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Fra styret

I forrige hefte av Klassisk Forum ble professor Egil Kraggerud behørig og
fortjent hyllet i anledning av sin 60-årsdag, bl.a. med et fødselsdagsdikt på
latin ved dr.art. Inger Ekrem. I dette nummer står Egil Kraggeruds minneord
over Inger Ekrem etter hennes altfor tidlige bortgang den 4. mars i år.

Ekrem, vet at hun brukte dagen godt.
Til tross for at hun kom sent inn i
forskningsarbeide, fikk hun utrettet
utrolig mye på relativt få år som
aktiv forsker. Hun satte seg bestemte
mål – og nådde dem, til fastsatt tid.
Det var hennes varemerke – i tillegg
til høy kvalitet.

Inger Ekrem var uten tvil en sann
forsker. Dessverre fikk hun ikke i
egentlig forstand oppleve den glede
som Solon – en gjenganger i denne
spalte! – for godt over to og et halvt
årtusen siden ga pregnant uttrykk for
etter en tidligere disputt med dikter-
kollegaen Mimnermos, som klaget
over nettopp livets forgjengelighet og
den korte ungdomstid; Solon deri-
mot, som da kanskje nærmet seg de
åtti, skrev full av livsappetitt (fr. 18
W.): g�ráskÇ d’aieì pollà didaskóme-
nos, ’jeg eldes, mens jeg stadig lærer
mye (nytt)’. En bedre ledestjerne for
den sanne forsker, og det uansett
alder, finnes ikke! Det dreier seg om
et kall og et livsvarig prosjekt.

Hele det klassiske miljø i Nor-
ge sørger over dette smerte-
lige tap. Samtidig blir man

selv – som mangeårig venn og kon-
tornabo av Inger – minnet om livets
forgjengelighet. Allerede Homer har
i uforgjengelige ord tolket denne fø-
lelse:

Likesom trærnes vekslende løv er men-
neskers slekter.

Vindene hvirvler til jord de visnede
 blade; men skogen

kler seg i løv og blomster påny, når det
stunder mot våren.

Således spirer en slekt av menn, mens
en annen må visne.

(Iliaden VI 146ff., P.Østbyes overset-
telse)

I antikkens litteratur blir dette hyp-
pig brukte tema ofte kombinert med
carpe diem-motivet, som f.eks. i Ho-
rats’ berømte linje (Carm. I 11): carpe
diem, quam minimum credula poste-
ro, ’bruk dagen, stol minst mulig på
morgendagen.’ Alle som kjente Inger



6KLASSISK FORUM 2000:1

En ekstra bonus får man – og det
gjelder alle lærere – gjennom formid-
ling/ overføring til yngre og unge
generasjoner. Som Seneca (nok en
gjenganger!) uttrykker det (Ep.mor.
7,8): homines dum docent discunt,
’mennesker lærer selv ved å lære
andre’ (ofte sitert i noe komprimert
form: docendo discimus, ’ved å un-
dervise lærer vi selv’). Denne gjensi-
dige inspirasjon og felles streben mot
ett mål: dypere erkjennelse er etter
min mening av uvurderlig betydning
for fremskritt i forskningen – og en
viktig kilde til glede og samhørighet.

livet med annen (dvs. helt uvedkom-
mende/overflødig) virksomhet.’ Det-
te lille mesterstykke av retorisk for-
met kritikk har kanskje fortsatt
skremmende aktualitet – ikke minst
på makroplan? Er det virkelig klokt å
satse på fortsatt ubegrenset og uavla-
telig vekst i et begrenset og endelig
økosystem (male agentibus)? Er det
ikke på tide å ta alvorlig ’limits to
growth’ (nihil agentibus) eller over-
veie ’limits to greed’ (aliud agenti-
bus)?

Svært urovekkende signaler i så
måte er nylig kommet fra ledelsen
ved UiO etter Kollegiets vedtak (av
25.11.99) om en såkalt ”kommersiali-
seringspolicy for Universitetet i Oslo”.
I brev av 22.02.00 til ”alle ansatte”
heter det bl.a.: ”Kommersialisering,
forstått som det å gjøre om forsk-
ningsresultater til varer og tjenester,
skal oppmuntres ved Universitetet i
Oslo”, og viktigheten av ”Universite-
tets satsing på økt næringslivskontakt
og kommersialisering” understrekes
kraftig. Vi har i sannhet fjernet oss et
stykke fra det åpenbart ”utidsmes-
sige” Humboldtske universitets- og
dannelsesideal! Kommersialisering
og dannelsesarbeide styres nå engang
etter totalt forskjellig kompasskurs.
Man må spørre: skal vi ad åre ende
opp med et kremmeruniversitet?
Hvilken status vil i så fall bli human-
vitenskapene – og klassisk filologi i
særdeleshet – til del?

Et illevarslende svar finner man
kanskje i Dagens huvudledare fra
Dagens nyheter (23.04. d.å.), der en
med rette sjokkert – og pessimistisk –
redaktør skriver bl.a. følgende:

God forskning og god tidsbruk
hører sammen. Inger Ekrem kan stå
som et eksempel for oss alle. Forøvrig
er det vel knapt noen som mer inn-
stendig enn Seneca har manet til å ta
vare på tiden, som er det eneste vi
virkelig eier – og bruke den vel. Det
er karakteristisk at selve innlednings-
brevet til hans Epistulae morales
handler om dette. For de fleste går det
nok helst slik at (Ep.mor. 1,1) magna
pars vitae elabitur male agentibus,
maxima nihil agentibus, tota vita
aliud agentibus, ’en stor del av livet
glir vekk med dårlig (dvs. forkaste-
lig/skadelig) virksomhet, størstepar-
ten med slett ingen virksomhet, hele
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Lund utan en professur i latin – för
inte så länge sedan hade det låtit som
ett påhitt ur ett studentspex. Men få
ögonbryn kommer att höjas över ny-
heten att professor Birger Bergh inte
kan ersättas med en heltidstjänst, av
budgetskäl, när han går i pension i
sommar (min understrekning).

… i dag är beslutet att doktorera i
ett humanistiskt ämne en svår felspe-
kulation, mätt i livslön och fram-
komstmöjligheter. Det brutna sam-
bandet mellan bildning och social
rörlighet har hjälpt til att suggerera
fram den bekväma illusionen om
humanvetenskapernas umbärlighet.
Varför skulle myndigheterna hålla
verksamheter som saknar naturlig
efterfrågan under armarna? …Hu-
manismen och konsterna, som till för
inte så länge sedan angick en bred
borgerlighet och en stor del av arbe-
tarklassen, kommer snart att finna
sig alldeles övergivna av budgeteran-
de instanser …

At universitetet i Lund snart blir
stående uten en eneste regulær stilling
i latin er en rendyrket skandale: det
dreier seg om den europeiske kulturs
felles morsmål, som lever direkte vi-
dere i de romanske språk, talt av
hundretalls millioner mennesker, et
språk som uten sammenligning er
det viktigste tradisjons- og lærdoms-
språk gjennom middelalder og langt
inn i nyere tid, og som følgelig qua
internasjonalt långiverspråk – sam-
men med gresk – danner grunnlaget
for all vitenskapelig terminologi i
fortid, nåtid og fremtid. Kort sagt, det
er intet annet språk som i historisk og
globalt perspektiv har hatt og har

tilnærmelsesvis samme betydning
som latin. Men det vet ikke og forstår
ikke de formodentlig kommersiali-
serte beslutningstagere.

Dessverre er denne form for ufor-
stand ikke begrenset til Sverige. Fa-
ren er øyensynlig stor, ja overhengen-
de selv i Humboldts hjemland. Det
fremgår av en rykende fersk bok av
Arnd Morkel (en ansett professor i
statsvitenskap i Trier) med den talen-
de tittel: Die Universität muß sich
wehren (Darmstadt 2000). Jeg tillater
meg å sakse et par setninger fra be-
gynnelsen av denne boken, som jeg
har lest med stigende bekymring (av-
snittet har som overskrift: Wie Poli-
tik und Wirtschaft sich die Universi-
tät wünschen):

(etter en referanse til 1968-opp-
røret) Handelte es sich seinerzeit da-
rum, die Hochschulpolitik auf Ge-
sellschaftspolitik zu reduzieren, so
geht es heute um die Indienstnahme
der Universität für die Bedürfnisse
der Wirtschaft. Beide Zielsetzungen
sind gleich fatal und laufen auf den
Ruin der Universität hinaus (s. 13 –
min understrekning)

(om uforstand) In der eben erwähn-
ten Rede verkündete Minister Rütt-
gers (ansvarlig for den tyske lov om
høyskolereform) kurz und bündig:
”Humboldts Universität ist tot”. Er
schien dies nicht weiter zu bedauern.
… Vermutlich hat Herr Rüttgers
(oder sein Ghostwriter) Humboldt nie
gelesen (s. 13).

Tusenkronersspørsmålet er om
Norge i lengden kan bli stående uten-
for en tilsynelatende internasjonal
trend til markedskreftenes dominans
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også innenfor kultur og utdannelse
(hittil har de klassiske fag hos oss
lykkelig unngått radikale ned-
skjæringer – og har til og med seilt i
medvind de senere år. Er det en slags
særnorsk Kjerringa mot strømmen-
effekt?).

Uansett er det nødvendig at våre
fags viktighet og sentrale betydning
innen humaniora til stadighet frem-
heves og synliggjøres i de egnede fora
og medier. Selvsagt gjelder truselen
ikke bare universitetsnivå: det må
være helt klart at en situasjon som i
Lund får meget store skadevirkninger
langt utover universitetet – for eks.
for latinens plass i skolen. Det er også
innlysende at Norsk Klassisk For-
bund bør være en sentral støttespiller
i en eventuell forsvarskamp. Fremfor
alt trenges det ildsjeler med en grunn-
festet humanistisk holdning. Inger
Ekrem var en slik ekte humanist og
ildsjel. Derfor er jeg helt sikker på –
ikke minst etter mange samtaler i
løpet av vårt kontornaboskap – at
hun ville gitt sin fulle tilslutning til de
tanker og synspunkter som er uttrykt
ovenfor. Vårt fortsatt smale miljø
hadde ikke råd til å miste henne!

Så gjenstår bare tradisjonen tro en
(meget kort)

Rapport om styrets
virksomhet
Det er avholdt et mer uformelt ar-
beidsutvalgmøte 04.01.00 og ett or-
dinært fulltallig styremøte 17.03.00
hjemme hos Gunn Haaland inklusive
servering av en storartet cena Ro-
mana. I tillegg til forrige rapport i

Klassisk Forum 1999:2 s.7f. bør føl-
gende nevnes:

1. På det ordinære styremøte ble pro-
gram for årsmøtet 2000 diskutert,
og det ble vedtatt at møtet skal
avholdes lørdag 23. september i
Oslo, fortrinnsvis på det nye
universitetsbibliotek med påføl-
gende sakkyndig omvisning.

2. Jon Iddeng orienterte om kompen-
diet Ad fontes, som ventes å være
klart i løpet av april. Det ble
vedtatt at 500 eksemplarer skal
trykkes.

3. Gunn Haaland orienterte om
Klassisk Forum. Det er god til-
gang på egnet stoff – og det blir
levert i rett tid.
Bjørgulv Rian orienterte om NKFs
økonomi og opplyste at forbundet
nå har 358 medlemmer, 12 flere
enn pr. 01.11.99. Styret går med
visse forbehold ikke inn for å øke
kontingenten i år.

4. Det var enighet om at situasjonen
i skolen for de klassiske fag bør
komme mer på dagsordenen for
NKF. Bjørgulv Rian orienterte i
den sammenheng om samarbeidet
med KUF og de nye læreplaner i
latin og gresk.

5. Dagen etter styremøtet (18.03.00)
ble det arrangert et lørdagssemi-
nar over temaet: Religion i antik-
ken med bidrag av cand.philol.
Hugo Lundberg (Valentinianerne
– gnostikere eller kristne?), stipen-
diat Dag. Ø. Endsjø (Død og opp-
standelse f.Kr.), professor Gunhild
Vidén (Kvinner i tidlige kristne me-
nigheter), professor Egil Kraggerud
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(Flerguderi og opplysning i Au-
gustus’ Roma). Over 60 personer
hadde denne formiddagen funnet
veien til Store møterom på toppen
av Niels Henrik Abels hus, og
seminaret syntes avgjort å være
meget vellykket.

6. Samme kveld og samme sted fei-
ret et litt redusert antall deltagere
Mercurfest og Liberalia i skjønn
forening. Professor Jens Braarvig
holdt et særdeles spirituelt fore-
drag om Dionysos [= lat. Liber] –
vinen og frelsen, etterat NKFs
leder først hadde ønsket velkom-
men og dernest avslørt mysteriet
om valget av romernes Mercurius

som verdig en feiring. Men til
gjensidig fortrydelse fant Jens
Braarvig og jeg under festens
gang ut at konstellasjonen Mer-
kur og Liber sånn rent etymolo-
gisk allerede eksisterer symbio-
tisk i den såre moderne guddom
markedsliberalisme. Det var slett
ikke meningen!

Og dermed – en riktig god sommer til
alle trofaste lesere av Klassisk Forum
og medlemmer av Norsk Klassisk
Forbund!

