utbredelse, der hovedvekten kommer fra den iberiske halvøya. Ellers er antallet 

begrenset og noe bastant konklusjon er vanskelig å trekke. De arkitektonisk bestemte 

innskriftene forekommer i representasjonsrom, eller i tilknytning til disse.  

Venus er den mest populære guddommen i de mytologiske mosaikkene, noe som 

stemmer overens med hennes etter hvert høye status, spesielt fra 3. århundre Hun forekommer 

også ofte sammen med Okeanos, en annen mektig guddom i senantikken, spesielt i 

Nordafrika. Både Venus og Okeanos ble forbundet med vann, den ene født av det, den andre 

som havet selv. De fleste mytologiske mosaikkene fikk ingen innskrifter; guddommene ble 

gjenkjent ved sine attributter og motivene er også brukt sammen med andre typer innskrifter, 

som for eksempel mestersignaturer og litterære sitater. 

Blant allegoriske motiver er årstidene og månedene de mest populære. De var 

dekorative og ikke minst bekvemme med sine tallkombinasjoner på fire og tolv, som gjorde 

det enkelt å dele dem opp i et kvaderatisk gulv. I kombinasjon med Aion og zodiaken må vi 

regne med at motivene er vektlagt en religiøs betydning i retning av det omdreiende året med 

gjenfødelse og fruktbarhet, som i kat. I-39, NA-4, S-25 og S-36 (Dunbabin1978:158-61). Året 

forbindes også med Venus (kat NA-13c), Bacchus (kat-S-17)  og jakt (kat. S-15). Kat. S-1 

viser det kosmologiske hierarki.  

Jeg vil konkludere med at de mytologiske og allegoriske innskriftene er alle satt inn for 

å forsterke de kreftene som sørger for tidens omskiftninger og som dermed er ansvarlig for for 

fruktbarhet, familia, avling, styrke, virtus og virilitet. Personifikasjoner av elver, som kat. NA-

48, symboliserte også fruktbarhet.  

Finnes det så uttrykk for et personlig religiøst gudsforhold i private mosaikker og deres 

innskrifter? Jeg kan spore ydmykhet i form av offer og respekt for det kosmologiske hierarki 

og årets syklus, men tydeligst er signalet om at de står nær de apotropeiske og profylaktiske 

innskriftene i kap.III, hensikten var å sikre trygghet, fruktbarhet og velstand. 

Som et uttrykk for personlig religiøsitet vil jeg også trekke inn dedikasjonsinnskriftene 

under kap. IV.IV. 
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VII Litterære innskrifter 
Arma virumque cano... 

Krig og en helt er mitt emne... 
Aeneiden I.1, overs. E. Kraggerud 1983.. 

......er et sitat av Vergil funnet som grafitti på 20 forskjellige steder i Pompeii. 

Skoleelever med skrivekløe kan ha utgytt sin åndelige ballast, eller kanskje unge menn på vei 

hjem fra symposium har røpet sine fremtidsdrømmer…. 

VII.I Innledning 

Som litterære innskrifter definerer jeg navn på litterære skikkelser, som f.eks. heltene 

fra Iliaden, Musene, navn på forfattere og filosofer, i tillegg til litterært sitater. 

Et problem har vært grensen mellom mytologiske og litterære innskrifter; - man kan si 

at Homer og Vergil skapte historie ut av myter, men myter er også skapt ut fra historie. Jeg 

har valgt å behandle gudeverdenen som sådan, sammen med mytologiske og allegoriske 

innskrifter i kap.V. Men det har vist seg at historie, mytologi, religion og overtro er så 

sammenvevd at grensene mellom dem i beste fall må regnes som gråsoner. Dette vil komme 

klart frem under behandlingen av de enkelte innskriftene nedenfor. 

VII.II Litterære innskrifter 

25 litterære innskrifter har jeg funnet totalt: fire fra Italia: I-22, -36, -38, -39d; seks fra 

Nordafrika: NA-9, -30, -33, -38, -41 og -53a; og femten fra den Iberiske Halvøy og Frankrike: 

kat. F-2, -3, -4, P-1a, S-3, -4b, -5, -6, -7, -8, -10a, -27, -43 og -50.  

VII.II.I  Kronologi og geografisk utbredelse 

0

1

2

3

4

5

6

F1-E1 E1 E1-2 E2 E2-3 E3 E3-4 E4 E4-5 E5

Italia

Nordafrika

Iberia

 

Figur 21. De litterære innskrifteenes kronologi. 
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Som vi ser er litterære mosaikker hovedsakelig et fenomen fra 3. og 4. århundre, og den 

eldste som jeg har funnet er fra overgangen 1.århundre e.Kr.; den yngste er fra 5.århundre   

Jeg har stilt spørsmålet om hvorfor denne kategorien får en oppsving akkurat på denne 

tiden, og om det kan ha noen sammenheng med de store omveltningene økonomisk og 

politisk i samfunnet rundt 250-tallet, altså det sammen fenomenet som har med veksten av 

mosaikkinnskrifter generelt å gjøre. Jeg mener det kan være en forbindelse mellom paideia, 

bruken av litteratur som et symbol for klasse og samfunnsøkonomiske omveltninger. 

Det mest iøyenfallende her er den iberiske halvøyas representasjon. 

De fire innskriftene fra Italia er fra Ravenna i nord; Baccano, nord for Roma; Sperlonga, 

syd for Roma; og fra Eloro på  Sicilia, som dessuten var vel så knyttet til Nordafrika som til 

det italienske fastlandet på denne tiden. Avstanden til Africa Proconsularis var ikke stor. 

Innskriftene fra Nordafrika kommer alle fra Africa Proconsularis: Sbeitla (Sufetula), Sidi 

Abdallah, Sousse (Hadrumetum), Kasserine (Cillium), Oudna (Uthina) og Althiburus 

(Medeina). Tre innskrifter fra Gallia kommer henholdsvis fra Vichten, i Luxemburg, 

Narbonsis i syd og Augustodunum i Lugdunensis i nord.  Den Iberiske halvøy, eller områdene 

Lusitania, Baetica og Tarraconensis, er uten tvil det området hvor litterære mosaikker ble 

mest anvendt. I Lusitania er det funnet kun to: kat. P-1 fra Estremoz og kat. S-10 fra Mérida 

(Emerita Augusta). Seks litterære innskrifter kommer fra Tarraconensis: S-3 fra Jaén, S-4b 

fra Carranque, S-5 fra Estada, S-6 fra Cabezón de Pisuerga, S-43 fra Arroniz, Navarra og S-50 

fra Valencia (Valentia). I regionen Baetica er det funnet tre innskrifter: -6 og –43 fra 

Santiponce (Italica) og S-6 fra Córdoba (Corduba). Tarraconensis er den regionen som ivrigst 

tar opp den klassiske kulturen. Både latin og gresk er representert i alle regionene, men med 

overvekt av latin. 

VII.II.II Arkitektonisk kontekst 
           

Villa V. Port./Nymf.. V. tric/oec. V. Therm. D. Tab. D.Tric.Oec. D.Therm. P. Tric. ? 

I-38 I-22 F-3 NA-38 NA-33 NA-9 NA-30 I-39d S-27 

S-3 I-36 S-4b NA-53a   F-2 NA-41     

S-5 S-6 S-8 P-1   F-4 NA-53a     

S-43   S-10 S-7           

    S-50             

Figur 22. De litterære innskriftenes arkitektoniske plassering. 

Hvis vi ser bort fra innskriftene med ukjent romkontekst, så er alle de resterende fra 

arealer åpne for utenforstående, eller representasjonsarealer: porticus var gjennomgangsrom 

til oecus, triclinium og cubiculum, som jo var representasjons-rommene par excellence; man 
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inviterte også gjestene med seg til det private thermae-anlegget. Tablinum var patronus’ arena 

i møte med sine klienter. 

VII.II.III Innskriftens plassering i mosaikken 

       

Over 
motiv Ved hodet Bokrull 

Tab. 
ansata I rammen 

Under 
motiv Ved siden 

I-22 I-38 NA-33 I-39d S-5 F-3 NA-53a 

I-36 NA-9 S-43     S-3 F-4 

NA-41 NA-30         P-1a 

S-6 NA-38           

S-8 F-2           

  S-4b           

  S-7           

  S-8           

  S-10           

  S-27           

  S-50           

Figur 23. De litterære innskriftenes plassering i motivet. 

Seksten innskrifter er plassert over motivet eller ved hodet; av dem er tretten egennavn.  

Innskriftene skrevet i bokrull er et sitat og et navn. Én har sitatet skrevet i tabula ansata, en 

utforming som er mer vanlig blant andre innskrifter. Én mosaikk har sitatet skrevet i rammen 

rundt; og tre har sitater skrevet ved siden av motivet. Som hovedregel kan det sies at navn på 

personer og dyr settes over eller ved siden av hodet; ved sitat eller beskrivelse av en handling 

plasseres innskriften under eller ved siden av. 

VII.III Bruken av litterære sitater 

VII.III.I Selvpresentasjon:  

To ting er felles for alle litterære innskrifter: 1) de presenterer patronus som Musenes 

venn. Han signaliserer bakgrunn og stand på en svært sofistikert måte; eierens dannelse, 

familiebakgrunn og velstand kom til uttrykk samtidig som gjestene ble satt på prøve med 

gjette-leker eller gåter. På den måten fikk også gjestene vise sine ferdigheter innen klassiske 

dannelse. 2) De var også alltid et uttrykk for otium, den avslappede nytelsen, friheten og 

livsgleden som man kunne tillate seg borte fra de offentlige pliktene i byen; litteratur var et 

viktig element i så henseende. I mosaikkene kunne husets eier sitere litterære verk der 

forfatteren var ukjent; forfatternavn kunne antydes i koder; episoder fra kjente verk ble 

billedliggjort; og vers av kjente lyrikere ble anvendt som beskyttende formularer. To 
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forfattere og to verk skiller seg ut i popularitet: Iliaden av Homer og Aeneiden av Vergil, den 

greske og latinske verdens to store klassikere: 

Homérs Iliaden blir presentert i kat.S-6. (Iliaden IV 120-232, XXIII 814,VII 54, VII 

268). Teksten er både på gresk og latin. Den greske delen lyder: …iler frem mot hverandre i 

kamp. Glaukos, Hippolokos’ sønn, og Tydevs’ sønn Diomedes stormet nu kamplystne frem 

mellom begge de kjempende hærer.” Den latinske lyder: …med forenede hender 

Diomedes…”. Motivet viser det øyeblikket Glaukos, Hippolokos sønn, og Diomedes, Tydevs 

sønn, gir hverandre hånden etter slaget. De tilstedeværende må kjenne motivet eller 

ordvekslingen mellom heltene for å kunne kjenne igjen topos. 

Kanskje så sent som fra 5.århundre kommer kat.S-5 med motiv fra Vergils Aeneiden. 

Komposisjonen virker lite profesjonell og viser to personer, muligens Dido og Aeneas; 

teksten er hentet fra episoden der Aeneas beretter om Troja-krigen for dronning Dido: …vi 

brøt løs vår mur, den befestede by ble lagt åpen (Vergil,Aeneiden II, 234). Resten av 

innskriften er svært fragmentert, og vanskelig å tolke. Det er satt inn seiers- og 

lykkebringende symboler som svastikas, hjul og palmegreiner. Jeg vil i denne forbindelsen 

nevne Lullingstone-mosaikken fra Kent i England, funnet i et triclinium og datert til ca. 330 

e.Kr. Motivet er Europa og oksen (Ovid,Metamorfosene, II,11,835-75); innskriften er hentet 

fra Vergils Aeneiden I, 50: INVIDA SI TAVRI VIDISSET IVNO NATATVS IVSTIUS 

AEOLIAS ISSET ADVSQVE DOMOS. Åpningen Invidus står som en beskyttelse mot Det 

Onde Øye. Motivet og innskriften spiller sammen og kontrasterer hverandre i uttrykk for 

løssluppen erotikk og voldsom sjalusi, der erotikken er et uttrykk for otium. Henig har også 

funnet et kryptogram: Ved å anvende tallene 5 eller 7 kommer man frem til navnet Avitus, 

navnet på eieren av villaen? Og videre teksten ut, og ved å telle 7 bokstaver fra starten igjen, 

får vi ordet vos, som innlemmer invida. Her får vi en presentasjon av eieren; en hilsen til de 

inviterte: Til dere(alle)! Henig leser også kristne symboler inn i teksten (Henig,Asprom:2; 

Dunbabin1999:97-98,fig.97). Kryptogrammer var mye brukt; fra Nordafrika kommer kat.NA-

59 der navnet på husets eier Sidonius, er flettet inn. I kat.NA-30 blir paideia koblet til et annet 

symbol for velstand, nemlig hester. Dominus har foreviget sine to beste veddeløps-hester, 

AICIDES (Alcides) – Alkevsættlingen Hercules, og DIOMEDES – Tydevs’ sønn, og helt fra 

Trojanerkrigen. Navnene er hentet fra mytologien, og skal gi dem styrke og hurtighet. Rundt 

dem er siv, eføy, og palmegreiner; seiers-symboler fra circus- og amfiteater-miljøet. Kat. S-27 

er svært fragmentert, men motivet viser en genius, en bevinget mannsperson tolket som Paris. 

Han røvet Helena som var guddommelig, derfor vingene. Innskriften har fått disse 

tolkningene: 
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1) Hin person, som er kalt Aleksander (er usedvanlig).   

2) Den (aner)kjente Alexander, med tilnavnet ”den usedvanlige”. 

3) Han som er betraktet som mer usedvanlig enn Alexander. 

Hvis vi kobler motivet og tolkning 3 sammen, får dette mening som et homérisk tema 

(Gómez Pallarès1997:129-31). Trojanerkrigen er også tema i kat. I-36, der selve plottet er 

hentet fra ”Akhillevs-triologien” av Aischylos, som er tapt. ”Frygeren” eller ”Hektors 

frikjøping” var den siste av de 3 tragediene. Motivet viser kong Priamos i det han kommer til 

Akhillevs for å frikjøpe Hektors lik for dets vekt i gull. Innskriften regner opp de 

tilstedeværende: Odyssevs, Achilles, trojaneren Priamos og Diomedes (Illiaden 4.sang; LIMC 

I, 1981,147; Sande1987:93-4,109-10). Opptakten til Trojanerkrigen er tema i kat. S-3, der 

Akhillevs, kledt ut som en pike, er skjult hos kong Lykomedes på Scyros. Innskriften lyder: 

Pyrra, 

Sønn  

av Thetis. 

Kirke Deidamia, og Medea. 

Ikke desto mindre er de jomfruer, disse kvinner, barn av Solen. 

Men [Lys]ides er sønn av Priamos. 

Pyrra (Akhillevs) er sønn av Thetis. Deidamia, som ikke er barn av Solen, men derimot 

datteren til kong Lycomedes på Skyros, oppvarter Pyrra. Medea er barnebarn av Solen og 

niese av Kirke, som er datter av Solen, og dessuten med i Odysseen. [Lys]idis kan være 

Lysides, sønn av Priamos (San Nicolas Pedra1991:1034). Temaet er fra sagnet om Akhillevs, 

som blir spådd å skulle dø i krig. Hans mor Thetis vil prøve å unngå dette ved å skjule ham 

for ”dårlige kamerater”, men hans våpenlyst avslører ham. I samme mosaikk er gjengitt 

motivet fra myten der Marsyas utfordrer Apollon; Marsyas taper og dømmes til å bli levende 

flådd. Ved siden av skimtes publikum i circusarena. Dette kan altså være en begivenhet av 

typen damnatio ad bestias. Dette foregikk i amfiteateret eller i circusarenaen i forbindelse 

med munera; henrettelsene kunne her bli utført ved iscenesettelser av myter, som her ved 

levende flåing (Clarke2003:kap.5,144,no.44). Alle disse innskriftene handler om krigsmot og 

virtus, mannens verden in publico. Kat.P-1a. har motiv fra Homers Odysseen: Odyssevs, 

bundet til masten på skipet sitt, hører Sirenenes vakre sang (Homér Odysseen:XII,165-196). 

Teksten er fragmentert og usikker: Seierherren fra Ionia. Palmegrein og vinranker er 

beskyttende symbol og seierstegn; innskrift og motiv kan være en henvisning til seierherren 

fra Trojanerkrigen. 
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Vergil siteres i kat.NA-33; han sitter omgitt av musene Clio, beskytter av episk 

diktning, og Melpomene, beskytter av tragedien, med sitatet fra Aeneidens 1.bok oppslått i 

fanget:Muse, fortell meg om grunnen, hvordan fikk gudenes dronning seg til å styrte en mann 

i alle de ulykker, i talløse lidelse, alt hans lysende rettsinn til tross? Hvordan var hennes 

herlighet krenket? Hva var den pine hun følte? Kan så veldig en vrede ha plass hos 

himmelske ånder? (Kraggerud1983:Aeneiden1.8-11). Vergil er fremstilt i samtids-drakt, og 

kan tolkes som dominus i Vergils skikkelse, som Musenes venn og en elsker av klassisk 

diktning. Han hadde kanskje ambisjoner som forfatter og opplevde hvor vanskelig det var å 

oppnå Musenes velsignelse og inspirasjon, og derfor akkurat dette sitatet?  

Kat.I-22 er tidfestet til 14-37 e.Kr. og er funnet i Tiberius’ villa i Sperlonga, i nymfeet 

som ligger nede ved stranden. Innskriften lyder: NAVIS⋅ARGO – Skipet Argo. Innskriften er 

på et lite fragment av sjøgrønn farge, og er hentet fra myten om Argonautertoget.   

En helt annen genre kommer frem i kat. S-8, som er funnet i et triclinium med fire 

apsider. Det midtre kvadratet har niolitisk motiv med en elvegud og eksotiske dyr. I apsidene 

sees pygméer i nil-landskap. Sitatene er muligens tatt fra latinsk komedie eller satire, såkalt 

Fabula Togata eller Carmina Priapes. Innskriften er en samtale personene imellom far, sønn 

og hustru: 

Far: Jeg er Cervius. 

Sønn: Akk, jeg er sønnen Gerius, adjø! Trekk deg tilbake, far! 

Hustru: Jeg, ynkelige! Jeg mister min Herre! (blir avhodet) 

Hustruen Mastale (µαστος - kvinnebryst) 

Du også, Herre, oppskaket! 

Å, din plageånd! 

Jeg er (ikke) redd stanga skal brekke. 

Stor skog / lund…? 

Til samme genre hører kanskje kat.P-1a. Innskriften kan tolkes som sitat fra en tapt tekst 

eller en form for beskyttende formular: Den heite Cirdalus er like dårlig som Felicio. Jeg 

fritar Felicio fra åket (slaveri). Hell og lykke i badet! Innskriften står som tekst til en 

badescene, der en naken kvinne blir jaget med en lime. I samme mosaikk vises også 

personifisering av vindene med innskrifter. Det er sannsynlig at dette er et beskyttende 

formular, der varmen i badet er nevnt, jfr. kap.III. Jaging med lime kan være en handling gjort 

mot Invidus, i kvinnens skikkelse. I mosaikken finnes også et par sandaler, som hører badet 

til, men som også sees som et beskyttende symbol (Dunbabin1989,45). 
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I tillegg til å presentere seg selv og sitt hus som et hjem med paideia og velstand, ble 

litterære sitater også brukt til å vise frem interesser og eiendom: Skipskatalogen, kat. NA-53a, 

er funnet i et privat thermae-anlegg i Althiburus. Mosaikken har opprinnelig bestått av ca 40 

forskjellige skip som seiler på havet, omgitt av Oceanus, klippelandskap og en elvegud. Alle 

skipene er forsynt med tekniske betegnelser på latin og gresk, samtidig som litterære sitater av 

Ennius, Lucilius, Cicero og Plautus henspiller på aktivitet rundt skipene. Eieren må ha kjent 

disse forfatternes verker svært godt; han må også ha hatt en spesiell interesse i skipsfart, 

kanskje som skipsreder eller medlem av et collegium for handel: i triclinium i samme domus 

er funnet en mosaikk med et skip lastet med amfora, - med gresk innskrift (kat.NA-53b). 

Denne mosaikken kan plasseres i gruppe med NA-40a og b, der eiendom og inntektsgrunnlag 

presenteres: villa med store jordarealer; oppdrett og handel med hester. (I NA-53a er det 

avbildet en hippago, skip for hestetransport: Nordafrika var kjent for sin veddeløpshester.) 

Som det kommer frem i kap.III og under kat.P-1a, var formularer for å beskytte hjem og 

beboere viktig. Et epigram av Martial (kat.F-3) er sitert i et triclinium eller oecus som et 

apotropeisk formular for å beskytte huset mot misunnelige blikk. Verten har ikke spart på noe 

i utsmykkingen av oecus, og hans rikdom og velstand ble vist i form av sjeldne materialer og 

kunstneriske uttrykk. En ulempe var at man dermed påkalte Invidus: You who make faces, and 

grudgingly read that eulogy above/May you envy all men, you jaundiced fellow, no man envy 

you. (Martial Epilog I.L, Loeb:MCMXXX). 

Motivene i denne mosaikken: Bacchus (løssluppenhet), de tre gratier (skjønnhet og 

erotikk) og Ikaros, som kunne fly, er alt uttrykk for otium, skjønnhet og livsglede. Innskriften 

skal virke som en avvæpning av Invidus, og blir understreket av motivene i mosaikken og 

skjønnheten i rommet (Dunbabin1989:34). Poetens navn er ikke nevnt, og gjestene fikk 

anledning til å vise at de kjente Martial epiloger. Som uttrykk for otium, skjønnhet, livsglede 

og avslapning står også kat.F-4, en drikkevise av Anakreon. Sangen signaliserer gleden og 

nytelsen i symposion, og kanskje de også sang den utpå kvelden: 

Bringa vatten, bringa vinmust./Gosse, bringa blomsterrika  

Kransar: Bringa dem, att icke/Jag mot Eros nödgas kämpa. (Tráner1868:72). 

Campell har denne oversettelsen i Loeb(1988Greek LyricII:396): 

Bring water, boy, bring wine, bring me garlands of  

Flowers: fetch them, so that I may box against Love. 

Kat. I-39d er behandlet i kap. VII. 

Årstidene møter vi igjen i kat.NA-9. Fire panel er satt på rekke med hver sin mannlige 

årstid, der kun ESTAS og AVTVMNVS er bevart. På hver side av disse er det to medaljonger 
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med portretter, der det ene, som er bevart, har innskriften AVTOR XENOPHONTA. Det kan 

være forfatteren Xenofon, eller dominus. Hvis det er dominus så vil jeg tro at det muligens 

kan være domina på den andre siden, jfr. kat.NA-27 og S-45. 

VII.III.II Forfattere og Filosofer 

Mytologisk motiv ble også benyttet til å signalisere dominus’ liv og dyder i et samfunn 

der virtus, familia og paideia var viktige elementer. Et eksempel er kat.S-4b, som viser Mars 

som kriger og Venus som rikt kledd kvinne, i samtidsdrakter og vendt mot hverandre i 

ekteskapsgestus. I samme mosaikk vises Adonis i heroisk nakenhet i kamp mot villsvinet. 

Jakthundene har fått navnene Leander, navn fra Ovids Ars Amatoriae, og Titurus, som er fra 

Vergils Bucolica. Flere ting blir her signaliserer: dominus’ verdier innenfor familia og domi 

vises med ”ekteparet”; og som mann in publico med virtus som kriger og jeger. Navnene på 

hundene signaliserer nært kjennskap til litteratur, paideia. Akkurat som Musenes 

tilstedeværelse hos Vergil i kat.NA-33, er også Mars og Venus her en garanti for at patronus 

liv in publico og domi forblir fruktbart og lykkelig (Muth1998:220). I kat.S-10a sitter ”De 7 

Vise” i bankett og samtaler om Trojanerkrigen, slik motivet under dem viser: Akhillevs som 

må gi fra seg Briseis til Agamemnon. Innskriften lyder: Chilon fra Lakedaimonia, Thales fra 

Milet, Bias fra Priene, Periandros fra Korint, Kleobulos fra Lindos og Solon fra Athen. 

(Pittakos fra Mytilene er gått tapt.) Motivet er ment som et konversasjonsstykke, der man i 

likhet med de vise, kunne samtale om heltenes bragder i Trojanerkrigen. Men motivet gir også 

signaler om livet in publico, virtus og familia (erotikk). Kjærlighetshistorien mellom 

Akhillevs og Briseis er også funnet i Antiokia og Bulgaria i forskjellige variasjoner, og i 

Menanders komedie Akaierne (Iliaden I,345-363; Levi1971:195-197,pl.XLIII).  

Kat.F-2 er avdekket i et representasjonsrom på 60m2. Her står Homér sentralt sammen 

med Calliope, Musen for elegien. Clio, Polymnia, Erato, Terpsicore og Urania er også bevart. 

Homers sentrale plassering forteller om hans rang som forfatter. Den berømte ”Monnus-

mosaikken” fra Trier i Tyskland fremstiller Homer og Hesiod som de største, sammen med 

Ingenium, personifikasjonen av begavelsen. (Parlasca1959:41-43,82,taf. 42-47; 

Lancha1997:pl.CXXIV-CXXVI). Kat.S-43 er oppdelt i ”kakestykker” som presenterer én 

muse i hvert felt. Clio, musen for heltediktet, er fremstilt sammen med Cadmus, 

skrivekunstens og grammatikkens far som holder en bokrull: Clio/Cadmus. 

VII.III.III Musene 

Musene er beskyttere av kunstene, og dermed av paideia. Det betyr at de også er 

beskyttere av hele elitens kultur; at de beskytter ”Musenes Venner” (Brown1992:40). Musene 

hadde også en videre religiøs betydning; Pythagoras tilla hver Muse sin sfære og 
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himmeltrone, der de sang sammen i sfærenes harmoni med himmelens stemmer, og de blir 

ansett som en guddommelig universalkraft, Logos, som gjennomtrenger og beveger altet. På 

samme måte som årstidene blir de her beskyttere og opprettholdere av en verdensorden 

(L’Orange1949:26; kap.V.). De var ni stykker, knyttet til hver sin planet, og med ansvaret for 

hver sin kunstart og vitenskap:  

Polyhymnia i Saturn, for dansen, - med en knortete kjepp 

Clio i Månen, for heltediktet, epos - med diptycon og skrivegriffel. 

Melpomene i Solen, for tragedien, - med tragediemaske og klubbe el.kølle. 

Urania i fiksstjernesfæren, for astronomi, - med verdenskloden. 

Terpsikore i Venus, for korlyrikk, - med femstrenget lyre, plektron og geitehorn.  

Calliope i Mercur, for elegien, -  med bokrull. 

Erato i Mars, for elskovsdiktet, -  med firestrenget kithara og plektron.  

Heuterpe i Jupiter, for fløytespill, - med tibiae og tragediemaske.  

Thalia på Jorden, for komedien, - med komediemaske, krumstav og bulla 

(Wegner1966:1-2). 

Musene er flittig brukt. Jeg har funnet seks mosaikker der musene er presentert med 

innskrift. I kat. S-7 er Musene fremstilt i medaljonger, sammen med jaktscener og årstidene 

som en bred ramme rundt en circus-mosaikk. Alle Musene bærer navn. Mosaikken, som også 

rommer en mestersignatur, er avdekket i et thermae-anlegg, muligens offentlig og måler 

13x9m. Jakten presenterer dominus med virtus; årstidene som opprettholder av orden og 

beskytter av naturens nødvendighet; Musene som beskytter av paideia og symbol på Logos. 

Kat. S-50 er forsynt med enda et beskyttende element: Polymnia har nemlig fått eføyblad lagt 

til navnet sitt. Kat.I-38 og NA-38 viser også de ni Musene med navn. Kat. I-38 er svært 

ødelagt, men der er fragmenter igjen av Polymnia, Clio, Melpomene og Erato eller Urania. 

Kat. NA-38 viser Clio og Euterpe. 

VII.III.IV Orfeus 

Kat. NA-41 viser Orfeus i kjent positur. Innskriften er en ferdigstillelse av et arbeid. Jeg tar 

med denne mosaikken her fordi han også, som Musene og Apollon, blir regnet som en 

beskytter av kunstene, og signaliserer eierens kulturinteresser. Orfeus er mest kjent av mange 

for sin ulykkelige kjærlighet til Eurydike. I det 3.åeh.e.Kr. var det andre aspekter ved 

skikkelsen som var viktigere: Orfeus-motivet ga muligheten til å gjengi ville dyr; og hans 

symbolske og magiske karakter tilla ham en lykkebringende kraft; det signaliserte glede ved 

musikk og poesi, og kunne som sådan gi signaler om bruken av rommet. Men viktigst var 
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hans religiøse betydning, i og med hans reise gjennom underverdenen og læren om livet etter 

døden (Jesnick1997:5.; Dunbabin1978:135). 

VII. IV Hvem var innskriftene beregnet på 

Det vi snakker om her er luksusmosaikker i fornemme domus eller suburbane og rurale 

villaer, der eieren dyrket jorden og sitt otium. Både mosaikkenes arkitektoniske plassering og 

innskriftenes beskaffenhet forteller at innskriftene hadde en spesiell hensikt. 

For eliten var hjemmet en representasjonsbolig der klienter og venner skulle mottas i rette 

former og omgivelser, bestemt ut fra rang og verdighet. I innledningen siterte jeg Vitruvius 

som sa at personer av høy rang, og med et offentlig embete måtte ha en imponerende bolig. 

Det ble også forventet at de hadde paideia. Litterære sitater ble satt inn i en ramme av luksus, 

der patronus presenterte seg selv etter tidens idealer: en solid familiemann med formue og 

plikter innenfor det offentlige livet og paideia (Muth1998:220-21). 

I senantikken, mer enn noen gang tidligere, kunne omgangsformer innenfor de høyere 

sosiale skikt sammenlignes med et teater: boligen var scene og kulisse i en oppsetning der 

både handling og replikker langt på vei var forutbestemt. Patronus presenterte seg for sitt 

publikum og sine ”medspillere” ved hjelp av gjenkjennelige symboler innenfor arkitektur, 

kunst, filosofi, og litteratur. Man imponerte og ble imponert, og signalene ble tatt imot og 

besvart. Både vertskap og gjester søkte på denne måten å fremstilte seg som venner av 

Musene, med en omgangsform som strebet etter forutsigelighet (Brown1992:37-40). 

VII.V Hva gjør Spania så spesielt? 

Randområder som manglet kulturelle og politiske tradisjoner som naturlig kunne konkurrere 

med romernes, ble liggende i bakevja, så som Britannia der det ikke fantes noen opprinnelig 

elite med kulturell- og litterær tradisjon (bortsett fra runer kanskje?), eller politisk 

organisering som erobrerne kunne bygge videre på. Dette betydde at det var få eller ingen 

muligheter for britene å konkurrere om embeter hjemme eller i provinsene.Dette kan være en 

av årsakene til at det her ble avlet frem mer uro enn i andre deler av imperiet (Bowman & 

Woolf1994:186). Situasjonen var annerledes på den Iberiske halvøya; her fantes det allerede 

før romerne kom en sterk, lokal, elite som hadde sine tradisjoner som samfunnsbyggere. For 

disse ble det viktig å beholde posisjonen blant eliten; og derfor ble det viktig å erhverve seg 

romerske seder og skikker. Gresk/romersk paideia var nøkkelen til elitestatus 

(Brown1992:38). Ibererne adopterte gresk paideia, litterær kunnskap og taleferdigheter; det 

nødvendige verktøyet for å kunne konkurrere om embeter på linje med italiensk elite. Eliten 
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ble gjenkjent blant sine egne, ikke blant iberere men blant Venner av Musene; men like fullt 

befant de seg i et randområde og måtte derfor kjempe ekstra for å bli regnet som en ”Rett 

Romer”. De måtte mer enn italienerne, vise sin dannelse, sin paideia, for en utvalgt krets. 

VII.VI Konklusjon. 

Arkitektonisk er de litterære innskriftene plassert i boligens representasjonsrom. Det mest 

iøyenfallende med litterære mosaikker er den kronologiske og geografisk plassering. De 

første dukker opp på overgangen fra 100-200e.Kr., men det overveldende flertallet kommer 

fra 300 tallet; og den seneste er fra 1. halvdel av 400-tallet; mosaikkene blir altså brukt over 

en periode på litt over 200 år. Geografisk plassering er også tankevekkende; det er funnet 

nesten dobbelt så mange litterære innskrifter på den Iberiske halvøy og Frankrike enn i 

Nordafrika og Italia til sammen: 14 mot 5 i Nordafrika og 4 i Italia. Jeg mener årsaken til 

dette ligge i makt- og elitetradisjonen på den iberiske halvøya før romernes invasjon, 

kombinert med halvøyas geografiske plassering; nemlig i randområdet av imperiet. Hvorfor 

ble litterære innskrifter så populære akkurat på denne tiden, og akkurat her? I gjennomgangen 

av materialet kommer det frem at de litterære temaene dekket flere bruksområder, så som en 

type konversasjonsstykke, der gjestene ble oppmuntret til samtale om den store krigen i Troja, 

og dens helter. I den forbindelsen fikk de anledning til å briljere med dannelse og boklige 

lærdom. Litterære innskrifter er også anvendt i en religiøs sammenheng, der for eksempel 

Musene ble anvendt som en forsikring om lykkelige utsikter. Flere av innskriftene er også 

formulert som profylaktiske formularer mot Invidus. Men det viktigste var å presentere 

Dominus eller Patronus: kjennskap til klassisk litteratur var et overveldende signal som først 

og fremst fortalte om en velstående familie som levde sitt liv in publica og in domi; et liv 

blant de privilegerte basert på plikter innen det offentlige og et tradisjonelt, fruktbart 

familieliv. Paideia var nøkkelen og symbolet på dette livet. 
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VIII Provinsene 

VIII.I. Innledning 

I løpet av det første hundreåret e.Kr. hadde Roma kontroll over alle landene rundt 

Middelhavskysten. I øst tok romerne herredømmet over en gammel, rotfestet kultur. I vest 

møtte de et vilt og utemmet folk. Strabo (151,154) forteller at lusitanierne nord på den 

iberiske halvøya, levde av geitemelk, brød laget på eikenøtter, smør i stedet for olje, øl i stedet 

for vin, og de drev med tuskhandel. Diodorus (5.26.2-3) minnes gallernes forkjærlighet for 

vin: de fylte seg med det ublandet og når de hadde drukket uten moderasjon kom de i en 

tilstand av sløvhet eller galskap. Italienske handelsmenn, besatt av penger, trodde at denne 

gallernes kjærlighet til vin var gudesendt. Disse ”ville” måtte temmes. 