Nils Berg
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Et underlig hode

og det arvede mokkaserviset bak glass.
Det er påfallende skjevt og uregel-
messig og tydelig beregnet på å skulle
sees i profil slik det er på Fig. 1, men

Det å samle greske og romerske oldsaker er ikke akkurat noen folkebevegelse
i Norge, men det hender at man som klassisk arkeolog blir oppsøkt av personer
som vil ha gjenstander identifisert. Ofte er det ting de har arvet etter beste- eller
oldeforeldre som har reist i Hellas eller Italia (helst det siste) i en tid hvor
klassiske antikviteter var adskillig lettere å få fatt på enn de er nå.

Antikviteten

For endel år siden fikk jeg besøk
på mitt kontor av en eldre mann
som hadde med seg to gjenstan-

der som hadde vært i hans families eie
og som han ønsket å selge. Den ene
var en egyptisk fajansefigurin, en
såkalt ushabti. Slike ble, ofte i store
mengder, lagt i gravene for å gjøre
arbeid for avdøde i det hinsidige. Den
andre gjenstanden var det hodet som
er vist på Fig. 1.

Egyptiske gjenstander er alltid po-
pulære, så jeg foreslo for eieren at
han skulle overlate ushabti’en til et
auksjonsfirma i Oslo. Han fikk en
bra pris for den. Verre var det med
hodet, og derfor tilbød jeg meg å
kjøpe det selv. Hodet er kanskje ikke
av den sorten som gjør seg godt i
den hjemlige hylleseksjonen sam-
men med Grimberg, Familieboka

Fig. 1. Romersk marmor-
hode i norsk privateie.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær.
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samtidig er det montert
på en sokkel som gjør
det naturlig å vende det
rett frem. En metallstang
løfter det litt opp fra sok-
kelen, for hodet er helt
uten hals. Det er saget
av rett under haken i en
skrå linje. I bakhodet er
det i nyere tid boret et
temmelig stort hull.
Noen hadde åpenbart
tenkt å sette en tapp i
hullet for å montere ho-
det på en vegg, og først
på et senere tidspunkt
ble det satt på sokkel.

Materialet i hodet er
marmor med gråhvit pa-
tina, og høyden er 10
cm. Det har fått endel
støt som særlig har gått
utover nesen og haken,
men må i det store og
hele sies å være vel-
bevart. Hodet viser en
mann av litt ubestemme-
lig alder, men han er i
hvert fall ikke helt ung.
Han er fullstendig skal-

virker litt grotesk. Det peneste man
kan si om det, er at det har karakter.

Selv om jeg aldri hadde sett hodet
før, syntes jeg det var noe kjent ved
det, og grunnen fant jeg da jeg gikk
inn på min kollega Axel Seebergs
kontor. Han hadde nemlig et fotogra-
fi av hodet hvor det var montert på en
kappekledd byste (Fig 2), og bysten
(nå uten hode) stod ved siden av
bildet. Kappen er en såkalt chlamys
eller paludamentum, som den heter
på latin, et plagg som i antikken ble

let, og kraniet går opp i en spiss over
den lett rynkede pannen. Øyenbryne-
ne gir ansiktet et bekymret, nesten
smertefullt uttrykk. De store, mandel-
formede øynene har plastisk utforme-
de pupiller som sitter helt oppunder
øvre øyelokk. Ørene er påfallende
store og klumpete og ikke hugget
skikkelig løs fra hodet. Den flate
nesen og de brede leppene tyder på
afrikansk opprinnelse, men noen
vakker afrikaner er dette ikke. Snare-
re må man si at hodet som helhet

Fig. 2. Hodet på Fig. 1 montert på en ikke tilhørende
byste. Ukjent fotograf.
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båret av jegere, ryttere, reisende og
krigere, kort sagt menn som var i be-
vegelse. Derfor bærer Hermes, gude-
nes sendebud, chlamys.

Bysten synes ikke å ha vært en
byste opprinnelig; snarere kan den
være hugget ut av en stor statuett,
som antagelig har vært så fragmenta-
risk at den gjorde seg bedre som byste
– da så den i hvert fall ut som om den
var komplett. Det er meget mulig at
den chlamys-kledde figuren opprin-
nelig forestilte Hermes, for slike store
marmorstatuetter (eller små statuer,
om man vil) viste svært ofte mytolo-
giske figurer. Uansett hvem som var
fremstilt, så hadde han et helt annet
hode enn det som man ser påmontert
på Seebergs fotografi, for det er tyde-
lig at byste og hode ikke hører sam-
men.

Seeberg kunne fortelle at bysten
med hodet hadde vært i hans familie,
men at de var blitt skilt. Bysten hadde
endt hos ham mens hodet var gått til
en annen gren av familien. Man må
si det var et pussig sammentreff at
Seeberg og jeg skulle bli sittende
igjen med hver vår halvdel av dette
familieklenodiet – en pastisj satt sam-
men av ikke tilhørende deler forat
helheten skulle bli mer interessant.
Denne praksis var svært vanlig i tid-
ligere tider. Hadde man en kropp
eller byste og fikk fatt på et hode i
samme størrelse, var det ingen beten-
keligheter med å sette disse sammen
– det var nok at mål og proporsjoner
stemte så noenlunde overens. Spesielt
i gamle museer hvor marmoroverfla-
ten er dekket av en jevn patina som
skjuler skjøtene mellom to tilstykke-
de partier kan det være vanskelig å se

om noen deler er satt på og i så fall
hvilke. I vårt hodes tilfelle er det
temmelig enkelt å se at det ikke hørte
sammen med bysten. Marmoret er
litt forskjellig (det er hvitere i bysten),
og hodet og bysten er beregnet på å
sees fra forskjellig vinkel: bysten rett
forfra og hodet som nevnt i profil.

Ser man nærmere på hodet, opp-
dager man at det i likhet med bysten
er omhugget. En ”søm” går tvers
over skallen fra øre til øre, noe som
gjør det rimelig å tro at hodet opprin-
nelig tilhørte et relieff. Selve relieff-
platen, som var nokså tykk, ble brukt
som materiale for bakhodet. Dette
forklarer også hvorfor ørene ikke er
skikkelig løst ut fra hodet, for i et
relieff ville det være vanskelig å kom-
me til med en meisel på disse punktene.

Når man hadde hugget ut et bak-
hode av relieffplaten, ville det selv-
sagt vært mulig å risse inn hår, men
stenhuggeren syntes kanskje det var
for vanskelig, eller også gad han
ikke. Det var lettere å lage et skallet
hode. Om det opprinnelige relieff-
hodet var skallet eller ikke, er van-
skelig å si, men det kan godt tenkes at
det hadde hår som ble meislet bort
ved omhuggingen. Det faktum at
skallen går opp i en spiss foran på en
unaturlig måte, kan tyde på at det var
noe der opprinnelig som ikke er blitt
helt fjernet.

Akkurat når det gjelder et hode
som vårt, faller det naturlig å gjøre
det skallet, for da ligner det på en
type groteske hoder som særlig hyp-
pig sitter på terrakottafiguriner. Ofte
har disse figurene negroide eller an-
dre fremmedartede trekk. Man setter
gjerne denne genren i forbindelse
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med det hellenistiske Aleksandria,
hvis kosmopolitiske befolkning gav
de greske kunstnerne rik anledning til
å studere og karikere mennesker som
så anderledes ut enn de selv. I tillegg
til å karikere fremmede folkeslag
gjorde de narr av personer med fysis-
ke lyter som pukkelrygger, dverger
o.s.v. For vår tids mennesker kan
denne form for humor synes plump og
direkte grusom, men oldtidens greke-
re var alt annet enn politisk korrekte,
og de aleksandrinske karikaturene
ble mektig populære. Genren spredte
seg til andre deler av den greske
verden og gikk senere inn i romersk
kunst. I forbindelse med vårt hode
skal dog bemerkes at kunstneren nep-
pe har villet gjøre det så karikert som
det er blitt, for det groteske inntryk-
ket skyldes for en stor del den hårløse,
spisse skallen som er et resultat av
omhuggingen.

Siden den aleksandrinske karike-
rende genren oppstod i Egypt hvor
”de fremmede” hovedsakelig var av
afrikansk opprinnelse, kan man få
inntrykk av at oldtidens mennesker
var rasister slik vi er vant til å oppfat-
te dem, nemlig folk som forakter
mørkhudete raser. Men de karikerte
like gjerne nordiske folkeslag. Særlig
tydelig er det i romersk kunst, hvor
germanerne kommer inn som et fien-
debilde. Det er typisk at betegnelsen
”barbar” ikke går på rase, men på
språk. Den ene barbaren var like god
(eller dårlig) som den andre så lenge
han ikke behersket gresk eller latin.

Nordiske barbarer er i romersk
kunst gjerne fremstilt med grove an-
sikter og stumpe trekk. Det er synd å
si at de lyser av intelligens. Som

skandinav kan man få mang en nese-
styver når man studerer romerske
fremstillinger av germanere. Under
et besøk i museet i Drama, en by i
gresk Makedonia ganske langt nord
mot den bulgarske grensen, kom jeg
over en helt utrolig senantikk lampe.
Den er dessverre upublisert og vil
antagelig forbli det, for de greske
lokalarkeologene som voktet museet,
var av den typen som ikke publiserte
noe som helst samtidig som de nektet
sine kolleger adgang til materialet.

Lampen var av hulstøpt bronse i
form av en statuett av en germaner.
Han hadde ”Emil fra Lønneberget-
frisyre” og en nese fullstendig som
Carl I. Hagens. Selv om statuetten
var liten, hadde kunstneren klart å gi
ansiktet et uttrykk av usigelig stupi-
ditet. Jeg kunne ikke la være å tenke:
”Jaså, var det sånn de så oss!”

Men tilbake til vårt hode. Vi kan
ennå sirkle det inn med hensyn til
datering og tilhørighet til en monu-
menttype. Karakteristisk er de dype
borhullene som markerer pupiller,
indre øyenkroker, nesebor og munn-
viker. De mandelformede øynene kan
også si noe om dateringen. Trekk
som de ovenfor nevnte finner vi på
figurer på romerske sarkofager fra
3. årh e. Kr., spesielt fra perioden
230-260. Flere ting peker på at vårt
hode stammer fra en stor sarkofag.
Målene passer, skjevhetene er typis-
ke for relieffhoder som var festet til en
bakgrunn og derfor bare hadde én
optimal synsvinkel, og det omhugge-
de bakhodet har en dybde som kan
tilsvare en sarkofagplate.

Det finnes en type sarkofager fra
den aktuelle perioden som hodet me-
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get vel kan ha tilhørt, nemlig store
løvejakt-sarkofager. Jaktmotiver var
kjent i romersk sarkofagkunst fra
2. årh. av, men da dreide det seg om
sarkofager med mytologiske jegere
som Adonis, Meleager og Hippoly-
tos. I 3. årh. kommer det imidlertid
inn en ny type hvor avdøde selv er
hovedpersonen i en ikke-mytologisk
jakt.

Det er kanskje ikke tilfeldig at
den første kjente sarkofag av denne
typen, som er datert til 220-årene,
ble laget for en mann hvis yrke med-
førte drap på ville dyr, nemlig en
venator. I arenaen gjenskapte man
jaktscener med dyr og til og med
vegetasjon, og venatorene, de profes-
jonelle jegerne, kunne bli nesten like
populære som gladiatorene. Begge
grupper stod imidlertid meget lavt
på samfunnets rangstige og var reg-
net som annenrangs borgere fordi
de utøvet sin kunst for penger. Det
hindret ikke at de ble hyllet av sitt
publikum, og de kunne bli meget
velstående hvis de overlevde sine
sammenstøt i arenaen. Den vena-
toren som fikk laget en sarkofag med
seg selv på villsvinjakt, hadde utvil-
somt gjort det godt.

Det finnes bare én bevart sarkofag
med venator på. Han er lett kjennelig
på sin karakteristiske drakt som lig-
ner den som vognstyrere bar (se Klas-
sisk Forum 1993:1, s. 9-31, Figs. 1-4,
8-11), der han står til venstre på
sarkofagfronten ved siden av jakt-
gudinnen Artemis, mens han til høyre
sees i kamp med et villsvin. Senere
overtas denne type sarkofag av meget
høytstående personer i samfunnet,
særlig offiserer og dignitærer, ser det

ut til. Førstnevnte er kjennetegnet ved
at de er iført militær rustning, noe
man ikke bar på jakt, men jakten er
da heller ikke realistisk. Med det
samme jaktsarkofagene blir popu-
lære blant samfunnets spisser, endrer
også jaktbyttet karakter idet vill-
svinet i de fleste tilfeller skiftes ut med
en løve. Mens villsvinet var et dyr
som man kunne jage i størstedelen av
romerriket, var løven hovedsakelig
knyttet til Afrika. De som ble lagt i
løvejaktsarkofagene, hadde neppe
sett løver annet enn i arenaen og slett
ikke jaktet på dem.

Løven er et dyr som har en langt
sterkere symbolsk betydning enn vill-
svinet, og løvejakt var tradisjonelt
herskernes privilegium. De fleste som
har kjennskap til oldtidens kunst hus-
ker vel de praktfulle relieffene med
assyrerkongen Assurbanipals løve-
jakt. Aleksander den store deltok i en
løvejakt som er fremstilt på den så-
kalte Aleksandersarkofagen i det ar-
keologiske museet i Istanbul. Lysip-
pos og Leochares foreviget jakten i en
statuegruppe av bronse. Den ble be-
kostet av Krateros, en av Aleksanders
offiserer, og oppstilt i Delfi (Plutark,
Aleksander, XL,3-4; Plinius d.e.,
Nat. Hist., XXXIV,64).

Det var med Aleksander den store
at løvejakten kom inn i den gresk-
romerske hersker-ikonografi. På Kon-
stantinbuen i Roma er det innfelt åtte
relieffmedaljonger fra Hadrians tid
som viser keiseren på jakt, og et av
byttedyrene er nettopp en løve. Kon-
stantin hadde intet imot å gjenbruke
medaljongene på sin bue og erstatte
Hadrians portrett med sitt eget og en
annen keisers (antagelig medkeiseren
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Licinius eller ifølge noen Constantius
Chlorus). Det å gå på løvejakt kunne
til og med være farlig når man ikke
var keiser. I hvert fall forteller histo-
rikeren Dio Cassius om en mann ved
navn Iulius Aleksander som til hest
nedla en løve. Han ble prompte ryd-
det av veien av keiser Commodus
(Dio Cassius, LXXIII,14,1-2). Her
har kombinasjonen Aleksander og
løvejakt øyensynlig vekket så sterke
assosiasjoner at Commodus må ha
fått det for seg at den uheldige løve-
jegeren så seg selv som en ny Alek-
sander den store, med andre ord at
han hadde pretensjoner om å komme
på tronen.

Løven er ikke bare et fornemt byt-
tedyr verdig en hersker, den er også
symbolet på den ubarmhjertige død.
Et av varslene for Hadrians død var
at keiseren selv hadde en drøm der
han ble overmannet av en løve (Scrip-

tores Historiae Augustae, Hadrian,
XXVI,10). Jeg har i et tidligere num-
mer av Klassisk Forum (1991:2, s. 18-
28) skrevet en artikkel om sarkofager
som viser løver i ferd med å sønder-
rive et bytte, hvor dødssymbolikken
er tydelig. Også på jaktsarkofagene
er det rimelig å tro at løven represen-
terer døden og de destruktive krefter,
men nå overvinnes den. Løven er som
regel fremstilt i et sprang mot jegeren
som kommer mot den til hest, men
enten har den alt en lanse i seg eller
jegeren er i ferd med å støte en lanse
i den (Figs. 3-4). Betrakteren vet at
den ikke vil nå sitt mål.

Løvejaktsarkofagene kan deles
inn i to grupper. Den ene har to
scener, den andre bare én. I førstnevn-
te gruppe (Fig. 3) ser man avdøde til
venstre ved siden av en hest som føres
frem for ham, til høyre sees selve
jakten. I sistnevnte gruppe fyller jakt-

Fig. 3. Romersk løvejaktsarkofag i Reims.
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scenen hele sarkofagfronten slik den
gjør på Fig. 4.

Jegeren er ikke alene. Ofte er han
ledsaget av en amasoneaktig skikkel-
se som representerer virtus, det perso-
nifiserte mannsmot. Virtus kan i lik-
het med jegeren ha portretthode, og
da er det rimeligvis tale om hans egen
hustru. Ellers sees diverse medhjelpe-
re som deltar i jakten. Et vanlig trekk
er å la én av disse falle rett foran
løven (Fig. 5). Man må formode at
jegeren til hest greier å få inn sitt
dødbringende støt med lansen i siste
øyeblikk slik at medhjelperen blir
reddet.

Noen ganger er to av jaktlagets
medlemmer utstyrt med lett spisse
kalotter som viser at de er Dioskurene
Castor og Pollux, den romerske rid-
derstandens beskyttere og selv repre-
sentanter for virtus, men som regel er

jegerne anonyme. Påfallende ofte har
de trekk som viser at de ikke er
romere. Noen er afrikanere med neg-
roide trekk og/eller ”rastafari-frisy-
re” som spesielt kjennetegner maure-
tanere (Fig. 5), mens andre tilhører
mer nordiske folkeslag som germane-
re eller keltere (Fig. 6). De har lange,
uryddige lokker som er typiske for
barbarer, og enkelte har bart, men
ikke skjegg, en høyst u-romersk mote
som ble brukt som kjennetegn for
barbarer helt fra hellenistisk tid av
(den berømte ”døende galler” i Kapi-
tolmuseet i Roma er karakterisert ved
sin mustasje kombinert med en glatt-
barbert hake).

I denne sammenhengen er det vårt
hode kommer inn. Denne mannen
med sitt afrikanske utseende og sitt
bekymrede uttrykk kan gå rett inn
som ”eksotisk” medhjelper på en ro-

Fig. 4. Romersk løvejaktsarkofag i Palazzo Mattei, Roma.
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mersk løvejaktsarkofag. Det blir da
også mer forståelig hvorfor han er
afrikaner, for selv om løven i antik-
ken hadde en videre utbredelse enn
nå, ble den som nevnt forbundet med
Afrika av romerne.

Når det gjelder de øvrige bar-
bariske jaktmedhjelperne, har ikke
disse noe naturlig forhold til løvens
hjemland. Er de tatt med bare for å gi
en eksotisk touch, eller ligger det noe
mer bak? Jeg er tilbøyelig til å tro det

Fig. 6. Nordisk barbar (germaner eller
kelter), detalj fra sarkofagen på Fig. 3.

Fig. 5. Afrikansk jeger angrepet av løve, detalj
fra en romersk løvejaktsarkofag i Wien.
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siste. Når man ser på disse barbare-
ne, blir man slått av deres ansikts-
uttrykk. Det er ikke bare vårt afrika-
ner-hode som er bekymret, de fleste
uttrykker forskjellige grader av red-
sel, nervøsitet eller opphisselse. På
den måten svarer de til romernes
tradisjonelle oppfatning av barbare-
ne som mennesker som manglet di-
siplin og var helt i sine følelsers vold.

Barbarene kunne nok være tapre,
men deres tapperhet var av den ho-
deløse sorten hvor fornuft ikke spilte
noen rolle. De kunne kaste seg inn i
slagtummelen i vilt raseri uten tanke
på hvordan det gikk med dem, men
like snart kunne de bli grepet av
skrekk og flykte. Den romerske virtus
var derimot alltid paret med orden.
Romerne gikk ikke til angrep hvis de
ikke hadde noe å vinne på det, og
måtte de trekke seg tilbake, skjedde
det i god orden uten panikk. (Dette
var idealet, noe annet var virkelig-
heten.) Selvdisiplin, organisasjon og
orden var noe barbarene manglet.
Godt trente romerske soldater kunne
derfor, mente man, drive horder av
barbarer på flukt.

I Plutarks levnetsbeskrivelse av
Marcus Antonius fortelles det et sted
om et felttog som denne foretok mot
partherne. Han lot sine soldater mar-
sjere i sluttet formasjon rett foran
fiendene så de skulle se den romerske
orden. Dette unnlot ikke å gjøre inn-
trykk (Plutark, Marcus Antonius,
XXXIX,3-4). ”Die Reihen fest ge-
schlossen” ser man også på den sen-
antikke Arkadius-søylen i Konstan-
tinopel fra 5. årh. Sammenlignet med
modellene i Roma og Konstantino-
pel, Trajan-søylen og Mark Aurel-

søylen, viser en forbausende stor del
av relieffene soldater som marsjerer i
ensformige rader. Det er som om
dette er den siste rest av den romerske
orden. Akkurat som Marcus Anto-
nius ønsket Arkadius’ feltherrer å
skremme fienden med det blotte syn
av den romerske disiplin, samtidig
som gjengivelsen av denne disiplinen
utvilsomt gjorde et beroligende inn-
trykk på betrakterne i det 5. århund-
res Konstantinopel.

Mens barbarene på løvejaktsarko-
fagene er i mer eller mindre sterk
opphisselse, er hovedpersonen, je-
geren til hest, upåvirket av den far-
lige situasjonen han er i. Rolig og
målbevisst retter han sitt våpen mot
løven. Jeg tror denne kontrasten er
bevisst, og at barbarene med sin
ukontrollerte oppførsel er ment å
skulle danne en effektfull kontrast til
den romerske virtus. Enda sterkere
kommer slike trekk frem i et av den
romerske kunstens mesterverker, den
store ludovisiske slagsarkofag som er
omtrent samtidig med løvejaktsarko-
fagen på Fig. 4. Sarkofagen griper
tilbake på en type som var populær
i det sene 2. årh., og som utvilsomt
var inspirert av Mark Aurel-søylen.
Barbarene i slagtummelen vrir seg i
smerte og skjærer grimaser mens ro-
merne slakter dem ned uten å fortrek-
ke en mine (Fig. 7). På slagsarkofa-
gen er kontrasten langt større enn på
løvejaktsarkofagene, hvor romere og
barbarer spiller på samme lag, så å si.

Ønsket om å fremstille den ro-
merske virtus som noe uforanderlig
i motsetning til barbarenes stadig
skiftende følelser har alltid preget
romersk kunst, men i 3. årh. blir det
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ekstra markert. Det henger utvilsomt
sammen med at barbarene ikke len-
ger var på defensiven, slik de tidlige-
re hadde vært, men i høy grad på
offensiven. Ikke bare presset de på
romerrikets grenser fra forskjellige
kanter; hel- og halv-barbariske folk
som trakere og arabere forsynte så-
gar keisertronen med pretendenter.

Den store ludovisiske slagsarko-
fag og sarkofagen på Fig. 3 stammer
begge fra keiser Gallienus’ tid (253-
268). I begynnelsen av sin regjering
styrte han sammen med sin far Vale-
rianus 1, men i 259 eller 260 skjedde
det forsmedelige: under et felttog mot
perserne ble Valerianus tatt til fange
og kom ikke tilbake. En slik uhyrlig-
het var aldri før overgått en romersk
keiser. Under slike forhold var det
ikke rart at man ønsket å oppvurdere
den romerske virtus og fremstille bar-
barene som udisiplinerte følelses-
mennesker ute av stand til å handle
rasjonelt i farens stund. Det er symp-
tomatisk at jaktmedhjelperne på
løvejaktsarkofagene stort sett bare
bivåner drapet på løven uten å delta
aktivt; den eneste som gjør noe, er

stakkaren som blir angrepet av lø-
ven. Han forsøker naturlig nok å
forsvare seg med et skjold eller et
sverd (Fig. 5).

Sarkofagen på Fig. 4, som befinner
seg i Palazzo Mattei i Roma, danner
kulminasjonen og samtidig slutten på
de romerske løvejaktsarkofagene.
Etter Gallienus’ tid blåser det en mer
nøktern vind, og i tillegg til løver ser
man atter på sarkofagene slike bytte-
dyr som man jaktet på til daglig:
villsvin og hjort. Jaktmedhjelperne
kan dog fortsatt være afrikanere og
andre ikke-romere. Scenene er imid-
lertid ikke så følelsesladede som før,
og kontrasten mellom den romerske
jeger og hans medhjelpere virker der-
for mindre. Genrens høydepunkt er
passert. Det lå i årene omkring mid-
ten av 200-tallet, etter alt å dømme.
Her er det også vi av stilistiske grun-
ner bør plasere vårt hode; en liten rest
av en stor sarkofag som neppe stod
tilbake for de andre av denne typen,
skal vi dømme etter arbeidets kva-
litet.

Siri Sande
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Med bud fra keiseren:
edikter og offentlig kommunikasjon i romertiden

ikke beveget seg så langt. Bud må i så
fall her sies å bety meddelelse fremfor
budbinger.

Vi skal først se på hva keiseren
hadde å meddele og dernest på hvilke
måter det skjedde.

Øverst på maktpyramiden utøvet
den romerske keiser både den høyeste
legislative og dømmende makt. Hos
den fremtredende juristen Gaius
(virksom 140-180) lyder det i annet
avsnitt, første bok: ‘Den romerske
rett består av lover, beslutninger i
concilium plebis, beslutninger i sena-
tet, keisernes beslutninger, edikter
fra dem som har rett til å utstede dem
og svar fra de rettskyndige.’ (Con-
stant autem iura populi Romani ex

Hvilke forventninger vi kan ha til studiet av aspekter ved det romerske
imperium i keisertiden og i hvilken grad disse forventningene kan besvares i
form av et rimelig ærlig bilde av studieobjektet, dikteres her – som så å si alltid
– av vår innfallsvinkel. I denne artikkelen vil jeg vektlegge en del geografiske
og fysiske forutsetninger, og i tillegg fremsette en del karakteriserende trekk
ved romersk styresett. Jeg vil også fremheve at kommunikasjon i denne
sammenheng er hovedsakelig skriftlig kommunikasjon mellom keiser og
embedsmenn og undersåtter. Den rent fysiske kommunikasjon til lands og til
vanns spiller selvfølgelig en viktig – for ikke å si en avgjørende rolle, men vil
her foreligge som en grunnleggende forutsetning, snarere enn et tema for
belysning.

Hegel sa i sin Philosophie der
 Geschichte at den romerske
 keiser ‘hersket bare og re-

gjerte ikke’ (‘Der Kaiser herrschte nur
und regierte nicht’). I 1977 sa Fergus
Millar at ‘The emperor was what the
emperor did’. Jeg vil si at den romerske
keiser var velsignet fri for ambisjoner
om å udødeliggjøre seg gjennom
uoppfyllbar lovgivning og unødven-
dige og urealiserbare reformer.