Romanisering var mulig fordi den lokale eliten var villig til å endre samfunnets 

institusjoner og verdier på initiativ fra sentrale styresmakter; resultatet ble urbanisering med 

forfinet byspråk, romersk utdanningssystem, religion, arkitektur og kunst. Tacitus’ svigerfar 

Agricola var guvernør i Britannia. Hans mål var blant annet å tilføre klanlederne og deres 

sønner et urbant liv, oppmuntre til romersk utdannelse og seder (Agr.19-21). Oppveksten av 

byer var hjørnesteinen for endring. Slike områder var sør og østkysten av den iberiske 

halvøya, det sydlige Gallia og kysten av Nordafrika. Resultatet var en type politikere og 

embetsmenn av innfødte eller immigranter som kunne bli absorbert inn i et tradisjonelt, 

romersk hierarkisk samfunn. Latin ble offisielt språk, og ut av denne transformasjonen fra 

ville barbarer til romere ble Roma tilført oratorer fra Gallia, poeter fra Spania og litterater fra 

Nordafrika (Garnsey&Saller 1987:186-89). 
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VIII.I.I Fordeling av innskrifter over provinsene   
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Figur 24. Innskriftenes fordeling i provinsene. 

VIII.II Den italienske halvøya 

Italia sto i en særstilling i forhold til de andre regionene i det romerske keiserriket. 

Halvøya ble ikke regnet som provins. hvilket De frie borgerne hadde dermed automatisk 

romersk statsborgerskap og romersk rett, og de slapp å betale skatt. Italia ble styrt av konsuler 

og av senatet. Sent 2.århundre e.Kr. ble Italia satt under jurisdiksjon, og i det 3.århundre 

innførte Diocletian provinsadministrasjon, formue- og kapitalskatt. Provinseliten kom inn i 

senatet og keisere kunne komme fra provinsene. Italias status ble underminert og romersk og 

italiensk elite fryktet denne utviklingen. (Garnsey&Saller1987:9,22). 

Italia, med millionbyen Roma, var ikke selvforsynt med matvarer. Italias landdistrikter 

produserte korn og vin til Roma, og andre produkter som ble solgt på markedene, men drev 

ingen produksjon for eksport. Alle nødvendige varer ble importert og betalt med mynt 

(Jones1964:1039). Roma hadde, bortsett fra små håndverkere, heller ingen produksjon og 

egen inntekt. Byen var sete for aristokratiet som eide de mest fornemme byhusene, samtidig 

som de satt med jordeiendommer utenfor byen. De investert også i jord lenger borte, som 

Campania, Norditalia, den iberiske halvøya og Nordafrika. Byen ble derfor senter og fokus 

for forbruk som var fundamentert i jordinnvesteringer. Elitens enorme forbruk; sosiale status 

og politiske ære ble ikke skaffet ved eget arbeid, men ved arbeidet til dem som avhengige av 

dem (Garnsey&Saller1987:47-49). Roma var også sete for keiseren og hoffet samtidig som 

byens sosiale, juridiske og religiøse institusjoner var her. Romas forbruk gikk til utdeling av 

gratis korn, det offentlige byggeprogrammet og underholdning av byens innbyggere. Dette i 
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tillegg til keiserens administrasjon og hoff ble betalt av skatteinntekter fra provinsene som 

også skulle betale for matforsyningene til den romerske hæren. 

Da Roma startet sin ekspansjon østover annekterte de et ferdig urbanisert samfunn som så på 

sitt eget styre og kulturelle blomstring som overlegent overmakten. Roma så opp til den 

hellenistiske kulturen og dens idealer, og det utviklet seg en gresk-romersk kultur som ble 

spredt til områdene omkring Middelhavet. Augustus ønsket å skape en gjensidig avhengighet 

mellom øst og vest, slik at keiserriket kunne sikres hjelp av lærde menn. I grekernes øyne var 

romernes største bedrift at de oppmuntret til en renessanse av hellenistisk, urban kultur og 

sivilisasjon der samholdet i verden utenfor Roma ble symbolisert ved spredning av romersk 

borgerskap. Midten av 2.århundre e.Kr. kan regnes som keiserrikets gullalder. Orbis 

Romanum var delt i romere og ikke romere, der Roma var Communis Patria. Her levde den 

regjerende klassen uforstyrret, med oppmerksomheten rettet mot Middelhavet. Forskjellen var 

mellom siviliserte og usiviliserte; de usiviliserte var ibererne fra fjellene, nordafrikanerne fra 

ørkenen og germanerne fra skogene. Romernes misjon var å nøytralisere grensefolkene og få 

utbytte fra dem. Verden utenfor Middelhavet ble ignorert, som Britannia. 

(Garnsey&Saller1987:12-16). Av strømninger i tiden var magi og astrologi, der menneskene 

søkte for å lese fremtiden; noe som keiseren forbandt med konspirasjon. Den andre 

Sofistikken kommer også fra øst og dominerer den filosofiske tenkningen. Augustus legger 

bånd på kunsten, både litteratur og skulptur, og Vergil og Horats blir store navn under 

keiserens venn Maecenas beskyttelse. Gjennom århundrene endrer litteraturen seg fra epos til 

retorikk og talekunst, der retorikken blir utdannelsessystemets hjørnestein og talekunsten blir 

underholdning (Garnsey&Saller1987:179-183). Romersk historie blir skrevet av grekere eller 

gresktalende romere, som Cassius Dio, og Pausanias skriver sine reisebeskrivelser på gresk. 

Dette var verden før 235 e.Kr. da soldatkeisertiden ble innført. På slutten av 3.århundre e.Kr. 

var Italia omringet av barbarer i Gallia, Spania og Afrika, og Communis Patria knakte i 

sammenføyningene (Jones1964:1031). Det romerske riket er ikke lenger uinntagelig, og i 410 

blir Roma inntatt.  

Når jeg ser på de italienske mosaikkinnskriftene er både typen innskrifter og det 

kronologiske bildet svært forskjellig både fra Nordafrika og den iberiske halvøya. Italia har 

sin topp i 1. århundre e.Kr.; muligens som et resultat av Augustus’ store kulturelle løft, men 

også influert av de greske bosetningene i sør, Pompeii og Sicilia, der senteret for innskriftene 

er. Handelmenn til Egeerhavet tar også med seg innflytelser tilbake til Italia, hvilket kat.I-19 

er et godt eksempel på. Her er det apotropeiske innskrifter som dominerer sammen med 

personlige uttrykk om velstand og det gode liv. Etter hvert setter italienerne sitt eget preg på 
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mosaikkene med den karakteristiske, svarthvite stilen som kan observeres blant annet i Ostia. 

I 2. til 4. århundre e.Kr, da både Nordafrika og den iberiske halvøya har sin storhetstid hva 

mosaikkinnskrifter angår, ser det ut for at noe skjer i Italia som gjør at utviklingen tar en 

annen vei selv om det likevel finnes et utslag på egennavn, dyrenavn, dedikasjonsinnskrifter 

og mestersignaturer. Men for meg ser det ut for at innskrifer i private mosaikker er en 

tradisjon som kommer med grekerne, og som etter hvert flater ut. Garnsey og Saller nevner en 

mulig krise i Italia fra 2. århundre e.Kr., som kan observeres i funn av forlatte villastrukturer 

blant annet (1987:61-62). En mulig grunn til dette kan være det økte presset på senatstanden 

for å hevde prestisje etter overgang til keisertid, nevnt på side 17; som førte til at 

familieformuer ble tappet og at elitefamilier ble presset ut av provinsielt eristokrati. Jeg finner 

ingen noen annen grunn til Italias særtrekk i innskriftmønsteret. 

VIII.II.I Kronologisk distribuering av innskrifter i Italia 
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Figur 25. Kronologisk distribuering av innskrifter i Italia. 

VIII.III Nordafrika 

Nordafrika sto i en spesiell stilling overfor Roma: Africa Proconsularis var 

hovedleverandør av korn til Roma, ved siden av Egypt og i landet innenfor Kartago, i dalføret 

Medjerda, fantes enorme keiserlige eiendommer, saltus, eller beiteland. Disse to faktorene 

kan være årsaken til at Nordafrika ikke ble regulert og administrert som de andre provinsene, 

som normalt fikk lokalt selvstyre. I Nordafrika, og spesielt i Africa Proconsularis, skjedde 

ikke dette før Septimus Severus’ tid (193 til 211e.Kr.). Keiserlige eiendommer og 
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kornforsyningen til Roma ble holdt innenfor romersk kontroll (Garnsey&Saller1987:31). I 

tillegg til keiserens eiendommer utenfor Kartago, investerte også senatorstanden i store 

eiendommer i tidlig keisertid. Plinius forteller at seks menn eide halve Afrika (H.N.18.35). 

Disse eiendommene ble konfiskert av Nero, og dannet grunnlaget for saltii, muligens dem 

nevnt ovenfor. Senecas karakteriserer en velstående mann som…en som dyrker land i alle 

provinsene. (Ep.87.7) I litteraturen dukker store eiendommer, latifundium, opp i midten av 

1.århundre e.Kr., et fenomen som Plinius kaller utarting av Italia (H.N.13.92; 18.34). På slike 

eiendommer ble det drevet ekstensivt jordbruk og det fortelles også at enorme områder med 

dyrkbar mark ble lagt ut til beiteland. Trimalcio forteller om eiendommen sin, der han nå bare 

mangler Sicilia for å kunne gå på egen eiendom fra Italia til Nordafrika (Petronius 

Arbiter,Cena Trimalcionis,overs.T Sparre1971:42). Kat.NA-54c, en mosaikk fra Pompeianus’ 

Termer i Oued Athámenia, Numidia, har innskriften Saltuarii Janus, som muligens er en 

eiendom baser på beiteland for kveg og hester. Disse eiendommene ble drevet med 

arbeidskraft fra frie borgere, slaver og gjeldsslaver. Innskrifter er funnet som forteller om en 

episode på eiendommen saltus Burunitanus, som ble drevet ved hjelp av forgjeldede, frie 

bønder. Bøndene protesterte når det ble krevd mer arbeid av dem enn kontrakten tilsa, hvilket 

resulterte i at soldater ble satt inn og bøndene ble anholdt og torturert (CIL VIII. 10570, 

14464; Garnsey&Saller1987:65-67).  Som nevnt ovenfor: gårdsbruk i provinsene bar 

hovedtyngden av keiserrikets velstand. I Nordafrika, som opprinnelig kun drev med korn, ble 

det innført oliven og startet oljeproduksjon for eksport til Roma. Jordbruket bygget på innfødt 

teknikk og kastet lite av seg, men oppveksten av byer må ha betydd produksjon som har gitt 

overskudd. Byene ble møtested for romersk og innfødt elite, som verdsatte romersk kultur 

som et tilleggskriterium for sosial overlegenhet. Keiserlige og romerske institusjoner som 

latinsk språk og romersk utdannelse, ble spredt. I 2. århundre e.Kr. reiste flere intellektuelle til 

Roma, kulturlivets møtested: Suetonius – biograf; Fronto – orator; Sulpicius Apollinaris – 

grammaticus. Apuleius, sofist og forfatter, valgte å bli i Kartago. Den kapitolinske triaden: 

Jupiter, Juno og Minerva, som var en del av den romerske pregningen av provinsene, kom 

først til Nordafrika i overgangen 2.-3.århundre e.Kr.  

På det kunstneriske og håndverksmessige område er det utviklingen av den nordafrikanske 

mosaikken som er mest bemerkelsesverdig. Den er preget av en blanding av romersk kultur 

og afrikansk initiativ, der et særegent afrikansk uttrykk ble utviklet. Mens Roma holdt fast 

ved sine svarthvite mosaikker, utviklet Nordafrika fri komposisjon i polykrom utførelse, og 

gjerne med tema fra sitt eget dagligliv, som er uten sidestykke i vestriket forøvrig 

(Garnsey&Saller 1987:186-89). En grunn til Nordafrikas utvikling innen flatekunsten kan 
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være at marmor var mangelvare og derfor ble svært kostbart i bruk slik at håndverket ble 

konsentrert om mosaikk og mulig veggmaleri. Nordafrikas sene utvikling av mosaikk 

stemmer overens med den politiske historien: Nordafrika ble ikke interessant som provins før 

under Septimus Severus’ regjeringstid på slutten av 200-tallet. Han kom selv fra Lepcis 

Magna i dagens Libya. Etter Mauretanias innlemmelse i provinsen Nordafrika på midten av 

1.århundre e.Kr., rapporteres det om lite uro i dette området. Det betyr at Nordafrika slapp 

unna depresjonene som for eksempel kom over den iberiske halvøya fra 200 e.Kr. Regionen 

fikk nyte fremgang og vekst fra Severus’ tid og frem til vandalene begynte å gjøre seg 

gjeldene i første halvdel av 5.århundre f.Kr. 

VIII.III.I Kronologisk distribuering av innskrifter i Nordafrika 
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Figur 26. Kronologisk distribuering av innskrifter i Nordafrika. 

  

VIII.IV Den iberiske halvøya med Frankrike 

De opprinnelig iberiske folkegruppene ble i tur og orden besøkt av fønikere, grekere og 

keltere før romerne erobret halvøya. Innbyggerne som romerne møtte var derfor et 

blandingsfolk som gjennom århundrene hadde utviklet en sofistikert kultur og kompleks 

samfunnsstruktur. I sør levde turdetanerne etter en aristokratisk, lagdelt struktur og er 

beskrevet av Strabo som intelligente, med eget alfabet og med nedskrevet historie, poesi og 
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lover (Keay1988:18). Fønikerne og Kartagerne kom til sørkysten rundt 800f.Kr., lokket av 

rikt jordbruk og metallforekomster av kopper, tinn og sølv. 

Ibererne langs østkysten av Spania, fikk innslag av greske kolonister på midten av 

6.århundre f.Kr. De drev handel og brakte med seg kunnskaper om jernteknologi. Ibererne og 

grekerne skapte en egen østlig inspirert kultur. Økonomisk kollaps og konflikter mellom 

kartagerne og fønikerne førte til at grekerne ble de dominerende både på sør- og østkysten. En 

blanding av innfødte tradisjoner og originalitet fra øst i middelhavet skapte et høyt utviklet 

metall- og keramikkunst. 

Fra ca. år 1000 og frem til sist 5.-4.århundre f.Kr. kom bølger av keltere inn i det 

nordlige av Portugal og nord og vest i Iberia fra Frankrike. Samfunnene som ble dannet av 

disse innvandringene levde i strengt regulerte klansamfunn, med en struktur bygget på høyt 

utviklede kunnskaper om jern, krigsstrategi og solidaritet. Keltibererne ble beryktet gjennom 

sin uthalingstaktikk overfor romerne fra 2.halvdel av 2.århundre f.Kr., og ble ikke passivisert 

før under Augustus på slutten av 1.århundre f.Kr. (Keay1988: 8-24). 

Romas invasjon av den iberiske halvøya var en følge av Kartagos handelsmonopol i 

Middelhavet. Historien om den spanske motstanden er både lang og blodig. Romernes 

interesser på den iberiske halvøya lå først og fremst i de rike metallforekomster, spesielt sølv, 

og matproduksjon til Roma og til hæravdelingene i nord; i hovedsak olje og vin, men også 

garum, (Keay1988:8-24).  

Rester av den greske innflytelsen ble bevart i noen utposter i øst, der det blant annet er 

funnet småsteinmosaikker fra så langt tilbake som fra 7. til 4.århundre f.Kr. Dunbabin mener 

disse er fra innfødte bosetninger, og at de absolutt ikke har noen sammenheng med greskerne. 

Gulv i opus signinum med innskrifter i gresk er funnet i den tidlige, greske bosetningen 

Emporiae på østkysten av Tarracnensis (kat.S-37-39,54,55). Bordene, som Dunbabin påpeker 

at er lik de som finnes i italienske mosaikker i signinum, finnes også i greske mosaikker, som 

for eksempel løpende hund. Den iberiske halvøya er dessuten den regionen som har flest 

greske innskrifter, spesielt fra senrepublikk- og tidlig keisertid; av 17 innskrifter totalt 

kommer 7 fra den iberiske halvøya, og 5 av disse er fra Emporiae fra det 2. til 1. århundre 

f.Kr. Jeg mener dette vitner om rester fra en gresk kultur som har levd på østkysten, og kan 

ikke støtte Dunbabins syn på den enerådende, romerske innflytelsen (1999:144). 

Men romerne skulle komme til å endre halvøyas kultur fullstendig. De bosatte seg i 

små, men mektige samfunn eller blandet seg med de innfødte, spesielt i syd, der romerne 

dannet sitt senter. Folkegruppene ble etter hvert blandet og de urbane miljøene ble også her 

nøkkelen til endring til romersk samfunnsliv, utdannelse og kultur. Tarraconensis, Baetica og 
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Lusitania innkorporerte mennesker av svært forskjellige kulturelle tradisjoner. Det daglige 

styret ble delegert av romerne til den allerede eksisterende, lokale eliten, som også nærte og 

utviklet byene gjennom en blanding av sterk, lokal stolthet og sosial konkurranse. Denne 

sterke kjernen av selvrespekt ble også senter for religion og utøvelse av keiserkulten, som 

sikret samkjøringen mellom provinsene (Keay1988:172). Samtidig var den drivkraften ved 

opparbeidelse av status gjennom enormt kostbare beneficii. Velstand og status gjorde det 

mulig å arbeide seg opp i romersk ridder- og senatstand, noe som ga immunitet fra lokale 

forpliktelser i byrådet. De privilegertes liv startet med en solid utdannelse og endte med 

rivalisering om de beste embetene og bestyring av store eiendommer. Ved slutten av 

2.århundre f.Kr. var det opprettet skoler i Baetica, og i tidlig keisertid i Tarraconensis. 

Resultatet var berømte intellektuelle som gjorde seg bemerket i Roma allerede i 1.århundre 

e.Kr.: retoren Quintilianus besatte det viktigste setet for retorer i Roma; retoren Seneca d.e. og 

hans sønn, Seneca d.y., sofist og Neros lærer, og hans nevø igjen, Lucan som var episk poet. 

Begge de sistnevnte ble dømt til å begå selvmord av Nero. Martial skrev 1500 epigrammer 

(kat.F-3), og beskriver Seneca d.y. og Lucan som Cordovas ære (Garnsey&Saller 1987:187). 

Spania har også bidratt med flere romerske keisere: Trajan, Hadrian og Marcus Aurelius. Det 

høye, kulturelle nivået gjenspeiles også i arkitektur og mosaikkfunn, i byene, men kanskje 

aller mest på landet. De fleste mosaikkene skriver seg fra senantikken, men grunnlaget for 

utviklingen legges i denne rike, tidlige, kulturelle fasen. 

Etter 200 år med fred og utvikling begynner grunnvollene å skjelve ved slutten av 

2.århundre Maurerne gikk inn i Baetica via Mauretania; militære desertører fra Tarraconensis 

gikk inn i Gallia mens frankerne gikk inn i Tarraconensis samt angriper havner i Spania, 

Italia og Nordafrika. Verdien på sølvmynten blir satt ned for å betale armeen, noe som fikk 

økonomisk spiraleffekt. Denne ustabiliteten fører til minkende tillit og lojalitet overfor 

keiseren og keiserkulten. En annen årsak til problemene kan være opptaket av lokalt 

aristokrati til ridder- og senator standen, som med tiden underminerte det urbane systemet 

som bygget på privat ansvar for opprettholdelse av byenes fasiliteter. Devaluering og færre 

hender til å betale regninga gjorde at bylivet mistet sin glans. Arkeologiske funn forteller at 

verdigjenstander ble gravd ned og slik fjernet fra et marked med synkende myntverdi; og om 

stopp i oppsetting av minneinnskrifter i byene. Byer er funnet forlatt fra slutten av 3.århundre 

og verdier ble i stedet ledet inn i private villaer (Harris1989:316; Keay1988:173-76). De 

velstående søkte immunitet fra lokale plikter og gikk inn i lukrative, prestisjefylte poster. 

Formuene ble lagt ned i eiendomssentre som til tider kunne se ut som små byer, som igjen 

tiltrakk seg arbeidskraft fra byene og ytterligere utarmet disse. Produksjonen på de store 
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villaeiendommene ble også kanalisert via private hender, slik at byene ikke lenger spilte noen 

rolle i privat handel. Villautbyggingen fra ca.250 e.Kr. blir slik et bilde på den store 

omveltningen i senantikkens samfunn. I tillegg til matproduksjon blir også hesteavl en viktig 

inntektskilde i senantikken; de iberiske hestene blir i liket med de nordafrikanske, berømte 

over hele middelhavsområdet (López Monteagudo1991:984-86). I likhet med Africa 

Proconsularis var keiseren den største eiendomsbesitteren også her; villaene var også bolig og 

administrativt senter for romerske senatorer og de rikeste medlemmene av det spansk- 

romerske aristokratiet. Patronus’ boligkvarter var innredet som et luksuriøst domus, med 

enorme verdier lagt ned i dekor som skulptur, opus sectile og mosaikk. 

Gallia har få mosaikkinnskrifter. Jeg har kanskje gått glipp av dem; det finnes mange i 

Tyskland og etter hvert er det også dukket opp mange i England. Det sydlige av Gallia, med 

kystlinja ned til Middelhavet ble tidlig romanisert til en slik grad at man ikke helt visste om 

man var italiener eller galler; de som bodde her hadde kanskje ikke noen grunn til å bevise at 

de var romere. Annerledes var det for det innlandsfolket som ville ha frihet fremfor slaveri 

under romerne og muligens ikke hadde noe behov for å identifisere seg med romerne i det 

hele tatt. (Garnsey & Saller1987:19) 

VIII.IV.I Kronologisk fordeling av innskrifter i vestromerriket: 
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Figur 27. Kronologisk distribuering av innskrifter i vestområdet. 
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IX Drøftinger og Konklusjoner 

IX.I Innledning 

Offentlige innskrifter i stein gir opplysninger om tid, sted og hvem som har satt dem 

opp i hvilken anledning. Mosaikkinnskriftene gir ikke disse opplysningene; heller ikke de 

innskriftene som er funnet i offentlige bygg som for eksempel thermae-anlegg. Der finnes et 

unntak; dedikasjonsinnskriftene i kap.IV.IV, som ser ut til å være mer i tradisjon med 

innskrifter i stein (kat.I-26), men de er likevel friere utformet. Mosaikkgulv i privathus er blitt 

brukt til mer allmenne og tidløse budskap som mestersignaturer, litterære sitater, markering 

av ferdigstillelse av bygg, innskrifter til minne om munus og navn på dyr og atleter fra 

idrettsarenaen og hippodromen. Det som er interessant er at veldig mange av disse 

innskriftene er blitt tillagt lykkebringende og beskyttende symboler og formularer. 

IX.II Kronologi 

Senrepublikken og tidlig keisertid har påvirkning fra østlig områdes hellenistiske 

uttrykksformer med lykkebringende innskrifter. Jeg har ikke vært inne og undersøkt østlige, 

hellenistiske innskrifter spesielt, men som nevnt i teksten finnes der paralleller til både 

østiberiske og syditalienske (Pompeii) innskrifter i egeisk område. Hellenistiske, østiberiske 

innskrifters sammenheng med tidlig tradisjon mener jeg er vankelig å bortforklare, uansett 

hva Dunbabin sier. Nordafrika tok ikke i bruk mosaikk før muligens sent 2. århundre e.Kr. 

Senantikke innskrifter fra 3. og 4. århundre e.Kr. funnet i villaarkitekturen på den 

iberiske halvøya, er et vitnesbyrd om de politiske og økonomiske endringene som fant sted på 

den tiden. Tegn kan tyde på at det meste av funnene fra Nordafrika, som kan tidfestes fra 2. til 

5. århundre, er av en mer urban art enn den iberiske, da de fleste innskriftene er avdekket i 

thermae-anlegg og domus. Dette funnet sammen med Nordafrikas økonomiske oppblomstring 

i en periode som strakk seg lenger enn den på den iberiske halvøya, forteller meg at den 

urbane kulturen i Nordafrika, og da spesielt i Africa Procansularis, ikke ble gjenstand for den 

krisen som rammet de iberiske byene på 200-tallet. Italia har ingen økning i innskrifter i 

senantikken slik den iberiske halvøya og Nordafrika har. En grunn kan være at eliten i 

Nordafrika og Spania hadde mer behov for å markere tilhørighet til den romerske 

kultursfæren, da de oppholdt seg i rikets utkanter. Den romerske eliten, som eide eiendommer 

i provinsene, hadde muligens også behov for å markere tilhørighet til den romerske kulturen 
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når de satt i utlendighet. Det er også nevnt en mulig italiensk depresjon, der eliten ble utsatt 

for økonomisk press som viser seg i urolig eiendomsmarked og villaer som ble forlatt. Men 

ønsket om å markere kulturell tilhørighet markeres: I hellenistisk tid var det viktig for 

etterkommere av greske kolonister å vise sin tilhørighet gjennom utsmykkning av boligene, 

dette være seg både i Italia og på den iberiske halvøyas østkyst. I senantikken var det både 

den romerske og den lokale elitens behov for å vise tilhørighet til den romerske kulturen som 

var utslagsgivende. 

IX.III Geografi 

I kapittel VII finnes diagrammer som viser de tre provinsenes samling av innskrifter. 

Italia er den provinsen som jeg synes det er vanskeligst å si noe om: De har innskrifttoppen i 

1. århundre e.Kr. Der de to andre regionene har sine topper, fra 2. til 5. århundre e.Kr., har 

Italia en svak økning og får et bredere spekter av innskrifter. Innskriftene som utmerker seg i 

1. århundre e.Kr. er de apotropeiske, som både østkysten av den iberiske halvøya ideler. Italia 

har dessuten en særegen samling personlige innskrifter; og dessuten dedikasjonsinnskrifter, 

som de er alene om. På den annen side er det svært få litterære innskrifter i Italia, kun fire 

stykker, hvilket Nordafrika også har, mens jeg har funnet fjorten i vestområdene. Grunnen til 

det atypiske, italienske bildet kan være denne krisen på 200 tallet som jeg nevnte ovenfor. 

Italia har få innskrifter som signaliserer elite og dannelse, som jakt og amfiteater, circus og 

litterære innskrifter. 

Det som vises gjennom innskriftene er økonomiske og kulturelle retninger: Jeg vil bare 

da så vidt gjenta Nordafrika med sine latifundium og saltuarii, med tilhørende otium. 

Vestområdene på sin side viser tilhørighet til den samme kulturen ved en stor interesse for 

hester, men også gjennom kunnskaper om litteratur og mytologi. 

IX.IV Arkitektur 

Jeg har valgt å dele arkitekturen inn i domus, villa og thermae-anlegg; de romtypene 

som innskriftene oftest forekommer i. Den kategorien som jeg i diagrammene betegner som 

”rest” er rom som atrium, exedra, cubiculum, korridor, tablinum og lararium; rom som det 

sporadisk forekommer innskrifter i. Her mener jeg det også vil komme frem om innskriftene 

er plassert i byen eller på landet; i henholdsvis domus eller villa; og hvilken type innskrift som 

hyppigst forekommer i hvilken type arkitektur. Seks innskrifter er funnet i bolig som kan være 

domus eller villa; noen av thermae-anleggene kan være private, men her er mange 

usikkerhetsmomenter. Når det gjelder tolkningen av romkontekst vil jeg se det som naturlig at 
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det kan komme inn forskjeller i vitenskaplige tradisjoner. Det betyr at mengdene som her 

kommer frem alltid vil være usikre, men at de uansett vil gi et veiledende svar. 

IX.IV.I Domus 
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Figur 28. Arkitektonisk plassering av innskrifter i domus. 

 

Diagrammet viser at Nordafrika er dominerende når det gjelder domusarkitektur. 

Innskriftene er her stort sett funnet i triclinium, oecus, thermae-anlegg og i overgangen 

mellom rom. Den iberiske halvøya har også en god forekomst av innskrifter funnet i domus, 

og plasseringen i romkontekst gir det samme bildet. Italia utmerker seg ved at de fleste er 

funnet i innsgangspartier og en del i private kultrom. 

Hvordan passer flertallet av de nordafrikanske innskriftene fra jakt-, circus- og 

amfiteatermosaikker inn i overvekten av domus: tjuefem av førti innskrifter av nevnte 

kategori er funnet i domus eller thermae-anlegg, og kan dermed legges til byene. I tillegg til 

disse er 8 av innskriftene usikre med hensyn til arkitektonisk plassering, men er funnet i by 

eller tettsted. Ut fra dette kan jeg si to ting: 1) circus- og amfiteaterscener var en viktig 

presentasjon av dominus, der han viser sin generøsitet ved munus gitt til byens befolkning. 

Disse mosaikkene skulle vises frem for klienter og likemenn. Samtidig virker disse 

mosaikkene lykkebringende for huset og beboerne; 2) Ved å plassere disse mosaikkene i 

byhuset får han presentert villaene sine og dermed også sitt liv utenfor byen: han har 

jaktrettigheter og holder hester, altså er han aristokrat; han kan drive oppdrett av 
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veddeløpshester, et høyt skattet objekt, og han vil også gjerne fortelle at enkelte av hestene 

hans har blitt prydet med seierspalmen i circus. 

IX.IV.II Villa 

0

5

10

15

20

?

Tri
c/

oec
B
ad

In
ngan

g

D
ørs

to
kk

K
ult

P
er

is
ty

l

R
es

t

Italia- 8 Nordafrika- 11 Iberia- 41

 

Figur 29. Arkitektonisk plassering av innakrifter i villa. 

  

Når det gjelder villabebyggelsen er det den iberiske halvøya som dominerer. En stor del 

av innskriftene funnet her er ikke plassert i romkontekst, men nok er bestemt til å kunne 

fastslå at også her ble innskriftene brukt i representasjonsrom som triclinium, oecus, thermae-

anlegg og dørstokker inn til disse områdene. I Italia og Nordafrika er det ikke funnet mange 

innskrifter i villaer. 

På samme måte som den nordafrikanske dominus likte å vise scener fra jaktturene og 

amfiteaterscener i sitt domus, har den iberiske halvøya med Frankrike den største 

konsentrasjonen omkring litterære og mytologiske/allegoriske innskrifter. Samtidig er 

arkitekturen fra denne regionen dominert av villabebyggelsen, altså det motsatte av 

Nordafrika, 41 innskrifter av 74 kommer fra villa. Av de 41 innskriftene som kommer fra villa 

er 21 litterære, mytologiske eller allegoriske. 5 stykker av samme kategorier kommer fra 

domus. På tross av mulige feilmarginer vet vi at den senantikke villaarkitekturen i 

vestområdene var utpreget. Tretten av innskriftene er med ukjent plassering i villaen. Av de 

resterende er alle plassert i area publica, eller på vei til og fra. Hva er så disse innskriftenes 

oppgave i arkitekturen? 1) Litterære mosaikker fortalte først og fremst at dominus var en 

mann med gresk-romersk dannelse, med opplæring i den klassiske litteraturen. Denne 

dannelsen var samtidig et signal om at dominus levde et velstående liv in publica et in domi, 

basert på offentlige plikter og fruktbart familieliv. Mytologiske og litterære temaer ble også 



 105 

brukt som profylaktisk formular som kat.F-3, eller i jaktmosaikker som kat.S-4. Litterære 

temaer ga også bankettgjestene anledning til å briljere med sine kunnskaper. Men de er 

plassert i villaen og ikke i byhus, og ga her et bilde på den atmosfæren dominus ønsket at 

skulle bli presentert utad: et hus preget av kultur. 

Forskjellen i de to siste diagrammene kan også til en viss grad skrive seg fra forskjellige 

arkeologiske tolkninger og tradisjoner. 

IX.IV.III Thermae-anlegg 
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Figur 30. Arkitektonisk plassering av innskrifter i bad. 

Thermae-anleggene vist på dette diagrammet er dem uten tilknytning til villa eller 

domus. Men bildet er likevel det samme: innskiftene er vanligvis plassert i frigidarium, eller 

på dørstokken mellom frigidarium og de tilstøtende rommene. Disse innskriftene er også 

overveiende profylaktiske. Frigidarium var badets hovedrom, og dermed det mest påkostede. 

Derfor trenger rommet og de som er der beskyttelse mot misunnelsen. Dørstokken, der man 

krysset fra et areale til et annet er en viktig plass for innskrifter, uansett arkitektur, og i badet 

er det spesielt mye brukt. 

I vest er det ikke funnet mange bad, på den iberiske halvøya er har jeg registrert fem; tre 

fra villaer og to uten sikker tilhørighet til privaterkitektur. 

IX.V Gjennomgang 

Mestersignaturer er en hellenistisk genre som er kommet østfra og var et tegn på 

kvalitet. Det republikanske Italia fortsatte å bruke det som kvalitetsstempel, som i kat.I-18, i 

den fine emblema-stilen. Tradisjonen med signering av mosaikker brer seg vestover og 

spesielt i det senantikke Spania er det funnet flere av dem. Samtidig ser det ut til at de mister 
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sin betydning som tegn på kvalitet og blir mer en firmasignatur eller et visittkort fra 

mosaikkleggeren. Et annet interessant trekk er at mange av disse signaturene har i seg et 

apotropeisk formular som jeg mener er mesterens velsignelse for hus og beboere som en takk 

for oppdraget. Han setter også inn navnet sitt som en bønn om velsignelse; Donderer nevner 

dette fra tradisjonen med håndverkernes signatur og portrett satt inn i de tidligkristne kirkene. 

Det kan være en tradisjon som er overtatt fra pagan praksis, og at signaturen både blir en 

velsignelse for oppdragsgiver og for byggherre. Nordafrika utvikler en egen genre i 

senantikken; byggmesteren legger ned en ferdigstillelsesinnskrift der byggherren æres, bygget 

prises og formularer mot Invidus’ ødeleggelser flettes inn (NA-42 og -59). Jeg mener at 

signaturene og innskriftene som feirer ferdigstillelse av bygg har en videre betydning enn kun 

å opplyse om hvem som reiste bygget og la mosaikken. Italia og den iberiske halvøya har 

også ferdigstillelsesinnskrifter med ønske om hell og lykke lagt til, men disse er mye kortere.  

Rene apotropeiske og profylaktiske innskrifter var enormt populæt i seg selv, og her 

viser det seg et tydelig geografisk skille. Lykkebringende innskrifter er en italiensk og spansk 

tradisjon som kom med grekerne fra Hellas og Lilleasia. Ut fra diagrammene i kapittel VII 

kommer det frem at begge regionene har en tidlig topp på apotropeiske innskrifter; Spania på 

østkysten i 1. århundre f.Kr.; og Italia i 1. århundre e.Kr. i sydlige områder som Pompeii og 

Sicilia. Jeg argumenterer for at den spanske forekomsten er en arv i fra grekerne som dannet 

kolonier på østkysten fra 600 tallet; innskriftene er også skrevet på gresk. Det italienske 

Pompeii er en by med østlige aner, men innskriftene her er latinske, de fra Sicilia, derimot, er 

også greske. Både de spanske og italienske innskriftene er knyttet til inngangspartier. Dette 

henger sammen med den antikke tanken om at det var risikabelt å krysse grenser; det var også 

en fare for at onde makter kunne komme inn huset denne veien. 

Nordafrika har ikke så mange apotropeiske innskriftene men der er desto flere 

profylaktiske, og disse finnes fortrinnsvis i badene. Bad og andre fuktige steder var hjemsøkt 

av demoner som likte seg i damp og varme. Disse skapningene kunne stelle i stand mye 

ulykke som det var viktig å verne seg mot; og metodene var flere. Symboler assosiert med 

seier; som for eksempel seirende auriga, palmeblader og kantharoi ble brukt i tillegg til 

beskyttende figurer som svastikas, peltae, roser, akantus, phalloi og sandaler eller fotavtrykk. 