Dette innebærer at vendingen
‘med bud fra keiseren’ i de fleste
tilfeller forutsetter at budet hadde en
forhistorie, dvs. at budet ikke var et
initiativ men en reaksjon i form av et
svar på en henvendelse; i tillegg inne-
bar romersk praksis at budet gjerne
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legibus, plebiscitis, senatus consultis,
constitutionibus principum, edictis
eorum, qui ius edicendi habent, re-
sponsis prudentium..)

I femte avsnitt samme bok ekspan-
derer Gaius hva han mener med
keisernes beslutninger (constitutiones
principum): ‘En keiserlig beslutning
er det keiseren beslutter i form av
domfellelse, edikt eller brev.’ Deres
rettslige kraft begrunner Gaius i neste
setning med tillegget: ‘Det er ikke
noen gang trukket i tvil at den vinner
rettsstatus fordi keiseren selv får sin
herskende status ved en lov.’ (Consti-
tutio principis est, quod imperator
decreto uel edicto uel epistula consti-
tuit. nec umquam dubitatum est, quin
id legis uicem optineat, cum ipse

imperator per legem imperium acci-
piat.) To generasjoner senere utdyper
den særs produktive og innflytelses-
rike juristen, Domitius Ulpianus Gai-
us’ definisjon av de keiserlige beslut-
ninger og sier i første bok av sine
Institutiones: ‘Det keiseren beslutter
har lovs kraft siden folket har over-
dratt til ham hele sin egen myndighet
og makt ved en lex regia som er gitt
for hans myndighet. Det er derfor
klart at alt som en keiser har besluttet
i form av brev og svar [dvs. på bønn-
skrifter] eller dommer, og har fore-
skrevet ved muntlige meddelelser el-
ler edikt, er lov. Dette er det vi i
alminnelighet kaller keiserlige be-
slutninger.’ (Quod principi placuit,
legis habet uigorem: utpote cum lege

Utdrag av brev fra keiser Pertinax til borgerne av Tabala.
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regia, quae de imperio eius lata est,
populus ei et in eum omne suum
imperium et potestatem conferat.
Quodcumque igitur imperator per
epistulam et subscriptionem statuit
uel cognoscens decreuit uel de plano
interlocutus est uel edicto praecepit,
legem esse constat. Haec sunt quas
uolgo constitutiones appellamus.)
[Fra Digesta 1.4.1]

svar på bønnskrifter (subscriptiones),
domsavsigelser (decreta) etter retts-
lige høringer (cognitiones) og endelig
edikter (edicta). (For oversikt, se ta-
bell.) Reskriptene og domsavsigel-
sene må sies å være reaktive, dvs. at
keiseren først handler etter henven-
delse; ediktene derimot er agerende.
Nå vil man selvfølgelig også kunne si
at politiske beslutninger som kom i
form av edikter hadde en bakgrunn
og at de derfor også hadde et reaktivt
element i seg, men det er i så fall et
poeng som ikke klargjør keiserens
handlingssett.

Den beste måte å erkjenne keise-
rens praktiske, geografisk gitte be-
grensinger finner vi i beskrivelsene
av provinsguvernørenes myndighe-
ter og plikter. Disse er direkte beskre-
vet i kapitlene 16 og 18 i første bok av
Digesta, ‘Om prokonsulens og lega-
tens embede’ og ‘Om provinsguver-
nørens embede’ (De officio proconsu-
lis et legati og De officio praesidis).
Provinsguvernørens ubegrensede myn-
dighet uttrykkes som følger: ‘heller
ikke er det noe i provinsen som ikke
kan utføres av ham’ (Nec quicquam
est in provincia, quod non per ipsum
expediatur). Ulpian haster likevel
med å gi råd om hvordan guvernøren
skal unngå å legge seg opp i keisernes
egne finansielle interesser i provin-
sen; da er det bedre at hans egen
prokurator tar hånd om saken (Sane
si fiscalis pecunaria causa sit, quae
ad procuratorem principis respicit,
melius fecerit, si abstineat), og han
gir råd om hvordan andre saker bør
delegeres.

Noen vil sikkert her innvende at
korrespondansen mellom Plinius d.y.

Med disse sitatene vil jeg gjerne fast-
slå to ting: det første er at romersk
generell lovgivning døde ut med det
tidlige keiserdømme og at det var et
resultat av at folkeforsamlingene opp-
hørte å fungere (cf. Juvenal 10.74:
‘for det som engang tildelte komman-
do, verdighetstegn, legioner, alt, be-
hersker seg og ønsker bekymret bare
to ting: brød og sirkus’ – nam qui
dabat olim / imperium, fasces, legio-
nes, omnia, nunc se / continet atque
duas tantum res anxius optat, / pa-
nem et circenses). Det andre poeng er
at keiserens beslutninger, eller bud,
tok flere former: reskripter (rescripta)
i form av (svar)brev (epistulae) og
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og Trajan som er samlet i 10. bok av
Plinius Epistulae, gir et annet inn-
trykk. Dette kan jeg selvfølgelig ikke
benekte, men jeg vil legge til at et
gjennomgående og lett påviselig
trekk ved Plinius er at han anstrengte
seg for å handle i samsvar med ro-
mersk praksis, utfra prinsippet om at
all god administrasjon skal være kon-
sekvent og derved forutsigbar.

Blant de keiserlige beslutninger er
ediktene fremhevet i artikkelens tit-
tel. Ediktene skiller seg fra de øvrige
konstitusjonene ved at de innledes
bare med keiserens navn (i nominativ)
og utsagnsverbet ‘sier’ (dicit/legei).
Ediktet har ingen snever adressat,
snarere er det motsatte tilfelle: de
gjelder enten alle, en gruppe provin-
ser eller en enkelt provins. Ediktene
bryter det dominerende bilde av kei-
seren som en reaktiv, regjerende in-
stans. De er fåtallig overlevert sam-
menlignet med de andre typene av
keiserlige beslutninger. Kildetilfan-
get er likevel ikke helt unisont i så
måte. Fra og med Caracallas regime
synes det som om ediktene forholds-
messig vinner i antall. Vi kjenner 6,
muligens 7, fra Septimius Severus’
herskertid (193-211). Caracalla (211-
217) som regjerte bare en tredel så
lenge som sin far, har etterlatt seg 5
eller 6 (Coriat 1997). Dette er ikke
noe stort poeng, men en dypere ana-
lyse av Caracallas edikter viser at de
har en storslått, blomstrende eller
forblommet formulering, tydeligvis
innrettet mot å vinne folkets gunst.

Bildet vi sitter igjen med – dvs. at
ediktene var fåtallige – kan vi på den
ene side forklare med at overleve-
ringen er et tilfeldig resultat av slump-

messig overlevering. På den andre
side bekrefter oppbygningen av de
keiserlige kansellier inntrykket av at
utstedelser av edikter var enkelthand-
linger og ikke del av den regulære
keisertidsadministrasjon.

Mens vi i moden keisertid finner
kansellier som forestår den keiserli-
ge, brevlige korrespondanse både på
latin og gresk (ab epistulis latinis/ab
epistulis graecis), bønnskrifter (a li-
bellis) og de rettslige høringene (a
cognitionibus), finner vi ingen keiser-
lig administrator med tittelen ab
edictis. Dette viser tydelig at man
innenfor den keiserlige administra-
sjon fant grunn til og behov for å
institusjonalisere behandlingen av
henvendelsene, men ikke aksjonene.
Et annet særtrekk ved ediktene, og
denne gang et positivt trekk, er at det
hørte til ediktenes vesen at de måtte
gjøres allment kjent.

Ediktene kan altså defineres som
forordninger av generell art iverksatt
av keiserne på eget initiativ. Tre
velegnede eksempler er Caracallas
Constitutio Antoniniana fra år 212,
Aleksander Severus’ ettergivelse av
aurum coronarium utstedt ved hans
tiltredelse i 222 og Diocletians pris-
edikt, edictum de maximis pretiis, fra
novemer-desember 301. I vesen er det
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keiserlige edikt forskjellig fra den
republikanske magistrats tiltredelses-
edikt som fungerte som en juridisk
programerklæring.

Ediktene ble iverksatt ved offent-
liggjøring. Ediktene ble slått opp ved
keiserens residens og senere formidlet
til de angjeldende områder. Publise-
ringen gjorde det mulig for hvem som
helst å ta sine kopier. Dette har sik-
kert vært gjort i stort omfang, og det
er ingen tilfeldighet at to av våre
gjennomløpende eksempler stammer
fra papyrusfunn, nemlig P.Giess. 40
(Constitutio Antoniniana) og P.Cairo
Maspero 67024 (Edictum de auro
coronario).

skjeden 5. juni. Til det samme edik-
tets skjebne hører det med at en opp-
hisset kristen rev det ned med det
samme det ble hengt opp.

Ved sin tiltredelse som keiser i 222
utstedte Aleksander Severus et edikt
som befridde byene i imperiet fra å
betale aurum coronarium ved hans
tronbestigelse. Ediktet avsluttes med
en karakteristisk passus: ‘magistrate-
ne i hver by skal se til at mitt edikt blir
hengt opp så offentlig som mulig,
godt synlig for dem som leser.’

Et av de best kjente edikter må
være Diocletians edictum de pretiis.
Etter romerske forhold er det et
enormt dokument. Mer en tusen va-
rer og tjenester omtales i 32 avsnitt.
På grunn av dets natur og konsekven-
ser – som vi skal se – ble det hengt opp
i alle byer og markedsplasser i det
romerske imperium. Hvor mange
som var involvert i formidlingen av
dette keiserbud er vanskelig å bereg-
ne. Denne overdådige og nødvendige
spredning har også sikret oss ediktets
tekst. Et av de mest omfattende funn
er gjort på kjøttmarkedet (macellum)
ved Zevs-helligdommen i Aizanoi i
Phrygia, Asia. Som politisk tiltak
viser ediktet både generelt og i sine
detaljer begrenset økonomisk inn-
sikt, men desto større politisk energi;
det vitner om et system som vil over-
late så lite som mulig til tilfeldighete-
ne, og vi kan vel si at det viser en
militær hjernes løsning av statens
allmenne problemer.

‘Når vi minnes krigene vi med hell
har ført, må vi være takknemlige for
en rolig verden, i det vi hviler omfav-
net av den dypeste ro, og for velsig-
nelsene til en krig som ble ført med de

I noen spesielle tilfeller kan vi
følge spredningen av et edikt fra sted
til sted. I juli 212 offentliggjorde Ca-
racalla et edikt som klargjorde enkel-
te detaljer i hans tidligere beslutning
og edikt, Constitutio Antoniniana;
dette ble kopiert av praefectus Aegypti
29. januar 213 og endelig hengt opp
i Alexandria 10. februar. Det første
ediktet som iverksatte Diocletians
store kristenforfølgelser ble hengt
opp i Nicomedia 24. februar 303;
bekjentgjørelsen i byene i Palestina
ble gjort i løpet av mars måned og en
ikke-definérbar by i Africa fikk be-
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største anstrengelser. Derfor er det
påkrevd både av den rettenkende of-
fentlige opinion og Romas verdighet
og opphøyethet som bare viker plass
for de udødelige guder, at denne fre-
den blir sikret og at den blir utsmyk-
ket på behørig vis. Det er derfor vår
oppgave, vi som ved gudenes nådige
velvilje stoppet barbarenes tidligere
herjinger ved å ødelegge dem, med de
nødvendige rettslige sikringstiltak å
vokte denne freden som er fremskaf-
fet for evigheten.

[ … ]
Hvem er så sløv og blottet for

menneskelige følelser at han ikke
merker at uforsvarlige priser sprer
seg i handel, på markedsplassene og
i byenes dagligliv, og at dette ure-
gjerlige profittbegjær ikke påvirkes av
rikelig tilbud og grøderike år? Onde
mennesker som er engasjert i handel
forsøker til og med å forutsi vind og
vær ved å iaktta stjernenes bevegel-
ser. For de kan ikke tåle at regn nærer
fruktbare åkrer og bærer bud om en
rik høst, siden de selv bare ser på godt
vær og rik avling som et personlig
tap. Disse menneskene bruker en dår-
lig høst til å spekulere i avlingstap og
sine innkjøperes tjenester, og de har
lagt seg opp formuer som strekker til
for hele nasjoner, likevel forsøker de
å skaffe seg inntekter på alle nivå og
de krever ågerrenter .

[ … ]
Vi har bestemt at det nå fastsettes

maksimalpriser for salg av varer og
tjenester. Vi har ikke fastsatt absolut-
te priser, for det anser vi ikke som
riktig, fordi noen provinser nyter av
og til godt av lave priser og tilhøren-
de velstand. Hver mann skal vite at

når retten til å kreve mer enn det
maksimale er fratatt ham, er lave
prisers velsignelse på ingen måte be-
grenset til de områder hvor varene
finnes i overflod.

Da våre forfedre allerede besluttet
at man ved innføring av en lov også
kan foreskrive en straff, siden en situa-
sjon som gagner menneskeheten sjel-
den etableres spontant, og siden er-
faringen forteller oss at frykt best
leder an i utøvelsen av plikt, er det for
oss en glede at enhver som overtrer
denne lovs bestemmelser skal straffes
med døden.’

Mitt bud(skap) er altså at kildene
forteller oss at keiseren kun sjelden
kom med bud. Man fikk vite hva
keiseren mente, men da fikk man
komme til ham.

Så gjenstår det å vurdere hva som
gjorde at den romerske administra-
sjon ble som den ble.

Betrakter man de keiserlige be-
stemmelser gjennom keisertiden, vil
man på et eller annet tidspunkt opp-
dage at korrigering og videreut-
vikling av lovverket ligger i videre-
utviklingen av det enkelte tilfelle.
Videreutviklingen av privatretten
begynner keiserne å ta ut av preto-
renes hender i det første århundre
e.Kr. Under keiser Hadrian – 120-
tallet – opphørte pretorens rettsska-
pende virksomhet; denne overtok kei-
seren og hans betrodde jurister. At
keiserens bestemmelser ble lov inne-
bar ingen oppløsning av lovverket
(selv om grinebiteren Tertullian på-
står akkurat det). Man vil også erkjen-
ne at keiserens politiske virksomhet i
Roma ikke utspant seg gjennom ab-
strakte programmer og ideer, men
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ved å gå inn i menneskenes og em-
bedsmennenes praktiske problemer
og behov slik de fremsto gjennom
borgeres og provinsboeres brev eller
bønnskrifter når de henvendte seg til
keiseren. Slik blir sentraladmini-
strasjonen kontinuerlig oppdatert;
dvs. oppdatering og problemrettethet
var systemimmanent. Under dette
system hadde keiseren all informa-
sjon på samme tid og han ble tvunget
til å reagere på alt. Så fikk han velge
selv hva som var viktig og hva som
trengte størst oppmerksomhet. Ro-
merretten var borgerrett, ius civile.
Men særlig i den østlige del var bare
en beskjeden del av den totale befolk-
ningen romerske borgere (dvs. pre-
212). Kommunikasjonen mellom
periferi (provins) og sentrum (keiser)
hadde sitt utspring i provinsene.
Henvendelsen var altså i seg selv en
anerkjennelse av det romerske styret,
og slik spredte romerretten seg på en
måte som umulig kunne ha skjedd
den motsatte vei (sentrum til peri-
feri).

en normkatalog; normkatalogen skal
dekke mest mulig og suppleres og
styres av generell lovgivning. Alt
dette bunner i det faktum at en ro-
mersk keiser i bunn og grunn ikke
kunne føre en ny politikk. Den keiser-
lige vilje strebet aldri etter et mål som
lå utenfor den gitte orden. Keiseren
forsøkte snarere å utdype og ved be-
hov gjenopprette den etablerte gode
orden. Det fremgår tydelig av ord-
bruk som vi bl.a. finner i keiserlige
edikter. Hvis utviklingen i en provins
har vært negativ, skal de opprinne-
lige forhold gjenopprettes. Ofte skal
dette skje ved hjelp av spesielle lega-
ter med tittel correctores. I den nylig
publiserte senatsbeslutningen om
Cnaeus (Calpurnius) Piso Pater heter
det at formålet med Germanicus Cae-
sars reise til det østlige Middelhav
var ‘å gjenopprette orden i de over-
sjøiske provinser’ (ll. 30-31: ad rerum
transmarinarum statum componen-
dum).

Gjennom artikkelen er det forhå-
pentligvis blitt klart at det ikke var
karakteristisk for romerske keisere å
styre ved hjelp av bud og forordnin-
ger. I så måte må tittelen sies å være
villedende og våre forventninger vil
ligge uforløste. I motsetningen mellom
en kanskje noe ureflektert forventning
og en korrigerende beskrivning frem-
trer det befriende og stimulerende i å
ha romersk administrasjon som stu-
dieobjekt. Hvis plassen hadde tillatt
det, kunne vi i større grad ha gått inn
på grunnen til at keiseren primært
kunne fungere reaktivt, og hvordan
dette skjedde i de enkelte tilfeller.
Men det kan kanskje bli emne for en
ny artikkel ......

Til dette system ligger det også at
selv de mest trivielle saker søker seg
til keiserens, dvs. loven om at rettsav-
gjørelser søker seg til jurisdiksjonens
sentrum.

Vi har lært å tenke orden og over-
siktlighet og ser forvaltning som en
innordning av borgerne i henhold til
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De forskjellige typer keiserlige
konstitusjoner:
kategori: foranledning:
epistula brev dvs. svar på brev

eller sendeferd (svært van-
lig utstedt som følge av
henvendelser fra delega-
sjoner fra byer mottatt i
keiserlig audiens);
anvendelsen begrenset
til byer, embedsmenn og
senatorer
svar utformet av keiserens
ab epistulis
latinis el. graecis

subscriptio skriftlig svar på person-
lig overlevert bønnskrift
(libellus); meget utstrakt
anvendelse;
en subscriptio måtte ko-
pieres på publikasjons-
stedet og autentiseres av
petentene;
svar utformet av keise-
rens a libellis

decretum domsavsigelse ved slut-
tens av en keiserlig, retts-
lig høring, cognitio
svar utformet av keiser-
nes a cognitionibus inter-
locutio

de plano muntlig meddelelse

edictum keiserlig befaling med ge-
nerell gyldighet

mandatum ‘tjenestepålegg’ var keise-
rens instrukser til sine em-
bedsmenn og fungerte
bare innenfor  admini-
strasjonen og klassifise-
res ikke blant de kei-
serlige konstitusjoner]
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Ovid og elegiske epistler
Om en litterær genres fødsel og dens troskap mot sitt opphav

En av de genrene som blomstrer i den latinske litteraturens gullalder er
kjærlighetselegien. Publius Ovidius Naso (43 f. Kr. – 17/18 e. Kr.) er en
fremstående representant for såvel diktartens tradisjonelle utforming som for
dens fornyelse. Det følgende er en presentasjon av dikterens mest markante
bidrag til det sistnevnte; den elegiske epistel.*

Dette er drøye påstander. Ovids
elegiske epistler har knapt noensinne
blitt tilregnet høy status. Heroides
har man tradisjonelt forstått som inn-
holdstomme retor-øvelser og eksil-
diktene som anmassende sutring,
hvis verdi for det meste har vært
knyttet til de historiske og biogra-
fiske opplysningene som man har
ment å kunne lese ut av dem. Påstan-
den om at nettopp disse verkene ut-
gjør Ovids poetiske testamente krever
derfor sin begrunnelse, en begrunnelse
det er hensiktsmessig å gi med ut-
gangspunkt i elegigenren.

Sub specie elegiae
Under elegiens synsvinkel finnes
svært interessante tilnærminger til

Den elegiske epistelens
betydning
Den elegiske epistel er alfa og omega
i Ovids forfatterskap. Ved verkene
Heroides og Tristia samt Epistulae
ex Ponto 1  omfavnes Ovids produk-
sjon i konkret forstand av elegiske
epistler i begge ender. Heltinnebreve-
ne og eksildiktningen representerer
dertil det nærmeste vi kommer Ovids
poetiske testamente. Et testamente
som, i det Ovid lar disse verkene
gripe i hverandre fra hver sin kant av
den poetiske karrieren, også omfatter
den. Slik blir de elegiske epistlene
ikke bare alfa og omega i Ovids eget
forfatterskap, men alfa og omega
også for forfatterskapets betydning i
verdens litteraturhistorie.

* Alle oversettelser fra latin er forfatterens egne.

1 Heroides ble til en gang mellom 15 f.Kr. og 1 e.Kr. og Tristia og
Epistulae ex Ponto fra 9-17 e.Kr.
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Ovids dikteriske univers. Ovid gir
nemlig ikke bare genren sin egenarte-
de utmeisling, han samtaler endog
med den. I form av en kvinneskikkel-
se lokker den ham inn i sin tjeneste
med duftende hår, henrivende ynde
og florlette svøp2 . Ovid forsøker
imidlertid å overbevise oss om at han
er ufrivilling forført. Avslutningsdik-
tet i poetens mest tradisjonelle bidrag
til den romerske kjærlighetselegien,
Amores, (1 e. Kr.)3 , åpner slik:

”Søk deg en ny diktersjel, du yndige
elskovers moder,
her står den ytterste post, æret av min
elegi;”

og diktet avsluttes med en vending
man også finner igjen i brevformen,
valete:

”Farvel elegier frie for krig og frodige
Muse, farvel.”4

For en løgn. Amores regnes som
dikterens første publikasjon, og i hele
Ovids omfattende forfatterskap er det
bare ett verk som ikke er skrevet i
elegiske vers5 . Til gjengjeld er dette
verket Metamorfosene ( 8 – 12 e. Kr.),
men selv i det verdenshistoriske epo-
set har Ovid nedlagt sekvenser av
elegisk karakter.

En slik sekvens finner sted idet
Cupido lykkes i å få den høye beskyt-
ter for menneskeslekten, drakedrepe-

ren og sivilisasjonshelten Apollon, til
å forelske seg hjelpeløst i Dafne (I,
453-567). Som en elegisk amator,
(”elsker”), legger han seg bokstave-
lig talt etter henne i fullt firsprang.
Hun flykter og forblir, inntil det siste,
en dura puella, (”en ubøyelig pike”),
også dette i en svært bokstavelig for-
stand, idet hun forvandles til et tre, et
laurbærtre. I samme stund forvandles
Apollon selv til en exclusus amator,
(”en utestengt elsker”), og slik nett-
opp elskeren ved den stengte døren
vet hans elskede er der inne, men at
han selv ikke får slippe inn, berører
guden treet og kjenner at Dafnes hjer-
te ennå slår under barken.

Ovid setter også den opphavs-
mytologiske kalenderkommentaren
Fasti (8 e. Kr.) i et forhold til elegien.
Bare hør hvordan han formulerer seg
i åpningen av boken som tradisjonelt
regnes som den andre:

”Først nå skal dere få fare, elegiske san-
ger, for storseil;
fornylig var dere smådikt, det kan jeg
huske så vel.
I kjærlighets tjeneste hadde jeg selv deres
nemhendte støtte,
dengang min første ungdom boltret seg i
deres vers.
Nå vil jeg synge om dagene merket som
hellige fester.
Hvem hadde trodd det var slik elegienes
vei skulle gå?”6

2 Amores III, 1; 7-10.
3 Datoen referer til den overleverte versjonen av Amores, også kalt den ”andre” utgaven.

Det er en utbredt oppfatning at Ovid skrev en – for oss – tapt ”førsteutgave” av Amores.
4 Quare novum vatem, tenerorum mater amorum!/ raditur hic elegis ultima meta meis; /

(...) / inbelles elegi, genialis Musa valete. (Amores  III. XV, 1-2, 19).
5 Jf. n.7.
6 Nunc primum velis, elegi, maioribus itis; / exiguum, memini, nuper eratis opus. / ipse ego

vos habui faciles in amore ministros, / cum lusit numeris prima iuventa suis. / idem sacra
cano signataque temporis fastis. / ecquis ad haec illinc crederet esse viam? (Fasti II, 3-8).
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I alle sine verk tøyer Ovid elegiens
grenser. Derfor er det selvfølgelig
ikke bare løgn at Ovid tar avskjed
med elegien i Amores. Det er også
sant. Fasti står kanskje lengst fra
Amores. Hvordan Ovid allikevel kan
insistere på at verket hører til i ele-
giens domene antydes nettopp i Amo-
res’ åpningsdikt. Cupido, som frekt
har stjålet en av Ovids verseføtter og
dermed gjort hans episke ansatser til
elegi7 , får her følgende tiltale:

”Veldet ditt, lille Cupido, er allerede for
stort,
hvorfor higer du da ambisiøst etter et
nytt?
eller er alt overalt – ditt? (...)”8

Ser man nøye etter i Ovids verk,
oppdager man snart at dette spørsmå-
let langt ifra er så retorisk som det ser
ut til her.

Omnia mutantur, nihil interit
sier Pythagoras i Metamorfosene9 .
Dette er prinsippet også for elegien
hos Ovid: ”Alt forandres, men ingen-
ting forgår”. I det foregående har jeg
forsøkt å peke på noe av den elegiske
forvandlingen som finner sted i Ovids
verker. De elegiske epistlene har jeg
ennå ikke nevnt i denne forbindelsen.
Det er imidlertid her den virkelige
metamorfosen finner sted. Paradok-

salt nok er det også her vi klarest ser
hva det er ved elegigenren som sam-
tidig består.

Den romerske kjærlighetselegien
kjennetegnes ved to vesenstrekk – den
handler om kjærlighet og ytrer seg
som klage. Klagen beror på at man er
adskilt fra den elskede, at man befin-
ner seg i den såkalte elegiske situa-
sjon. Videre ligger det et autentisk
skinn over hele genrekonseptet; dik-
tets forfatter, poeta, er også diktets
elskende jeg-person, amator. Den ut-
kårede puella er dessuten dikterens
samtidige og bor, liksom dikteren, i
Roma.

Ovid gjør det ene av vesenstrekke-
ne, kjærligheten, til enerådende tema
for læreverkene Ars Amatoria (”Els-
kovskunsten”) og Remedia Amoris
(”Kjærlighetsboten”) (2 f. Kr.–2 e.
Kr.). Klagen, som er det vi i dag
forbinder med elegi, får derimot sin
utarbeidelse i nettopp de elegiske
epistlene.