Disse kunne også brukes sammen med profylaktiske formularer mot Invidus som en 

forsterkende effekt. Bene lava! og Salve lotum! ble brukt i nordafrikanske bad som hyggelige 

hilsener før og etter badet, men som også hadde en mørkere, vernende undertone. En annen 

måte å angripe Invidus på var å invitere ham inn med den tanken at nytelsen skulle omvende 
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ham. Antagelig fra en overdådig utsmykket oecus i Frankrike kommer et litterært sitat brukt 

som en oppfordring mot Invidus (kat.F3). 

Som nevnt innledningsvis er dedikasjonsinnskriften den som kommer nærmest den 

tradisjonelle epigrafikken funnet i det offentlige rom. Innskriften er en markering av ferdig 

offentlig bygg, gjerne kultbygninger, som er gitt av en privatperson i en spesiell anledning. 

Disse er mer enn noen av de andre mosaikkinnskriftene, skrevet i formulars form. Personlige 

innskrifter er en italiensk form. Innskriftene er fyndige og lovpriser velstand og penger. Funn 

fra Delos kan tyde på at også denne tradisjonen kommer østfra, og under den freidige tonen 

finnes en angst og en bønn om beskyttelse, om at det gode må bestå. I en nordafrikansk 

ferdigstillelsesinnskrifte finnes noe av denne personlige stilen: Jeg har gjort mer enn jeg var i 

stand til (hadde råd til), men mindre enn jeg ønsket; men ellers er dette en italiensk 

særegenhet (kat.I-44 og -50). 

Minneinnskrifter og innskrifter med dyrenavn handler om munus, amfiteaterleker og 

circus. Dette er også en motivkrets spesiell for Nordafrika selv om det også finnes eksempler 

fra Italia og den iberiske halvøya. På det nordafrikanske kontinentet vokste det frem en 

luksuriøs livsstil i forbindelse med latifundii og saltuarii der mye dreide seg om jakt (kat.NA-

12), oppdrett av circushester (NA-40a og b), og munus til folket i form av dyrekamper og 

gladiatoroppvisninger (kat.NA-14). Dette kombinert med de mosaikkstilen som oppstår her, 

utvikler seg til noen fantastiske, polykrome mosaikker fra dagliglivet, der patronus 

presenterer seg selv og sine eiendommer ved hjelp av luksussymboler som jakthunder og 

veddeløpshester (kat.NA-54a, b, c). I afrikansk tradisjon blir også disse mosaikkene brukt 

som beskyttelse i det de blir overøst med apotropeiske og profylaktiske symboler. Fra 300 

tallet endrer rollen til kuskene, siershestene og gladiatorene seg, og som kjendiser og idoler 

får disse også spille en rolle som beskyttere. (kat.NA-44); der seierssymboler fra circus- og 

amfiteater flettes inn, som palmeblader eller hirsestilker (kat.I-6). Innrammingen av 

innskriftene skulle styrke denne effekten, for eksempel ved bruk av seieskrans (kat.NA-36). 

Kat.NA-61 viser flere av disse symbolene: innskriften Felix populus veneti er satt inn i en 

krans/sirkel sammen med palmeblader og en hirsestilk, mens hirsestilker stråler ut fra 

kransen. Mytologiske og allegoriske innskrifter har også måttet tillegges denne apotropeiske 

og profylaktiske funksjonen; de skulle sørge for lykke og fremgang. De pagane gudene var 

beskyttelsesguder for byer og privatpersoner. 

Dominus’ navn i boligen finnes i husets representasjonsdel. Navnet sto der for å 

symbolisere hans egen tilstedeværelse når han ikke selv var fysisk tilstede i villaen eller i 

domus; det var et dominus’ animus, hans insignia. Fra Spania finnes også eksempler på en 
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profylaktisk fremstilling der dominus og domina flankerer Venus, som er beskytter av familia, 

men dominus og domina er sine avhengies beskyttere (kat.S-45). I likhet med innskrifter der 

patronus’ navn blir gjengitt, presenterer han seg og fremviser sosial status, eiendom og makt. 

I kat.NA-11 har rytterne øyekontakt med publikum, der den ene hilser gjestene og den 

andre viser med hånden mot hundene, som er de eneste som har fått navn. I kat. I 4.århundre 

e.Kr ble jegeren fremstilt med seirende gest. I Nordafrika var dette kun en heder av patronus; 

i andre deler av romerriket fikk Seirende jeger en religiøs og symbolsk betydning, som for 

eksempel i kat.S-24, der DVLCITIVS – Søten, sitter til hest, med byttet under fot; et 

beskyttende element i boligen, der jakten ble symbol på mannens virtus; kampen mot de onde 

og sterke kreftene. 

Svaret på spørsmålet jeg stilte innledningsvis blir at innskriftene i privatarkitektur, 

forretninger og private og offentlige bad er beskyttelse og hell- og lykkeønskninger. Lange 

tradisjoner har ført til at mosaikker med fargerike figurkomposisjoner eller finurlige 

geometriske mønstre, eller som i Ostia, med figurer av klar grafisk form er blitt tillagt 

formularer og symboler av profylaktisk og apotropeisk karakter. Susini skriver at de første 

skrifttegn ble anvendt som middel i kommunikasjon med gudene; dette sammen med 

Donderers utsagn om signaturens betydning som en velsignelse vil jeg bruke som et argument 

for ordenes og bokstavenes dobble betydning: kommunikasjon med de tilstedeværende, men 

også kommunikasjon med forsynet. Selve innskriften var en besvergelse i seg selv, en 

lykkeamulett. 

Astrologi og magi gjennomsyret alle sosiale lag, og mange mosaikker er totalt viet til 

apotropeiske og profylaktiske symboler, som kat.I-25. Beskyttelse har vært et svært viktig mål 

ved utsmykningen av hjemmet; den andre viktige målet var å imponere gjestene. Og med en 

imponert, misunnelig gjest fikk også Invidus slippe inn; derfor var det viktig å beskytte seg. 

(Ganrsey og Saller1987:173-74) 

IX.V.I Paideia 

Tittelen på oppgaven forteller at jeg ville sette innskriftene inn i en sammenheng med 

paideia. Jeg hadde en idé om at innskriftene var lagt inn i privathjem i stolthet over at 

patronus hadde tilegnet seg lese og skrivekunsten. Jeg har gjennom arbeidet med oppgaven 

lest mye om romersk utdanningssystem, grammaticus og rhetor og om unge gutters pugging 

av gamle litterære mestere. Og selvfølgelig er litterære innskrifter en demonstrasjon av 

dominus’ litterære dannelse. Sarah Scott sier det slik (2000:168): Literary evidence suggest 

that a key aspect of this cultural knowledge was the traditinal education: an argument that is 
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supported by evidence of intimate knowledge of classical sources on a number of mosaic 

pavements in Britain, as well as on other forms of material culture, such as silverware. De 

litterære innskriftene var en demonstrasjon av dannelse, der navn på filosofer og poeter, samt 

litterære sitater gjengies, Dominus kunne presentere seg som en venn av Musene, samtidig 

som hans kunne demonstrere dannelse. I min gjennomgang av materialet har jeg kommet 

frem til at andre sider ved innskftene var viktigere. Det ble tatt for gitt at en mann av eliten 

hadde tilegnet seg paideia, kunne han ikke lese og skrive ble han sett ned på 

(Veyne1987:102). Elitens samværsform var signalisering av sosialt ståsted ved å briljere med 

litterære sitater (Brown1992:40). Men jeg mener at innskriftene i mosaikkene i privatboliger 

og i offentlige og private bad hadde en dobbel hensikt, - man signaliserte litterær dannelse 

samtidig med ønsket om beskyttelse og velstand (kat.F-3). Påfallende mange av innskriftene 

jeg har funnet, uansett tema, har flettet inn profylaktiske og apotropeiske symboler; fra de 

litterære innskriftene til gladiatorer og dyr i amfiteateret. Overtro og angsten for de onde 

kreftene som kunne rive grunnen vekk under føttene på dem var drivkraften. 

IX.VI Avrunding 

Oppgavens mål var å relatere innskriftene tol paideia, og vise at de var et symbol på 

dannelse. Jeg mener å ha vist at innskriften, ved siden av å være dekor, også forteller om 

folkelig overtro. Dette har kommet frem ved å sette innskriftene i en arkitektonisk og historisk 

sammenheng. Innskriftene kan kalles for amuletter, som alle lag av befolkningen benyttet for 

å sikre seg mot demoner og Invidus, og for å påkalle de gode kreftene. Men innskrifter i 

luksusmosaikker var forbeholdt de rike. 

Det er flere aspekter ved dette materialet som kan undersøkes nærmere, som for 

eksempel innskriftenes utforming eller innramming. Jeg har kommet litt inn på det under 

behandlingen av mestersignaturer og litterære innskrifter. En annen interessant ide er 

formularenes utbredelse, på tvers av kontinenter og påtvers av medier: Kat.I-20 er også funnet 

nøyaktig gjengitt to steder i Nordafrika over en periode på 200 år. Det kunne også vært 

spennende å sette denne samlingen med innskrifter og utforminger inn i en sammenheng av 

apotropeisk- og profylaktisk utøvelse. Fremtiden kan bringe mer kunnskap om denne 

uoppdagede genren innen romersk ”folke-tro”. 
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Vestromerriket 211 e.Kr. 
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Italia: 
 
I-01. 
”Cave Canem” 
1. Beskyttende 

Cave Canem 
Vokt deg for hunden! 

2. Beskyttende  
3. Casa del Poeta Tragico (VI,viii,5), Pompeii  
4. Domus, fauces. 
5. Datering.63-79e.Kr. 
6. In situ 
7. Rodt innslag i tunge, halsbånd og 

øyne. 
8. Clarke1979:10-12,66, fig. 8;  

Dunbabin1999:58, fig.58. 

I-02.  
”Vognkjørernes bad” 
1. Dyrenavn  

POTISCVS  
BAROSVS  
PVDESPO(sus)   
DACROSVS 
 

2. Marin 
3. Vognkjørernes Bad, rom C (II,ii,3), Ostia. 
4. Thermae, Frigidarium 
5. Ca. 120 e.Kr. Sent Trajansk / tidl. Hadriansk. 
6. In situ 
7. Komposisjon refererer til ribbehvelv i taket. 

Thelamon-fig. støtter bymuren; omgitt av 
havvesener. Bikrom. 

8. Clarke1979:24-25,73, fig.26-27. 
 

I-03. 
”Buticosus” 
1. Navn/Beskyttende.  

EPICTETVS / BVTICOSVS  -  
Epictetus er navn på frygisk Filosof. 

2. Beskyttende 
3. Therme di Buticosus , rom B (I,xiv,8), Ostia.  
4. Terme, apodyterion?  
5. Ca. 115 e.Kr . Sent Trajan. 
6. In situ? 
7. Badebetjent, i ferd med å entre rom C, hilser 

badende velkommen. Bikrom. 
8. Clarke1979:25-26,72,79n.7, fig,28-30. 
 
I-04. 
”Alexander Helix” 
1. Navn/Beskyttende  

ALEXANDER HEIIX (Alexander Helix) 
 

2. Gymnasion. 

3. Caupona di Alexander Helix (IV,vii,4), Ostia . 
4. Caupona (Kro). 2,10x2,35m 
5. 210-235 e.Kr. Severisk periode. 
6. In situ. 
7. Boksere og brytere gjør øvelser. Dette er et 

bilde på de aktivitetene som var i gymnasiet 
eller palaestraen i thermene. Skrivefeil: i ist. 
for l i helix. Bikrom. 

8.  Clarke1979:42,45-46,96, fig.57-58. 
Becatti:1961:Tav.CXI, no.391. 

 
I-05. 
”Aula di Mensores” 
1. Signatur:  

V (W)[……]SEX⋅HAGIHI 
Seks arbeidere fra Agilianus varehus her 

2. Laugs-mosaikk 
3. Aula di Mensores (I.19.3), Ostia 
4. Horreum (lagerhall) Corpus Mensorum; 

kollegium 
5. Ca 235 e.Kr. 
6. In situ. 
7. Mosaikken er et visitt-kort fra dem som holder 

til der. Kan sammenlignes med 
korporasjonsplassen, der handelsdrivende og 
rederier har sine ”kontorer”. Bikrom. 

8. Clarke1979:.43-44,Ill.54. 
Clarke2003:127-29,fig.72. 
Dunbabin1999:313, fig.313. 
Becatti1961:33-36, kat.58,tav.CLXXXVIII. 

 
I-06 
”Junius Bassus” 
1. Ferdigstillelse/Lykkebringende 

DOMVS ARIPPORVM ET VLPIORVM  
VEBIORVM 
♠FELIX♠ 

Huset til Appius og Ulpius Ve(i)bius. 

Hell og Lykke!  

2. Geometrisk. 
3. Esquilinhøyden, Roma. 
4. Domus, privat kultrom. 
5. Slutt 1. årh. e.Kr. (eller senere; opus mixtum 

kan tyde på Maxentius.) 
6. ? 
7. Innskrift satt i tabula ansata. ”Felix” flankert 

av palmegreiner, et forsterkende 
lykkebringende symbol. Bikrom. 

8. Blake1940:88, pl.15 1,3-4 
 
I-07 
”Pascasus og Sattara” 
1. Dyrenavn 

PASCASVS 
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SATTARA 
 

2. Circus 
3. Villa Celimontana, Roma. Medio 1800. 
4. Villa 
5. 3. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Satt inn i opus-sectile gulv. To like motiver 

stilt diargonalt overfor hverandre. Hestenes 
navn er antagelig til minne om to 
favoritter.Polycrom i bikrom bord. 

8. Blake1940:109, Pl.33,4. 
 
I-08 
”Gladiatorkamp” 

1. Navn: 
LICENTIOSVS 
PVRPVREVS⋅ENTINVS 
BACCIBVS 
ASTACIVS 
(Lorerius?) 
ASTACIVS 
(Retiarius) 
IACVLATOR 
ASTIVVS⋅Φ 
RODAN⋅Φ 
MELITTO / MELIIIO? 
T(?)AL(?)AMONIVS 
CVPIDO⋅Φ 
BELLEREFONS 
PAMPINEVS 
AVRIVS⋅Φ 
MELEA[GER] 
PI[….. 
ELIACER 
ALVMNVS⋅VIC 
IOEVS 
MAZICINVS 
CALLIMORFVS 
SERPENTIVS 
SABATI[V]S 
VS⋅VIC (x2) 
 

2. Amfiteater. 
3. Tenuta di Torre Nova, Roma. 
4. Domus, Thermae? Peristyl 
5. 5.årh. e.Kr. 
6. Galleri Borghese. 
7. Kopi av maleriet ”Ludi Saecula”, av 

gladiatorkamper Philip Araberen holdt i 
forbindelse m. 1000-års-feiringen for 
Romas grunnleggelse. Realistisk mht. 
drakter og utstyr. Fem paneler skilt m. 
meanderbord. De fleste navnene er 
barbariske; sp. greske. Φ står for φανατος. 
Jupiter er tilstede to steder, nevnt som Ioeus 
og Eliacer. Polykrom. 

8. Blake1940:113-15, pl.30. 
CIL. VI (2),10206. 

Freijeiro1950:fig.3-7. 
 
I-11   
”Veddeløp ved Prima Porta” 
1. Dyrenavn: 

LIBER NICA 
Den seirende Liber 

(H)ILARINVS⋅OLYMPIO 
Hilarinus med Olympius 

L[Iber⋅r]OMANO 
Liber med Romanus 

2. Circus 
3. V. Prima Porta, Roma. 
4. Therme 
5. Ca. 215 e.Kr. 
6. ? 
7. Marine scener i små apsider i bakkant. 

Vinneren øverst m. seierskrans. Er Baccus en 
beskytter av circus? Se Dunbabin ang, Baccus 
for glede, livsnytelse. Bokstavene i 
kursiv.Bikrom.  

8. Blake1940:96, pl.17,1 
 
I-13   
”Aristo” 
1. Signatur: 

ARISTO FAC(it) 
Aristo gjorde denne 

2. Mytologisk. 
3. Via Appia. Roma. 
4. Thermae, sm. som I-14? 
5. halvd. 3. årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Eldre drukken satyr forfølger nymfe, støttet av 

to yngre ledsagere, flankert av eføy. Innskrift 
satt i tabula ansata. Polykrom. 

8. Blake1940:103. 
CIL. VI (4), 29825. 
Donderer1989Taf.29,1; A 48. 

 
I-14 
” T. Flavius” 
1. Signatur: 

T⋅FLAVIVS⋅[fa]C(it) 
Titus Flavius gjorde denne. 

2. Mytologisk 
3. Via Appia, Roma 
4. Thermae, sm. som I-13? 
5. 1.halvd. 3. årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Apollon-motiv bevart. Innskriften skrevet i 

kursiv, i tabula ansata. Bikrom. 
8. Blake1940:103. 
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I-15 
”Publius Confuleius” 
1. Ferdigstillelse/Lykkebringende: 

P(ublius)⋅CONFVLEIVS⋅P(ubli⋅et)⋅M(arci)⋅L(i
bertus)⋅SABBIO⋅SAGARIVS⋅DOMVM⋅HAN
C⋅ABSOLO⋅VSQVE⋅ADSVMMVM⋅FECIT⋅A
RC(h)ITECTO⋅T(ito)⋅SAFINIO⋅T(iti)F(ilio)⋅F
AL(erna⋅tribu)POLLINE 
 

Publius Confileius Sabbio, frigjort av 
Publius og Marcus, fra verkstedet som 
produserer / handler med kapper, har reist 
dette huset fra fundament til takmøne. Og 
Titus Sabinius Pollio, sønnen til Titus, 
tilhørende tribus Falerna, var arkitekt. 

RECTE⋅OMNIA⋅VELIM⋅SINT⋅NOBIS 
   Alt er godt! 
  

2. Geometrisk 
3. Under Sta. Maria Capua Vetere, Roma. 
4. Domus? 
5. Senrepublikk. f.Kr. 
6. ? 
7. Innskriften satt inn i to tabula ansata.  
8. Donderer1996:251,taf.48, A138.   
 
I-16   
”Marcus Plotinus” 
1. Navn (eier): 

M⋅PLOTI⋅SILISONIS⋅F(ilio)⋅RVFVS –   
Titus Marcus, Plotinus Silisonis sønn Rufus. 
 

2. Geometrisk 
3. Via XX Settembre, Cagliari (Caralis), 

Sardinia. 1951. 
4. Fullonica 
5. Ca. år 0. Senrepl. – tidl. keisetid. 
6. In situ. 
7. Fire hjul eller blomster og innskrift satt inn i 

ramme. Under rammen er delfiner og 
forskjellige symboler; for eksempel dobbeltøks. 
Bikrom m. rødt. 

8. Angiolillo1981:kat.72, tav. XXXIV. 
 
I-17   
”Bibe” 

1. Personlig: 
…]FORTVNATVS    
…]ATERA.QVOD.SITIS 
BI    ϒ   BE  

a:  ”Hospes”, inquit Fortunatus, ”vinum e(x) 
cratera quod sitis, bibe!” 

Fortunatus sier: ”Gjester som er tørste 
drikker vin fra krateret!” 
 

2. b:  Dicit Fortunatus: ”Vinum cratera quod sitis 
bibe!” 

Fortunatus sier: ”Den som er tørst, drikker 
vin fra krateret!” 

3. Ornamental 
4. Caupona di Fortunato, Ostia. 
5. Vertshus eller kro. Mål: 1,40x3,0m. 
6. Ca. 140 e.Kr. 
7. In situ? 
8. Chantaros mellom bi- og be. Bikrom. 

Becatti1961:tav.CXCIII, no.80. 
CIL. XIV, suppl.4756. 

 
I-18 
”Theophoroumene” 
1. Signatur: 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΖΑΜΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ  
Dioskurides fra Samos laget denne. 
 

2. Litterær 
3. Villa of Cicero, Pompeii. 
4. Villa. 
5. Ca 100 f.Kr. 
6. Museo Archeologico Nazionale, Napoli. 
7. Motivet er hentet fra Menanders komedie 

”Theoforoumene”, - ”Den besatte piken”. 
Sammen med ”Synasistosai” – ”Kvinner med 
frokost”, i samme hus av samme håndverker, er 
det et av de beste eks. på vermiculat-teknikk fra 
Pompeii. Polykrom. 

8. Dunbabin1999:49, fig.52. 
Ling1998:14, fig.6. 

 

I-19 
”Barberini-mosaikken” 

1. Dyrenavn: 
ΛΥΝΞ                                 Gaupe 
ΤΙΓΙΣ                                  Gepard 
ΚΡΟΚΟΤΤΑΣ                    Stripete hyene 
ΘΩΑΝΤΕΣ                         Prikkete hyene 
ΣΦΙΝΓΙΑ                            Apekatt 
ΚΗΠΙΕΝ                             Anubisbavian 
ΣΑΤΤΥΟΣ                          Sjimpanser. 
ΧΟΙΡΟΠΙΘΗΚΟΣ              Grevling? 
ΞΙΟΙΓ                                  Vortesvin 
ΚΡΟΚΟΔΙΛΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΣ - Land kroko 
dille   
ΚΡΟΚΟΔΙΛΟΠΑΡΔΑΛΙΣ - Øgle 
ΕΝΥΔΡΙΣ                             Oter 
ΣΑΥ(Ρ)ΟΣ ΠΗΧ                  Firfisle / øgle 
ΗΟΝΟΚΕΝΤΑΥΡΑ             Kentaur    

2. Geografisk 
3. Offentl. bygg nær Forum, Palestrina, ca. 

1600. 
4. Grottelignende apside i hall; mulig et 

nymfeum. (I motsatt side av hallen en 
apside m. fiskemosaikk som opprinnelig 
var dekket av vann.) 5,85x4,31m. 

5. Sent 2. årh.f.Kr. 
6. Museo Nazionale Prenestino, Palestrina. 
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7. Stort panorama av Nilen i fugleperspektiv; 
fra innlandet m. jakt på eksotiske dyr 
identifisert m. greske navn, til Nildeltaet 
under den årlige flommen. Polykrom. 

8. Dunbabin1999:49-52, fig. 47-49. 
 

I-20 
”Venus og Tritonene” 
1. Beskyttende: 

√ PLVRA♠FACIATIS♠(et) 
MELIORA♠DEDICETIS • 

Mye gjort; - mer å vise til! Innsats fører til 
(synlig) rikdom. 
 

2. Mytologisk. 
3. Domus dei Dioscuri (III.9.1), Ostia. 
4. Domus. 10,50x10m. 
5. 5. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Oppmuntring til handel, fortjeneste og 

eiendom.Venus seiler i et skjell mellom 
tritoner, nereider og sjømonstre. Tidstypisk 
med todimensjonal oppbygging av anatomi. 
Polykrom 

8. Dunbabin1999:65, fig.67. 
Becatti1961:119-22, tav.CXLIX, no.217. 

 

I-21 
”Caracallas Atleter” 
1. Navn: 

IOVINVS⋅ALVMNVS 
Jovinus elev 

IOBIA/NVS (Jovianus) 
Jovianus 

[b]ENATOR ALOM[n]VS (venator Alomnus) 
Venator-elev (mangler navn?) 
 

2. Amfiteater. 
3. Caracallas Thermer, Roma. 
4. Offentlig thermae, exedra i palaestra. 
5. 212-216 e.Kr. 
6. Museo Gregoriano Profano, Vatikanmuseet. 

Roma. 
7. Jovianus er trener. Atleter av realistisk, 

”brutal” karakter. Individuelt utformet. 
Mosaikken plassert i to eksedraer med en 
diameter på 24m., i palaestraen. Polykrom. 

8. Dunbabin1999:.68, fig.71. 
Blake:1940:111, pl.28-29. 
CIL. VI, 10155  
CIL. VI, 33963 

 

I-22 
”Navis Argo” 
1. Mytologisk/litterær: 

NAVIS⋅ARGO –  
Skipet Argo. Fra Argonauter-toget. 

 
2. Mytologisk. 
3. Tiberius’ grotte, Sperlonga. 
4. Villa. Utendørs nymfeum v. havet. 
5. 14-37 e.Kr. 
6. Museet i Sperlonga. 
7. Veggmosaikk. Polykrom. 
8. Dunbabin:1999:239. 
 
I-23 
”Garum” 
1. Personlig: 

Urceus A: 
G(ari)⋅F(flos)⋅SCO[M](bri)/SCAVRI/EX⋅OFFI
[CI]/NA⋅SCAV/RI –  
Den absolutt beste blant av Scaurus’ garum; 
laget av makrell. Fra Scaurus fabrikk. 
Urceus B:  
LIQVA(men)/FLOS –  
Liquamen, den absolutt beste. 
Urceus C:  
G(ari)⋅F(los)⋅SCOM(bri)/SCAURI –   
Den absolutt beste blant Scaurus’ garum. 
Urcevs D: 
LIQVAMEN/OPTIMVM/EX⋅OFFICI[N]/A⋅S
CAVRI –  
Liquamen av ypperste kvalitet fra Scaurus’ 
fabrikk. 
 

2. Ornamental 
3. House of Umbricius Scaurus (VII 16 

(Ins.Occ.), 12-15), Pompeii. 1958-1959. 
4. Domus, atrium. 9,10 m. bredt. 
5. 25-35 e.Kr. 
6. In situ, svært skadet. Urceus-motivene flyttet 

til depositio: A: Pomp. Inv.no.15190; B: Pomp. 
Inv.no. 15088; C: Pomp. Inv.no. 15181; D: 
Pomp. Inv.no. 15191, tapt. 

7. Sammenhengende mosaikk gjennom fauces og 
atrium. Sort mosaikk m. hvite tegninger. 
Reklame for garum-produksjon av produsent 
og handelsmann Aulus Umbricius Scaurus, 
hvis hus dette må være. I hvert hjørne av 
impluviet er det gjengitt en urceus, Pompeian 
Form VI. Innskriften identifiserer innh. i 
krukka, garum eller liquamen, fiskesaus. 
Bikrom. 

8. Dunbabin1999:59, 319, fig.315. 
Curtis1984:557-66, pl.74-5. 

 
I-24 
”Mitras” 
1. Dedikasjon: 

FELICISSIMVS/EX⋅VOTO⋅F(ecit) -  
Den aller lykkeligste har gjort dette etter 
løfte. 
 

2. Kult 
3. Mitreo di Felicissimo, Ostia. 
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4. Mithreum. 8,30x1,50m. 
5. Midt 3.årh.e.Kr. 
6. In situ. 
7. 7 kvaderater m. mithreiske symboler, i tillegg 

andre symboler som tilhører de mithreiske 
ritene. Bikrom. 

8. Becatti1961:tav.CXCIV,no.428. 
 
I-25 
”Simplici” 
1. Beskyttende: 

PVLVNE – hund 
SIMPLICI – Ubetinget; absolutt.(I tabula 
ansata.) 
CRESCES – Hest. 
AVRELIVS – Romersk slektsnavn.  
VRSAV – Binne  
 

2. Ornamental 
3. Foro delle Corporazioni (Statio 20), Ostia. 
4. Lokaler for handelsvirksomhet. 
5. 190-200 e.Kr. 
6. In situ. 
7. Forskjellige lykkebringende symboler. 

Bikrom. 
8. Becatti1961:tav. CXCV, no.101. 

CIL. XIV, 4549, no.20a,b,c,d,e. 
 
I-26 
”Fullonica” 
1. Dedikasjon: 

EX⋅VISO⋅TI⋅CLAV(dio) -  
Gitt av Tiberius Claudius etter en drøm / 
visjon. 
 

2. Geometrisk 
3. Helligdom til ukjent guddom, Ostia. 
4. Fullonica (garveri). 
5. 1.halvd. 2. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Enkel, geometrisk m. ruter, eføy og rosett. 

Bikrom 
8. Becatti1961:tav.CXCV, no.155. 
 
I-27 
”Proklos” 
1. Dedikasjon: 

ΠΡΟΚΛΟΣ⋅ΕΠΟΙΗΣΕΝ 
Proklos gjorde denne. 
(Pro)CLVS 

FECIT⋅M⋅C⋅S⋅I  -S(ua) I(mpensa)   –  
Proclos / Proclus gjorde denne på egen 
bekostning for et minnes skyld 

M⋅C – Mater Castrorum; Matri Carissimae;  
Mauretania Caesariensis;  
Memoriae Causa.                                   For 
egne penger 
 

2. Enkel m. vin-krater. 

3. Caserma di Vigili, Ostia. 
4. Taberna, utsalgssted for vin. Mål: 2,90x1,90m.  
5. Beg. 3. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Én latinsk og én gresk innskrift; indikerer 

enten tospråklig mosaikklegger, tospråklig 
klientell eller to forskjellige mosaikkleggere. 
En takknemlig gjest? Bikrom; svart m. hvite 
tegninger. 

8. Becatti1961:tav. CXCI, no.78-79. 
CIL. XIV, suppl.4755a,b. 
Vaglieri:1912:128. 
Donderer:1989:no.C34. 

 
I-28 
”Heraclida” 
1. Dedikasjon: 

L(ucius)⋅HORTE(n)SIVS⋅HERACLIDA⋅N(ava
rcus)⋅CL(lassis)⋅PR(aetoriae)⋅MIS(ensis)⋅ 
EX⋅VOTO/ 
TEMPLVM⋅FECIT⋅IVLIVS⋅VICTORINVS⋅S
ACER(dos)⋅TESSEL(avit) 
Skipsfører L. Hortensius Heraclida, pretor av 
Misenium, har reist dette tempelet etter løfte. 
Presten Julius Victorinus har bekostet 
mosaikken. 
 

2. Ornamental 
3. Horrea di Hortensius, Sacello, Ostia. 
4. Horreum, Tempel / Kapell. Mål: 2,30x2,70m. 
5. 1.halvd. 3. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Enkel m. solskive, kors og fakler. Bikrom 
8. Becatti1961:tav.CXCI, no.430.  
 
I-29 
”Inbidus” 
1. Beskyttende: 

INBIDE (invide)/ 
CALCO♠TE  

Misunnelse,- jeg knuser deg! 
 

2. Marin 
3. Taberna del Pescivendolo, Ostia. 
4. Taberna, Skjenkested. 
5. ? 
6. In situ? 
7. Delfin. Bikrom. 
8. Becatti:1961:tav.CLXX, no.361. 
 
I-30 
”Inbidiosus” 
1. Beskyttende: 

INBIDIOSOS (Invidiosus)  
Den forhatte 
 

2. Marin  
3. Insula dell’Invidioso, Ostia. 
4. Fiskehandler. 
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5. Midt 3. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Rommet inneholder også et vannkar til fisk, 

men det må ha kommet etter mosaikken og 
skåret av motivet. ”Inbidiosos” står skrevet 
over en liten figur som som rir på et fabel-
vesen. Han strekker ut hendene og ser ut som 
han maner. Kanskje han maner det onde bort. 
Bikrom. 

8. Becatti1961:tav.CLXIII. no. 411. 
Dunbabin1989:44. 

 
I-31 
”Monnus” 
1. Signatur: 

MONNVS 
Monnus 
 

2. Marin  
3. Caseggiato del Cane Monnus, Ostia. 
4. Casseggiato: hussamling/bebyggelse. 

10x2,5m. 
5. Første halvd. 3. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Foskjellige marine fantasivesener, delfin, 

blekksprut, fisk, manet. Monnus kjent fra 
signatur fra Trier. Også kjent som signatur fra 
Treveri, Frankrike av gresk/latinsk litterat/poet 
fra 3. årh. e.Kr. Jeg mener derfor at dette er en 
signaur, og at hunden er et firmasymbol. 
Bikrom. 

8. Becatti1961:38-39,no.61,tav.CLIX.  
CIL. XIV, 4753. 

 
I-32 
”Venus” 
1. Mytologisk: 

BENV/S (Venus)   […….]ΛE     
Venus. 
 

2. Mytologisk. 
3. Domus Fulminata, Ostia. 
4. Domus. Mål: 3,80x3,70m. 
5. 1.halvd. 3.årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Tolket som Venus pga. måten hun er fremstilt: 

naken, smykker, speil, granateple, slør. 
Innskriften er svært fragmentarisk. Bikrom 

8. Becatti1961:tav.CXII, no.203. 
 
I-33 

”Julius Cardius” 
1. Beskyttende: 

IVLI♠CARDI⋅H(ic)⋅C(onspicitur)⋅E(ffigies) 
Her blir bilde av Julius Cardius sett. 

 Amfiteater 
 

2. Therme dei Sette Sapienti, Ostia. 

3. Therme, et lite rom som danner passasje 
mellom frigidarium og caldarium. Mål: 
3,30x4,30m. 

4. Slutt 2. årh. e.Kr. 
5. In situ? 
6. Sort mann m. strigil. Badetjener. Beskyttende 

figur (Dunbabin). Sml. badetjenerne i Piazza 
Armerina Bikrom. 

7. Becatti:1961. Tav.CIX, No. 270. 
 
I-34 
”Gorgonen” 
1. Beskyttende: 

GORGONI⋅BITA (Gorgoni vita .- B ist. for – 
skrivefeil) 

Unngå Gorgonen! 
 

2. Mytologisk 
3. Domus delle Gorgoni, Ostia. 
4. Domus. Mål: 2,70x4,30m. 
5. Slutt 3. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Geometrisk mosaikk m. gorgonhode m. 

slanger og vinger satt inn i kvaderat. I samme 
domus finnes et rom til med gorgonhode, dette 
uten innskrift. Bikrom 

8. Becatti1961:tav.LXXII, no. 42. 
 
I-35 
”PE” 
1. Beskyttende: 

P   
Pe(rpetuo) 
P(alma) e(merita) – Fortjent seier. 
P(raemia) e(merita) – Fortjent belønning. 
P(raemii) e(rgo) – Altså derfor (fortjent   
belønning…..) 
P(alma) f(eliciter) – Heldig / Lykkelig seier. 
P(raemia) f(eliciter) – Lykkelig / Heldig 
belønning. (Fortjent) 
P(alma) e(t) l(aurus) – Palme og laurbæ. 
Seier! 
 

2. Geometrisk 
3. Domus dei Dioscuri, Ostia. 
4. Domus, rektangulær exedra. Mål:5,0x4,5m. 
5. 2. halvd. 4. årh. e.Kr. 
6. In situ? 
7. Innskriften er nesten skjult, det går i ett med 

det geometriske mønsteret. Becatti tolkning 
går ut på at det er et kristent seierstegn fra den 
tid de kristne ble forfulgt og levde i skjul. Et 
vanlig tegn for å feire den nye tro; et kristent 
seierstegn.Kan være hedensk symbol sammen 
m. palmegrein og kranser. Et symbol for seier, 
belønning og seksess.  Peters monogram.  
Mosaikkleggerens signatur. Bikrom 

8. Becatti:1961:tav. XLVII, no. 214. 
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I-36 
”Veiing av Hektor’s lik” 
1. Litterær: 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Odyssevs 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ - Achillevs 
ΤΡΩΕΣ - Troja? 
ΠΡ[ΙΑΜΟΣ] - Priamos 
Δ[ΙΟΜΕΔΗΣ] - Diomedes. 
 