Heroides
Heroides (”Heltinnene”) er altså
Ovids første samling av dette slaget.
Dateringen er vanskelig, men verket
ble åpenbart skrevet parallelt med
forberedelsene til den såkalte annen-
utgaven av Amores (jf. n. 2). Heroides

7 Elegien er formelt definert ved at et heksameter (seksfotet vers) er etterfulgt av et
pentameter (femfotet vers) som igjen er etterfulgt av et heksameter osv.. Den minste
enheten er altså heksameter + pentameter og kalles ”det elegiske distikon”. Eposet består
utelukkende av heksametre. Det elegiske versemålet ville følgelig ha vært episk dersom
ingen hadde stjålet den siste foten i annenhvert vers.

8 sunt tibi magna, puer, nimiusque potentia regna; / cur opus adfectas, ambitiose, novum?
/ an, quod ubique, tuum est? (...) (Amores I.I, 13-15).

9 XV, 165.
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er altså, om ikke det første, så i hvert
fall noe av det aller første Ovid for-
fattet. I Ars Amatoria sier dikteren
om Heroides at ”han selv brakte frem
denne genre, ukjent for alle til da”. 10

Målt med elegiens mal byr verket
også på mangt som virkelig er nytt:

I Heroides er samtiden byttet ut
med en mytisk virkelighet og poeta-
amator er erstattet av kvinneskikkel-
ser, som i likhet med elegikeren både
skriver og elsker. Dertil kommer det
at de femten elegiene Heroides består
av, alle er formet som brev.

”Haec tua Penelope lento tibi mittit,
Ulixe;
nil mihi rescribas attinet: ipse veni.”

Slik åpner Penelope den første epis-
telen: ”Disse er ordene Penelope sen-
der deg, du sene Odyssevs,/ intet vil
det meg bry om du skriver igjen,
kom selv!” Brevformen har ikke noe
tilsvar i den tradisjonelle romerske
kjærlighetselegi, slik som de to andre
forholdene jeg nevnte har, og i He-
roides har den en helt spesiell opp-
gave. Den er selve forutsetningen for
det litterære spillet Ovid her innbyr
den tradisjonelle elegien til. Den er
prismet hvorigjennom alt forandres,
men ingenting forgår.

For hvordan kan en mannlig for-
fatter, etter elegisk modell, skrive et
verk hvor en kvinneskikkelse frem-
står som både verkets forfatterinne og
verkets elskende subjekt, med andre
ord som både poetria et amatrix? Ved
å velge en genre som gjør det mulig å

fingere et skille mellom den virkelige
opphavsmannen og den som utgis for
å være verkets forfatter. Brevgenren
gir denne muligheten, en mulighet
bare én før Ovid har sett og benyttet
seg av, i hele den greske og romerske
litteraturen, så vidt vi vet. Hvem denne
ene er, vil jeg komme tilbake til mot
slutten. Hva som er viktig på dette
punktet er imidlertid at den elegiske
fiksjonskontraktens identifisering av
elegiens elskende jeg-person som ele-
giens dikter i aller høyeste grad ivare-
tas i Heriodes. Ja, i så høy grad at
Ovid lar den siste av epistlene føres i
pennen av en virkelige poetria, nem-
lig skaldinnen Sappho fra Lesbos.

Identifiseringen er en del av genre-
konseptets påståtte autentisitet, lik-
som plasseringen i det samtidige Roma
også er det. I den tradisjonelle elegien
presenteres forelskelsen og kjærlig-
hetshistoriene som sanne og selvopp-
levde. Hvor underlig det enn kan
synes; den romerske elegien har en
dokumentarisk karakter. Det har og-
så brevet. Brevet er i utgangspunktet
ingen litterær genre. Det er et kom-
munikasjonsmiddel i det offentlige
og private livs tjeneste. I Heroides
oppstår dermed en sublim syntese,
eller paradoks om man vil, idet en
mytisk virkelighet dokumenteres gjen-
nom brev. Dette utgjør et svært for-
nøyelig trekk ved Heroides;  kvinne-
skikkelsene som stadig insisterer på
at de skriver, ofte i de umuligste
situasjoner. Et betagende eksempel

10 ”Ignotum hoc aliis, ille novavit opus” (Ars Amatoria III, 345).
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på dette står den kretiske prinsessen
Ariadne for. Hun er blitt forlatt av
Thesevs på Naxos og gjør seg stor
møye med å fortelle om hvor guds- og
menneskeforlatt øya er. Likefullt har
hun maktet å skaffe seg en vokstavle.
Denne inngår så behørig i beskrivel-
sen hun gir av seg selv mot slutten av
brevet. Thesevs har nå seilt så langt
av sted at Ariadne innser at han ikke
på noen måte lenger kan få øye på
henne. Derfor befaler hun:

”Om ikke med øynene dine, så i ditt sinn
hvor du kan, se
hvor jeg henger til klippen, herjet av
bølgenes slag
se hvordan håret er løsnet, som på de
sørgendes
og kjolen meg tynger av gråt som etter
øsende regn,

lik strå som blir utsatt for nordavinds
blåst fryser nå hele min kropp,
og vakler gjør ordet jeg risser under min
skjelvende hånd”.11

Utfordringen til leseren blir ikke å
la seg fornærme av logiske brister,
men å la seg forføre – også til det å
innrømme brevet kraft til å dokumen-
tere selv irreelle verdener og hendel-
ser. Gjør man dette, ser man også at
brevformen fungerer som garant for
en elegisk autentisitet i annen potens;
i annen potens fordi det dokumentaris-
ke preget selvfølgelig er fingert også
i den tradisjonelle elegien.

Brevformen aksentuerer også den
elegiske situasjonen i Heroides, som
vi husker er adskillelsen fra den el-
skede. Ovids heltinner er virkelig

11 nunc quoque non oculis, sed qua potes, aspice mente / haerentem scopulo, quem vaga
pulsat aqua / aspice demissos lugentis more capillos, / et tunicas lacrimis sicut ab imbre
gravis / corpus, ut impulsae segetes aquilonibus, horret, / litteraque articulo pressa
tremente labat. (Heroides X, 135-40).
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adskilte fra sine elskede, mellom dem
ligger ofte både hav og land. De kan
ikke, som Ovid selv, Properts (ca. 50
f.Kr. – 16 e.Kr.) eller Tibull (ca. 55 – 19
f.Kr.), bare gå til sin elskedes dør og
legge seg der på trammen og klynke
(og så gå hjem og skrive om det
etterpå). Det er på mange måter
tvingende nødvendig for heltinnene å
skrive brev, eller epistler, nettoppp
elegiske epistler.

Vi har nå identifisert poeta-ama-
tor-modellen, det autentiske skinnet
og den elegiske situasjonen i Heroides,
alt sammen forvandlet, men i sitt
vesen bevart. Det er her på sin plass
å komme inn på verkets hovedanlig-
gende, som jeg tidligere hevdet utgjør
ett av elegiens to vesenstrekk.

Klage
Bare for å eksemplifisere i hvilken
grad Ovid vektlegger klagen i dette
verket: queri, ”å klage”, finnes i uli-
ke former hele 41 ganger i Heroides
mot bare 10 i Amores12 . Når man
klager, klager man også til noen.
Brevgenren, med sin annonsering av
mottager og avsender, tydeliggjør
dette aspektet. Klagen ivaretas imid-
lertid ved langt mer enn den episto-
lære formen i dette verket. Det siste
brevet skrives som nevnt av Sappho
og inneholder blant annet en elegisk
poetologi.

Den historiske skaldinnen Sappho
skrev aldri elegi, så vidt vi vet – hun
var lyriker13 . Ovid er aldeles klar

over dette. Han er imidlertid også
klar over at det i skaldinnens legen-
dariske biografi finnes en historie
med et ypperlig elegisk potensiale.
Dette er historien om Phaon. Fer-
gegutten Phaon hjelper Venus over et
sund, får uimotståelig tiltreknings-
kraft som takk for turen og oppildner
Sappho med en fortærende kjærlig-
het. De tar hverandre til elskere, men
etter en stund forlater Phaon Sappho
og reiser til Sicilia. Sappho befinner
seg dermed brått i en klassisk elegisk
situasjon. Når vi møter henne i brevet
til Phaon, har hun, som poetria-ama-
trix, blitt tvunget til å ta konsekven-
sen av dette, det vil si: hun har blitt
tvunget til å legge fra seg lyren og ty
til det elegiske distikon14 . I innled-
ningen til den elegiske epistelen kom-
menterer hun denne overgangen, el-
ler metamorfosen om man vil, i form
av følgende spørsmål til Phaon:

”Mon, straks mitt ord ble beundret, skre-
vet av lærdeste hånd
samtidig kjentes igjen av dette blikk som
er ditt?
Ville du ikke ha visst hvor det slankskårne
verket mitt kom fra
dersom du ei hadde lest, ”Sappho”, for-
fatterens navn?
Kanskje du spør hvorfor versenes lengde
er ulik i vekslende takt
når jeg var dyktigst i sang fremført til
lyrenes streng:”

spør Sappho og svarer selv: ”Kjær-
lighet smerter meg dypt, og elegiske
vers er for smerte. ”Flendus amor
meus est: elegia flebile carmen”.

12 Jf.f.eks. Spoth, F. (1992), Ovids Heroides als Elegien, (Zetemata, 89), s. 30, n. 10.
13 Det verserte dog elegier under Sapphos navn; jf. f.eks. Knox, P. (1995) Ovid, Heroides,

select epistles. London, s. 280.
14 Jf. n. 7.
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Eksildiktningen
Ovid alluderer til Sapphos utsagn i
nettopp ett av eksildiktene: ”Flebilis
ut noster status est, ita flebile car-
men”. Det er seg selv han skriver om
nå: ”Slik som mitt liv er fylt opp av
smerte, er òg min elegiske sang”
(Tristia 5, 1). ”Mitt liv er fylt opp av
smerte”? Hva har skjedd?

Ovid er sendt i eksil av Agustus.
Han befinner seg i en elegisk situa-
sjon for så vidt som han er adskilt fra
Roma, samt fra sin hustru, og han
forsøker, som den elegiske poeta-
amator han fremdeles er, å blidgjøre,
om ikke akkurat en dura puella, så i
hvert fall en durus imperator. Det
siste er særlig tydelig i annen bok av
Tristia, som består av en eneste lang
elegisk epistel rettet direkte til Augus-
tus.

Det finnes mange henspillinger på
andre dikt i eksilpoesien. Ovid allu-
derer imidlertid ikke til noen av dem
i så høy grad som han gjør det til
Heroides15 . Grunnen er ikke først og
fremst de elegiske trekkene vi nylig
identifiserte ved Ovids eksil-tilværel-
se. Var det bare det, kunne han ha
nøyet seg med å henvise til andre,
mer tradisjonelt elegiske verk. Den
vesentligste forutsetningen for an-
knytningen til nettopp Heroides er
denne: Augustus sender ikke bare
Ovid i eksil, Augustus treffer Ovid
som en mytisk makt, som Juppiter

med sin slyngende tordenkile. Augus-
tus skjenker Ovid noe han aldri kun-
ne ha fått var han blitt i Roma.
Augustus skjenker Ovid en Skjebne.
Og når Augustus nå benytter sin over-
makt og gjør Ovids diktning til hans
Skjebne – for det var elskovspoesien
som var årsaken til keiserens forstø-
telse16 , benytter Ovid til gjengjeld sin
åndsmakt og gjør sin Skjebne til dikt-
ning. Bare som en påminnelse: den
første selvbiografien i vesteuropeisk
litteratur finnes i Tristia (IV, 10).

”Subjektiv myte” og ”mytisk
subjekt”
Jeg har foreløpig ikke kommet inn på
mytenes betydning i Ovids forfatter-
skap. Metamorfosene og Fasti repre-
senterer høydepunktene for behand-
lingen av mytiske fortellinger hos
Ovid, men det er i Heroides de gjør
sin debut. Selv om mytene blir tolket
som elegi i Heroides, er de likefullt
myter. Igjen; alt forandres, men in-
genting forgår. Heroides er mytisk
elegi. Jeg har før sagt at brevformen
er med på å muliggjøre denne ny-
skapningen. Det er fremdeles sant,
men det bør presiseres at dette kun
gjelder strukturelt. Innholdsmessig
virkeliggjøres den gjennom de ulike
kvinneskikkelsenes Skjebne. I utfol-
delsen av disse Skjebnene antar my-
tenes storslagne universalitet og ele-

15 Jf. Rahn, H. (1958), ”Ovids elegische Epistel”, Antike und Abendland VII, s. 105-120.
16 Ovid oppgir at det var carmen et error (Tristia II, 207), et ”dikt” og et ”feiltrinn”, som

var årsaken til at han ble sendt i eksil. Om ”feiltrinnet” har man bare kunnet spekulere,
men alt tyder på at ”diktet” var Ars Amatoria.
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giens subjektive engasjement den
samme identitet.

Symmetrien blir slående: Mens
mytiske heltinner altså omtalte seg
selv, sin Skjebne og sin mytiske virke-
lighet som om de var romerinner fra
samtidens Roma i Heroides, gir ro-
meren Ovid seg nå, ca. 35 år senere,
i kast med  å utlegge og fortolke seg
selv, sin Skjebne og sin samtidige
virkelighet som om han var en mytisk
helt. Dette er tydelig nok, selv om de
elegiske epistlene fra eksilet selvføl-
gelig utgis for å være ekte brev, bevir-
ket av historiske omstendigheter,
hvilket for øvrig har en identisk, dog
speilvendt parallell i det dokumen-
tariske preget som ligger latent i
Heroides’ mytiske fiksjon17 .

I heltinnebrevene finnes det ytterst
få par som får en lykkelig slutt på sitt
kjærlighetsforhold, men ett av dem er
Penelope og Odyssevs. I eksildikt-
ningen identifiserer Ovid seg med
mange helter: Achilles, Filoktetes og
Orfevs, men fremfor alt med Odys-
sevs18 . Og etter at Ovid har brukt
første bok avTristia på å fortelle om
sin farlige ferd over havet til Tomi,
trøster han sin kone på følgende vis:
”Hvis intet ondt din egen Odyssevs
fikk skue,/ var Penelope nok glad,
skjønt uten ære å eie.”19  Penelope er

imidlertid ikke tilstrekkelig som sam-
menligning for en så vidunderlig hus-
tru som Ovids. I et senere dikt skriver
han: ”Hvis det var deg den gamle
Homeros valgte som tema for san-
gen,/ da ville selv Penelopes rykte bli
satt etter ditt./ Fremst blant de gode
heltinner ville du da ha din plass./”
Homer hadde aldri anledning til å
synge om Ovids hustru, men det er
selvfølgelig ikke så farlig. Etter noen
linjer hvor Ovid utmaler konens
fortrinnlige vesen, avslutter han nem-
lig diktet slik: ”For alt min sangkunst
formår og kan makte/ skal du allike-
vel leve evig i diktene mine.”20   Ovid
kroner altså sitt poetiske testamente
ikke bare som en helt lik Odyssevs,
han gjør det som en Homer.

Tilbake til gullalderen
I Heroides og eksilpoesien tøyes dikt-
ningens muligheter i hittil uante ret-
ninger; adskilte kontinenter forenes,
mytene erobres for kjærlighetsele-
gien og for mytene; individets Skjeb-
ne. I resten av den vesteuropeiske
litteraturhistorien kan man følgelig
ikke finne noen vei hvor Ovid ikke –
i en eller annen forstand – alt har satt
sin fot. Selv om Ovid er alene om å
skape hva vi for korthets skyld kan

17 I iveren etter å se på eksildiktningen som fiksjon har det til og med vært antydet at hele
eksilet kan være fingert i det litterære spillets tjeneste. Jf. Holzberg, N. (1997) Ovid,
Dichter und Werk. München, s. 181.

18 Jf. Fränkel, H. (1945) Ovid, a poet between two worlds (Sather classical lectures, vol.
18), s.233 n.12.

19 si nihil infesti durus vidisset Ulixes / Penelope, felix sed sine laude fores (Tristia V.V, 51-2).
20 tu si Maeonium vatem sortita fuisses, / Penelopes esset fama secunda tuae; / prima locum

sanctas heroidas inter haberes, / (...) / quantumcumque tamen praeconia nostra valebunt,
/ carminibus vives tempus in omne meis (Tristia I.VI, 21-22, 33, 35-36).
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kalle den elegiske epistel, som omfat-
ter alt hva jeg har forsøkt å skissere
her, og mere til, opererer han ikke i
noe vakuum. Han opererer snarere,
som nevnt innledningsvis, i den latin-
ske litteraturens gullalder. Det var
Properts som skrev den første elegiske
epistel, Arethusas elegi til Lycotas,
hennes ektemann i felten,  i sin fjerde
bok. Elegien har vært avgjørende
som inspirasjonskilde for Ovids He-
roides.

Og ingen, ikke en gang Ovid,
skrev så mye om seg selv som Horats
(65 – 8 f.Kr.). Vi har nå gjenoppfris-
ket med hvilken ømhet og troskap
Ovid omtaler sin hustru. Dersom vi
først sammenligner dette med måten

Horats’ caelebs, den virkelig ”evige
ungkar”, gjerne vil ha oss til å tro at
han omgikkes kvinner på, og dernest
tar inn over oss at det var Ovid som
ble sendt i eksil, ikke Horats, får vi
kanskje, mer enn noe annet, et glimt
av Augustus’ vilkårsløse tyrannka-
rakter. De bidro jo begge to, både
Horats og Ovid, med keiserhyllest og
elskovsdikt, men den ene fikk altså
sitte under Augustus’ sabinske vinge,
frelst ved et hell fra arboris ictus (”det
fallende treet”), mens den annen fikk
ligge forfrossen i barbariske egner,
rammet til døden av Juppiters lyn.

Thea Selliaas Thorsen

Klassisk Forum ønsker sine lesere en riktig god sommer!
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Papyrusbrev fra sanden i Egypt
Det er ikke fordi folk skrev mer eller bedre i Egypt enn andre steder at vi har
valgt brev derfra som tema for dette innlegget, men fordi det er i Egypt vi i
større omfang kan finne brev fra antikken. Lokale forhold oppetter Nildalen
gjorde at henslengte papyrusbiter ikke råtnet bort og derfor ble bevart inntil
de begynte å dukke frem av gjødselhaugene i nyere tid. De fleste brevene vi
skal se på i dag er skrevet på gresk – men så kan man spørre seg, hvorfor gresk
– i Egypt? Jo, gresk var administrasjonsspråk i Egypt fra 332 f.Kr., da
Aleksander den store erobret landet, gjennom romertiden og helt frem til annen
halvdel av det første årtusen etter Kristus, da arabisk gradvis avløste gresk.

Først noen ord om de praktiske
 detaljene ved brevskriving og
 forsendelse. Selv om folk også

skrev på vokstavler og potteskår, så-
kalte ostraka, så var det papyrus som
dominerte som skrivemateriale. Hvis
man selv kunne eller ville skrive,
kunne man gjøre det, hvis ikke, kun-
ne man oppsøke en av de mange
profesjonelle skriverne – det satt en
slik på hvert gatehjørne – og hjelpe
seg med ham. Når brevet var skrevet,
rev en gjerne av en papyrusfiber,
rullet papyren sammen og bandt fibe-
ren rundt. Dette kunne en så forsegle
med en klump leire og et trykk av
signetringen. Når det gjelder forsen-
delsen, ble ikke privatpost befordret
av de postsystemer som fantes, så her
måtte en hjelpe seg med venner og
kjente som var på reisefot.

Hva skrev så folk om dengang?
Når en leser seg gjennom en del av
disse brevene, ser en at de overveien-

de dreier seg om praktiske ting – hus
skal settes istand, øl selges og hvete
kjøpes, de byr til fest og forbereder
bryllup, anbefaler venner og kjente
til andre venner og kjente. Det dreier
seg altså om forretningsbrev og brev
hvor en ordner praktiske forhold i
dagliglivet. Hvis en leter etter kjær-
lighetsbrev og personlige betroelser,
vil en kanskje bli skuffet når en bare
møter bestillinger av korn og rappor-
ter om istandsettelse av vannhjul og
sjadufer. En må altså justere forvent-
ningsnivået en smule. Men brevene
gir oss verdifulle innblikk i daglig-
livet. Her er en smakebit på hva en
kan møte:

”Til min herre Theon, hilsener fra
Hebdomos. Jeg har til din etterret-
ning sendt deg en rapport om de
daglige utgifter. Om du kan, min
herre, send meg penger til arbeidet
som pågår her – jordtransport og
annet arbeid. Når det gjelder innsam-
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lingen av vinen som du skrev meg
om, kan jeg ikke se at jeg kan lastes.
Når det gjelder båten, repareres den
slik at jeg kan få transportert vinen til
Silenos. Send meg naglene til rennene
og en krukke gummi til maskindele-
ne. Dette vil sørge for at de ikke vil gå
istykker på grunn av dårlig vedlike-
hold. Flodhestene har ikke ødelagt
noenting. Hvis de skulle være til bry,
så skal jeg ta meg av dem. Og når det
gjelder åkrene, om du kommer, med
Guds hjelp, vil du få vite hvordan det
er med dem. Jeg ber om at du er frisk
og rask, min herre. Detaljene i rap-
porten vil gå frem av regnskapene.”1

Selv et sendebrev kan være ganske
så livaktig. Her er et eksempel fra
Oslosamlingen, datert 23. august år 1:

”Dionysios til sin kjæreste Theon,
største hilsener og ønske om helse. Da
du minte meg på å kjøpe fisk, ba jeg
en venn av meg om å kjøpe seksti
grisefisk for en drakhme. Han gav dem
til ham som kom fra deg. Men selv
kjøpte han 30 fisk for en drakhme.
Også en kurv gav jeg ham. Pass på så
han ikke lurer deg, slik han vanligvis
gjør når det gjelder å handle. Da han
selv handlet, fikk han bare tredve
fisk, og seksti til deg. Og send meg
fem skjepper med bønner istedenfor
linser. Og forresten, pass på deg selv
så du har det bra. Hils alle dine, og
Herakles sønn av Petalos. Ha det bra.
I Keiserens 30. år, 30. Mesore. Og
kurven, send meg den – men ikke med
Andrus!”2

Vi kan også se i brevene hvordan
store og små forretninger blandes –
dette er ikke uvanlig, men kan kan-
skje fortone seg litt komisk i våre
ører:

”Sarapion hilser sine brødre Ptole-
maios og Apollonios. Hvis dere har
det bra, har også jeg det bra. Jeg har
inngått avtale med datteren til Hés-
peros, og kommer til å ekte henne i
måneden Mesoré. Send meg halv-
annen liter olje, er du snill. Jeg har
skrevet til deg så du skal få vite. Ha
det bra. År 28, 21. Epeif. (i margen)
Kom på dagen, Apollonios.”3

Vi ser nå at brevene var praktisk
motivert: ordne ting og forvisse seg
om at mottaker hadde det bra, samt å
sørge for at mottaker skjønte at en
selv hadde det bra. Videre ser vi at de
papyrusbrevene som vi gjerne klassi-
fiserer som private, ikke er private i
vår betydning av ordet – at de skulle
begrense seg til en intim, hjemlig
kontekst. De er private i den forstand
at de ikke er sendt eller mottatt av
offentlige organer. Og, ved forret-
ningstransaksjoner mellom privat-
folk brukes ofte de samme fraser som
i privatbrev i vår betydning av ordet,
ja selv et gjeldsbrev rammes inn
av hilsener og kan avsluttes med et
§DDTF@, ”farvel”.

Dette leder oss over til de mer
formelle forhold ved brevene. Vi skal
nå se på et par slike trekk ved brevsti-
len. Under lesningen av antikke for-
retningsbrev vil en kanskje synes at

1 POxy 1220 (= SelPap 139). [3. årh. e. Kr.]
2 Eller ’send meg den, med Andrus!’. POslo 47. [23/8 år 1]
3 PPar 43 (= UPZ 66 = SelPap 99) [15. juli 154 f. Kr.]
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forretningspartnere interesserer seg
påfallende for hverandres helse – et
brev kan for eksempel begynne slik:
”Hierokles hilser Zenon. Om du er i
form, ville det være fint. Også jeg er
frisk.”4  Og så kommer Hierokles inn
på det som er hans egentlige anlig-
gende – å få Zenon til å sende ham
saker han trenger til en ung atlet han
trener. Dette motivet, ønske om hel-
se, går igjen og igjen i mange varian-
ter: ”Jeg håper du er frisk”, ”jeg
håper fremfor alt at du er frisk og
rask”, ”hvis du har det bra har også
jeg det bra”, og så videre. Dessuten
avsluttes brevene gjerne med et: ”Jeg
håper fremfor alt at du har det bra”.
Denne såkalte ”helseformelen” og
beslektede fraser er nærmest obliga-
toriske, de er en så fast del av antikk
brevstil at vi må regne med at de
fantes i antikke håndbøker i brevskri-
ving som sirkulerte5 , eller at man
hadde noenlunde enhetlige pensa i
brevskriving i skolene. Helseforme-
len var en del av et mer generelt
motiv – velvillighet – avsender skulle
vise seg velvillig stemt overfor mot-
taker.