2. Litterær. 
3. Villa d’Eloro, Eloro, Sicilia. 1970. 
4. Villa, Porticus. 
5. Ca. 340 e.Kr. 
6. In situ. 
7. Hektors lik veies. Polykrom 
8. Lancha1997:265-267, kat.113, pl.CXV. 

LIMC1981:147 
 
I-37 
”Hemmelige symboler” 
1. Beskyttende 

R⋅E⋅L⋅E – R(essurectio) E(den) L(ux) 
E(ternae?) .....libertus est? 

Gjenoppstå (som fugl Fønix) i paradis i 
evig lys? 
 

2. Ornamental 
3. Therme di Nettuno, Ostia. 
4. Thermae, passasjen mellom frigidarium og 

caldarium. Mål: 9x14m. 
5. Først halvd. 4. årh. e.Kr. 
6. In situ 
7. Små symboler spredt rundt på gulvet. Kan 

være skjulte, kristne symboler som I- 36 
Domus dei Dioscuri; eller I-28 Foro delle 
Corporazioni, statio 20. Bikrom. 

8. Becatti1961:tav.CXCVI,CXCVII,CXCVIII, 
no.73. 

 
I-38 
”Musene” 
1. Litterær: 

POLYMNIA 
CLION 
…….]E – Melpomene. 
Tapt. – Urania. 
Tapt. – Tersicore. 
Tapt. – Calliope. 
VRA[…..? – Erato, Urania?? 
 

2. Mytologisk 
3. Villa di Baccano, Baccano (langs Via Cassia, 

nord for Roma). 1869. 
4. Villa. 
5. Beg. 3. årh. e.Kr. 
6. Museo Nazionale Romano.  
7. Emblemata av musene; kun 8 er bevart av 9; 

noen svært fragmentarisk. Polymnia m. ….; 
Clio m. bok; Melpomene m. teatermaske; 

Urania m. kule eller globus; Tersicore m. lyre; 
Calliope m. ?; Erato m. ?. Polykrom. 

8. Becatti1970:12-22, kat. 2-8; tav. II-VIII. 
 
I-39a 
”Signatur” 
1. Signatur: 

..TESSELLA(VIT) 
….la denne mosaikken 
 

2. Amfiteater. 
3. Theoderiks Palass, Ravenna. 1908-14. 
4. Palass, porticus. 
5. Medio 5. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Amfiteater-motiv. Svært fragmentert. 

Polykrom. 
8. Berti1976:kat.13, tav.XI. 

Donderer1989:taf. C 40. 
 
I-39b 
”De fire fraksjonene” 
1. Dyrenavn: 

GENEROSVS 
….]IAE[….. 
S[….]AN[….]A 
….]TRERI[…. 
 

2. Circus 
3. Theoderiks Palass, Ravenna. 1908-14. 
4. Palass, porticus 
5. Medio 5. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. De fire fraksjonene fra circus er representert. 

Mosaikken er svært fragmentert. Kristen? 
Polykrom. 

8. Berti1976:kat.15-16, tav.XIII-XV. 
Dunbabin1982:74. 

 
I-39c 
”Vindene” 
1. Allegori: 

NOTVS 
Sønnavinden; eller generellt ”Vinden”. 
 

2. Kosmologisk 
3. Theoderiks Palass, Ravenna. 1908-14 
4. Palass, porticus. 
5. Medio. 5. årh. e.Kr. 
6. Casa Serena Monghini.. 
7. Personifikasjon av vindene. Polykrom. 
8. Berti1976:kat.19,tav.XXII. 
 
I-39d 
”Bellerofon og Årstidene” 
1. Litterær/Allegori: 

SVME⋅QVOD⋅AVTVMNVS⋅QVOD/       
VER⋅QVOD⋅BRVMA⋅QVOD⋅ESTAS/  
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ALTERNIS⋅REPARANT⋅ET/  
TOTO CREANTUR IN ORBE 

Jeg er den gjennom hvemhøsten,  
våren, vinteren og sommeren  
vekslende gjenoppstår slik at alt  
på jorden blir frembragt. 
 

2. Mytologisk / Kosmologisk 
3. Theoderiks Palass, Ravenna. 1908-14. 
4. Palass, triclinium. 
5. Første kvart. 6. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Kvaderat delt i 9 like deler. Hjørnekvaderatene 

inneh. medaljonger m. årstidene. 
Sentralkvaderat inneh. Chimara og 
Bellerophon. Midtre kvadrater langs kanten: To 
motstående puttier holder kranser; to 
motstående holder tabula ansata m. innskrifter, 
der kun den ene er bevart. Polykrom 

8. Berti1976:kat.60, tav.XLIX. 
 
I-40 
”Auriga fra Via Imperiale” 
1. Navn: 

POLYSTEFANVS – kvadriga 
EVTICV – auriga 
AERI NIK(a) – auriga 
akklamasjon: Aerius’ seier.  
ITALO – kvadriga 
SCIVS / Scitus? – kvadriga 
MYRIVS – auriga  
RA(e)TIMERSVS? – auriga 
RA? – kvadriga  
EBENTIVS – auriga 
ESTIAO – kvadriga 
EVTATVS – auriga 
ANATOLICO – kvadriga 
EVPROPES – auriga 
 

2. Circus 
3. Via Cristoforo Colombo, tidl. Via Imperiale, 

Roma 
4. ? 
5. Midt 4. årh. 
6. Museo Nazionale Romano, Inv. 124-705, 

Roma.  
7. Grovt utarbeidet. Fire kvadrigaer løper på hver 

side av spina;  frontalt på hver side, vinnerene? 
Én vinner markert med akklamasjon. Navnene 
på auriga og noen av lederhestene er gitt. 
Bikrom, men aurigaene har farge etter 
faksjonene. 

8. Dunbabin1982:73-74, pl. 7,13-14.  
 

I-41 
”ΧΑΙΡΕ”  

1. Lykkebringende: 
ΧΑΙΡΕ 

tilsvarer det latinske Salve – Vær hilset! 

 
2. Mytologisk 
3. Via Daguirre,Salemi, Sicilia. 1985. 
4. Arkitektonisk kontekst ukjent. 3,29x2,77m. 
5. 2. årh. f.Kr. 
6. Palermo Museum. Inv. No. 2277. 
7. Delvis ødelagt. Naken mannsfig. m. kantaros 

og delfiner. Innskrift rett innenfor dørterskel. 
Likhetspunkter m. hellenistisk 
småsteimmosaikk. Bikrom  m. terracottarød. 

8. Boeselager,von1983:31-34; taf. IV.7. 
 
I-42 
”ΑΓΑΘΩΝ” 
1. Mestesignatur/Beskyttende:          

ΕΠ ΑΓΑΘΩ ΝΕΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΟΥΛΟΣ 
ΕΠΟΙΕΙ   

For det gode! Neinas, Dionysos slave, har 
laget denne. 

AFER – Slavenavn, - ”Afrikaneren”. 
VERNA – Navn på slave som er født i hjemmet 
til sin herre;  ikke kjøpt. 
 

2. Amfiteater 
3. Decumanus Superiore, Insula IV, Tindari, 

Sicilia. 
4. Therme-anlegg; dørterskel fra peristylum 

(palaestra) til frigidarium (rom 4).3,7x8,25m. 
5. 2.-3.årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Kampscene mellom en afrikaner og en 

innfødt. Skrivefeil: n’en i agathon hører til 
neste ord; n’en i Neinias skal være en k: 
Neikas. Bikrom. 

8. Boeselager,von1983:114-127,taf. XXXVII.72-
73,taf.XXXVIII. 74-75. 
Donderer1989:taf. 19,2; A.28 

 
I-44” 
Lucrum Gaudeum” 

1. Beskyttende/Lykkebringene. 
LVCRVM GAVDEVM 

Det er godt å være rik! 
 

2. Signinum/Beskyttende. 
3. Reg.VI,xiv,39, Pompeii. 
4. Domus 
5. Ca. 30 e.Kr. 
6. In situ? 
7. ? 
8. Dunbabin1999:323. 

Curtis1984:565. 
 
I-45a 
”Badetjenerne” 
1. Navn/Lykkebringende: 

TITE - Titus 
CASSI – Cassius 

2. Therme-mosaikk 
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3. Piazza Armerina, Sicilia. 
4. Villa, priv. thermae-anlegg,unctorium, rom 5, 

mellom frigidarium og tepidarium. 
3,35x3,35m. 

5. 220-240 e.Kr. 
6. In situ 
7. Navnene i vokativ (S.S.) Viser 4 badetjenere 

og en bryter som blir smurt inn med olje, -i to 
registre. Polykrom. 

8. Carandini, de Vos, Ricci:1982:.359-62; 
fig.219-20; pl.LXI,144. 
Sande1999:41-62. 

 
I-45b 
”Bonifatius” 
1. Signatur: 

BONIFATIUS 
II, III, IIII – 

Bonifatius. 
(Tallene kan referere til amfiteater.) 
 

2. Ornamental/amfiteater? 
3. Piazza Armerina, Sicilia. 
4. Peristylum n/ø, rom 19d5, v. inngang til 

Ambulacrum.5,10x1,97m. 
5. 220-240 e.Kr. 
6. In situ 
7. Geometrisk rutemønster rammet inn av 

totrådet kabel. Nummerene kan forbindes med 
Solidates – brorskap eller faksjoner, tilhørende 
circus. Polykrom 

8. Carandini, de Vos, Ricci1982:138; fig.44; 
pl.XIII-XIV. 

 
I-46a 
”Iunius” 
1. Allegori: 

IVNIVS 
Juni 
  

2. Kalender 
3. Maecenas Hager, Esquilinhøyden, Roma 
4. Ark? 52,5x52,5 cm. 
5. 1.årh/3. årh.? e.Kr. 4. pomp. stil / 3. årh? 
6. Hermitagen, St. Petersburg. 
7. Størrelse og ramme er så lik I-46b at Blake 

mener disse to kalenderbildene kan komme fra 
samme bolig; men stilmessig er de så 
forskjellig at de ikke kan være av samme 
håndverker. Tilhører antagelig samme serier 
med kalendere, men fra forskjellige epoker og 
opprinnelse. Det blir antydet en kronologisk 
forskjell på 300 år. Kan det være en 
reparasjon? Polykrom 

8. Blake1940:104-105, pl.20, fig.1. 

 
I-46b 
”Maius” 
1. Allegori: 

MAIV/S 
Mai  
 

2. Kalender 
3. ? 
4. 50x49 cm.  
5. 5.Årh. e.Kr 
6. Antiquarium Communale, rom IX 
7. Produkt av ”Calender of Philocalus”. Størrelse 

og ramme er så lik I-46a at Blake mener disse 
to kalenderbildene kan komme fra samme 
bolig; men stilmessig er de svært forskjellig. 
Det blir antydet en mulig kronologisk forskjell 
på 300 år. Kan det være en reparasjon? 
Polykrom 

8. Blake1940:104-105, pl.20,fig.2. 
 
I-47 
”Årstidene” 
1. Allegori: 

AVTVMNVS; HIEMS; ESTAS; VER 
Høst; vinter; sommer; vår. 
 

2. Kalender 
3. Palazzo Imperiale, Ostia. 
4. Palass 
5. Ca. 150 e.Kr. 
6. St. Paolo alle tre Fontane. 
7. Vår: krans m. blå blomster; sommer: krans av 

kornaks; høst: vindruer og dionysisk 
leopardskinn; vinter: grønn kappe og siv. 
Polykrom 

8. Blake1940:108, pl.24,fig.2. 
Becatti1961:168-70, kat.313, tav.CIV. 
 

I-48 
”Heraklitos” 

1. Signatur: 
ΗΡΑΚΛΙΤΟΣ ΗΡΔΑΣΑΤΟ 

Heraklitos laget denne 
 

2. Asarotos oikos, Komedie, Nillandskap. 
3. Roma 
4. ? 
5. Tidl. 2. årh. e.Kr. 
6. Vatikanmuseet 
7. Polykrom 
8. Donderer1989:taf. 13,1-2; A.16. 

Dunbabin1999:271. 
 
I-49 
”Fuglemedajong” 
1. Signatur: 

M⋅PA(v)IMENTVM⋅FECIT 
M. laget dette gulvet. 
 

2. Ornamental, med fugler. 
3. Caesars Villa Loc. Ante Maria, Nemi, v.   

Roma. 2000-01. 
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4. Villa, Lararium? 
5. Tidl.1. årh. e. Kr. Medaljong: ca. 120 e.Kr. 
6. In situ 
7. Mosaikken var opprinnelig utstyrt med 

meanderbord langs alle fire sidene. Senere 
innfelt medaljong med fire fugler og en 
signatur. Bikrom. 

8. Guldager Bilde2002:22-27. 
 
I-50 
”Salve Lucrum” 
1. Personlig 

SALVE•LVCRVM 
Vær hilset, fortjeneste! 
 

2. Opus signinum. Beskyttende 
3. Casa di Sirico, reg.VII,1,47, Pompeii. 
4. Domus, vestibulum. 
5. 2. halvd. 1.årh.e.Kr. 
6. In situ 
7. Enkel svart med hvite prikker. Plassert mellom 

vestibulum og atrium. Bikrom. 
8. Dunbabin1999:323. 

Curtis1985:565. 
  
I-51 
”Have I” 
1. Lykkebringende: 

HAVE! 
Vær hilset 
 

2. Opus signinum. Beskyttende 
3. Casa del Orso, reg.VII,2,44-6, Pompeii. 
4. Domus, vestibulum. 
5. ca.50 e.Kr. 
6. In situ 
7. En hvilende bjørn. Polykrom. 
8. Dunbabin1999:323.   

Curtis1984:565. 
 
I-52 
“Have II” 
1. Lykkebringende: 

HAVE! 
Vær hilset 
 

2. Opus signinum. Beskyttende 
3. Casa del Fauno, reg.VI,12,2, Pompeii. 
4. Domus, vestibulum. 
5. ca.100 f.Kr. 
6. In situ 
7. Opus signinum. 
8. Dunbabin:1999:323.   

Curtis1984:565. 
 
I-53 
” Cedo Cenemus” 
1. Personlig/Lykkebringende: 

CEDO•CENEMVS 

Kom nå, la oss spise! 
 

2. Opus signinum. Beskyttende 
3. Huset til A. Octavius Primus, VII 15,12, 

Pompeii. 
4. Domus, inngang triclinium 
5. 1.årh.e.Kr. 
6. In situ 
7. Opus signinum. 
8. Dunbabin1999:58-59. 

de Vos, M. 1991. 
 
I-54 
”Cras Credo” 
1. Personlig/Lykkebringende: 

CRAS•CREDO 
Jeg tror på morgendagen! 
 

2. Opus signinum. Beskyttende 
3. Reg. II.viii.6, Pompeii. 
4. Domus 
5. 1.årh.e.Kr. 
6. In situ 
7. Opus signinum. 

de Vos, M. 1991. 
 
I-55 
“M.S. Mesor” 
1. Navn: 

M. SPVRIVS MESOR 
Marcus Spurius Mesor 
 

2. Opus signinum. 
3. Casa del Orso, reg.VII,iii,29, Pompeii. 
4. Domus. 
5. 1.årh.e.Kr. 
6. In situ 
7. Tria-nomina. Opus signinum. 
8. Curtis1984:565. 
 
I-56a 
”Astyanaks’ triumf” 
1. Navn/Minneinnskrift: 

ASTANAX VICIT  KALENDIO Θ;  
ASTANAX; KALENDIO Θ 

Astanaks seirer,  Kalendio (død); 
Astianaks; Kalendio (død).  
 

2. Amfiteater. 
3. Orto del Carciofolo, Via Appia, Roma 
4. ? 
5. 3.årh. e.Kr.  
6. Museo Arquiológico Nacional, inv.no. 3600, 

Madrid. 
7. Polykrom. 
8. Blanco Freijeiro1950:Fig.8. 

Blake:1940:113. 
CIL. IV (2) 10205 
Dunbabin1978:70 
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I-56b 
”Gladiator-duell” 
1. Navn / Minneinnskrift: 

HAEC VIDEMVS NECO, HABILIS, 
MATERNVS θ 
SYMMACHI HOMO FELIX   
QVIBVS PVGNANTIBVS SYMMACHI 
FERRVM MISIT, MATERNVS Θ, HABILIS    

Neko (trener) og Habilis (trener).  
Maternus er død.  
Symmakus, du  heldige menneske!  
Av dem som kjemper, 
har Symmacius kastet våpenet, 
Maternus er død.  
Habilis (trener) 
 

2. Amfiteater 
3. Roma 
4. ? 
5. 3. årh. e.Kr. 
6. Museo Arquiológico Nacional, inv.no. 3601, 

Madrid. 
7. Polykrom 
8. Blanco Freijeiro1950:Fig.9. 

Blake1940:113. 
CIL. IV (2) 10205 

 
I-57 
”Odyssevs og sirenene II” 
1. Ferdigstillelse / Litterær: 

ΕΡΜΙΩΝΗ – Hermione, Menelaos og  
Helenas datter 
ΛΕΟΝΤΙΣ - Leontis 
ΦΗΛΙ(Χ) – Feli(x) 
ΒΙΚΤΡΩ - Biktro 
ΒΙΚΤΡΩ - Biktro 
DOMNE·PERRECIONE·FECIS·TIBI·FAORE·
RENOBASTI·NOBIS·FORTVNA 
QVAE·TIBI·DABIT·PLVRIA 

Fortuna, du gjør (det slik for oss)at vi er 
kommet tilbake til deg, Domnus 
Perrecionus Faorus, som vil gi deg 
(Fortuna) mye.??? 
 

2. Litterær 
3. Da Quarto di Corzano, area B, ambiente XI. 

1998 
4. Thermae, inng. Frigidarium. 2,90x2,40. 
5. Siste halvd. 2.årh.e.Kr. 
6. SAR (Soprintendenza Archeologica de Roma), 

inv. 519957. 
7. Avgrenset i N/V hjørne av byggearbeid. 

Skadet i N/Øhjørne. Gresk innskrift rundt 
Odyssevs og mannskapet hans; latinsk 
ferdistillelsesinskrift kommet senere ved 
restaureringsarbeid. Bikrom 

8. Tomei2006:321-322, kat.nr.II.542. 
 
 

Nord Afrika: 
 
NA-01    
”Diana, jakten og årstidene” 
1. Dyrenavn: 

VNICVS – Enestående 
AQVILA – Ørnen 
 

2. Kalender, jakt og circus. 
3. Bir-el-Ksour / Henchir M’Rira. 1936 
4. Priv. Therme-anlegg, muligens frigidarium. 

Mål: 3,95x3,94m 
5. Sent 3.-tidl.4. årh.e.Kr. 
6. ? 
7. Tilstand pr.dato ukjent. Nesten intakt v. 

utgravning. Hevet senere. Jaktmotiv fritt 
distribuert over flaten m. gudinnen Diana i 
midten; beskytter av jakt og jakthundene. 
Patronens hund er fremhevet v.hj.a. størrelsen. 
Hunder jakter på hare og rev. Bord med 
årstidene og årstidsvegetasjon. Polykrom. 

8. Parrish1984:103-05,kat.6; pl. 9. 
Dunbabin1978:61, 249Bir-el-Ksour1. 

 
NA-02 
”Derisor” 
1. Dyrenavn: 

DERISOR – Spasmaker 
AMOR – Den Elskedde 
BOCC[… – Viet Baccus? 
…]RI –  
 

2. Circus 
3. Maison  à Trifolium, Dougga, Tunisia 

(Thugga, Africa Proconsularis) 
4. Domus.  
5. Tidl. 3. årh.e.Kr. 
6. Musée du Bardo 
7. Hester m. palmegrein i kjeften; symbol på 

seier i veddeløp. Polykrom. 
8. Salomonson1965:81.n.1,A.no.9, pl.LXIII.3,5. 

Dunbabin:1978:102, 257Dougga3a. 
 
NA-03   
”Sophilos-mosaikken” 
1. Signatur: 

ΣΩΦΙΔΟΣ ΕΠΟΙΕΙ 
Sofilos laget denne. 
 

2. Portrett/Personifikasjon? 
3. Thumis (Tell Timai), Nildeltaet, Egypt.1918 
4. Villa. Mosaikkens tot. Mål: 2,77x2,61m. 

Sentralemblemata: 0,85x0,86m. 
5. Overgang 3.-2.årh. f.Kr. Ca. 200.f. Kr. 
6. Gresk-Romerske Museum, Alexandria, Egypt. 

1918. 
7. Emblemata i opus vermuculatum. Portrett av 

kvinne i militær drakt, med skipsbaug som 
hodepryd; dronning Berenike, Alexandria? Stor 
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dyktighet i fargebruk. Viser vermiculatum fullt 
utviklet, som konkurrent til maleriet. Signaturer 
på hellenistiske arbeider er kvalitetsmerke. 
Polykrom. 

8. Dunbabin1999:24, Fig.25, pl. 4. 
Daszewski1985:142, kat.38. 

 
NA-04 
”Trocadéro-mosaikken” 
1. Allegori: 

IANVARIVS – Januar  
FEBRVARIVS – Februar  
MARTIVS – Mars  
(April tapt) 
MAIVS – Mai  
IVNIVS – Juni  
IVLIVS – Juli  
(August tapt) 
SEPTEMBER – September 
OCTOBER – Oktober  
NOBEMBER(sic) - November 
DECEMBER – Desember  
[H]IEMS – Vinter  
VERNVS – Vår  
[AE]STAS – Sommer 
AVTVMNVS – Høst 
 

2. Mytologisk/Kalendermosaikk 
3. Kartago, Tunisia (Karthago, Africa 

Proconsularis). 1889. 
4. Uspesifisert bygning; ant. Privatbolig. Oecus. 

Rommets mål: 10,38x9,05m. 
5. Sent 4.-tidl.5. årh. e.Kr. 
6. Musée de Trocadéro; senere forsvunnet. 
7. Sirkulær kalender som lukker inne en sittende 

gudinne, Tellus eller Abundantia, m. 
cornucopia, i sentrum. Månedene i helfigur og 
m. navn rundt. Personifisering av de 4 årstidene 
i hjørnene utenfor sirkelen. Polykrom. 

8. Parrish1984:116-20,kat.11,pl.19. 
Dunbabin1978:121, 250Carthage4.  
San Nicolás Pedraz1991:1031, tav.VIII.2. 

 
NA-05 
”Personifisering av Kartago, årstidene, 
circus og jakten” 
1. Dyrenavn: 

BENE[NAT]VS . m. pisk – Den Heldige 
QVIRIACVS – m. gullkrone og palmegrein 
CIPRIANVS – m. pisk og tømmer 
CE[LE]RIVS – m. palmegrein – Den Raske 
 

2. Komb. Årstids-, Jakt- og Circusmosaikk. 
3. Gargilius’ bad? Kartago, Tunisia (Karthago, 

Africa Proconsularis). 1844. 
4. Thermae-anlegg muligens. Mål: 8,40x7,35m. 
5. Sent 5.-beg.6. årh.e.Kr. 
6. Louvre Museum, M.A.: 1788,1789,2999. 

Paris. 

7. Det maste er tapt; kun fragmenter igjen. 
Sirkler og oktagoner dannet av snodde bånd 
som inneh. personif. av Kartago eller Terra 
Mater og Triptolème, årstidene, circus-vogner, 
jakt- og kampscener, dyr, dyrehorn, geometr. 
fig. og puttier som angriper ville dyr. 
Polykrom. 

8. Parrish1984:128-31,kat.16, pl. 25-26. 
Dunbabin1978:59,107-08, 251Carthage11. 
Gaucler:1910:200-02, kat.752 

 
 
 
NA-06   
”Peleus og Thetis, vinhøsting og 
årstidene” 
1. Signatur: 

CAECILIVS TESSELA[VI]T TITIAN[VS] 
(ordinavit?) –  

Caecilius la tesseraene.Titianus 
komponerte/ordinerte? 
 

2. Kalender / Mytologisk. 
3. Cherchel, Algeri. (Caesarea, Mauretania). 

1960. 
4. Domus,meget omfangsrik, oecus m.hevet 

apside og sigma. 9,50x8,75m. 
5. Første halvd. 4. årh. e.Kr. (320-340). 
6. Parc des Mosaïques, Cherchel. 
7. To store mosaikkpanel: Peleus og Thetis’ 

bryllup og vinhøsting. Innskriften satt i motivet 
med vinhøsting. Polykrom. 

8. Parrish1984:132-34, kat.18, Pl.27-28. 
Dunbabin1978:28, 116, 183, 255 
Cherchel10i,ii. 
Lancha,1997:82-84, kat. 40, pl. XXIX, XXX, 
XXXI. 

 
NA-07 
”Okse kaster offer” 
1. Minneinnskrift: 

FILOSERAPIS⋅COMP(osuit) 
Filoserapis organiserte disse lekene? 
 

2. Amfiteater 
3. Silin, Libya (Tagiura?, Tripolitania).  
4. Villa. 1,13x0,84m. 
5. Siste halvd. 2. årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Antagelig scene fra amfiteater. To offer kledt i 

bukser og tunika med hette: rolle eller ritual i 
henrettelser. St. Perpetua. ”Acts of the 
Martyrdom”, 18.4. forteller om forsøk som ble 
gjort på å få de kristne til å iføre seg spesielle 
antrekk før de entret arenaen for henrettelse. 
Picard identifiserer dem som menn fra østen, 
tatt til fange u. Caracallas kampanje i øst 216. 
Han nevner også at Filoserapis ble brukt som 
epitet for Caracalla: φιλιος-Serapis. (Dunb.: 
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spekulativt!). Men kanskje et ordspill?? 
Polykrom. 

8. Dunbabin1999:123-124, fig.127. 
Mahjub1983:299-306,fig.5,8. 

 
NA-08   
”Kalender” 
1. Allegori: 

MARTIAS – Mamuralia-festivalen. 
APRILES(sic) – Veneralia, for Venus. 
MAIAS – Natalis for Merkur. 
IVNIVS –  
IVLIVS –  
AVGVSTVS – Natalis for Diana. 
SEPTEMBER – m. vinhøsting. 
OCTOBRES(sic) – feirer Alexander Severus’ 
bursdag 
NOVEMBER – Isis-festivalen Hilaria. 
DECEMBER – Saturnalia. 
IANVARIVS – utveksling av gaver og gode 
ønsker. 
FEBRARIVS – fruktbarhetsriter utført v. 
Lupercalia. 
 

2. Kalender 
3. Maison des Mois, rom 6. El Djem, Tunisia 

(Thysdrus, Africa Proconsularis). 1961. 
4. Domus; Cubiculum? 5,05x4,0m. 
5. 222-235 e.Kr. 
6. Arkeologisk museum, Sousse. 
7. 24 billedfelt fordelt på fire rader. Hver rad har 

ett årstidsmotiv, tre motiv m. de respektive 
mnd. og to motiv m. blomster. Polykrom. 

8. Parrish1984:156-160,kat.29, pl.42-44. 
Dunbabin1978:111,260 El Djem Nr.22d., 
Pl.99. 
Salomonson1965:79, pl. LIX.4.  
San Nicolás Pedraz1991:1031-32, tav. IX.1. 

 
NA-09   
”Xenofon og årstidene” 
1. Allegori/Litterær: 

Medaljong tapt 
Våren er tapt. 
[E]STAS – sommer 
AVTVM/NVS – høst 
Vinteren er tapt. 
AVT/OR XENO/FONT[A] 
Opphavsmann Xenofon –forfatteren, 
historikeren, husets eier? 
 

2. Kalender, Litterær? 
3. Edifice des Saisons. Sbeitla, Tunisia (Sufetula, 

Africa Proconsularis). 1909. 
4. Domus, apside i oecus m. stibadium, vendt ut 

mot peristyl; kollonade m. rikt utskåret 
entablatur som støtter buen over apside-
åpningen. 4,04x1,39m. 

5. Sent 4- tidl.5 årh. e.Kr. 

6. Bardo Nasjonalmuseum, A.399, Tunis. 
7. Luksuriøst domus. På tvers av apside-

åpningen 0,80m. bredt bånd med 6 kvadrater: 4 
mannlige årstider, flankert av 2 portretter i 
medaljong. Oecus har mosaikk m. marint 
motiv; nereidene. Polykrom. 

8. Parrish1984:215-218, kat.56, pL.74B-76. 
Dunbabin1978:100 n.45,132-133,268 Sbeitla1. 
Lancha1997:74-5,kat.33, pl.XXIV.  
San Nicolás Pedraz1991:1030. 
Gauckler1910:114, kat.no.338. 

 
 
NA-10 
”Macarius-mosaikken” 
1. Signatur: 

MACARI 
Macarius’- i genitiv. Mestersignatur eller 
dominus? 

2. Kalender. 
3. Sousse, Tunisia (Hadrumentum, Africa 

Proconsularis). 1939. 
4. Domus?, firkantet del av rom m. apside: 

triclinium eller oecus? 4,20m2. (minus apside) 
5. Slutt 2. årh. e.Kr. 
6. Ødelagt 1943. 
7. Border omkranset 13 emblemate av årstidene 

som kvinnelige byster og xenia-motiv. Innskrift 
i sentrum m. motiv av hare som spiser frukt. 
Polykrom. 

8. Parrish1984:224-226,kat.59, pl.80-81. 
Dunbabin1978:270 Sousse18. 

 
NA-11 
”Den lille jakten” 
1. Dyrenavn: 

EDERATVS – ”Eføy” 
MVSTELA – ”Røyskatt” 
 

2. Jaktmosaikk 
3. Maison des Laberii, Oudna, Tunisia (Uthina, 

Africa Proconsularis). 1893. 
4. Domus,dørstokk inn til oecus (rom 33), 

dørstokk. 2,3x1,1 m. 
5. Sent 3-tidl.4. årh.e.Kr. 
6. Bardo Museum. 
7. Svært luksuriøst domus. Sml. NA-01. Samme 

domus som NA-41. Polykrom. 
8. Dunbabin:1978:61, pl. 44, 266 Oudna1m. 

Gauckler1910:127, kat.no.375. 
 
NA-12 
”Sagitta” 
1. Dyrenavn: 

NARCISSVS (hest) 
..]LASX⋅IVNIOR (hest) 
SAGITTA PERNICIES LEPORVM 

Sagitta (hund) forfølger/tilintetgjør en hare. 
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2. Jaktmosaikk 
3. Maison du Char de Venus. Tunisia (Thuburbo 

Maius, Africa Proconsularis). 
4. Domus. Peristyl. 
5. Ca. 300 e.Kr. 
6. Tapt? 
7. Realistisk jaktscene. Hunden er langt ut av 

proporsjoner: Hester, ryttere, tjener og hunder 
som jager bytte. Narrativ. Polykrom. 

8. Dunbabin1978: 60-61, 274 Thuburbo 
Maius2a. 
Poinssot:1940:pl.xliii-xliv,  
Salomonson1965:.81.n.1.A.no.15, pl. LXIV,2 

 
NA-13a   
”Hestemosaikk” 
1. Dyrenavn: 

Femti hester, alle m. initial på bakparten eller 
små figurer som indikerer navnet. De 
forskjellige hestene har også forskjellig utstyr 
som kan hentyde til navn, eier, stallmerke.  
  

2. Circusmosaikk 
3. Maison des Chevaux. Kartago, Tunisia 

(Karthago, Africa Proconsularis). 1960 
4. Domus, oecus. 
5. Tidl. 4. årh.e.Kr. 
6. Kartago Antiquarium. 
7. ”Sjakkruter, vekslende mellom opus sectile og 

61 gjenværende mosaikker m. hester gjort klar 
for circus løp. De fire faksjonene er 
representert og. En ”Katalog” over hester, på 
lik linje med katalogene over ville dyr brukt 
ved venationes i amfiteater. Polykrom. 

8. Dunbabin1999:116, fig 119-120. 
Dunbabin1978: 44, 95-96, 252Carthage33 d,ii. 
Pl.84-86. 
Salomonsen1965:31-32,55ff.,59ff.,65-78,94ff.,  
pl.IX, XX.2-3, XL.1-6, XLI.1-3, XLII.1-3, 
XLVI-LXI. 
Ling1998:90. 

 
NA-13b 
”To fiskende amoriner” 
1. Navn  

NAVIGIVS – Sjømann  / Seiler  
NAC/CARA –  

2. Marin. 
3. Maison des Chevaux. Kartago, Tunisia 

(Karthago, Africa Proconsularis). 1960. 
4. Domus.. Halvcirkelf. nymfeum i peristyl. 

1,10x1,92m  
5. Ca 310 e.Kr. 
6. Kartago Antiquarium. 
7. To amoriner fisker fra hver sin båt; navnet   

Mosaikken har vært dekket av vann. Polykrom. 
8. Salomonsen1965:19ff., pl.X.1, LXII.3.  

Dunbabin1978:252Chartage33a.  
San Nicolás Pedraz1991:1028, tav.III.2. 

 

NA-13c 
”Aion, Venus og årstidene” 
1. Mytologisk: 

VERNACLVS – Den hjemmefødte  (I-42)                  
PRIMITIVA –  Den første  
 

2. Kalender/Religiøs/Lykkebringende. 
3. Maison des Chevaux. Kartago, Tunisia 

(Karthago, Africa Proconsularis). 1960. 
4. Domus. Opprinnelig to separate boliger som 

ble slått sammen til én. Triclinium.   5,36m2. 
5. Første halvd. 4. årh. e.Kr. 
6. Kartago Nasjonalmuseum, Kartago. 
7. Motivet har en utforming typisk for triclinium: 

figurativ T omgitt av geometrisk U: Skaftet på 
T’en har de fire årstidene, and og påfugl i 
kranser. Mellom kransene tre motiv: Naken 
Aion inni zodiaken; Venus gjør sitt toalett 
omgitt av en eros og en ung tjenestepike (eller 
to tjenestepiker?); mørk rød, skjeggete, naken 
mann m. horn? på hodet (Salomonsen: Pan; 
Picard: ”The black Sorcerer” – trollmann).   
Alle motivene i mosaikken er valgt for å 
hentyde til en tilstand av velstand og 
fruktbarhet. Polykrom. 

8. Parrish1984:105-08,kat.7; pl.10-12.  
Dunbabin1978:159, 165-6, pl.166 
Salomonsen1965:29ff.; pl. XVI.1; XVIII.2. 
San Nicolás Pedraz1991:1027, tav. II.2. 

 
NA-14   
”Magerius” 
1. Dyrenavn/Minneinnskrift: 

SPITTARA 
VICTOR 
CRISPINVS 
HILARIVS 
BVLLARIVS 
LVXVRIVS 
MAMERTINVS 
OMANVS 
MAGERI (gen.) 

 
PER CVRIONEM / DICTVM DOMI / NI MEI 
VT / TELEGENI(I) / PRO LEOPARDO / 
MERITVM HA / BEANT VESTRI / 
FAVORIS DONA / TE EIS DENARIOS / 
QVINGENTOS  
”Ved min herre Heralden oppfordres dere til å 
gi Telegeniene, for dere stjenester, 500 
denarer pr. leopard, som tegn på deres bifall.”  
(Telegenii er navnet til familia Thelegenii, som 
venatorene tilhørte) 

 
ADCLAMATVM EST / EXEMPLO TVO MV 
/ NVS SIC DISCANT / FVTVRI AVDIANT / 
PRAETERITI VNDE / TALE QVANDO 
TALE / EXEMPLO QVESTO / RVM 
MVNVS EDES / DE RE TVA MV / NVS 
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EDES / (I)STA DIES / MAGERIVS DO / 
NAT⋅HOC EST HABE / RE HOC EST POSSE 
/ HOC EST IA(M) NOX EST / IA(M) 
MVNERE TVO / SACCIS MISSOS. 
”Det er bifalt! Munus er slik ditt forbilde, en 
tilbakelagt erfaring som lærer for fremtiden. 
Den dag Magerius gir, så får han i stand og 
han gjennomfører. Vi kan klage over når og 
hvorfra skal en slik munus noensinne igjen vil 
være et slikt eksempel. Da er det slik at nå som 
natten er kommet (dagen er slutt) blir sekker 
(m. penger) sendt”.  
Akklamasjon som svarer til heraldens appell: 
Magerius! Magerius! May your example serve 
to instruct those who come after you! May your 
predecessors also heed the lesson! When has 
anyone else done so much, and where? You 
offer a spectacle worthy of Rome, the capital! 
You pay from your own purse! Today is your 
great day! Magerius is the donor! That is true 
wealth! That is true power! The very thing! 
Now that it is over, give the gladiators 
something extra to send them on their way! 
Oversettelse: P. Veyne. 
 

2. Amfiteater. 
3. Smirat (nær Sousse), Tunisia (Africa 

Proconsularis). ? 
4. Domus, tablinum (Antekammer?). 
5. Medio 3. årh.e.Kr. 240-250 e.Kr. (Ling: medio 

2. årh.) 
6. Sousse Museum. 
7. Amfiteater en av hovedkategoriene for 

samtidstemaene i NA. Handler om velstående 
patroners aktivitet som kunne fremme deres 
status. Dionysos og Diana er beskyttere. 
Beløpet som oppgies tyder på at det er en 
spesiell munus som minnes. Dominus 
gavmildhet udødeliggjøres. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:67-69, pl.52-53, 268Smirat1. 
Dunbabin1999:116,319, fig.118. 
Ling,1998:87-88, fig.61. 
Veyne1992:111-13.  
Thébert1992:397-398. 
Beschaouch1966:134-157.  

 
NA-15 
”Katalog I” 
1. Dyrenavn: 

N XL – bjørn, til høyre. 
N XXV – struts, til høyre. 
N X – villsau (moufflon), til høyre. 
N XXX – bjørn, til venstre. 
N VI – villsau, til venstre. 
N XV – antilope, til venstre. 
MEL[IVS] QVAESTVRA –  

Absolutt fordelaktig! -akklamasjon fra 
publikum v.sml. med annen forestilling  

LETI M… - (gen) den dreptes… (m) 
 

2. Amfiteater. 
3. Kartago, Tunisia (Karthago, Africa 

Proconsularis). 
4. Privatbolig. 
5. 250-75. e.Kr. 
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. Katalog over ville dyr som er gitt ved munus. 

Tallene forteller hvor mange som er gitt til hver 
forestilling ved to forskjellige anledninger: (3 
par leoparder, bjørn, okse, villsvin, antiloper, 
struts.) Polykrom. 

8. Dunbabin1978:71-72, 250Chartage3a, Pl.57. 
 
NA-16   
”Katalog II” 
1. Dyrenavn/Minneinnskrift: 

N XVI – okse, den eneste som har overlevd. 
AR – stallmerke på bakparten av oksen. 
BRACIATVS – Labben 
GLORIOSVS – Den Brautende 
SIMPLICIVS – Den Naive 
ALECSANDRIA – Fra Alecsandria 
FEDRA – Fedra 
NILVS – Fra Nilens Land 
---]ITVS - ……Alle bjørner 
[Lusius]MORI[nus]–  
Lusius Morinus ( munerarius) 
 

2. Amfiteater. 
3. Radès, Tunisia (Maxula, Africa 

Proconsularis). ?  
4. Domus. Triclinium. 
5. Sent 3. årh. e.Kr.  
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. Gruppe av opptredende dyr, plassert i T-form. 

Polykom.  
8. Dunbabin1978:72-73, 267Rades1, Pl.58. 
 
NA-17 
”Crudelis og Omicidia” 
1. Dyrenavn: 

CRVDELIS – Den Brutale 
OMICIDIA – Den Likeglade  
Bjørner 
BONIFA[TIVS] - Den Heldige 
F[…]S – venator 
 

2. Amfiteater. 
3. Maison du Paon, Kartago, Tunisia (Karthago, 

Africa Proconsularis). 
4. Domus, korridor. 
5. Midt 4. årh. e.Kr. Ca 350? 
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. Minne over en spesiell Munus. Det fantes i 

Kartago spesialtrente bjørner som opptrådte i 
amfiteateret. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:73, 252Carthage23b. 
 
NA-18   
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”Mosaikk av lekene” 
1. Minneinnskrift: 

VIII 
II 
CVRI[S] XI 
X 
XVIII 
FOTVNA REDVX 

Fortuna førte skipet hjem. 
CVRIS XI 
MAR[CELL]VS 
 

2. Amfiteater. 
3. Det store Badet, Tébessa, Tunisia (Theveste, 

Africa Proconsularis). ? 
4. Thermae. 
5. Tidl. 4. årh. e.Kr 
6. Tébessa Museum 
7. Leker gitt i takknemlighet over trygg 

tilbakekomst fra oversjøisk handelsreise. 
Nummerene refererer til ant. dyr som var med 
på lekene. Rester etter tegn på halvmåne-sigd 
på en stang og hirsestilker. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:74, 126, 272Tébessa1b, pl.59. 
 
NA-19  
”Neoterius” 
1. Minneinnskrift: 

NEOTERIVS/OCCIDIT 
Neoterius dreper. 
 

2. Amfiteater 
3. Maison des Autruches. Sousse, Tunisia 

(Hadrumetum, Africa Proconsularis).  
4. Domus. Korridor  v. oecus. 
5. Ca. 250 e.Kr. 
6. Sousse Museum. 
7. Amfiteater-tema i korridoren blir fulgt opp i 

oecus/tricliniet. Viser en venator mellom to 
felte bjørner. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:31, 74-75, 271Sousse32c, 
pl.64. 

 
NA-20 
”Lamtadius” 
1. Navn: 

LAMTADIVS – (Lampadius?) 
Den Lysende – venator 
 

2. Amfiteater. 
3. Khanguet el-Hadjaj, Tunisia (Africa 

Proconsularis). 1911. 
4. Ukjent. 
5. Sent 4.-tidl.5. årh. e.Kr. 
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. Venator med lasso, klar til å fange bjørn. En 

annen kommer ut av dør og hilser ham? 
Polykrom. 

8. Dunbabin1978:75-76, 263Khanguet-el-
Hadjaj1, pl.65. 

 
NA-21 
”Kvinne m. bart bryst” 
1. Signatur: 

ABINIANVS SENVRIANVS PINGIT ET 
PA[v]IMENTAV[i]T 
SABINIANI E MANVS 
SINE PICTORE (Sic) – kasusfeil i Sabiniani? 
(Donderer) 

Sabinianus Senurianus har tegnet og lagt 
gulvet. 
Fra Sabinianus’ hånd uten forlegg. 
 

2. Geometrisk mosaikk med reparasjon av 
Sabinianus. 

3. Enfidaville, Tunisia (Vlisippara, Africa 
Proconsularis). 

4. Privatbolig. 
5. Sent 5.årh. e.Kr, eller så sent som 6. 
6. ? 
7. Grovt formet kvinnebyste blottet bryst, satt inn 

av ham som har reparert mosaikken. Hans 
logo? Ikke dyktig gjort; ”skryter” av at han har 
lagt mosaikken uten tegning. Motivet er satt inn 
i en geometrisk mosaikk av tidligere dato, som 
også er signert. Mulig han som har reparert 
den, er inspirert av førstnevnte. Polykrom. 

8. Dunbabin1999:276, fig. 286. 
Donderer1989:104-5, kat. A82. 

 
NA-22 
”Isaona-mosaikken” 
1. Minneinnskrift/Beskyttende: 

HAEC VOS SOLI –  
Disse ting er for oss alene-(Akklamasjon 
vanlig i amfiteaterkontekst.) 

ISAONA – (gresk:ΕΙΣ ΑΙΩΝΑ) –   
Evig liv! / Til evig tid! (keiserakklamasjon) 
 

2. Amfiteater. 
3. El Djem, Tunisia (Thysdrus, Africa 

Proconsularis).  
4. ? 
5. Første halvdel 4. årh. e.Kr. 
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. Fem sirkler assosiert til amfit.: Fem-takket 

krone m. 5 blå fisk; Kornaks; S over tallet III.; 
stilk m. 5 eføyblad flankert m. tallet II; frynset 
”matte” m. 4 kornaks, og en halvmåne på en 
stang, holdt av pers m. tre blomster i hånden i 
sentrum. Akklamasjon til telegenii. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:79-80; 261El-Djem30. 
 
NA-23   
”Fiskefallos” 
1. Beskyttende. 

O⋅CHA  /  RI 
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Påkalling av en av gratiene -O Charis!  (Gen el. 
vok.?) 
 

2. Beskyttende 
3. Maison de l’Ouede Blibane, Sousse, Tunis 

(Hadrumetum, Africa Proconsularis).  
4. Domus, dørstokk. 
5. 190-210 e.Kr.. 
6. Sousse Museum. 
7. Fiskeformet fallos mell. to triangler (kvinnelig 

kjønn – pubes). Profylaktisk symbol, 
ondtavvergende mot Invidus. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:162, 269Sousse1b, pl.164. 
 
NA-24 
”Nica Leontis” 
1. Beskyttende: 

NICA LEONTI 
Seier til Styrken! / Styrken skal seire!  
 

2. Amfiteater. 
3. Maison de Leontius Salacta, Tunisia. 

(Sullectum, Africa Proconsularis). 
4. Domus, priv. thermae-anlegg. 
5. 3. årh. e.Kr. 
6. Sousse Museum. 
7. To løver river i stykker en villsvin. I 

naborommet en enorm løve; 4-5m. lang. Løven 
symbol på styrke. Leontii kan være enda en av 
amfiteaterets sodalitates. Leo eller Leontis var 
et vanlig navn i NA. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:82, 126-7, 271Sullectum1b. 
 
NA-25 
”Kjempende bjørner” 
1. Dyrenavn: 

…]OTINA 
[I]NVICTVS 
LEANDER 

Den uovervinnelige Leander 
 

2. Amfiteater. 
3. Kourba, Tunisia (Curubis, Africa 

Proconsularis) 
4. ? 
5. Tidl. 4. årh. e.Kr. 
6. Bardo Museum 
7. Fragment der bjørner kjemper mot hverandre. 

Minne om munus. Afrika var h.leverandør av 
ville dyr til amfiteatrene gjennom hele 
keisertiden. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:78, 263Kourba2. 
 
NA-26 
”Circus-fraksjonene” 
1. Dyrenavn: 

PVPILLVS – Gutten 
AMATOR – Vennen 
CVPIDO – Den Elskede 

AVRA – Vinden 
 

2. Circus. 
3. Sousse, Tunisia (Hadrumetum, Africa 

Proconsularis).   
4. ? 
5. Beg. 3. årh. e.Kr. 
6. Sousse Museum. 
7. Mosaikken viser ikke et spesiellt løp, men er 

heller et symbol for circus i og for seg.. Navn 
til hestene til hver av de fire fraksjonene i 
circus: Blå, grønn, hvit, rød. Polykrom. 

8. Dunbabin, K.M.D. 1978. s.95, 270Sousse24, 
pl.83. 
Salomonson1965:81, pl.LXIII.1. 

 
NA-27 
”Julius Dominus” 
1. Navn: 

IVL(IO) DOM(INO) 
Til Julius Dominus.  
 

2. Kalender 
3. Kartago, Tunisia (Karthago, Africa 

Proconsularis). 1920. 
4. Villa eller domus. Rom m. apside; oecus eller 

triclinium? 5,38x4,50m. 
5. Sent 4. årh. e.Kr. 
6. Bardo Nasjonalmuseum, Inv.I, Tunis. 
7. Sterk hentydning til rikdom og status: 

Årstidenes rike grøde, luksuriøse gaver og 
klær. Mannen som kommer med bokrullen kan 
være en klient som kommer med regnskapet 
sitt eller en bønn/ansøkning. Polykrom. 

8. Parrish1984:111-13,kat.9, pl.15-16. 
Dunbabin1999:118-19, 321, fig.12. 
Dunbabin1978:62,119-21,252Carthage32, 
pl.109. 
Thébert1992:375-7.  
Arce1997:21-22, fig.  
Sarnowski1978:pl.2. 

 
NA-28a 
”To sovende okser” 
1. Beskyttende/Amfiteater: 

AT⋅DORMIANT⋅TAVRI 
La så oksene sove! 

ET⋅HOC⋅FACTVM⋅EST 
Og så har skjedd! 
 

2. Amfiteater. 
3. Uzitta, Tunisia (Africa Proconsularis). 1960 
4. Domus, vestibulum mot peristyl.  
5. 200-250 e.Kr. 
6. Kartago Antiquarium. 
7. Vestibulum og dørstokken inn til peristyl har 

disse to innskriftene. Det er klart at det er en 
sammenheng, der ferdigstillelsen av boligen 
blir feiret, og dominus ber om at onde makter 
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(sovende okser, misunnelsen) ikke må vekkes 
til live. Oksene er også forbundet med 
amfiteater. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:81,277Uzitta1a.i.ii. 
Konst från Kartago1965:kat.23,pl.17. 

 
NA-28b 
”O Leo” 
1. Minneinnskrift/Amfiteater: 

O⋅LEO⋅PRAESVMSISTI⋅/  
EXPEDISTI⋅DEDICASTI      

Leo, du som har hatt ledelsen, gjennomført 
og gitt!  
(Han som har ledet og gjennomført 
byggingen, og betalt.) 
 

2. Amfiteater. 
3. Uzitta, Tunisia (Africa Proconsularis). 1960. 
4. Domus, Privat thermae. 1.0x1,50m. 
5. 200-250 e.Kr. 
6. Kartago Antiquarium. 
7. Mellom 4 hirsestengler står en løve m. 

menneskelige ansiktstrekk; det kan være en 
fremstilling av dominus, som het Leo?? 
(Salomonson) Også assosiasjoner med 
amfiteater.Lagt i forbindelse m. innvielsen av 
huset i sin helhet eller badet? Polycrom. 

8. Dunbabin1978:80-82, 177Uzitta1b. 
Konst från Kartago1965:kat.22,pl.18. 

 
 
NA-29 
”Oksene og Banketten” 
1. Minneinnskrift/Beskyttende: 

[N]OS⋅NVDI⋅[F]IEMVS 
Vi vil være lettkledde / avslappet. 

BIBERE⋅VENIMVS 
Vi har kommet for å drikke. 

IA[M]⋅MVLTVM⋅LOQVIMINI 
Dere prater for mye! (Drikker for lite) 

AVOCEMVR 
La oss adspredes. (La oss glede oss) 

NOS⋅TRES⋅TENEMVS 
Vi tre er forpliktet. Vi tre er rådende / 
holder fast ved. Et slags ”broderfellesskap” 

SILENTIVM⋅DORMIANT⋅TAVRI 
Stille! Oksene sover! 
 

2. Amfiteater. 
3. El Djem, Tunisia (Thysdrus, Africa 

Proconsularis). 1954. 
4. Domus. 1,45x1,31m. 
5. 200-220 e.Kr. 
6. Bardo Museum. 
7. Stav m. halvmåne; vannsiv; fem-takket krone 

m. fiske-emblem; tre-takket krone m. S-formet 
midtspyd; eføy. Samtale dem imellom er 
referert i innskrift. Dormiant tauri kjent fra 

flere mosaikker fra Thysdrus,- lykkebringende, 
ondavvergende. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:78-79, 261El Djem29, pl.69. 
Salomonsen1965:25-55. 

Konst från Kartago1965:kat.21,pl.19. 
 
 
NA-30 
”To veddeløpshester” 
1. Dyrenavn/Litterær: 

AICIDES (Alcides) –  
Alkevsættling = Hercules 

DIOMEDES –  
Diomedes, -Tydevs’ sønn 
 

2. Circus 
3. Sida-Abdallah, nær Bizerta, Tunisia (Hippo 

Diarrhytus, Africa Proconsularis). 1902. 
4. Domus, priv. therme,caldarium. (I følge 

Salomonson 1965, Gaucler 1910 tilhører denne 
mos. samme bad som Sidonius bad, kat. 59; 
ifølge Dunbabin 1978, er det et annet bad.) 
2.63x4m. 

5. Sent 4. årh. 
6. Bardo Nasjonalmuseum, Tunis.  
7. Navn som tyder på guddommelig styrke. 

Diomedes har siv på hodet, Alcides har 
olivenkvist. Begge har olivengrener i de 
oppbundne halene. Rundt dem er det siv og 
eføy. Palmegreiner på søylen; seiersprisen. 
Overflod av planter: lykkebr. karakter 
forbundet m. circus. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:101, 268Sidi Abdallah1. 
Gaucler1910:300, kat.933 
Konst från Kartago1965:kat.36,pl.26. 

 
NA-31 
”Invictus” 
1. Dyrenavn: 

IN[VI]CTUS – Den uovervinnelige 
 

2. Circus 
3. Hammam Darradji, Tunisia (Bulla Regia, 

Africa Proconsularis). ? 
4. ? 
5. ? 
6. In situ 
7. Ikke publisert? I rom som støter opp til 

Maison de la Pêche. Polykrom 
8. Salomonson1965:81.n.1.A.no.14, pl. LXIV.1. 

Dunbabin1978:102, 250Bulla Regia6. 
 
NA-32  
”Kroningen av Venus! 
1. Dyrenavn/Mytologisk: 

AMAZONIVS – Av Amazonene 
TITONIVS – Titonsk 
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POLYSTEFANVS (πολιςτεφαος) – Den 
mangfoldige ganger bekransede / Den som 
borgerne har bekranset. 
RATIONIS⋅EST – Det er fornuftig / riktig. 

Slik er det. 
ARCHEVS (Archetypus) –  
Den første”,det opprinnelige 
 

2. Circus/Mytologisk. 
3. Villa of Ellés, Ellés, Tunisia (Africa 

Proconsularis).  
4. Villa. 
5. Første halvd. 4. årh. e.Kr. 
6. Bardo Nasjonalmuseum, Tunis. 
7. To kvinnelige kentaurer kroner Venus. 

(Kentaur kan være stedfortreder for hest.) 
Kroningen kan ha et agonistisk aspekt: kronen 
til vinneren. Motivet er satt i et ornamentalt 
mønster; over Venus er et motiv av to circus-
hester heraldisk plassert.Mosaikken preg av 
seiers-symbolikk og fruktbarhet; og dermed 
lykkebringende. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:102, 156, 261Ellés1a, pl.152. 
Gómez-Pallarès1997:96, kat.GI5, lam.32. 
San Nicolá Pedraz1991:1026-27, tav.I.2. 

 
NA-33 
”Vergil og Musene” 
1. Litterær: 

MVSA⋅MIHI⋅CAVSAS⋅MEMORA⋅QVO⋅ 
NVMINE⋅LAESO⋅QVIDVE 
Muse, fortell meg om grunnen, hvordan fikk 
gudenes dronning seg til å styrte en mann i alle 
de ulykker, i talløse lidelse, alt hans lysende 
rettsinn til tross? Hvordan var hennes herlighet 
krenket? Hva var den pine hun følte? Kan så 
veldig en vrede ha plass hos himmelske ånder? 
 

2. Litterær. 
3. Maison de l’Arsenal / Maison du Virgile. 

Sousse, Tunisia (Hadrumetum, Africa 
Proconsularis). 1896. 

4. Domus. Tablinum i forlengelse av atrium. 
0,47x0,47m. (1,22x1,22m.) 

5. Slutt 2. årh. e.Kr. Ca.190-200. 
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. Vergil sittende m. bokrull av Aeneiden, 

mellom musene Clio – for episk diktning og 
Melpomene – for tragedien. Denne mosaikken 
var plassert symmetrisk med et annet motiv av 
Herkules og Augias, fra Herkules 12 arbeider 
(tapt etter avdekking). Vergil var en av de 
store, som enhver m. dannelse skulle kjenne.  
Polykrom. 

8. Blanchard-Lemée1975:222. 
9. Dunbabin1978:131, 242, AppendixIV, 

269Sousse12e, pl.130. 
Dunbabin1999:115. 
Aeneiden 1.bok, 8-11. 
Gauckler1910:53, kat.no.133. 

Lancha1997:43-46, No. 9, pl. A. 
 
NA-34 
”Faunus og Precatus” 
1. Dyrenavn: 

FAVNVS – Skogsguddom 
PRECATVS – Talsmann 
LEONTEVS – Som en løve 
SPINA – Tornen/Piggen 
PLVMEVS – Som en fjær 
…]ECTA –  
PINNATVS – “Bevinget 
SVRIACA – Fra Syria 
POLEIANVS – Gråen 
BOIS – Kelter 
ATALANTA – Mytolog. hurtigløperske 
CVCIA – ”Gjøk 
MINATVS – 100 drakmer 
AMO[R] - Den elskede 
Au)O(c)ATVS 
PERDIX – Rapphøne 
ICARVS – Daidalos’ sønn 
AVSPICATOR – Den heldige 
EVENTVS – Skjebne 
 

2. Jaktmosaikk. 
3. Medeina, Tunisia (Althiburus, Africa 

Proconsularis).   
4. Domus. Mottagelsesrom. 5,87x5,22m. 
5. Sent 3. årh. e.Kr. Ca. 280-90. 
6. Kartago Museum. 
7. Jaktscener spes. pop. i 3. og 4. årh. Fortellende 

realisme: Jakten begynner oppe til venstre og 
avsluttes i nedre del m. hjemkomst. 
Innskriftene gir navn på visse hester og hunder; 
tydeligvis patrons eiendom. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:248Althiburus3. 
Dunbabin1999:115-16, fig.115-16. 
Salomonson1965:27,n.I;81,AI no.13; pl. 
LXIV(3,4) 

 
NA-35 
”Juniors’ verksted” 
1. Signatur/Beskyttende: 

EX⋅OF(f)ICINE⋅IVNIORIS   B(onis)⋅B(ene) 
Fra verkstedet til Junior. Alt godt! (Alt godt til 
huset!) (Måtte de som oppholder seg her bli 
lykkelige!) 
 

2. Ornamental. 
3. Khenchela, Marokko (Mascula, Numidia). 
4. Privatark., foran oecus i portco. 
5. 5.Årh. e.Kr. 
6. Gustave Mercier 
7. Innskrift satt i medaljong, i et ornamentalt 

gulv. ”Table de Jeu”? Polykrom. 
8. Dunbabin1999:272, fig.284. 

Donderer1989: nr. A66, taf.39 
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NA-36 
”Table de Jeu” 
1. Beskyttende: 

PROLECTI/[vale]ANT/OMNIA⋅CON / 
PLETA⋅[s]VNT eller  
PROLECTI/ [reced]]ANT/ OMNIA 
CON/PLETA S[u]NT (Picard) 
Farvel, alle dere som er lokket hit. 
Alt erfullbragt! 
B(ONIS)⋅B(ENE)⋅M(ALIS)⋅B(ENE) 

Alt vel, og må det onde ikke få innpass. 
Magisk formular m. gode ønsker for 

gjestene. 
 

2. Ornamental. 
3. Maison de l’Hermaphrodite, Timgad, 

Marokko (Thamugadi, Numidia).   
4. Domus, portico,  inngangs til triclinium / 

oecus. 2,95x2,85m . 
5. Sent 3.-tidl.4. årh. e.Kr. 
6. Timgad museum, inv.19. 
7. ”Table de jeu”; innskrift i lauvbærkrans satt 

inn i kvaderat. Delfiner i kvaderatets hjørner. 
Polykrom. 

8. Dunbabin1978:163n.145,275Timgad8a, 
pl.161. 
Germain1973:66-67, kat.79, pl. XXXI. 

 
NA-37  
”Diana og Actaeon” 
1. Signatur: 

SELIV/          
S♠P⋅G– –  
Selius p(in)g(it)?; p(in)g(ebat)?  
p(i)c(tor)? 

Selius formet / laget denne. 
 

2. Mytologisk. 
3. Insula 49, Timgad, Algeri (Thamugadi, 

Numidia). 1902. 
4. Triclinium. 2,50x2,35m. 
5. Ca. 100 e.Kr. (Muth).                                   

Slutt 4.-beg. 5. årh. e.Kr. 
6. Arkeologisk Museum, Inv. 70. Timgad. 
7. Billedfelt satt i geometrisk ramme. Kornaks 

ved siden av nymfen, som heller vann i badet. 
Polykrom. 

8. Dunbabin1978:28,44,170, 275Timgad2, pl.13. 
Germain1973:19-23, kat.17, pl.VII-VIII. 
Dondere1989:nr.A84.2, taf.49. 
Muth1998:A30; Taf.29.2. 

 
NA-38 
”Musene” 
1. Litterær: 

ΚΛΙΩ - for tragedien 
ΕΥΤΕΡΠΕ - for fløytespill 

2. Mytologisk. 

3. Kasserine, Tunisia (Cillium, Africa 
Proconsularis) 1947. 

4. Villa, thermae. 
5. 330-370 e.Kr. 
6. Tunis’ ambassade i Paris. 
7. Luksuriøs villa. De ni musene i hvert sitt panel 

satt inn i geometriske border. Kun to bevart; 
Klio m. skrivetavle og stylus; Euterpe m. fløyte 
og tragedie-maske. Villaen inneh. også 
mosaikk m. Venus’ triumf. Polykrom. 

8. Lancha1997:kat.32, pl.XXIII, XXIV. 
Dunbabin1978:262-63Kasserine1b. 

 
NA-39 
”Jaktscene” 
1. Beskyttende: 

SILIQVA⋅FREQVENS⋅FOVEAS⋅MEA⋅MEM
BRA⋅LAVACRO –  

Jeg er ofte i badet Siliqua for å pleie mine 
lemmer. 
–Lovprisning av badet; i seg selv 
ondavvergende. 
 

2. Jaktmosaikk. 
3. El  Asnam (Orléanville), Marokko (Castellum 

Tingitanum Mauretania) ? 
4. Privat? Therme. 
5. Medio 4. årh.e.Kr. 
6. Algeri’s Museum, inv.450; 
7. Sousse Museum, inv. 57.120: fragm. XXVII. 

XXX, XXXI. Emblemata. Motiv er to-delt; 
øverst villsvinjakr; nederst leopardjakt. 
Polykrom. 

8. Dunbabin1978:56, 265Orleansville1a, pl.30. 
 
NA-40a 
”Hesteavl I” 
1. Dyrenavn 

AMOR – Den elskende 
DOMINATOR – Hersker 
ADORANDVS – Den tilbedte 
CRINITVS – Den hårfagre 
FEROX – Den trassige 
PEGASVS – Den flygende 
SOROTHI – Sorothus’ hester/stall 
 

2. Circus 
3. Maison de Sorothus, Sousse, Tunisia 

(Hadrumetum, Africa Proconsularis) 1888. 
4. Domus., rom N. for peristyl. 4,10x3,40m. 
5. Ca. 190-200 e.Kr.  
6. Musée du 4. Tirailleurs inv. 57.120: fragm. 

XXVII. XXX, XXXI, Sousse. 
7. Ramme av eføy-girlander. Medaljonger m. 

heraldisk plasserte hester i hvert hjørne av 
kvaderatisk gulv, skadet. h. side.Alle hestene 
m. palmegreiner på hodet, og identifisert v. 
navn, eiers navn og stallmerke. (Se NA-13, og 
S-815b.) I midten en farm m. hester gressende 



 140 

rundt, Palmegreiner, kranser og eføy-blad 
indikerer mosaikkens, eller hestenes, 
forbindelse m. circus. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:93-4, 113 sp.n.18, 
270Sousse13c, pl.81-2. 
Webster&Brown1997:26-27. 
Salomonson1965:81.n.1, A.no.3, pl.LXIII.2. 
Gauckler1910:50-51, kat.no.126. 

 
NA-40b 
”Hesteavl II” 
1. Dyrenavn: 

PATRICIVS – Patrisier  
(H)IPPARCVS – Matematiker fra Nikea 
ca.160 f.Kr./ Fra Hippo 
CAMPVS – Åpen mark / havuhyre  
DILECTVS – Den utvalgte 
 

2. Circus 
3. Maison de Sorothus, Sousse, Tunisia 

(Hadrumetum, Africa Proconsularis) 1887 
4. Domus, s. for peristyl.1,89x1,80m. 
5. slutt 2. årh.e.Kr. 
6. Musée du 4. Tirailleurs , inv. 57.113, pl. 

XXVII, a. Sousse. Ødelagt? 
7. To og to hester stående mot hverandre på hver 

side av palme. Sentralt et fjelllandskap, svært 
likt NA-41a, men husene mangler. En erot flyr 
over hver hest. Eføy i rammen rundt. Sorothus’ 
navn står på flanken av to av hesten mens det 
samme symbolet som står på NA-41a finnes på 
de andre to. Her er også to stenger med 
eføyblad og medaljong med stjerne. Seier, hell 
og lykke. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:270Sousse13a. 
Gauckler1910:49, kat.no.124. 
Sarnowski1978:pl.32. 

 
NA-41 
”Orfeus og villdyrene” 
1. Signatur/Ferdigstillelse  

MASVRI 
IN⋅PRAEDIS⋅LABERIORVM⋅LABERIANI⋅E
T⋅PAVLINI 
MASVRI 

Masurius’arbeid. 
Til minne om arbeidet ved eiendommene til 
Laberianus og Pulus. 
 

2. Litterær/Mytologisk. 
3. Maison des Laberii, Oudna, Tunisia. (Uthina, 

Africa Proconsularis). 
4. Domus, therme, frigidarium. 11,5x12,6m. 
5. Sent 3. årh.e.Kr. 
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. Orfeus omgitt av villdyr. Innskriften over 

motiv. Samme domus som NA-11. Polykrom. 
8. Dunbabin1978:21, 135n.23, 152n.81, 

266Oudna1n, pl.8,134. 

Donderer1989:nr. A27, taf.42. 
CIL VIII, 24019. 
Gaucler1910:129-30,kat.381. 

 
NA-42 
”Athene og Poseidon” 
1. Beskyttende/Ferdigstillelse: 

INVIDE⋅LIVIDE⋅TITVLA⋅TA / 
NTA⋅QVEM⋅ADSEVERABA / 
S⋅FIERI⋅NON⋅POSSE⋅ PERFE / 
CTE⋅SVNT⋅DD⋅NN⋅SS (dominis nostris 
salvis)⋅MI /NIME⋅NE⋅CONTEMNAS 

Misunnelige, Misunnelige”er navnet på deg 
som ikke kan opptre med verdighet / 
strenghet. Det er fullendt! Hilset være våre 
Herrer!Snakk absolutt ikke foraktelig (om 
dette huset eller dets eier) 
 

2. Mytologisk. 
3. El Haouria, Tunisia (Africa Proconsularis). 
4. Villa. Dørstokk inn til rommet m. Athena og 

Poseidon. 1906 
5. 1.halvd. 4. årh. e.Kr. 
6. Sousse Museum. 
7. To rom: Athena og Poseidon’s kappestrid om 

hvem som skal eie Athen. Nike står mellom m. 
stemmeurnen. Det andre rommet har en 
mosaikk m. Oceanus flankert av to eroter som 
ofrer til en hippocamp. Innskriften kan også 
henspeile på mosaikkmotivene: gudenes 
fullendthet og rettferdige dom. Polykrom. 

8. Dunbabin1978.:152, 261El Haouria1a-b, 
pl.165.  
San Nicolás Pedraz1991:1036-37, tav.XVI.2. 
Gauckler1910:107-108, kat.no.319 

 
NA-43a 
”Asinus Nica I” 
1. Circus/Beskyttende: 

ASINVS⋅NICA 
Måtte du seire, Asinus! 
 

2. Circus 
3. Maison de l’Ãne, Djemila, Algeri (Cuicul, 

Numidia). ? 
4. Domus, therme, frigidarium rom XV. 4x10m. 
5. Slutt 4. årh. 
6. Djemila Museum. 
7. Vinranker former medaljonger m. dyr, fugler, 

mennesker og genier. Motivet av eselet gjentas 
3 ggr. I domuset; innskr. Asinus Nica gjentas 2 
ggr. Tolkes av Blanchard-Lamèe som en 
akklamasjon. Viser dominus i sine priviligerte 
omgivelser med jakt, amfiteater og circus. 
Eselets har en mangetydig rolle: Seierstegn, 
lykkebringende, som nyttårsamulett, dionysisk 
forbindelse, forbindelse med fruktbarhet og 
vann (her bad!); også kristen symbolikk. Eselet 
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som akklamasjon ikke funnet andre steder. 
Ordspill for dominus’ navn?  Polykrom. 

8. Dunbabin1978:102, 117n.28, 
184n.64,256Djemila1a, pl.185-6. 
Blanchard-Lamèe1975:84-99, pl.XVI-XX. 

 
NA-43b 
”Asinus Nica II” 
1. Circus/Beskyttende: 

ASINVS⋅NICA 
”Måtte du seire, Asinus!”  
 

2. Circus 
3. Maison de l’Äne Djemila, Algeri (Cuicul, 

Numidia) ? 
4. Domus., rom XVI. 3,65x1,85m. 
5. Slutt 4. årh. 
6. Djemila Museum. 
7. Eselet med akklamasjonen Asinus nica 

kommer igjen her, men mye enklere fremstilt, 
med geometrisk mønster. Se tolkning NA-44a. 
Polykrom 

8. Dunbabin1978:102, 117n.28, 184n64, 
256Djemila1b. 
Blanchard-Lamèe1975:84-99, pl. XXIII-XXV. 

  
NA-44 
”Kusken Eros” 
1. Navn / Minneinnskrift: 

EROS⋅OMNIA⋅PER⋅TE 
Alt (godt) til deg, Eros! (akklamasjon). 

AMANDVS – Den som bør elskes 
FRVNITVS – Den inntektsbringende 
 

2. Circus. 
3. Dougga, Tunisia. (Thugga, Africa 

Proconsularis). ? 
4. Rommet måler 3,65x6,50m. 
5. 2. halvd. 4. årh. e.Kr. 
6. Bardo Museum. 
7. Mosaikken minnes den seirende kusken Eros, 

fra grønn fraksjon. Dunbabin: analogt med 
æresinnskrifter og statuer av kusker; tjener som 
et skjult symbol for lykke og seier til huset og 
eieren, m. bruk av navnet som en forsterkende 
funksjon. Hestene bærer vegetasjons-elementer 
på hodet: eføy, kornaks, oliven, hirse og rose. 
Eføy, kornaks, oliven og rose er symbol på 
årstidene: A. Merlin og L. Poinssot’s tolkn: 
Årets gang ledet av solen. Polykrom. 

8. Poinssot1940:732-8. 
Dunbabin1978:88-9, 97-8, 256 Dougga1, pl.88. 
San Nicolás Pedraz1991:1030, tav. VI.2. 
Gauckler1910:180, kat.no.540. 

 
NA-45 
”Thymodes og Bacceautes” 
1. Dyrenavn: 

THY[MODES] - Den fryktede 

BACCEAVT/ES – Til Baccus’ ære 
 

2. Circus 
3. Maison du Ariane, Byrsa (Kartago), Tunisia 

(Karthago, Africa Proconsularis)  
4. Domus, dørstokk inn til oecus. 
5. Tidl. 4. årh. e.Kr. 
6. Bardo Museum, Tunis. 
7. To circushester heraldisk plassertstår på hver 

side av juvelbesatt sylinder fylt m. 
palmegreiner. Hestene er forberedt til løp. 
Begge har stallmerke på flanken. Thymodes er 
ødelagt, bortsett fra halen. Overflod av 
planteornamenter: også en lykkebringende 
funksjon. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:101, 251Carthage14b.ii, pl.90. 
Salomonson1965:81.n.1. A.no.5. 

 
NA-46 
”Filadelfis Vita” 
1. Beskyttende: 

FILADELFIS⋅VITA 
Leve Filadelfia! 

SALVV(m)⋅LOTV(m) 
Berget/ Frelst gjennom badet!  
 

2. Mytologisk. 
3. Filadelfes-thermene, Timgad, Algeri 

(Thamugadi Numidia) 1904. 
4. Therme, caldarium. 6,50x3,70m. 
5. Beg. 3. årh. e.Kr. Ca. 220-230. 
6. Timgad Museum, inv.49. 
7. Vegetasjonsmotiv, avrundet i ene hjørne, (pga. 

utstyr som har vært plassert her?). Sentralt 
emblem: Jupiter (som satyr) og Antiope; eller 
Lycurgus og Ambrosia. Bad: nymfenes 
forbindelse m. vann; også assosiasjon til 
Dionysos. (Dunbabin, 1989). Polykrom. 

8. Germain1973:77-79, kat.96, pl.XXXIII. 
Dunbabin1978:163n.144. 
Dunbabin1989:23. pl.Ivb. 
Yegül1992:238; pl.278. 

 
NA-47 
”Kryssende snorer” 
1. Beskyttende: 

B(onis)⋅B(ene)/QVI⋅DIXIT⋅/RIDET⋅QVI⋅/NEG
ABAT⋅/VICTVS⋅/EST  (i sentrum) 

Alt godt til den gode! Den som sier ja skal 
glede seg; den som sier nei skal bli 
beseiret! (Alt godt til den som driver gjøn 
(med misunnelsen); den som fornekter den 
skal bli beseiret) 
 

MOLANT /……/ BALINE[…]/AVAT / 
INVID […]  (langs kanten) 
De som gjør øvelser og bader holder seg borte 
fra misunnelse! 
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2. Geometrisk. 
3. Maison Prés du Marché aux Vetements, 

Timgad, Algeri (Thamugadi. Numidia).  
4. Domus, privat therme, frigidarium. 2x2,40m. 
5. Beg. 3. årh. e.Kr. 
6. Timgad Museum, inv.20. 
7. Snorer som er ”knyttet til en rosett, satt inn i et 

kvaderat. Polykrom. 
8. Germain1973:96, kat.132, pl.XLIII. 

Dunbabin1978:163. 
 
NA-48 
”Flumen Vamaccura” 
1. Allegori: 

FLVMEN⋅VAMACCVRA  
Navn på en lokal elv?  
 

2. Geografisk/Mytologisk 
3. Grand Maison au Nord du Capitole, Timgad, 

Algeri (Thamugadi, Numidia) 1925. 
4. Domus, galleri vest (40x4m,). 1,30x1,20m. 
5. 2.-3. årh. e.Kr. 
6. Timgad Museum, inv.52. 
7. Stor bord m. acantusranker rammer inn 

emblemata i sentrum, antagelig elvegud støttet 
opp mot en urne. Svært ødelagt. Vamacures er 
by og tribus i NA. Navnets betydning: Kilden 
som kurérer håpløshet?? Polykrom. 

8. Germain1973:106-107, kat.155, pl.XLIX. 
Dunbabin1978: 275Timgad12a.  
Plinius. N.H. V 4,4. 

  
NA-49 
”Sandaler” 
1. Beskyttende: 

BENE⋅LAVA – Godt bad! 
[salvu(m)⋅lav]ISSE 

I god behold etter badet!  
 

2. Ornamental 
3. Grand Maison, Timgad, Algeri (Thamugadi, 

Numidia). 1925. 
4. Domus., thermae; dørstokk mellom 

frigidarium og tepidarium. 0,82x0,70m. 
5. 3.-4. årh. e.Kr. 
6. Timgad Museum, inv.14. 
7. To par sandaler peker i hver sin retning. 

Informasjon om at her kunne man bevege seg i 
begge retninger. Bad hadde sine tradisjonelle 
prosedyrer. Polykrom. 

8. Germain1973:116,kat.175, pl.LVIII. 
Dunbabin1978:163n.144, 164n.153, 
275Timgad12e. 
Cagnat1916: CLXVII-CLXX. 

 
NA-50  
”Signatur” 
1. Signatur: 

[E]X⋅OF(f)IC(ina)⋅RE[… 

Mosaikkverkstedet …. re… har laget denne. 
(Ex officina Iuniores, 
Ex officina Ferroni?) 
 

2. Enkel 
3. Timgad Algeri (Thamugadi, Numidia). 1910 
4. ?  0,45x0,48m. 
5. 5.årh. e.Kr. 
6. Timgad Museum, inv.91. 
7. Bikrom. 
8. Germain1973:145, kat.231, pl.LXXIV. 
 
NA-51 
”Invide intra lavare” 
1. Beskyttende: 

A: INVIDE INTRA LAVARE 
La den misunnelige komme innenfor for å 
bade! -Invitasjon. 
Kom inn, du misunnelige! 

B: ……SI LAVISTI HA……/ QVAVN?….. 
….(hvis?) du har badet, så….. 
(Hvis den misunnelige først har opplevd 
badet, vil han ikke lenger være misunnelig) 
 

2. Geometrisk. 
3. Chott Maria, Tunisia (Themetra, Africa 

Proconsularis) 
4. Thermae, dørstokk A og B. 
5. 200-220 e.Kr. 
6. ? 
7. Under innskriften er en fallos, et beskyttende 

symbol for å avvæpne det onde. Polycrom. 
8. Foucher.1960:19, pl.VIA.  

Dunbabin1989:34, pl. XIIIb. 
Dunbabin1978:162n142, 272,Themetra,1e 

 
NA-52 
”Auriga I” 
1. Beskyttende: 

QVID PABES PALLES? – Hva Pallas 
Athene? (Seier) 
GRATVLATOR – Den jublende 
VOTALIS – Gave 
TRIVMFATOR – Triumf 
GLORIOSVS – Ærefull 
 

2. Circus 
3. Moknine, v. Smirat, (Africa Proconsularis). 
4. Thermae 
5. Medio 400 e.Kr. (Vandaltiden) 
6. ? 
7. Auriga satt i medaljong, der han holder en 

tavle (tegn på seier) m. innskrift. Medaljongen 
omgitt av lykkebringende symboler. Seieren 
beskytter badet. Polykrom. 

8. Dunbabin1989:41, pl. XIVa,b. 
 
NA-53a 
”Skipskatalog” 
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1. Litterær/Dyrenavn: 
ΣΧΕΔΙΑ - lett fartøy/tømmerflåte, RATIS 
SIVE RATIARIA – enten lett flåte eller fartøy. 
CELETES – hurtig fartøy, ΧΕΛΗΤΕΣ - liten 
hurtigseiler: HYPERETICOS QVE CELETAS  
- Forbi tid og fart (Lucilius?) 
CELOCES – hurtigseilende skip: LABITVR 
VNCTA CARINA PER AEQVORA CANA 
CELOCIS – Kutterens gamle kjøl under 
havflaten blir sørget for med olje (Ennius?) 
CORBITA - Transportskip: QVAM MALVS 
NAVI E CORBITA MAXIMVS VLLA’ST  - 
Som den største skipsmast fra hvilket som helst 
transportskip (Lucilius?) 
HIPPAGO, ΙΠΠΑΔΩΔΟΣ – transportskip for 
hester. ICARUS, -sønn av Daidalos; FEROX, 
Trassig; CVPIDO, Den elskende. 
CATASCOPISCVS - Speiderskip 
ACTVARIA PORTISCVLVS – Den som slår 
åretakten mot bordgangen med en trestokk / 
hammer. 
TESSERARIAE – Den som mottar feltropet og 
lar det gå videre 
PARO – Kutter eller jakt 
[TVNC SE FLVCTIGERO TRADIT 
MAND]AT Q[UE] PARONI  - Bølgen både 
overgir seg og styrer kutteren (Cicero) 
MYOPARO – Kutter eller jakt 
MVSCVLVS - Musling, ΜΥΔΙΟΝ - ? 
PROSVMIA – Den som seiler rett frem?: 
ANVM CELOCEN ESSE  - …er en gammel 
kutter …ANILI A… PROSVMIA…Den gamle 
kjerringa som seiler rett frem…? 
HOREIA - Fiskebåt:  HOREIA P…ALO…? 
VEGEIA – Den raske: ADVENA QVAM 
LENIS CELER VELVT VNDA VEGEIA Den 
raske, -en fremmed som liksom bølgen absolutt 
er gjevnt hurtig.  (Ennius?) 
PLACIDA - Godmodig: PLACIDA ……?  
PONTO - Fredelig ferje: NAVIGIA 
PONTONES - Ferjebåter 
CELSA – rask, kneisende 
”QVAE MESV…XIS QVONDAM 
PORTANTIA…  Som en odde…den gang…?? 
STLATTA – type skip: HINC LEGIO 
STLATTIS IAM TRANSPORTAVERAT 
AMNE Fra tidlige tider flyttet legionene over 
floden med slikt et skip (Ennius?) 
CYDARVM – Kretisk skip? 
CLADIVATA – Ulykke??? 
[AP]ERTA - …vises frem? 
[CAT]A PIRAT[ES] ”[HVNC 
CATAPIRATEM PUER EODEM] DEVORET 
VNCTVM. Det unge skipet settes inn med olje 
på det samme stedet.  (Lucillius) 
 

2. Marin 
3. Casa de las Musas, Medeina, Tunisia 

(Althiburos, Africa Proconsularis). 1895. 
4. Domus, therme, frigidarium. 8x8 m. 

5. Siste halvd. 3. årh. 
6. Bardo Museum 
7. Frigidariet består av piscina i hvit mosaikk 

med ”gresk bord” – meander?; hesteskoformet 
buegang med geometrisk mosaikk; sentral-
salen er dekket av marin mosaikk i form av et 
gresk kors. Grunnfargen er grågrønn. I enden 
av to motstående korsarmer er Okeanos og en 
flodgud. Den resterende korsarmen har et 
forrevet klippelandskap med person med 
kastenot? Den fjerde korsarmen er tapt. 
Mosaikken viser skip med betegnelser i latin og 
gresk. Noen har også sitater fra latinske poeter: 
Ennius, Lucilius, Cicero og Plautus. M.P. 
Gaucler tror ca et dusin skip er tapt; ca. 30 er 
bevart. Polykrom. 

8. Salomonson1965:81, n.1,A,pl. LXIV, 5 
López Monteagudo1991: 973, pl.I,2. 
Gauckler1910:190-92, kat.no.576. 
Dunbabin1978:127,136,153,248Althiburus1c, 
pl.122 

 
NA-53b 
”Apaeona Liburni” 
1. Beskyttende: 

APAEONA LIBURNI 
Gresk akklamasjon εις αιϖνα / απ αιϖνος, 
(kat. NA22). 

Liburnius kan være navnet på eier av huset 
eller skipet; eller Liburnii er navnet på en 
gruppe.   
 

2. Personlig 
3. Maison des Muses, Medeina,Tunisia 

(Althiburus, Africa Proconsularis). 
4. Domus, triclinium. 6,5x6,5m. 
5. Siste halvd. 3.årh.e.Kr. 
6. Bardo Museum. Fragment. 
7. T-formet mosaikk m. marin scene m. Ocean, 

nymfer, eroter, triumferende Venus. Et skip, 
lastet med amforaer, bærer innskrift i seilet. 
Innrammet sverd, hest og lanse. Båten seiler 
under beskyttelse av hav-gudene. Antikk 
restaurering. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:127,153,248Althiburus1a. 
Gauckler1910:189-90, kat.no.575. 
Paton1907:199-200. 

 
NA-54a 
”Pompeianus’ hester” 
1. Dyrenavn 

POMPEIANVS – dominus 
ALTVS⋅VNVS⋅ES⋅VT⋅MONS⋅EXVLTAS 

Altus (opphøyet), du er som et fjernt fjell. 
PVLLENTIANVS – Den mørke 
DELICATUS – Yndig 
VINCAS⋅NON⋅VINCAS⋅TEANIA⋅MVS⋅POL
YDOXE  
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Om du vinner eller ikke vinner , vi holder 
på deg, Polydoxe (Store forventninger) 

TITAS – Titandatter 
SCOLASTICVS – Elev 
 

2. Circus/Hesteavl. 
3. Pompeianus Thermer, Oued Athmenia, 

Constantine, Algeri (Cirta, Numidia). 1874-78. 
4. Villa, caldarium. 
5. Slutt 4. årh. e.Kr. 
6. Tapt, og kun kjent gj. tegninger.. 
7. Motivet delt inn i tre rekker; øverst et 

arkitektonisk motiv, -Pompeianus’ villa og 
staller; i de to neste rekkene er seks hester 
gjengitt med navn. Kombinasjon villa, hage, 
basseng og bad; viktige elementer i det 
litterære og aristokratiske romerske samfunnet 
Polykrom. 

8. Lopez Monteagudo1991:969, pl.V,2.  
Yegül1992:249,409; fig.297,498E 
Dunbabin1978:62, 94, 267Oued Athménia1c. 
Sarnowski1978:pl. 16. 
Gaucler1910:kat.576. 

 
NA-54b 
”Filosofilocus” 
1. Ferdigstillelse: 

FILOSOFILOLOCUS 
sted for avslappning. 

PECVARI LOCVS 
sted for fedrift. 

SEPTVM VENATIONIS 
jaktinnhegning. 
 

2. Landlivet/Otium 
3. Pompeianus Thermer, Oued Athmenia, 

Constantine, Algeri (Cirta, Numidia). 1874-78. 
4. Villa, thermae, caldarium. 
5. Slutt 4. årh. e.Kr. 
6. Tapt, kun kjent gj. tegning. 
7. To-delt mosaikk. Øvre venstre side viser tjener 

m. hund som han holder en parasoll for en 
kvinne som sitter i skyggen. Nedre høyre del 
viser to runde fiskedammer; nedre venstre del 
viser to halvrunde jaktinnhegninger. Polykrom. 

8. Carandini,Ricci,de Vos1982:22. 
Yegül1992:249,409; fig.297,498E 
Dunbabin1978:62, 94, 123, 267Oued 
Athménia1c. 
Sarnowski1978:pl.17. 

 
NA-54c 
”Saltuari Janus” 
1. Dyrenavn: 

SALTVARII JANVS – Beiteland? 
CRESIONVS 
VERNACEL 
ARCENTIVM 
FIDELVS 
CASTVS 

LIBER.P.VII 
CESSONIVS 
DIAZ 
NEANTVS 
POMPEIANVS 
 

2. Landlivet/Jakt 
3. Pompeianus Thermer, Oued Athmenia, 

Constantine, Algeri (Cirta, Numidia). 1874-78. 
4. Villa, thermae, frigidarium. 
5. Slutt 4. årh. e.Kr. 
6. Tapt, kun kjent gj. tegning. 
7. Fire-delt mosaikk. Øverst viser en befestet 

villa; rad to: to jegere til hest jager dyr inn i 
innhegning, en mann med spyd og en uten 
våpen utenfor innhegning; rad tre: en rytter 
med spyd, en mann med sverd og en mann i 
krigsutstyr utenfor innhegning med dyr; nederst 
står en mann i krigsutstyr  flankert av ryttere. 
Polykrom 

8. Carandini,Ricci,de Vos1982:22. 
Yegül1992:249,409; fig.297,498E 
Dunbabin1978:62, 94, 123, 267Oued 
Athménia1c. 
Sarnowski1978:pl.17. 

 
NA-55 
”Auriga II” 
1. Dyrenavn 

PANTARCVS – Allherskende 
AVREVS – Den Gyldne 
TERDIACVS – Tredjemann 
MAPRAERON – Mapraeron 
 

2. Circus    
3. Dougga, Tunisia (Thugga, Africa 

Proconsularis). 
4. ? 
5. 2. halvd. 4.årh. e.Kr. 
6. Bardo Museum 
7. Sentr. medaljong, der auriga holder en palme. 

Blå fraksjon u. navn. Én hest på hver side, 
innrammet og gjort i stand til veddeløp. Palme, 
hirse, vinløv, eføy, snirkler m. roser: 
apotropeisk (NA-44).  

8. Dunbabin1978:99,257Dougga7, pl.89. 
 
NA-56 
”Gresk Auriga” 
1. Dyrenavn: 

ΕΥΦΥΜΟΣ - Euphumos. 
ΔΟΜΝΙΝΟΣ - Domninus. 
ΕΥΘΥΜΙΣ - Euthumius. 
ΚΕΦΑΛΟΝ - Kephalon.  
 

2. Circus 
3. Dermech, Kartago, Tunisia (Karthago, Africa 

Proconsularis). 1975. 
4. Domus, triclinium. 
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5. 400-420 e.Kr. 
6. Konserv.? 
7. 4 aurigae, en fra hver faksjon står inni buer 

som symboliserer carceres, med navnene 
skrevet over. Bruken av gresk: patron av gresk 
hærkomst?,aurigae fra øst? Polykrom. 

8. Dunbabin1991:75, pl. 8, 18. 
 
NA-57 
”Sollertina Domus” 
1. Ferdigstillelse/Lykkebringende 

SOLLERTIANA DOMVS SEMPER FELIX 
CVM SVIS   
Måtte huset til Sollertiana alltid forbli lykkelig 
med dem som bor i det. 
 

2. Mytologisk 
3. Domus of Sollertiana, El Djem, 

Tunisia.(Thysdrus, Africa Proconsularis) 
4. Domus, Forværelset til cubiculum (rom 5). 
5. 180-200 e.Kr. 
6. El Djem Museum el. in situ. 
7. I cubiculum motiv av Ganymedes’ bortførelse, 

årstidene, erotiske scener. Bikrom. 
8. Dunbabin1978:259El Djem21c. 

Dunbabin1999:323. 
 
NA-58 
”Invida Pectora” 
1. Ferdigstillelse/Beskyttende: 

INVIDA SIDEREO RVMPANTVR 
PECTORA VISV . CEDAT ET IN NOSTRIS / 
LINGVA PROTERVA LOCIS HOC STVDIO 
SVPERAMVS AVOS, GRATVMQVE / 
RENIDET AEDIBVS IN NOSTRIS 
SVMMVS APEX OPERIS . FELICITER. 
De misunnelige hjerter, med de stikkende blikk 
brister/fjerner seg. Det høyeste tårnet skinner 
takknemlig over vårt arbeid (på huset). Og vi 
sier skamløst og med begeistring at vi seiret 
over misunnelsen. Hell og lykke! 
 

2. Marin 
3. Ain-Témouchent, Sétif, Marokko (Sitifis, 

Mauretania). 
4. Villa, thermae 
5. Sent 4.- 5.årh.e.Kr 
6. Algeri Museum, Inv.318 
7. Et enormt hode av Oceanos, flankert av  

nereider ridende på hippocamper og 
svømmende rundt. Innskriften under (ikke bilde 
). 

8. Dunbabin1978:151-2,162-3, 268Sétif4. pl.143. 
Dunbabin1999:323.  
San Nicolás Pedraz1991:1036,tav.XVI.1. 

 
NA-59 
”Sidonius bad” 
1. Ferdigstillelse/Beskyttende: 

SPLENDENT TECTA BASSIANI FVNDI, 
COGNOMINE BAIAE, / INVENT(A)E 
LVCISQ(VE) MAGIS CANDORE 
RELVCEN[T] 
/ DISPOSVIT FACERE…… ]DICTAT IN 
[……/OPPOSITOS M [………/ NOMINE 
SIDONI [VS…………../ IVRE SVB AVC 
[………  
”De strålende takene på eiendommen 
Bassianus, også kalt ”Baiae”, der man finner 
lyset som skinner som trolldom fra bygget. Det 
er oppført, det som er erklært  innvendig å 
overstråle (det utvendige?). Sidonius heter 
han…… Og under fullmakt med lov og rett… 
 

2. Marin 
3. Sidi Abdallah, Bizerta, Tunisia (Hippo 

Diarrhytus, Africa Proconsularis). 1902. 
4. Villa, v. sjøen. Thermae,  frigidarium. (I følge 

Salomonson 1965, og Gaucler 1910 tilhører 
denne mos. samme bad som kat. 30, Diomedes 
og Alcides; ifølge Dunbabin 1978, er det et 
annet bad.) 5,6x4m. 

5. Sent 4.årh.e.Kr. 
6. Bardo Museum 
7. Villaen , en Villa Marittima, vitner om stor 

luksus. Mosaikken er funnet i det private badet, 
med hypokaust, sannsynligvis caldariet eller 
terpidariet. Borden består av delfiner, bølger i 
volutter, treforker og konkylier som former 
spiraler. Hovedmotiver viser en livlig marin 
scene med fisk, fiskere, badende, og et 
havuhyre som sluker en av dem; på stranden en 
villa, antagelig Sidonius’ villa, Bassianus 
Fundi, cognomine Baia, som var en badeby i 
Campania. Ved inng. til neste rom former havet 
en bølge mot dørstokken.Innskriften måler 
1,60x0,80m. og er plassert utenfor borden. 
Skjeldent eksempel der både innskrift og 
mosaikk er bestemt spesielt av oppdragsgiver.  
Eieren, som bevirket mosaikken for å feire sitt 
nye, fantastiske bygg og sin egen rolle i 
byggingen er nomine Sidonius. Polykrom. 

8. Dunbabin1978:129,268Sidi Abdallah2a. 
Pl.125.  
Dunbabin1999:123. 
Gauckler1910:301-02, kat.no.936. 
Sarnowski1978:pl.36.   

 
NA-60 
”Plus quam Potui” 
1. Ferdigstillelse/Beskyttende: 

PLVS FECI QVAM POTVI, MINVS QVAM 
VOLVI, SI PLACET COMMVNE EST, SI 
DISPLICET NOSTRVM EST. HIC SVNT 
TRIA VERVA, CATV SEDES EBRIA. 

”Jeg har gjort mer enn jeg var i stand til 
(hadde råd til), men mindre enn jeg ønsket. 
Om det er til behag for alle, eller det er til 
mishag for oss; -her er tre (ord?): For den 
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gløgge er dette et oppholdssted for 
beruselse. (L. Ennabli. 1981.) 
 

2. Marin 
3. Sidi Ghrib, Tunisia (Africa Proconsularis). 
4. Villa? Thermae, på kanten av basseng.  
5. Medio 4.årg.e.Kr. 
6. ? 
7. Innskriften uttrykker beundring for utførelsen, 

attrå for skjønnhet og fornøyelse og er 
byggherrens egen ”stemme” skrevet tvers over 
fremsiden på et basseng. Frigidarium er 
dekorert med den marine thiasos med Venus i 
apsiden; Oceanos troner i caldariet. Polykrom. 

8. Dunbabin1989:29, no.156.  
Dunbabin1999:323.  
Ennabli1986:1-59 
Dunbabin1978:151-2. 

 
NA-61 
”Felix ” 
1. Lykkebringende 

FELIX POLVLVS VENETI  
Lykke til det venetiske folk!    
 

2. Opus concretum 
3. Kartago, Tunisia (Karthago, Africa 

Proconsularis). 1920-21 
4. Domus, rom syd for peristyl, himling. 
5. 2. årh. e.Kr. 
6. Musée du Bardo, inv. 2791 
7. Innskriften står i medaljong sentralt i i hvelv 

med girlandere og hirsestilker som stråler ut fra 
denne. ”Veneti” er folkestamme i N.Italia og 
Gallia Lugdunensis. Bikrom. 

8. Salomonson1965:12,pl.VIII(1). 
 
NA-62 
”Venus’ fødsel og triumf” 
1. Navn: 

PROCESSVS – Fremskritt/Hell 
VERNACLVS – Slave født i hjemet til eier 
…GENS - ? 
LI… - ? 
 

2. Mytologisk/Matin 
3. Sousse, Tunisia (Hadrumetum, Africa 

Proconsularis). 1907. 
4. Domus, skillevegg i piscina. mål. 
5. Slutt 3. årh. e.Kr. 
6. Musée du Sousse 
7. Venus m. to eroter som rir på delfiner. Erotene 

er navngitt og har skjerf etter circus-faksjonene 
knyttet rundt livet.  Parodi på circus: som eroter 
som rir på gjess. Mosaikken er sammensatt av 
forskjellige mosaikker fra forkjellige epoker: 
Venus er det eldste motivet, fra slutt 1.årh.e.Kr. 
er skadet. Polykrom. 

8. Salomonson1965:31.n.1, pl.X.4. 
9. San Nicolás Pedraz1991:1027, tav.II.2 

10. Dunbabin1978:106,155n.98, 270Sousse17. 
11. Gaucler1910:65, kat.172. 
 
NA-63 
”Fem fisker” 
1. Beskyttende: 

IIIII, IIIII, IIIII, IIIII, IIIII.  
Femtallet forbindes med sodalitates, 
brorskap for venatores i amfiteater:  
sodalitate Pentasii. 
 

2. Amfiteater. 
3. Det lille badet, El Djem, Tunisia (Thysdrus, 

Africa Proconsulares).  
4. Thermae, dørstokk. 
5. Overgang 2.-3.årh.e.Kr. 
6. El Djem Museum 
7. Pentasii drev hovedsakelig med handel og 

eider flere skip. De organiserte også leker. 
Tallet fem, som her er vist ved fem firker, tallet 
fem og fem kroner var Pentasiernes 
kjennemerke. 

8. Dunbabin1979:78,259El Djem17. 
Foucher1960:34,pl.XIV,b. 

 
NA-64 
”Theseus og Minotauren” 
1. Mytologisk: 

HIC⋅INCLVSVS·VITAM⋅PERDIT 
Her er innhegningen hvor oksen ble drept.   
 

2. Mytologisk 
3. Sousse, Tunisia (Hadrumetum, Africa 

Proconsularis). 1860. 
4. Hypogeum, Necropol 
5. 4-5. e.Kr? 
6. Filadelfia Museum; tapt? 
7. Labyrint med emblemata i midten, der 

Minotauren ligge uskadeliggjort. Innskriften og  
Theseus’ skip ved inngangen til rommet. Bilde 
m. symbolsk betydning (Daszewski); av 
Dunbabin betegnet som magisk/beskyttende, 
men innenfor det vanlige repertoire. Som 
dødssymbolikk: seier over de onde kreftene. 
Polykrom. 

8. Dunbabin1978:135n.29,139,270Sousse19.  
San Nicolás Pedraz1991:1035,tav. XIII.2. 
Gaucler1910:70-71,kat. 187. 

 
NA-65 
”De tre Gratier” 
1. Mytologisk: 

PAPHIVS 
Fra Paphos, by oppkalt etter Paphos, sønn av 
Pygmalion, og underlagt Venus beskyttelse 
CYTHERIVS 
Helliget Venus. Cythera, øy kjennt for sin 
Venus-kult.  
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2. Mytologisk 
3. Maison des trois Graces, Marokko (Lixus, 

Mauretania)   
4. Domus 
5. Overg. 2-3. årh. e.Kr. 
6. ? 
7. I tillegg til erotene er her en kamphane, pose 

m. penger og vegetabilske motiver som 
henspeiler på fruktbarhetsallegorier, til Venus’ 
ære. Polykrom. 

8. San Nicolás Pedraz1991:1028, tav.III.1. 
Dunbabin1978:264, 264Lixus2a. 

 
NA-66  
”Fructus” 
1. Navn: 

MYRO  
FRVCTVS    
VICTOR   
 

2. Dagligscene. 
3. Maison de Fructus, Oudna, Tunisia (Uthina, 

Africa Proconsularis). 1891. 
4. Domus, dørstokk mellom oecus og peristylum.  

1,50x0,80m. 
5. 3.årh.e.Kr. 
6. Bardo Museum 
7. Fructus, eieren av huset, blir skjenket vin av 

en slave. Til h. for Fructus er nok en slave med 
vinamfora. Patronus ønsker velkommen. 
Polykrom. 

8. Gauckler1910:133,kat.no.391.4 
Dunbabin1978:123,266Oudna4. 

 
 
Spania / Frankrike / Portugal: 
 
F-1 
”Quintus Amiteius” 
1. Signatur: 

Q(uintus)AMITEIUS/ARHCITECT(us) 
/FECIT 

Quintus Amiteius Architectus har gjort 
dette. 
 

2. Geometrisk 
3. Luc-en-Diois. 
4. ? 
5. 1.årh. e.Kr. 
6. Musè des Beaux – Art et d’Historie Naturelle, 

Valence. 
7. Krans satt i geometrisk mosaikk. Architectus 

er cognomen; kan fortelle om Quintus’ eget 
eller hans fars yrke. Bikrom m. rødt. 

8. Donderer1996:280,kat.B2,taf.59,1. 
Donderer1989:taf.28,kat.A46. 

 
F-2 
”Homer og Musene” 

1. Litterær 
CALLIOPE ⋅ HOMERVS 
CLIO 
POLYMNIA 
AERATO 
TERPSICORE 
VRANIA 
 

2. Litterær  
3. Vichten, Luxembourg.  
4. Domus, representasjonsrom. 60m2 
5. ca.240 e.Kr. 
6. ? 
7. Medaljonger som representerer musene. 

Sentralt er Calliope representert med Homer. 
Polykrom. 

8. Lancha1997:pl.CXXIV-CXXVI.  
 
F-3 
”Baccus og Icaros” 
1. Litterær/Beskyttende: 

QVI⋅DVCIS⋅VVLTVS⋅ET⋅NON⋅LEGIS⋅ISTA⋅
LIBENTER♠ 
OMNIBVS⋅INVIDEAS⋅LIVIDE⋅NEMO⋅TIBI 

1. ♠♠ 
You who make faces, and grudgingly read 
that eulogy above, 
May you envy all men, you jaundiced 
fellow, no man envy you. 
 

2. Mytologisk. 
3. Villa de Vinon, Vinon (Var, Narbonensis). 

1918 
4. Villa. Oecus eller triclinium. 1,70x1.82m. 
5. Slutt 3. årh. e.Kr. 
6. Privat eie; festet til fasade på Villa Manosque. 
7. Innskriften er et epigram av Martial (I,XL). 

Tre motiv: Baccus og Icaros; De tre grazier; 
Icaros ofrer bukk som spiser vinstokk i 
hage.(Phrixos og Helle;Tempus, Aion, Medea 
dysser dragen i søvn,Orpheus og Baccus??). 
Polykrom. 

8. Lancha1997:113-115,kat.58, Pl.XLII. 
Lancha1994:259-260. 
Martial. Epilog I. 40.     

 
F-4  
”Anacreon” 
1. Litterær: 

ΦΕΡ ΥΔΩΡ, ΦΕΡ ΟΙΝΟΝ, Ω ΠΑΙ, ΦΕΡΕ 
[Δ] ΑΝΘΕΜΟΕΝΤΑΣ ΗΜΙΝ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΕΝΕΙΚΟΝ, ΩΣ ΔΗ ΠΡΟΣ  
ΕΡΩΤΑ ΠΥΚΤΑΛΙΞΩ  

Bringa vatten, bringa vinmust.           
Gosse, bringa blomsterrika            
Kransar: Bringa dem, att icke                
Jag mot Eros nödgas kämpa. 
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Bring water boy, bring wine, bring me 
garlands of flowers: 
Fetch them, so that I may box against Love. 
 

2. Litterær. 
3. Lugdunaise, Autun, (Augustodunum, 

Lugdunensis). 1965. 
4. Domus. Triclinium m. hypocaust, 6,20x5,00m.   

0,60x0,80m. 
5. Sl. 2.-beg.3. årh. 
6. Musée Rolin a Autun. 
7. Mann m. skjegg og lyre. I 1992 ble det ved en 

redningsutgravning avdekket  portretter av 
Metrodor og Epikur i samme mosaikk. De er 
svært fragmentert. Polykrom. 

8. Lancha1997:126-128, kat.66, pl.LI. 
Tráner1868:72  

 
F-5 
”Herberge for de uhelbredelige” 
1. Ferdigstillelse: 

ALTARE⋅HOC⋅IMACVLATAE⋅V⋅MARIÆ⋅X
I⋅LABENTE⋅SECVLO⋅DICATV 
MAGNIFICENTIVS⋅INSTAVRATV⋅E⋅C⋅DE⋅
BONALD⋅LVG⋅AR⋅C⋅A⋅MDCCCLI 

Dette alteret er oppført og innviet av den 
høysinnede Vibius Marius av slekten 
Labentus, veteran fra 10. centurion. oppført 
i året 1851 XXX. 
 

2. Geometrisk 
3. Herberge for kronisk syke, Lyon (Lugdunum, 

Lugdunensis). 1850 
4. Basseng eller alter? 
5. 2.-3. årh. e.Kr. Severisk periode. 
6. ? 
7. Geometrisk mosaikk (rundt et basseng, 

fontene eller alter?) Teksten plassert rundt 
mos.’ innerkant. Polykrom. 

8. Stern1967:95-96,kat.122, pl.LXIX. 
 
F-6 
”Ocianus” 
1. Mytologisk: 

OCIANVS 
Okeanos 
 

2. Mytologisk 
3. Vila du Glésias, Montréal. 1883-87. 
4. Villa.. Therame. Fragm. mål: 1,50x1,50m. 
5. 4.årh. e.Kr. 
6. Museé Mary Larrseu-Duler 
7. Del av ni-delt, kvaderatisk gulv. Restaurert 

1980. Polykrom. 
8. Balmelle1987:194-197,kat.311,pl.CXLIII. 
 
F-7 
”Salve” 
1. Lykkebringende: 

SALVE 
Vær hilset! 
 

2. Ornamental 
3. Gleyzia d’Augreilh, Saint-Sever. 1902. 
4. Villa. 
5. 2. del 4. årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Vinranker stiger opp av akantus. Restaurert 

1910. Polykrom. 
8. Balmelle1987:82-84,kat.21,pl.XXXVIII. 
 
F-8 
”Stelecus” 
1. Signatur/Lykkebringende: 

EX⋅OFI/CINA⋅FER/ONI⋅FELIX/VTI⋅ 
STELECO 

Fra Feronius’ verksted. Måtte Stelecus bli 
lykkelig! 
 

2. Geometrisk.  
3. Stelecus’ villa Marboué, Leon 

(Lugdunum,Lugdunensis). 1834. 
4. Villa.. Oecus m. apside. Mål: 11,10x13,30m. 
5. Sl.5-beg.6. årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Godt bevart. To puttier holder en medaljong 

m. innskrift; bortsett fra dette motivet er 
mosaikken geometrisk. Steleco er eier av huset; 
Stilicon er et germansk navn. (Minner om 
Maternus.mosaikken fra Carranque kat.S-4a) 
Polykrom. 

8. Donderer1989:taf.35, A58 
CIL XIII.3062. 

 
F-9 
”Lillebonne-mosaikken” 
1. Signatur:  

T⋅SEX⋅FELIX⋅C⋅PUTEOLANVS⋅FECIT⋅ 
AMOR⋅C⋅K⋅DISCIPVLVS    

T. Sex(tius) Felix c(ivis)Puteolanus fec(it) / 
et Amor c(ivitatis)K(aletorum / Kaletanus 
servus)discipulus. 

Titus Sextius, borger av Puteolanus, har gjort 
denne mosaikken sammen med lærlingen Amor, 
slave av tribus’en Kaleti. 
 

2. Mytologisk/Jaktscene. 
3. Lillebonne (Juliobona, Lugdunensis). 1870.  
4. Tempel for Apollon og Diana. 
5. 2 - 3. årh. e.Kr. 
6. Musée départemental des Antiquités de la 

Seine - Maritime, Rouen. Inv.8. 
7. Amor, gallisk mosaikklegger, hvis herre T, 

Sennius Felix, er fra Pozzuoli, Italia. Sentralt er 
motiv av Apllon som forfølger Daphne; langs 
kantene er jaktscener. Amor er gallisk, og 
arbeider under italiensk mester. Mosaikken er 
svært restaurert og mye diskusjon ang. 



 149 

tolkningen av teksten. Lillebonne var metropol 
for Kaletea. Polykrom. 

8. IEI1967:49.  
Dunbabin1999:274-75.     
Donderer1989:taf.50,1-3, 
kat. A-86. 
CIL XIII,3225. 

 
P-1a 
”Odyssevs og Sirenene” 
1. Beskyttende/Allegorisk/Litterær: 

 
A:  FELICIO TORRITATVS PEIOR EST  
QVA(m) VT CIRDALVS – 

Felicio, som er svært opphisset, oppfører 
seg verre enn en slu rev. /  
Felicio, som ”luer” slik, er langt fra 
lykkelig. (nb: om bade-varmen som en 
effekt i magi) 

FELICIONE MISSO – Felicio….,  
etter å ha jaget (slengt) bort… 
PRO[fite]RE SET [t] VA(s) RE(s) D[eseris] –  

En forsikring er gitt, men ikke fullendt i 
henhold til dine forpliktelser (Et løfte?). 
 

B: a:[…]ΙΟΝΥΣΙ  
(ιονιος= av/fra ionierne /   Dionysi?) 
Seierherren fra Ionia 
b: […]ΤΩΗΡ – Ikke tolket. 
c: […]ΛΗΜΗ  
(κληµα=grein/kvist;    attisk/ionisk dialekt) 
Grein fra vinranke, eller    
seiersgreinen (palme) 
d: […]ΜΙΚΕ – Ikke tolket. 

 
C:  EVRVS; ZEPHYRVS; BOREAS; 

NOTVS 
østavinden. – vestavinden. nordavinden – 
sønnavinden. 
 

2. Mytologisk/Kosmologisk/Litterær, 
Lykkebringende. 

3. Villa de Santa Vitória do Ameixial, Estremoz, 
(Évora, Lusitania). 1915-16. 

4. Villa, thermae, frigidarium m.  piscina. 
5. 3.-4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional Arqueológico. Lisboa. 
7. Odyssevs og sirenene, Rovet av Europa,Marin 

thiasos, De fire årstidene, De fire vindene.     A: 
Mann m. lendeklede jager naken kvinne m. 
kost. Bak mannen finnes et stort vannkar    og 
et par sandaler, som knytter motivet til badet. 
Cirdalus = κερδαλεος = listig, slu. Felicio = 
felix; navn brukt i magisk sammenheng for å 
holde det onde borte. Lykkebringende.Det kan 
også være knyttet til en slags komedie-genre; 
som Kat. S-813. Senen er brukt i et rom ment 
til fornøyelse og adspredelse. Figurene er 
likeledes plassert på en grunnlinje.I raseri jager 

Felicio kvinnen bort.Forpliktelser; løfter i 
forhold til seksuelle tjenester? Eller 
ekteskapsløfte. Med tanke på at dette er et bad, 
og teorien om at det er et komisk stykke som er 
gjengitt vil jeg tro at dette refererer til 
prostitusjon…. Hun dekker over sitt kjønn.  
B: Fire separate scener på en linje, med motiver 
frabrytekamp eller seier. A og b tolkes slik at 
seierherren, med hevet arm, kommer fra Ionia 
og bærer palmegreinen (for seier); b og d er 
ikke blitt tolket. Den tapende ligger nede.  
C: Vindene er satt inn i gulvet i 
overenstemmelse m. himmelretningene. 
Polykrom. 

8. Lancha1997:255-260,kat.110, pl.CXII,CXIII. 
Gómez Pallarès1997:171,kat.ÉVO 1, lam.76-
77. 

 
P-1b 
”Colonia Augusta” 
1. Signatur: 

K(olonia)⋅A(ugusta)⋅F(irma)⋅C(aius)⋅T(esserar
ius)⋅F(ecit) –  

Eiendommen Augusta bekrefter at 
mosaikkleggeren Gaius har gjort dette. 
 

2. Geometrisk 
3. Villa de Santa Vitória do Ameixial, Estremoz 

(Évora, Lusitania). 1915. 
4. Villa, atrium mot rom E. 8,02x5,0m. 
5. Overgang 3.-4. årh. e.Kr. 
6. In situ. Polykrom. 
7. Samme villa som P-a,b,c.  
8. Gómez Pallares1997:175.77,kat.EVO 2, 

Lam.78 
 
P-2a 
”Musenes kor” 

1. Beskyttende/Ferdigstillelse: 
SCO[PA⋅AS]PRA⋅TESSELLAM⋅LEDERE⋅N
OLI⋅VTERI⋅F(elix) 

Måtte ikke gulvet bli skadet av en grov 
feiekost! –Og måtte det bringe lykke! 
 

2. Mytologisk. 
3. Torre de Palma, Montforte (Lusitania). 1947. 
4. Villa, tablinum/ triclinium?. 10,24x6,35m.  
5. Beg.4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional Arqueologico. Lisboa. 
7. Mosaikken gjengir de ni musene i helfigur. 

Innskriften er en type lykkeønskning med det 
nye gulvet, -og også en omsorg fra 
mosaikkleggerens side, der han ber brukerne 
være forsiktig med gulvet. Polykrom. 

8. Lancha1997:231-255,kat.109, pl.L.  
Gómez Pallarès1997:185,kat.POR 1, lam.85.  
San Nicolás Pedraz1991:1036,tav.XV.2. 

 
P-2b 
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”Hestene” 
1. Dyrenavn: 

HIBERVS – Fra Iberia 
LENEVS – Helliget Baccus 
LENOBATIS – Druetråkkersken”,-Baccus  
tjener. 
PELOPS – Tantalus’ sønn 
INACVS – Far til Io, flodgud og mytisk konge     
i Argos. 
 

2. Circus 
3. Torre de Palma, Montforte (Lusitania). 1947. 
4. Villa, oecus. 5,03x4,26m. 
5. 2. hald. 4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional Arqueológico. Lisboa. 
7. Fem hester plassert i kryss: en hest i hvert 

hjørne, vendt inn mot sentrum, den i midten 
vender seg mot tilskueren. Den midterste har i 
tillegg til viktig plassering, også den enste med 
seletøy, svært utsmykket sådant. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:186,kat.POR 2, lam.86-
90 

 
P-3 
”Cardilius og Avita” 
1. Ferdigstillelse/Beskyttende 

VIVENTES 
CARDILIVM  
ET AVITAM 
FELIX TVRRE 

Så lenge Cardilius og Avita  lever vil god 
helbred og et lykkelig hjem bestå.(Gómez-
Pallarés)  
 
So long as Cardilius and Avita dwell in this 
house (Turris) happiness will abound 
within.(Arce) 
 
Må Cardilius og Avita leve lykkelig i sin 
tårnvilla (Dond.) 
 

2. Geometrisk m. figurativt innslag. 
3. Torres Novas, Santarém (Scallabis, Lusitania). 
4. Villa, rom mot peristyl. 5x5m. 
5. 3. – 4. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Geometrisk komposisjon delt i ruter; to ruter 

har motiv med et rytterpar i den ene og fugler i 
den andre. Her er også vinkratere. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:188,kat.SAN 1, lam.91. 
Arce1997:24-25.  
Donderer1989:taf. 61,C.20. 
Dunbabin1999:321, no.20. 

 
P-4 
”Spectatus” 
1. Dyrenavn: 

SPE[C]TATVS  
SEVERVS  

[A]LLUN[QVI]VS  
CVME[L]IVS  
  

2. Jakt 
3. De los Saltos de Agua (”Casa dos Repuxos”), 

Condeixa-a-Nova, Coimbra (Aeminium, 
Lusitania). 

4. Domus, oecus-triclinium. 
5. 2.-3, årh. e.Kr. 
6. In situ 
7. Polykrom 
8. Gómez Pallares1997:169-71,COI 1, 

LAM.72,A-B,73-75. 
 
P-5 
”Calpurnius” 
1. Dedikasjon: 

C⋅CALPVRNIVS⋅[…]NVS⋅ET⋅G⋅VIBIVS⋅QV
INTILIANVS⋅ET⋅L⋅ATTI[…]S⋅ET⋅M⋅VERRI
VS⋅CEMINVS⋅SOLVM⋅TESSELLAS[QueFA
CIENDVMCVRAR]VNT⋅ET⋅DONARVNT –  

Gaius Calpurnius Clementius/Gaulinianus 
og Gaius Vibius Quintilianus og Lucius 
AttiusJanuarius og Marcus Verrius 
Ceminus har sørget for å lage og skjenke 
dette gulvet og dets tessera. 
 

2. Mytologisk/Geometrisk  
3. Faro (Ossonoba, Lusitania). 1976. 
4. Laugshall, kultrom?, vestibulum. 9,40x3,40m. 
5. Siste halvd. 3. årh. e.Kr. 
6. Museo Arqueológico Lapidar Infante D. 

Henrique. Faro. 
7. Geometrisk mosaikk med et sentralpanel med 

byste av Oceanos. De fire navnene i trinomina 
tyder på at det er en gave gitt til et offentlig 
bygg: politisk, religiøs, profesjonell. Kanskje 
det er quattroviri i Ossonoba? Polykrom 

8. Gómez Pallares1997:181-85,FAR 1, LAM.84 
 
S-1 
”Kosmologien” 
1. Allegori: 

Kosmos: 
CAELVM – Himmelen. 
POLVM – Polene; himmelhvelvingen 
SAECVLVM – Tidene; epokene. 
[TON]ITRVM – Torden. 
CHAOS – Kaos, grunnstoffet. 
Atmosfæren og jorden: 
ZEPHYRVS – Vestavinden. 
NEBVLA – Tåke.  
EVRVS – Østavinden. 
BOREAS – Nordavinden. 
ORIENS – Oppg. sol. 
NVBS – Skyer. 
NOTVS – Sønnavind 
POLVM –. 
NIX – Snø. 
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OCCASVS – Nedgående måne. 
AET[ernitas] – Den evige tiden.  
MONS – Fjell. 
NATVRA – Fødsel; eiendommelighet. 
AESTAS – Sommer. 
AVTVMNVS – Høst. 
Havene og flodene 
OCEANVS – Havet. 
NILVS – Nilen. 
EVPHRATES – Eufrat. 
PONTVS – Elv. 
NAVIGIA – Skipsfart. 
COPIAE – Overflod. 
PORTVS – Skipshavn. 
PHARVS – Fyrtårn. 
TRANQUILITAS – Havblikk 
 

2. Mytologisk 
3. Mitras hus, Merida (Emerita Augusta 

Lusitania). 1966. 
4. Domus, oecus ut mot tetrastylt atrium. Mål: 

8,09x4,04m. 
5. 2.-3. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Enormt domus med tre peristyl. Innviklet 

allegori over de kosmologiske fenomenene; 
eller en mytologisk personifikasjon av verden. 
Den unge, skjeggløse Aion, som styrer verden. 
Del av religiøs/filosofisk forestilling levende i 
den tiden. Mosaikken er skadet og full av 
lacuner, og vanskelig å tolke. Unikt arbeid i 
Spania; Alföldi-Rosenbaum går så langt som å 
si at den er et unicum i den gresk-latinske 
verden. Inspirert ev maleri fra Chehba-
Philippospslis, Syria, fra IV. årh. f.Kr. Sent 
tilfelle av vermiculat-teknikk. D. Levi: Østlige 
Middelh.område beholder denne 
billedtradisjonen; få paraleller andre steder. 
Øverst er kosmos; dernest atmosfærens og 
jordens, og til sist vannets fenomener. 
Polykrom. 

8. Dunbabin1999:147-50, fig.153-55, pl..23. 
Lancha1997:223-229,kat.107, pl.CVI. 
Gómez Pallarès1997:58,kat.BA 3, lam.12-13.  
San Nicolás Pedraz1991:1028-29,tav.IV.2, V.1. 

 
S-2 
”Anni Poni” 
1. Signatur: 

EX⋅OFFICINA⋅ANNIPONI 
Fra Anniponus’ verksted 
Fra Annius Ponius verksted. 
 

2. Mytologisk. 
3. Merida (Emerita Augusta, Lusitania).  
4. Privatbolig. Mål: 2,6x2m. 
5. 4.-5. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacionale de Arte Romano, No. 

559/27. Merida. 

7. Dionysos oppdager den sovende Ariadne. Pan, 
fulgt av en satyr kler av Ariadne for å gjøre 
guden oppmerksom på henne. Usikkert utført, 
De mytologiske scenene er ikke lenger del av 
en levende kultur, men det er fortsatt status å 
omgi seg med dem. Signatur  må bety at 
mesteren var stolt av sitt verk; eller at det var 
en generell verksted-signatur. Polykrom. 

8. Dunbabin1999:158,272;fig.163. 
Gómez Pallarès1997:74-75,kat.BA 10, lam.21. 
Donderer1989:kat.A47, taf.27,2.  
Blazques, Mezquiriz1985:68. 

 
S-3 
”Achilles på Scyros” 
1. Litterær: 

PYRRA 
FILIUS 
TETIDIS⋅[C]YRCE⋅DEIDAMIA 
MOEDIA⋅ISTE⋅ENIM⋅OMNES⋅VIRGINES⋅Q
VE⋅SVNT⋅MV 
LIERES⋅FILIAE⋅SVNT⋅SOLIS⋅NAM⋅[LYS]ID
IS⋅FILIVS⋅PRIAMI 

Pyrra,Sønn av Thetis, Kirke, Deidamia, og 
Medea.Ikke desto mindre er de jomfruer, 
disse kvinner, barn av Solen. Men Lysides 
er sønn av Priamos. 
 

2. Mytologisk. 
3. Fuente de la Pañuela, Santisteban del Puerto, 

(Tarraconensis). 1969. 
4. Villa. Mål: 8x3,10m. 
5. Siste halvd. 4. – første halvd. 5. årh. e.Kr. 
6. Museo de Jaén.  
7. Villaens plan er ikke avdekket. 

Deidamia,datter av Licomedes, kongen på 
Skyros, oppvarter Pyrra (Achilles) på 
Skyros.Kirkes deltagelse rettferdiggjøres v. sin 
deltagelse i Odysseen, men hun er også datter 
av Solen. Medea er barnebarn av Solen og 
niese av Kirke. Deidamia er ikke barn av 
Solen.Sønn av Priamos som kan passe inn i 
….idis kan være Lysides (San Nicol.Ped.). 
Konkurransen mellom Marsyas og Apollon, der 
Marsyas blir flådd som straff. Antagelig et 
amfiteatermotiv,  der myten om  Apollon og 
Marsyas ble iscenesatt i forbindelse m. 
condemnas ad bestias. Achilles på Scyros; m. 
innskrift. Bikrom m. rødt. 

8. Lancha1997:156-163,kat.81,pl.LXVIII.  
Gómez Pallarès1997:101-104,kat J 1,   
lam.34a-b. 
Blazquez1993:lam.59,num.51. 
Dunbabin1999:158.  
San Nicolás Pedraz1991:1034,tav.XIII.1. 
Blazques1981:Num.51,lam.59,91. 

 

S-4a 
”Maternus Felix” 
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1. Signatur/Lykkebringende: 
EX⋅OFICINA⋅MA[SCVLI]NI 
PINGIT⋅HIRINIVS 
VTERE⋅FELIX⋅MATERNE 
HVNC⋅CVBICVLVM 

Fra Marculinus verksted.  
Motivet er tegnet/malt av Hirinius.  
Måtte du bli  lykkelig, Maternus,  
når du bruker dette soverommet. 
(Bruk dette soverommet med glede, 
Maternus.) 
 

2. Mytologisk. 
3. Villa de Maternus,  Carranque, Toledo. 

(Tarraconensis).1983 
4. Villa;, på dørterskel til cubiculum. Mål: 

5,54x4,60m. Tabula ansata: 2,70x0,60m. 
5. 3. – 4. årh. e.Kr. 
6. Musée Archéologique provincial de Toledo. 
7. 4 halvsirkelformede motiv m. tema kjærlighet 

og metamorfoser: Diana i badet med 
Actaeon.Neptun og Amymone .Hylas dratt 
under vann av to nymfer.Pyramos og 
Thisbe.Minerva- og Diana-byste, og Hercules 
med klubba i hjørnene. Byste av rikt kledd 
kvinne i medaljongi sentrum. Domina eller 
felicitas?Innskriften navngir eier av huset. Satt 
i tabula ansata. Navnet settes i forb. med en 
Materno Cinegio, som var i Teodosius’ 
tjeneste? Innskrift gir informasjon om rommets 
funksjon; hvordan overklassens sovekammer 
var innredet; arbeidet på et mosaikkgulv var 
delt mellom forskjellige håndverk. Kasusfeil, 
”hunc cubiculum”. Polykrom. 

8. Lancha1997:164-168,kat.82,pl.LXXI. 
Fernández-Galiano1994:203,fig.5-6,9 +fargepl. 
Arce1997:25. 
Gómez Pallarès1997:148,kat TO 1, lam.62. 
Dunbabin1999:155, 323. 
Donderer1989:A68,taf.40. 
Blazquez,J.M. 1993. 

 
S-4b 
”Leander og Titurus” 
1. Litterær/Dyrenavn: 

LEANDER – Λειανδρος, 
Leander, brukt av Ovid i Ars amatoria 
TITVRVS – Τιτυρος, 
Titurus, brukt av Vergil i Bucolica 
 

2. Jaktmosaikk/Mytologisk.  
3. Maternus’ Villa, Carranque, Toledo 

(Tarraconensis). 1985-88. 
4. Villa., oecus.   
5. 3. – 4. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Mytologisk motiv av Adonis’ død. Mars og 

Venus beskuer Adonis’ kamp. Det har vært 
viktig for oppdragsgiveren å få med hundenes 
navn i mosaikken; og kun dem: En hyllest til 

hundene, som er eierens jakthunder. Dominus 
identifiserer seg med helten Adonis. 
Kombinasjonen jakt, mytologi og litterære 
hentydninger. Polykrom. 

8. Fernández-Galiano1994:205,fig.colour11. 
Gómez Pallarès1997:152,kat.TO 2,lam.63. 
Muth1998:220-21,H7,Taf.4.3 

 
S-4c 
”Julius Prudentius’ Verksted” 

1. Signatur. 
EX⋅OFFICIN[A]⋅IV[LII]⋅PRV[DENTIS] 

Fra verkstedet til Julius 
Prudentius/Prunicus...  
 

2. Litterær 
3. Maternus’ Villa, Carranque, Toledo 

(Tarraconensis). 1985-88. 
4. Villa.; dørterskel til triclinium.   
5. 3. – 4. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Innskriften viser duo nomina. Motivet er 

hentet fra Illiaden; Odyssevs bringer Briseis 
tilbake til Akillevs. Episke tema var passende 
for rom brukt til representasjon. Vis á vis, på 
den andre siden av peristylet var Oceanus 
avbildet i en halvsirkelformet fontene. 
Polykrom. 

8. Fernández-Galiano1994:205,fig.12,14-15, 
f.pl.13,16. 
Gómez Pallarès1997:154,kat.TO 3,lam.64. 
Donderer1989:A64, taf.38.2.  
Dunbabin1999:155, 272. 
Lancha1997:168-170,kat.83, pl. D. 

 
S-5  
”Aeneiden II” 

1. Litterær: 
DIVIDIMVS⋅MVROS[ET⋅MOENIA⋅PANDIM
VS⋅VRBIS] 

Vi brøt løs vår mur, den befestede by ble 
lagt åpen. 

[…..]O⋅PER⋅SINGVLA⋅NESCIS⋅QVID[….]E⋅P
OSSIS⋅VERA⋅SOMNIA⋅QVANT[…] 
TIBI⋅COND[…]CVM⋅TANTVM⋅REPONES⋅ 
FID[…] - )uleselig) 
 

2. Litterær/Beskyttende 
3. Estada (Tarraconaise). 1933. 
4. Villa.  
5. 4.-5. årh. e.Kr. 
6. Musée Archeologique Provincial de Saragossa. 
7. Mann stående under husgavl, annen person 

stående i nederkant, med kroppen avskjært. 
Dido og Aeneas? Ariadne og Dionysos? Ellers 
symboler som svastika, kranser, granatepler, 
hjul, palme-greiner. Innskrift langs kanten. 
Ugjevnt arbeid. Polykrom. 

8. Aeneiden; bok II, vers 234.  
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Lancha1997:175-178,Kat.86,Pl.LXXVI. 
 
S-6  
”Illiaden” 

1. Litterær: 
[…ΜΕΜΑΩ]ΤΕ⋅ΜΑΞΕΣΘΑΙ 

iler frem mot hverandre i kamp. ”Glaukos, 
Hippolokos’  sønn, og Tydevs’ sønn 
Diomedes stormet nu kamplystne frem 
mellom begge de kjempende hærer.” 

ΗΙ[Ι?…] 
[…]Y DI [OMEDES?] 
[MANV]S⋅IVN[X]ERV[NT] / [T]ΥDI[DES?] 

med forenede hender Diomedes…. 
 

2. Litterær. 
3. Villa de Cabezón, Cabezón de Pisuerga. 

1979-80. 
4. Villa., 35 m. lang porticus; markerer  inng. 

til representasjonsrom. 11x5,65m; 
motiv:3,74X2,15. 

5. Medio 4. årh. e.Kr. 
6. Museo Arqueológico Provincial, Valladolid. 
7. Glaucos og Diomedes. Sitat fra Illiaden VI, 

120-232; XXIII, 814; VII,54; VII, 268,  på 
gresk og latin. Motivet er hentet fra det 
øyeblikket Glaukos, Hippolokos sønn, og 
Diomedes, Tydevs sønn gir hverandre 
hendene i oppgjør etter slaget. Polykrom. 

8. Lancha1997:kat.89,pl.LXXXII-LXXXIII. 
Gómez Pallarès1997:160-62,kat.VA 
1,lam.68-69. 
Neira, Mañanes1998:num.17,lam.17, 35-36.  
Dunbabin1999:322,no.26. 
Muth1998:H5;Taf.28.1. 
IlliadenVI,119-233; VII,54 og 268: 
XXIII,814. 

 
S-7  
”De ni musene og circus” 
1. Signatur/Littterær: 

MAS/CEL – Mestersignatur. 
MAR / CIA/NVS – Mestersignatur. 
TREPI / SICHORE – for korlyrikk. 
[MELPOMENE] – for tragedien 
EVT / ERP/E – for fløytespill. 
CLI / [O] – for heltediktet. 
VRA / NIA – for astronomi 
KALI / OPE – for elegien. 
POLY / PNI/A – for dansen. 
ERA / TO – for elskovsdiktet. 
 

2. Circus, Mytologisk 
3. Vetus Urbs, Bétique, Santiponce, Sevillia 

(Antequera, Baetica). 1789. 
4. Thermae (offentlig). Mål: 13x9m. 
5. Slutt 3. beg. 4. årh. e.Kr. 
6. Ødelagt 

7. Sentralt motiv hentet fra circus. Rundt dette er 
medaljonger m. dyr, årstidene, circus og 
musene.   I enden mestersignaturer: Mascel og 
Marcianus. Polykrom. 

8. Lancha1997:190-193,kat.91, Pl.LXXXVII-
LXXXIX. 
Gómez Pallarès1997:135-137,kat.SE 7, lam.56. 
Freijeiro1978:num.43, lam.61-73.  
San Nicolás Pedraz1991:1032,tav.X.1. 
 

S-8 
”Æsops fabel” 
1. Litterær 

Far: SV(m)⋅CERBIO(s) –  (Cervius) 
Jeg er Cervius. 

Sønn: E(i)⋅FILI⋅GERIO⋅VALE 
Gerius, min sønn, adjø! 

SVBDVC⋅TE⋅PATER 
Trekk deg tilbake, far! 

Hustru: AI⋅MISERA⋅DECOLLATA⋅SO(m) 
Jeg, ynkelige! Jeg mister min Herre! (blir 
avhodet) 

VXOR⋅MASTALE 
Hustruen Mastale (µαστος - kvinnebryst) 

ET⋅TV⋅ERE⋅SVMA 
Du også, Herre, oppskaket! 

E(i)⋅IMPOTVNA 
Å, din plageånd! 

TIMIO⋅NE⋅VECTE(m)⋅FRANGA(m) 
Jeg er (ikke) redd stanga skal brekke. 

[…]SELVAM⋅[gr]RAVE(m) 
Stor skog / lund…………????? 
 

2. Litterær/Nilmosaikk 
3. Villa Fuente Alamo, Puente Genil, (Corduba, 

Baetica). 1985. 
4. Villa. Triclinium. Mål, midtre kvaderat: 3x3m. 

Totalt m. apsider: 6x6m. 
5. 5.årh. e.Kr. 
6. Museo Arqueológico Provincial, Córdoba. 
7. Midtre kvaderat har niolitisk motiv: hvilende 

elvegud m. skjegg, krokodille, tiger? og fugler. 
De fire apsidene har muligens motiv fra latinsk 
komedie eller satire; såkallt ”Fabula Togata” 
eller ”Carmina Priapes”. Polykrom. 

8. Lancha1997:206-209,kat.102, pl.XCIV, 
XCV,XCVI. 
Gómez Pallarès1997:82-87,kat.CO 3,lam.26a-
d.  
San Nicolás Pedraz1991:1032,tav.XIV.1-XV.1. 

 
S-9 
”Seleucus og Anthus” 
1. Signatur: 

C(olonia)⋅A(ugusta)⋅E(meritae)⋅F(ecerunt)⋅SEL
EVCVS⋅ET⋅ANTHVS 

Gjort av Seleucus og Anthus fra Colonia 
Augusta Emerita. 
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2. Mytologisk/Nilmosaikk. 
3. Lusitania, Merida, Bodajoz (Emerita Augusta, 

Lusitania). 1834. 
4. Domus, triclinium m. apside; åpent mot 

peristyl. Mål:11,20x6,30m. 
5. 2. halvd. 2. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida.  
7. Innskrift i tabula ansata, plassert mot apsiden, 

i motsatt ende av rommet. Motivene er Apollon 
m. forskjellige muser; Bellerofon, Chimaera og 
Pegasus. Mytologiske motiv er rammet inn av 
nil-scener. Polykrom. 

8. Lancha1997:213-218,kat.105,pl.XCIX-CI. 
Gómez Pallarès1997:kat.BA 2,lam.11a-b. 

 
S-10a 
”De 7 vise” 
1. Litterær: 

Χ[ΕΙΛ]ΩΝ / Λ[ΑΚΕ]ΔΑΙ/ΜΟΝΙΟΣ 
Chilon fra Lakedaimonia. 

ΘΑΛΗΣ[Μ]/ΙΛΕΣΙ[ΟΣ] 
Thales fra Milet. Ca. 600 f.Kr. 

ΒΙΑΣ / ΠΡΙΗ/ΝΕΥΣ 
Bias fra Priene. Ca. 570 f.Kr. 

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ / ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ 
Periandros fra Korint.Ca. 600 f.Kr. 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ / ΙΝΔΙΟΣ (sic) 
Kleobulos fra Lindos. 

ΣΟΛΩ[Ν] / ΑΘΕΝΑΙ[ΟΣ] 
Solon fra Athen. Ca. 600 f.Kr. 
(Pittakos fra Mytilene.Ca. 650 f.Kr. 
Ødelagt.) 
 

2. Litterær. 
3. Calla Holguín, Mérida (Emerita Augusta, 

Lusitania). 1983 
4. Domus, triclinium. Mål: 8,50x4,80m., 

motiv:3,05x5m. 
5. Midt 4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional de Arte Romano, Inv.26.202. 

Mérida. 
7. Bankett m. ”De syv Vise”; fire personer 

under de syv vise: Agamemnon, Achilles, 
Nestor og Briseis. Motivet skal muligens 
billedliggjøre samtalen mellom de ”Vise”, og 
viser forliket mellom Achilles og 
Agamemnon, der Achilles må gi fra seg 
Briseis. Polykrom. 

8. Lancha1997:218-223,kat.106,pl.CII-CV, J, K. 
Gómez Pallarès1997:67,kat.BA 7,lam.18. 
Muth1998:H17,taf.28.2 

 
S-10b 
”Narcissus” 
1. Dyrenavn 

NARCISSVS 
DELF(icus?) – Delficus, ”Fra Delfi” 
ERAE – San Nicolás Pedraz: Hera i genitiv 
ECD –stallmerke/eier 
[…]TA –  stallmerke/eier?   

 
2. Circus/Mytologisk 
3. Calla Holguín, ,Mérida (Emerita Augusta, 

Lusitania). 
4. Villa. 6,70x8,40m. 
5. Medio 4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida. 
7. Samme gulv som kat. 10a,c: i samme gulv er 

motiver fra litteratur, circus og jakt. Dominus 
har muligens drevet med hesteavl. Kvadriga 
ledet av bevinget Victoria, -seier.  ”Erae” på 
hestens hals – til Hera et uttr. for tjener, 
eiendom offer til Hera. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997;64,kat.BA 6,lam.16a-
b,17. 
López Monteagudo1991:971,tav.IV,2.  
San Nicolás Pedraz1991:1028,tav.IV.1 

 
S-10c 
”Marianus” 

1. Dyrenavn: 
PAFIVS – Fra Pafos (hest) 
MARI/ANVS – Marianus (rytter) 
…NIS – genitiv? 
FV – stallmerke? 
 

2. Jakt 
3. Mérida (Emerita Augusta, Lusitania). 
4. Villa.  6,70x8,40m. 
5. Medio 4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida. 
7. Motivet viser ant. dominus på jakt, leiende på 

hest m. bytte, -en hjort. I dette gulvet har det 
vært et tredje motiv forbundet m. circus og jakt, 
som i dag er tapt. Polycrom. Stallmerke FV 
parallell til ”Maison de la Voliére”, Kartago? 
NA-013; ”Hestemosaikk”Polycrom.; NA-69 
”Hester og Hesteavl”.  

8. Gómez Pallarès1997:64,kat.BA 6,lam.16a-
b,17. 
López Monteagudo1991:971,tav.IV,2. 

 
S-11 
”Sandalene ved kirkegårdveien” 
1. Signatur/Lykkebringende: 

[…]NI[…] 
[…]QVA[…]  
[…]VI⋅OPV[S?…] - ordet før opus kan være 
en genitiv; altså verkstedet eller    
håndverkerens navn. 

Utført av ….. 
 

2. Geometrisk mosaikk 
3. Balazote, Albacete (Tarraconensis). 1969. 
4. Villa, thermae-anlegg m. to piscinaer. Mål: 

4,55x4,60m. 
5. 3-4. årh. e.Kr. 
6. Museo de Albacete. 
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7. Mosaikken ligger i gulvet mellom de to 
piscinaene. Muligens mestersignatur. 
Innskriften er tapt og kun kjent gjennom 
tegning. Ordet ”opus” kan iflg. Donderer bety 
”reparasjon”.Sandalene kan ha flere 
betydninger; lykkebringende, eller rett og slett 
et signal om at man nå er trådt inn i bade-delen 
av villaen. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:44,kat.AB 2,lam.4. 
Donderer1989:24, no.A59. 

 
S-12 
”Circus-mosaikken fra Barcelona” 
1. Dyrenavn:   

IIII / IIII / ΩΤ / ΔΓΟ/ ΜΖ / ΘΔ 
Nilometer som forteller vanndtanden i 
circuset når dette blir fylt med vann 
(Gómez-Pallarès). En annen teori går ut på 
at det er en egyptisk obelisk der de greske 
tegnene skal ”forestille” hieroglyffer 
(Humphrey 1986; Barral 1978). 

ERIDANVS – Elven Po 
BOTROCA – Øgle 
ISCOLASTICVS – Læregutt 
REGNATOR – Hersker 
FAMOSVS – Den berømte 
PYIRIPINVS – Den ildspyende 
ARPASTVS – Erobreren 
EVFRATA – Fra omr. v. Eufrat 
Eustolus – Den velutrustede 
CONCO[RDI] - Enighet og samhold 
[…]ISVS 
[…]IVS 
[…]VS 
[…]VOR 
NICETI – Den seirende 
ISPVME(us) – Den skummende 
PELOPS – Sønn av Tantalus 
LVCXVR(iosus) – Frodig 
 

2. Circus 
3. Barcelona (Barcino, Tarraconensis). 1860. 
4. Domus med hypocaust; thermae? Mål: 

8x3,60m. 
5. Beg. 4. årh. e.Kr.; 310-340 (Monteagudo) 
6. Museu Arqueológic, Barcelona. 
7. Motiv fra Circus Maximus i Roma. Motivet er 

i to registre; øvre del m. Spina og 
skulpturutsmykning; nedre del er av selve 
løpet. På spina er obelisk m. greske tegn. 
Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:49,kat.B 4,lam.7-9. 
Freijeiro1950:fig.11. 
López Monteagudo1991:967,tav.I.1. 

 
S-13 
”Felix Baritto” 
1. Signatur/Lykkebringende: 

BARITTO/COLONIAE –  

BONIS[…]/[E]VE[NTIS] – (Bonus eventus) 
FELIX –  

Baritto, kommunal slave av (Emerita) 
Colonia, har gjort dette gulvet. Måtte det 
gå deg godt! Hell og lykke!  
 

2. Ornamental 
3. Merida (Emerita Augusta, Lusitania). 1957. 
4. ? Innskriften vender seg mot inngangen til 

rommet. Mål: 2,62x1,94m. 
5. 2. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional de Arte Romano, Merida. 
7. Fisker, delfiner og to vin-kratere med 

svastika. Motiver som i seg selv er 
lykkebringende   Mosaikken kan minne om 
mosaikker fra Ostia.  
Baritto: Latinisering av innfødt navn, eller 
hebraisk (Donderer). Muligens også gresk; 
navn:Βαρις; stedsnavn:Βηρυτος. Coloniae 
(servus): Gen. i betydn. kommunal slave 
(Donderer). Sted i betydningen (Emerita) 
coloniae (Gómez-Pallarès) Både denne og 
formularet over kan virke apotropeisk, 
sammen med ønsker om å holde onde varsler 
borte; og at eieren blir fornøyd med 
gulvet..Bikrom. 

8. Gómez Pallarès1997:54,kat.BA 1,lam.10. 
Donderer1989:nr.A50,taf.29. 

 
S-14 
”Paulus Nica” 
1. Minneinnskrift/BeskyttendeDyrenavn: 

PAVLVS NICA – (Nice) 
Paulus’ seier!   

MARCIANVS NICHA – (Nice) 
Marcianus’ seier! 

GETVLI 
Getulus’ (…hester), stallmerke.   

INLVMINATOR – Den elegante 
 

2. Circus 
3. Mèrida (Emerita Augusta, Lusitania). 
4. Domus, rom  m. to absider. Mål: 15x5,5m. 
5. 2. halvd. 4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacionale Arte Romano. Mèrida. 
7. I rommets ytterkanter er representert to 

seirende kusker. Hester med palmegreiner; her 
er også en scyphus – krater.Til minne om seier 
i circus. Polykrom 

8. Dunbabin1999:320,fig.316. 
Gómez Pallarès1997:72,kat.BA 9,lam.20a-b. 
Dunbabin1991:74, pl. 8, 15-16. 

 
S-15  
”Årstidene og Jakt” 
1. Allegori: 

HESTAS 
VIRA/N[VS] 
AVTVM/NVS 
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HIB[ERNVS] 
sommer. vår. høst.vinter. 
 

2. Mytologi/Circus/Jakt. 
3. Villa, El Hinojal Mérida (Emerita Augusta, 

Lusitania). 
4. Villa. 
5. Medio 4. årh. e.Kr. 
6. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida. 
7. Fire feminine byster; allegorier for de fire 

årstidene, identifisert med innskrifter. 
Sentralmotivet: villsvinjakt. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:71-72,kat.BA 8,lam.19.  
San Nicolás Pedraz1991:1030,tav.VII.1-2. 

 
S-16 
”Dexteri” 
1. Signatur:  

EX OFFICINA DEXTERI.     
Fra verkstedet til Dexterius 
 

2. Ornamental. 
3. La Vega, Puebla de la Calzada (Baetica). 
4. Villa.  
5. årh. e.Kr.? 
6. Museo Arqueológico Provincial. Badajoz. 

Magasinert 
7. Kvaderat m. vegetabilsk motiv delt inn i linjer 

diargonalt, vertikalt og horisontalt. Signaturen 
er plassert ved en diargonal linje. Firefarget , -
rødt, gult, hvitt og sort, typisk spansk. 
Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:75-76,kat.BA 11,lam.22. 
Donderer1989:nr.A55,taf.33.1.  

 
S-17 
”Bakkisk mosaikk” 
1. Allegori: 

EVRVS 
ZEFYRVS 
BOREAS 
NOTVS 

Østavinden, vestavinden, nordavinden., 
sønnavinden. 
 

2. Mytologisk/Kosmologisk 
3. Villa de Baños de Valdearados, Burgos 

(Tarraconensis). 
4. Villa. 9,90x6,65m. 
5. 1.halvd. 5. årh. e.Kr. 
6. In situ. 
7. Baccus’ triumf som sentralmotiv. Utenfor 

denne er det 6 jakt-scener; hunder som jager 
harer. Hundene identifiseres m. vindene, pga. 
sin hurtighet og styrke. Skjeldent tilfelle med 
hunder og jakt som bilder på vindene; eieren 
har sett en anledning til å udødeliggjøre 
hundene som han er så stolt av? Boreas kan 
være avledet fra Borax, hunden til Actaeon, 
som igjen kan ha gitt inspirasjon til 

fremstillingen av vindene i hundebilde. Horror 
vacui. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:76,kat.BU 1,lam.23. 
López Monteagudo, Saez, 
Salellas1998:119,lam 1-3.  
San Nicolás Pedraz1991:1029,tav.V.2,VI.1. 

 
S-18 
”Bessus og Belcilesus” 
1. Ferdigstillelse: 

[B]ESSO⋅A[…]OQ[…] 
BELCILE[SVS A]RTIFEX A 
FVNDAME[NTIS…] 
Bessus…(profesjon), ogBelcilesus, 
(bygg)mester, har reist dette bygget fra 
grunnen av.  
 
Belcilesus fra kunsthåndtverkernes verksted 
har reist dette bygget fra grunnen 
av.(Donderer) 
 

2. Geometrisk 
3. Cabeza del Griego (Segobriga, 

Tarraconensis). 
4. Thermae, tepidarium. Mål innskrift: 99x38cm. 
5. 1.årh. f.Kr. Donderer: 3. årh. e.Kr.? 
6. Tapt. 
7. Innskriften er utført i opus signinum, og satt 

inn i en hvit, enkel ramme.  
8. Gómez Pallarès1997:88-90,kat.CU 1,lam.27. 

Donderer1996:taf. 63,nr. CII 
 
S-19 
”Circus” 
1. Dyrenavn/Signatur. 

FILORO/MVS – Den som elsker hurtighet 
PANTARACVS – Allkersker 
Torax – Den kraftige 
POLYSTEFANVS – Den mangfoldig 
bekransede 
CALIMORFUS – Den skjønne 
PATINI(…)CVS – Den erfarne 
LIMENIVS – Beskytter 
EV(…)PLIVM – Den raske 
CECILIANVS⋅FICET 

Cecilianus har gjort denne. (Skrivefeil: -i 
og -e er byttet om i fecit.) 
 

2. Circus 
3. Torre de Bell-lloc del Pla, Gerona (Gerunda, 

Tarraconensis). 1876. 
4. Villa. Mål: Opprinnelig: 7,08x3,42m. Pr.dato: 

6,10x3,40m 
5. Slutt 3.- beg. 4. årh. e.Kr. 
6. Museo d’História de la Ciutat, Girona. 
7. Hesteveddeløp med kvadrigaer, fordelt rundt 

spina, i circus. Polykrom. 
8. Gómez Pallarès1997:96,kat.GI 5,lam.32. 

Donderer1989:nr.A51,taf.31.1-2.  
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S-20  
” Salvo Vitale” 
1. Signatur/Beskyttende: 

SALVO / VITALE⋅FELIX⋅TVRISSA 
EX⋅OF/FICINA⋅FELICES 

Hvis Vitalia forblir ved god helse får 
Turissa en lykkelig skjebne! Fra Felix’ 
verksted. 
 

2. Ornamental m. portrett 
3. Tossa de Mar, nord for Barcelona 

(Tarraconensis).  
4. Villa, fauces. Mål: 4,4x1,4m. 
5. Slutt 4.- beg.5. årh. e.Kr. 
6. Museu Municipal. Tossa de Mar. 
7. Velkomst. Sentral-motivet er portrett av en 

kvinne stående i en arkade, eiendommens 
domina,Vitalia. Turissa er navnet på 
eiendommen, det senere Tossa. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:99,kat.GI 6,lam.33. 
Donderer1989:nr.A56,taf.34,1.  
Arce1997:24. 
Dunbabin1999:321,no.20. 

 
S-21 
”Fiskende amoriner” 
1. Signatur. 

ANNIORVM♠HIPPOLYTVS⋅ 
TESSELAV[IT] 

Hippolytus, tilknyttet Annius’ verksted, har 
lagt dette gulvet. 
 

2. Geometrisk/Marint 
3. Casa de Hippolytus Alcalá de Henares 

(Complutum, Tarraconensis)). 1991 
4. Villa. Frigidariet i villaens private bad. Mål.: 

ca. 100m2. 
5. 5.årh. e.Kr., slutten. 
6. In situ. Tildekket. 
7. Emblem med fiskende amoriner langs 

mosaikkens v. kant; innskriften er plassert 
langs motivets h. side. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:104,kat.M 1,lam.35a-b. 
 
S-22 
”Leda og svanen” 
1. Mytologisk 

ADVLTERIVM –IOVIS 
LEDA 

Zevs’ ekteskapsbrudd. Leda. 
 

2. Mytologisk 
3. Casa de Leda Alcalá de Henares (Complutum, 

Tarraconensis). 
4. Domus, representasjonsrom. Mosaikk:5,4x3,4. 

Motiv: 1,5x1,5m. 
5. Siste halvd.4.årh. e.Kr. 

6. el Taller Escuela de Arqueología, Inv.5/1/LD. 
Alcalá de Henares. 

7. Zevs, forvandlet til en svane, forfører Leda. 
Han står på en pidestall, og prøver å dra sløret 
eller kappen av henne. Innskriften refererer til 
selve akten. Innskriften er rammet inn med 
girlandere, -sjeldent. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:106,kat.M 2,lam.36.  
San Nicolás Pedraz1991:1034,tav.XII.2. 
Muth1998:242-43,taf.33(4). 

 
S-23 
”Bellerofon og Quimera” 
1. Mytologisk: 

[CL]AR / [V?]S –  
BEL / LERE / FONS –[PEGA] / SVS –QV(i) / 
ME / RA – 

Navnkundige / berømte Bellerofon, 
(Βελλεροφοντης);Pegasus; Quimera.  
 

2. Mytologisk 
3. Puerta Oscura. Málage (Malaca, Baetica). 

1915. 
4. Villa, inng. representasj.rom?  Bevart del 

1,44x1,52m. 
5. 2. årf.e.Kr. (Gómez Pallarés);3.-4..årh.e.Kr. 

(Muth). 4. årh. e.Kr (S. Nic. Pedr.) 
6. Museo de la , Málaga. 
7. Del av større (jakt?)frise. Jaktscene med rytter,  

jeger til fots, akerhøne og 2-3 hunder. Det er 
innskriften som identifiserer motivet som 
myten om Bellerofon og monsteret Quimera. 
Fonetiske spissfindigheter: e ist. for o, l’en 
typisk for senant. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:107-09,kat.MA 1,lam.37. 
Blazques1981:num.54,lam.61.  
San Nicolás Pedraz1991:1033,tav.XI.2. 
Muth1998:229 ;Taf. 26.2. 

  
S-24 
”Dulcitius” 
1. Dyrenavn: 

DVL / CITIVS – Søten 
 

2. Jakt. 
3. Vill el Soto de el Ramalete, Pamplona, 

Navarra (Pampaelo, Tarraconensis). 
4. Villa, åttekantet rom. Diam. 7,35 m. 
5. Slutt 3. årh.; Overg. 4-5. årh. (Gómez 

Pallarés). 
6. Museo de Navarra. Pamplona. 
7. To konsentriske sirkler, der vegetabilske 

ornamenter dominerer, med et jaktmotiv i 
sentrum. Dulcitius refererer antagelig til hesten, 
da dette er et navn brukt på hest andre 
steder…..;  det er ikke et passende navn for 
dominus. Husets eier / han som har forordnet 
mosaikken; med en triumferende gest. Sm.l. 
Dominus Julius-mos. N.A. Polykrom. 
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8. Gómez Pallarès1997:123,kat.NA 4,lam.48-49. 
Blazques,Mezquiriz1985:67-68, 
num.44,lam.39,40,56. 
Arce1997:24. 
Dunbabin1999:32,158-59. 

 
S-25 
”Kalendermosaikken” 
1. Allegori: 

VER – Vår  
AES(tas) – Sommer  
AVT(tumnus) – Høst  
HIEM(s) – Vinter  
[IAN(uarius)] 
FEB(ruarius) 
[MAR(tius)] 
APR(ilis) – taurus, veneralia.  
MAI(us) – Mercur. 
[IVN(ius)] 
[IVL(ius)] 
AVG(ustus) – Diana, Natalis, Virgo. 
SEP(tember) – Vulcanus. 
OCT(ober) – Minerva, armilustrum. 
NOV(ember) – Diana. 
DEC(ember) – Capricornio, Vesta. 
 

2. Mytologisk/Kalender 
3. Hellín, Albacete (Tarraconensis) 1925-37. 
4. Villa, representasjonsrom. Rommål: 

13x13m.Bevart: 6,90x6,82m. 
5. 1.halvd. 3. årh. e.Kr. 
6. Museo Arqueológico Nacional, Madrid; Inv. 

38316.  
7. Årstidene repr. i den indre sonen i 4 oktogoner 

m. bakkiske dansere. Her blir naturens orden i 
årstidene bevart gj. symboler, drakter og fargen 
på tesseraene.  Mnd. er repr. i 12 oktogoner m. 
tema fra mytologien, alle m. innskrift. Figurene 
er navngitt med initialer. Mos. kan ha et 
beskyttende element ved at gudene er satt inn i 
sirkler, zodiakens symbol: ”…all of these 
cycles of deities have a circular or ring-line 
format, suggesting the circle of the zodiak and 
underscoring the cosmological content of the 
imagery.” (Lexicon Iconographicum 
Mithologiae Classicae. 1981.) Plykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:41-44,kat.AB 1,lam.3. 
Blazques1989:num.39,lam.34-39.  
San Nicolás Pedraz1991:1031,tav.VIII.1. 

 
S-26 
”Salve” 
1. Lykkebringende: 

SALVE 
Vær hilset; Lev vel. 
 

2. Mytologisk 
3. Santiponce (Italica, Baetica). 1907. 
4. Palass/slott. 3x3m.  

5. siste halvd. 2. årh. e.Kr. 
6. Sevilla. Palacia de Librija. 
7. Sentralmedaljong, 1 m. i diam. med motiv av 

Ganimedes. Svært restaurert, også innskriften. 
Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:128,kat.SE 2,lam.52. 
Blanco Freijeiro1978:num.4,lam.14. 

 
S-27 
”Perissoterus” 
1. Litterær: 

PERISSOTERVS⋅DI{S}cit(ur?) 
QV(i)⋅AL(exsander ) 

Hin person, som er kalt Alexander, er 
usedvanlig.  
Den (aner)kjente Alexander, med tilnavnet 
”Den usedvanlige”.  
Han som er betraktet som mer usedvanlig 
enn Alexander. 
 

2. Litterær/Mytologisk. 
3. Santiponce (Italica, Baetica). 1896. 
4. Fragm.str.: 64x54cm. 
5. Slutt 2.-beg. 3. årh. e.Kr. 
6. Museo Arquiologico Provincial. Sevilla. 
7. Homerisk tema, -innskriften er en 

identifikasjon av Paris. Bevinget mannsperson 
(Genio), et symbol på forbindelsen med 
Helena. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:129-31,kat.SE 3,lam.53. 
Blanco Freijeiro1978:num.7,lam.19. 
Plinius. N.H.,34,77. 

 
S-28 
”Faventinius” 
1. Navn: 

FAVENTINII 
Faventinus’ (Villa. Eiendom.) 
 

2. Geometrisk/Anagram 
3. Cuevas de Soria, Soria (Taraconensis). 
4. Villa, triclinium. 
5. 5.årh. e.Kr. Konstantinsk epoke. 
6. ? 
7. Geometrisk; Kantaros i hjørnene. 

Monogrammet satt inn i åtte-takket stjerne 
sentralt, omgitt av en sirkel satt inn i 
kvaderater. Tre tilsvarenende figurer lagt ned 
sentralt i representasjons-kvarter. Polykrom. 

8. Arce1997:25. 
Fernández Castro1982:88,90-91,92-
93;fig.83A,25; pl.89. 
Blazquez,Ortego1983:65-67;kat.57;lam.25/57. 

 
S-29 
”Iunius” 
1. Navn: 

[IV]N[IVNIAN]VS♠O(bliq)VVS – IVNIVS 
IVNIANVS – Navn auriga / Navn på hesten 
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2. Circus 
3. ”El Pomar”, Jerez de los Caballos, Badajoz 

(Baetica). 
4. Domus, representasjonsrom. 9,10x7,25m. 
5. beg. 4. årh. e.Kr. 
6. La Alcazaba de Merida 
7. Seiersmosaikk. Innskarift svært fragmentert; 

gjette seg til innskrift på grunnlag av motivet. 
Sammenlign S-14. Polykrom 

8. Gómez Pallarès1997:63-64,kat.BA 5,lam.15 
 
S-30 
”Bellerofon” 

1. Mytologisk: 
BELLEROFONS  
IN EQVO PEGASO  
OCCIDIT  
CIMERA 

Bellerofon på hesten Pegasus, dreper 
Quimera. 
 

2. Mytologisk 
3. Ucero, Soria (Tarraconensis). 1887 
4. Villa. 12x8 m. 
5. 1.årh.e.Kr.; 4. årh. e.Kr. (S. Nic. Pedr.) 
6. Ødelagt 
7. Mosaikken delt i tre deler; fisker i den ene 

enden, fugler og kantharos i midtfeltet; Helten 
Bellerofon m. Pegasus i den andre enden. Det 
legges her vekt på heltens seier; motivet kan 
være et bilde på dominus’ ”virtus”. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès, J. 1997. s.140-41, kat.SO 1, 
lam.58.  
San Nicolás Pedraz1991:1033-34,tav.XII.1. 
Blazques,Ortego1983:50-51;kat.50;fig.3. 

 
S-31 
”Cave Canem II” 
1. Lykkebringende. 

CAVE CANE(m) –  
Vokt dem for hunden!  Velkommen / 
Lykkelig velkomst! 
 

2. Opus signinum. 
3. Dasa del Emblema blanco y negro, Velilla del 

Ebro, Celsa (Tarraconensis).  
4. Domus; fauces.  
5. Siste tredjed. 1.årh.f.Kr.-beg.1.årh.e.Kr. 
6. In situ, tildekket. 
7. Hvit m. sort innskrift. Bikrom 
8. Gómez Pallarès1997:163-64,kat.Z2,lam.71. 
 
S-32 
”Amorius’ Caballus” 
1. Navn: 

AMORIS     C 
Amorius’  hest. 
 

2. Circus 
3. San Isidro, Dueñas, Palencia (Pallantia, 

Tarraconensis). 
4. Villa. Priv. therme; tepidarium. 8,50X5m. 
5. 3.årh. e.Kr. 
6. In situ. tildekket. 
7. Polykrom 
8. Gómez Pallarès1997:124-126, kat.P1,lam.50. 
 
S-34 
”Parthenope” 
1. Mytologisk/Signatur: 

PAR⋅TENOPE 
PARTENOS F(ecit) 

Partenos laget denne. 
 

2. Geometrisk 
3. Solar de los Blanes, Mérida (Emerita Augusta, 

Lusitania). 1969. 
4. Domus?. 2,20x1m 
5. 3. årh.e.Kr. 
6. La Alcazaba de Mérida. 
7. Andre navn der Parthenope er funnet, som 

indikerer feminin form: Sulpicia Partenope, 
Salustiae Partenope, Plautia Partenope. Gresk: 
Παρθενοπ… Polykrom.              

8. Donderer1989:taf.45,A77 
Gómez Pallarès1997:62-63,kat.BA4,lam.14. 

 
S-35 
”Valerianus” 
1. Mytologisk/Signatur: 

[T]ABESCI[T]⋅SELENVS 
Silenus er gått til grunne /  

[EX]OF[FI]⋅CINA⋅VALERIANI 
Fra Valerianus’ verksted.   
 

2. Mytologisk 
3. Millanes de la Mata, Cordoba (Corduba, 

Baetica).1990.   
4. Villa, korridor. 97m2. 
5. 2-3.årh.e.Kr. 
6. Museo de Cáceres. I ferd med å bli stillt opp 

1997. 
7. Bakkisk følge. Portretter som er vist er tolket 

som eier av villaen, i Silenus’ skikkelse, på 
grunnlag av den realistiske 
fremstillingen.Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:78-
80,kat.CC1,lam.24a,b. 

 
S-36 
”Xheimon” 
1. Allegori: 

[ΧΕΙ]ΜΩΝ - Vinter  
ΜΕΤΟΠΩΡ[ΟΝ] - Høst   
 

2. Kalender 
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3. Fernán Nuñez, nær Cordoba (Corduba, 
Baetica). 1906. 

4. Villa. 8,23x7,46m. 
5. 3.årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Gómez Pallarés tolker figurene som to kvinner 

kledt i kapper; for meg ser det ut som to menn 
med kappe og turban.Polykrom 

8. Gómez Pallarès1997:80-81,kat.CO1,lam.25. 
 
S-37 
”Agathos Daimon” 
1. Lykkebringende: 

ΧΑΙΡΕ⋅ΑΓΑΘΟΣ 
/ΔΑΙΜΩΝ 

Vær hilset gode ånd! 
 

2. Opus signinum/Ornamental 
3. Ampurias (Emporiae, Tarraconensis). 1952. 
4. Domus, oecus el. triclinium. Innskriften er 1,5 

m. lang. 
5. Siste halvd. 1.årh. f.Kr. 
6. In situ, tildekket. 
7. Innskriften garanterer beskyttelse av huset og 

dem som er i det. Agathodaimon, identifisert 
som Asklepios?, guden som velsigner huset og 
gir god helse. Innskriften kan også forbindes 
med Isis eller Serapis. Hvit innskrift på 
kobberbrun bunn. Bikrom. 

8. Gómez Pallarès1997:90-92,kat.GI1,lam.28. 
 
S-38 
”Hedykoitos-I” 
1. Lykkebringende/Personlig: 

ΗΔΥΚΟΙΤΟΣ 
Behagelig hvile!Måtte du slappe godt av!  
 

2. Opus signinum/Geometrisk. 
3. Empúries (Emporiae, Tarraconensis) 
4. Domus, v. inng. triclinium. Innskrift i ramme 

90x22 cm. 
5. 2. halvd.1.årh. f.Kr 
6. In situ 
7. Bikrom 
8. Gómez Pallarès1997:92-93,kat.GI2,lam.29. 
 
S-39 
”Xhairete” 
1. Lykkebringende: 

ΧΑΙΡΕΤΕ / ΕΥ[Τ]ΥΧΕ  
Vær hilset, og må det gå deg godt!    
 

2. Opus signinum 
3. Empúries (Emporiae, Tarraconensis)  
4. Domus (sm. som 39b), fauces. Innskrift-

lengde: 75 cm. 
5. 2. halvd. 1.årh. f.Kr. 
6. In situ, tildekket. 
7. Hvite tesserae på mørk bunn. Bikeom. 

8. Gómez Pallarès1997:95-96,kat.GI4,lam.31. 
  
S-40 
”Marcus Aquinius” 
1. Dedikasjon: 

M(arcus)AQVINI(us)M(arci)L(ibertus)ANDR
O/ 
IOVISTATORIDESVAR(E)P(ecunia)QVR(avi
t)/ 
L(ibens)M(erito) 

Marcus Aquinius Andron, frigitt av Marcus, 
har vært bestemt på å frivillig betale av 
egne midler, dette gulvet / tempelet til 
Jupiter Stator, som er det verdig. 
 

2. Opus signinum 
3. Santa Lucía, hus nr.1, Cartagena (Carthago 

Nova, Tarraconensis). 
4. Kultbyggning:Tempel til Jupiter Stator. 

3,55x4,23 m.; innskriften 167x36cm. 
5. Siste tredjed. 2.årh. f.Kr. 
6. Museo Nacional de Arqueología Marítima. 

Cartagena. 
7. Eneste kultbyggning forbeholdt Jupiter Stator i 

den romerske verden. Hvite tesserae på et gulv 
bestående av knust keramikk, aske og mørtel. 
Bikeom. 

8. Gómez Pallarès1997:110-13,kat.MU1,lam.39. 
 
S-41 
”Salve II” 
1. Lykkebringende: 

SALVE 
Vær hilset!   
 

2. Opus signinum/Geometrisk.. 
3. C/Gisbert, Cartagena (Carthago Nova, 

Tarraconensis) 
4. Domus, fauces. Bevart 65x35 cm. 
5. 1.årh. f.Kr. 
6. Museo Arqueológico Municipal. Cartagena. 
7. Skadet. Bikrom m. ocer.   
8. Gómez Pallarès1997:117-18,kat.MU4,lam.42. 

Blazquez1982:num.71,la,29. 
 
S-42 
”Andelus” 
1. Signatur: 

[…]⋅R⋅ 
[…]ON⋅F(ecit)♠ 
…R …on (greskt navn) laget dette gulvet. 
 

2. Mytologisk. 
3. Mendigorría, Navarra (Andelus, 

Tarraconensis). 1986 
4. Domus, triclinium.6,60x6,20m. 
5. 1.årh. e.Kr. 
6. Museo de Navarra. Pamplona 
7. Baccus’ triumf. Polykrom. 
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8. Gómez Pallarès1997:120-21,kat.NA2,lam.44-
45. 

 
S-43 
”Clio og Cadmus” 
1. Litterær: 

[……]          - (Clio)   
[…]C 
AD  M[VS . – Cadmus 
 

2. Litterær. 
3. Alto de la Cárcel, Arróniz, Navarra 

(Tarraconensis). 1882. 
4. Villa. Diameter: 4,90m., delt i ”kakestykker”, 

hvert 1,85m.høyt. 
5. 4.årh. e.Kr. 
6. Museo Arqueológico Nacional. Madrid. 
7. Oktogon mosaikk, delt inn i deler som hver 

representerer én av musene. Clio er beskytter 
av historie-skrivingen, bærer en skrivetavle; 
Cadmus er skrivekunstens og grammatikkens 
far, sitter med en bokrull, der innskriften 
befinner seg. Det ser også ut til å være noen 
initialer på kappen hans. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:121-23,kat.NA3,lam.46-
47. 
Blazques, J.M.; Mezquins1985:19-20,nùm.2, 
lam.11,12,50,53,54. 

 
S-44 
”Marcus Trahius” 
1. Dedikasjon: 

MTRAHIVS⋅C(aii)⋅F(ilius)⋅P(raefectus, -
aetor?)⋅AP(olloni?)[TEMPLVM,AEDEM] 
DE⋅STIPE⋅IDEMQ(ue)⋅CAVL(as)[?D(e)⋅S(ua)⋅
P(ecunia)⋅F(aciendum)⋅C(uravit)?] 

Pretor Marcus Trahius, sønn av Gaius, har 
sørget for oppførelse av tempelet til 
Apollon, takket være folkets bidrag. 
Samtidig har han betalt gitterporten / 
vindusgitteret av egne midler. 
 

2. Opus signinum/Geometrisk,  
3. Avda. De Extremadura, n.56, Santiponce 

(Itálica, Baetica). 1984. 
4. Apollon tempel. 4,5/5x6,75/7m. 
5. 2. halvd. 1.årh. f.Kr. 
6. Museo Arqueológico de Itálica. Santiponce. 

Magasinert. 
7. Pretor Marcus Trahius har hatt ansvaret for å 

lede arbeidet med bygging av et Apollon- 
tempel i Itálica. Tempelet er blitt finansiert av 
den offentlige skatte-kassa. Marcus Trahius har 
selvforært tempelet gitteret foran døra / 
vinduene. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:126-28,kat.SE1,lam.51. 
 
S-45 
”Mosaico Grande” 

1. Navn: 
[…]PRO – Capro?  
VENVS – Venus  
TVLIA – Tulia / Tullia 
 

2. Circus. 
3. Ivo de la Cortina, Santiponce (Itálica, 

Baetica). 1838. 
4. Domus, i korridor v. inngang til 

representasjonsrom (oecus?), 8x8 m.. 
5. Medio 3. årh. e.Kr. 
6. Tapt. 
7. To personer, Capro? Og Tullia, flankerer 

Venus patronus og patrona?Venus som 
kjærlighetens, og dermed husets/familiens 
beskytter. San Nicolás Pedraz mener dette er et 
bilde på dextrarum iuncio – forening av hender 
el. ekteskapsinngåelse. Navnet Prois Tullianus 
er funnet som navn (CIL. II.1111). Mos. i 
representasjonsrommet innenfor har seiermotiv 
fra circus. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:131-32,kat.SE4,lam.54. 
San Nicolás Pedraz1991:1025-26. 

 
S-46 
”Arethusa og Amymone” 
1. Mytologisk: 

ΕΥ / ΡΟΣ - Østavinden  
ARETHVSA 
AMYMONE 
 

2. Mytologisk/Kosmologisk 
3. Cañada Honda, hus n.4, Santiponce (Italica, 

Baetica). 1973. 
4. Domus. 10,5x6,5 m. 
5. 2. halvd. 3. årh.e.Kr. 
6. Museo Arqueológico de Itálica. Santiponce. 
7. Mosaikken delt i 2 ”tepper”. Motiv: Venus’ 

fødsel fra havets skum, som er opprørt av 
vinden. Hun er fulgt av nymfene. Arethusa og 
Amymone er bevart. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:132-34,kat.SE5,lam.55a-
b. 
Neira Jiménez1991:1015-16. 

 
S-47 
”Eufrata” 
1. Dyrenavn: 

TAGVS – fra omr. v. elva Tajo. 
EVFRATA – fra omr. v. elva Eufrat. 
NO[tus] -  som Sønnavinden 
[Ori]ENS – Morgensola”, “Fra Øst 
 

2. Circus 
3. Santa Lucía, Aguilafuente, Segovia (Segovia, 

Tarraconensis). 
4. Villa, oecus. 9,8x8,4 m. 
5. 5.årh. e.Kr. 
6. Rådhuset. Aguilafuente. 
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7. Mos. er svært skadet. Er plassert som en 
sentral emblemata i representasjonsrom, og 
forteller antagelig om ære høstet i circus av 
hester, plassert heraldisk. Polykrom 

8. Gómez Pallarès1997.138-40,kat.SG1,lam.57. 
López Monteagudo1991:976-977,fig.1 

 
 
S-48 
”Ave Salve” 
1. Lykkebringende: 

AVE SALVE 
Velkommen! Farvel! 
 

2. Opus signinus/Geometrisk.. 
3. ”Cantera del Puerto”, Tarragona (Tarraco, 

Tarraconensis). 1857. 
4. ?, fauces. 1,07x0,39. 
5. Overg. 1.årh.f.-1.årh.e.Kr. 
6. Museu Nacional Arqueologic de Tarragona. 
7. Tesserae i hvitt. 
8. Gómez Pallarès1997:141-42,kat.T1,lam.59. 
 
S-49 
”Caballus”  
1. Navn: 

L C(aballus) – L’s hest 
L C(aballus) – L’s hest 
 

2. Jakt. 
3. Constantí, Tarragona.(Tarraco, 

Tarraconensis)  
4. Mausoleum, kuppel. 10,7 m. i diameter; 13,6 

m. høyt. 
5. ca.350 e.Kr. 
6. In situ 
7. Ikonografisk program i mausoleet er svært 

godt bevart, og omhandler jakt, sikkert i 
forbindelse med eier av bygget. Polykrom. 

8. Gómez Pallarès1997:143-44, kat.T4,lam. 
60a-b. 

 
S–50 
”De ni musene” 
1. Mytologisk: 

MELPO/MENE – for tragedien. 
TALIA – for komedien. 
HEVTERPE – for fløytespill. 
TERPSI  /  CORE – for korlyrikk. 
C[LI]/O –  for heltediktet. 
[CALLI]OPE – for elegien. 
ERATO – for elskovsdiktet. 
POLYM/NIA♠ – for dansen. 
VRANI/A – for astronomi. 
 

2. Mytologisk/Geometrisk. 
3. El Pouaig, Moncada de l’Horta,Valencia 

(Valentia, Tarraconensis). 1920. 
4. Villa, cubiculum / triclinium? 6,29X5,68m. 

5. 1.tredjed. 3.årh. e.Kr. 
6. Museo de Bellas Artes / Musée Archeologique 

Provincial de Valence. 
7. De ni musene er representert i hvert sitt 

kvaderatiske billedfelt, satt i en bred 
geometrisk ramme. Polykrom. 

8. Lancha1997:151-153,kat.76,pl.LXVII. 
Gómez Pallarés1997:159,kat.V2,lam.67.  
San Nicolás Pedraz1991:1032,tav.X.2. 

 
S-51 
”Galatea fra Algoros” 

1. Mytologisk: 
GALATEA♠ 
 

2. Mytologisk/Geometrisk 
3. Algóros, La Alcudia de Elche (Illici, 

Tarraconensis). 1861. 
4. Villa, galleri. 11,80x2,93m. 
5. 4.årh.e.Kr. 
6. Museo Arqueológico Municipal. Elche 
7. Kvinnelig fig som stiger opp på en hippocamp 

identifisert som nereiden Galatea. (konservert i  
Museo Arqueológico Nacional, Madrid). 
Bikrom. 

8. Gómez Pallarés1997:40-41,kat.A2,lam.2. 
Neira Jiménez1991:1014- 
1015,fig.1,tav. II.1-2. 

 
S-52 
”Anagram” 
1. Navn: 

 Uleselig. 
 

2. Ornamental 
3. Liédena (Tarraconensis?)  
4. Villa, galleri no. 76. 21 x 2,8m. 
5. 5.årh. e.Kr. 
6. ? 
7. Polykrom. Kransen i midten indikerer eier av 

villaen; sammenlign med Cuevas de Soria. 
Polykrom. 

8. Blazques,Mezquinz1985:48-49, ùm.25,lam. 30 
 
S-53 
”Salve” 
1. Lykkebringende: 

SALVE 
Vær hilset 
 

2. Opus signinum 
3. Hus A:”Casa de los Delfines”,Velilla del 

Ebro, (Celsa, Tarraconensis). 
4. Domus.  
5. Siste tredjedel 1. årh. f.Kr. 
6. In situ 
7. Bikrom 
8. Gómez Pallarés1997:163,kat.Z1,lam. 70. 
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S-54 
”Chaire Agathos” 
1. Lykkebringende: 

ΧΑΙΡΕ ΑΓΑΘΟΣ 
Du gode ånd, velkommen! 
 

2. Opus signinum. 
3. Empúries (Emporiae, Tarraconensis). 
4. Domus, inngsng til stort rom: triclinium el.    

oikos. 
5. Overgang 2.-1. årh.f.Kr. 
6. In situ 
7. Bikrom 
8. Dunbabin1999:144 
 

S-55 
”Hedykoitos” 
1. Lykkebringende/Personlig. 

ΗΔΥΚΟΙΤΟΣ 
Behagelig hvile! 
Måtte du slappe godt av! 
 

2. Opus signinum 
3. Epúries (Emporiae, Tarraconensis). 
4. Domus, oikos? 
5. Overgang 2.-1. årh.f.Kr. 
6. ? 
7. Bikrom 
8. Dunbabin1999:144,pl

 