Et annet hovedmotiv i papyrus-
brevene er ideen om at brevpartneren
eller en selv, brevskriveren, er tilste-
de i og med brevet. En måte å uttryk-
ke dette på er å fremstille brevpartne-
ren eller en selv som tilstede ved sin
håndskrift, som ofte bare kalles Pg\D,
’hånd’. En forholder seg så til hånd-
skriften som en ville forholde seg til

personen – kysser den, tilber den osv.
Et godt eksempel på dette motivet,
er følgende brev fra det annet århund-
re etter Kristus. På denne tiden var
Egypt under romersk styre, og avsen-
deren av vårt brev var stasjonert ved
flåtebasen i Miseno like ved Napoli i
Syditalia, hvorfra han skriver hjem
til sin far i Filadelfia i Egypt. I brevet
takker han også guden Serapis for
hjelp, han forteller om det nye navnet
han fikk som romersk soldat, og han
overbringer hilsener. Her er brevet:

”Apion til Epimakhos, sin far og
herre, mange hilsener. Fremfor alt
håper jeg du er frisk og alltid har det
bra og er lykkelig sammen med min
søster og hennes datter og min bror.
Jeg takker vår herre Serapis for at han
raskt reddet meg da jeg var i havs-
nød. Da jeg kom til Miseno, fikk jeg
tre gullstykker som reisepenger av
keiseren. Og det er bra med meg. Så
jeg spør deg, min herre far, skriv meg
et brev, for det første om hvordan du
har det, for det andre om søsknene
mine, for det tredje vil jeg falle på kne
fremfor din hånd, fordi du oppdro
meg så godt, og derfor håper jeg å
avansere raskt, om gudene vil. Hils
Kapiton så mye, og søsknene mine og
Serenilla og vennene mine. Jeg har
sendt deg et bilde av meg med Eukte-
mon. Mitt navn er Antonius Maxi-
mus, kompaniet mitt er Athenonike.
Jeg ber for din helse … Serenus sønn
av Agathodaimon hilser deg og Tur-
bo sønn av Gallonios … ”6

4 PCairoZen 59060 (= SelPap 88. [257 f. Kr.]
5 Se Demetrios, Formae epistolicae; Libanius, Characteres epistolici; PPar 63; PBon 5.
6 BGU 423 = SelPap 112. [2. årh. e. Kr.]
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For å vise hvor utbredt dette mo-
tivet var, at en er tilstede i kraft av
sin håndskrift, kan vi sitere noen
velkjente linjer fra komedien Pseudo-
lus ’Løgnhalsen’, av den romerske
forfatteren Plautus. Pseudolus sier til
sin elskovssyke venn Calidorus: ”Jeg
kan se venninna di, Calidorus”. ”Her-
regud, hvor er’a?”, utbryter Calidorus.
Da svarer Pseudolus: ”Her er’a, ut-
strakt på skrivetavla. Hu sover i vok-
sen.”7

En genre vi vil kjenne godt igjen er
anbefalingsbrevet. Da som nå følte
en behov for referanser – en person på
reise, på leting etter arbeid eller med

andre behov, får med seg en anbefa-
ling fra en bekjent. Typisk er at adres-
saten, en bekjent av brevskriveren,
bes om å forholde seg til den anbefal-
te som om den anbefalte var brev-
skriveren selv. Et annet trekk ved
anbefalelsesbrevet er at den anbefalte
skal gi tilbakemelding til brevskrive-
ren om at adressaten tok ham godt
imot. Vi har et godt eksempel på
denne brevgenren i dette anbefalings-
brevet fra det annet eller tredje år-
hundre etter Kristus:

”Diogenes hilser sin bror Pythago-
ras. Vit at Theon, den usedvanlige
mannen som overrekker deg dette

P.Osl.55.

7 Plautus, Pseudolus I 35-36.
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brevet, er en fortrolig av meg og har
et broderlig forhold til meg. Det ville
være fint, kjære bror, om du kunne ta
ham i mot som om han var meg. Sett
istand et rom så godt du kan og gi
ham det, så han kan vitne for meg om
ditt sinnelag.”8

Legg merke til at Diogenes kaller
Pythagoras ’bror’. Her er det godt
mulig at de faktisk ér brødre, men i
andre tilfeller, hvor vi har bevart så
mye av en families korrespondanse at
vi har oversikt over familieforholde-
ne, ser vi at ’bror’ eller ’søster’ kan
brukes om fortrolige en ikke nødven-
digvis er i familie med.

Vi skal se på enda et anbefalings-
brev. Til forskjell fra de øvrige bre-
vene vi har plukket ut, er dette forfat-
tet på latin. Latin ble aldri så utbredt
som gresk i Egypt, ihvertfall ikke
oppetter Nildalen, hvor papyrene
hovedsakelig er funnet. Sannsynlig-
vis skrev man mer latin i Aleksandria
og ellers i Nildeltaet, men der var det
altfor fuktig til at organisk materiale
som papyrus kunne bli bevart. Brevet
vi skal se på er fra en beneficiarius,
en stabsunderoffiser i den romerske
hæren, og er stilet til en militærtri-
bun:

”Til Julius Domitius, militærtri-
bun for legionen, fra Aurelius Ar-
khélaos, hilsener. Jeg har allerede
tidligere anbefalt min venn Theon,
og nå igjen, herre, ber jeg om at du
betrakter ham som om han var meg.
Han er virkelig slik at du vil føle for

ham. For han har forlatt sine egne, sin
eiendom og sine forretninger og har
fulgt meg, og i alt har han sørget for
min sikkerhet. Derfor ber jeg deg om
å gi ham adgang til deg. Og han kan
fortelle deg alt… ” Her følger ti linjer
hvor nesten all skriften er borte, på én
av linjene kan vi lese ”jeg var glad i
mannen”, men teksten blir ikke lese-
lig igjen før mot slutten av brevet.
Her ønsker avsenderen tribunen og
hans slekt lykke, og avslutter: ”Ha
dette brevet fremfor dine øyne, herre,
og forestill deg at jeg snakker med
deg. Farvel.”9  Foruten motivet i be-
gynnelsen som vi kjenner igjen fra det
forrige anbefalingsbrevet, at motta-
ger skulle betrakte den anbefalte slik
han ville betrakte brevskriveren, ser
vi mot slutten av brevet også det
kjente tilstedeværelsesmotivet : av-
sender fremstilles tilstede som sam-
talepartner.

La oss vende oss til familiebrevene
og tiltaleformene bror og søster. Un-
der lesningen vil en kanskje stusse
over at folk som påviselig er gift, kan
tiltale hverandre som ’bror’ og ’søs-
ter’. I mange tilfelle er det faktisk
mulig at de er søsken, siden søsken-
ekte forekom i Egypt. Dette var van-
lig i faraos familie i eldre tid, og det var
en skikk som de gresk-makedonske
herskerne overtok. Allerede den an-
dre i rekken av disse herskerne, Ptole-
maios II Filadelfos, giftet seg med sin
søster. Han bar da også tilnavnet
Filadelfos, ’søskenkjær’. Hvis man

8 POslo 55. [2. el. 3. årh. e. Kr.]
9 POxy 32 (=SelPap 122) [2. årh. e. Kr.]
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ser praktisk på det, sørget man ved
søskenekte for å holde eiendommene
samlet i familien, ettersom en da
sparte medgiften. Her skriver Hilari-
on til sin kone Alis:

”Hilarion til sin søster Alis, mange
hilsener – likeledes til Berús og Apol-
lonarion. Vit at vi fremdeles er i
Aleksandria. Ikke vær redd. Hvis de
andre virkelig drar hjem, forblir jeg i
Aleksandria. Jeg ber og bønnfaller
deg, sørg for barnet, og så snart vi
får lønn, sender jeg den opp til deg.
I tilfelle du skulle føde – hvis det blir
en gutt, la ham være, blir det ei jente,
sett henne ut. Du ba Afrodisias si til
meg: ”Glem meg ikke.” Hvordan
skulle jeg kunne glemme deg? Så
jeg ber deg om ikke å være engstelig.
I Keiserens 29. år, 23. Payni. Gi til
Alis, fra Hilarion.”10

i så måte: en liten gutt, Theon, skri-
ver til sin far som også heter Theon.
Faren har begått den feil ikke å ta
med seg sønnen til Aleksandria, stor-
byen ved Nilens munning. Sannsyn-
ligvis bodde familien et godt stykke
oppetter Nilen, og lille Theon skyn-
der seg å skrive dette brevet så det
kanskje kan nå faren ved første sta-
sjon på reisen:

”Theon hilser sin far Theon. Du
har sannelig oppført deg bra! Du tok
meg ikke med deg til byen. Hvis du
ikke tar meg med deg til Aleksandria,
vil jeg ikke skrive brev til deg, ikke
snakke med deg, ikke hilse deg. Når
du drar til Aleksandria, vil jeg ikke ta
hånden din eller hilse på deg senere.
Hvis du ikke tar meg med, kommer
dette til å skje. Og moren min sa til
Arkhelaos: ”Gutten gjør meg nervøs,
få ham vekk!” Du har sannelig opp-
ført deg bra! Du sendte meg store
gaver – erter! De førte oss bak lyset
på den dagen, 12., da du reiste. Så
send bud på meg, jeg ber deg. Hvis du
ikke sender bud på meg, vil jeg ikke
spise og ikke drikke. Vel. Jeg håper
du har det bra. (adressert:) Til Theon
fra hans sønn Lilletheon.”11

Det foregående skulle vel gi et
inntrykk av brevstilen i hellenistisk
og romersk tid. Etter som århundrene
går, endrer denne seg. Utover i bysan-
tinsk tid, fra 4. århundre etter Kristus,
tar en i bruk tallrike abstrakte om-
skrivninger, og høflighetsfrasene blir
både mange og lange, selv når det

10 POxy 744 (= SelPap 105) [år 1]
11 POxy I 119 (= Hengstl 82) [2. el. 3. årh. e. Kr.]

Når man leser slike brev, kommer
man nesten litt for tett innpå folk. Av
og til kommer en over virkelig per-
sonlige brev. Her er en av klassikerne
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gjelder et lite, dagligdags gjøremål
som å sende litt grønnsaker. Denne
lille noten fra en bysantinsk eien-
domsmegler får tale for seg:

”Til min herre, berømt i alt, verdig
all ære, min ekte bror Teodor, forval-
ter, fra Viktor, eiendomsmegler med
Guds hjelp. Vil Deres ekte broderlig-
het sende meg dag for dag asparges,
siden grønnsakene her er både råtne
og ekle? Kunne din ekte broderlighet
gjøre dette?”12

Vi nevnte innledningsvis at det er
langt mellom kjærlighetsbrevene –
men følelsesladete brev finnes, om
enn i sparsomt antall. I det følgende
brevet skriver Serenos til sin kvinne
Isidora. Han nevner i brevet at han
bønnfaller Thoeris, som var en egyp-
tisk gudinne i skikkelse av en flodhest
– og han nevner to datoer: 12. Faofi,
9. oktober, og 12. Hathyr – 8. novem-
ber, altså én måned fra hverandre.
Mot slutten av brevet får vi vite litt
om en historie hvor en tredjeperson,
Kolobos, er involvert. Situasjonen er
litt uklar, og det er klart at vår brev-
skriver Serenos er i følelsenes vold.

12 POxy 1849 (= SelPap 169) [6./7. årh. e. Kr.]
13 POxy 528 (= SelPap 125 = Hengstl 88) [2. årh. e. Kr.]

”Serenos til Isidora, søster og Frue,
største hilsener. Fremfor alt ber jeg
om at du er frisk og hver dag og kveld
ber jeg for deg fremfor Thoeris som
elsker deg. Jeg vil at du skal vite, at
helt siden du dro har jeg vært i sorg,
jeg gråter om natten og klager om
dagen. Siden jeg badet med deg 12.
Faofi, har jeg ikke badet, og ikke
salvet meg før 12. Hathyr, og du har
sendt meg brev som kan røre en sten
– slik har dine ord beveget meg.
Straks skrev jeg deg tilbake og leverte
brevet på den tolvte, forseglet sam-
men med brevene dine. På den ene
side sier og skriver du at Kolobos har
gjort deg til ei hore. Men han sa til
meg at du, min kone, hadde gitt ham
beskjed om at jeg selv skulle ha solgt
lenken og ha sendt deg til båten. Sier
du slike ting for at man ikke skal stole
på meg når det gjelder båtlasten? Se
hvor mange ganger jeg har sendt bud
på deg! La meg få vite om du kommer
eller ei! Til Isidora fra Serenos.”13

Pål Tidemandsen
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Minneord
om

Inger Melsen Ekrem
(29.4.1938 – 4.3.2000)

Innenfor mindre enn et decennium
 publiserte hun to omfangsrike ar-
 beider (om Halvard Gunnarssøn)

og en mindre bok (om Historia Nor-
wegie); hun fullførte en stor kom-
mentert utgivelse (Historia Norwe-
gie), skrev et større antall artikler og
bokbidrag på norsk, tysk og engelsk;
hun redigerte to faglige bøker meget
samvittighetsfullt og gjorde omfat-
tende studier til en utgave av Passio
Olavi. Da har vi ikke nevnt store og
krevende arrangementer som hun år-
våkent forestod fra start til mål. In-
gen som kjente Inger Ekrem i 90-
årene og så hennes vekst og utfoldelse
vil gjerne diskutere en aldersgrense
for stipendiater.

I 1983 tok Inger examen philo-
sophicum for å bygge ut sin danske
lærerskoleutdanning. Da kunne hun
alt se tilbake på et over tyveårig
mangesidig pedagogisk virke i dansk

Kan man begynne studiene fra noe nær scratch etter fylte 46 – og så være en
ansett latinist i nordisk og internasjonal sammenheng etter femten år? Fra
Inger Ekrem tok latin hovedfag til hun ble alvorlig syk, gikk det faktisk bare
ni år.

og norsk skole på de fleste alders-
trinn. Året etter, høsten 1984, frisket
hun med letthet opp sine gode arti-
umskunnskaper i latin fra Hjørring
Gymnasium. Så fulgte skritt for
skritt, og med overbevisende resulta-
ter, påbygninger av latinen i 85 og
våren 86; semesteremnet i gresk vå-
ren 86 viste at latin hovedfag var
målet. Hun ble borte fra instituttet i
ett år for å ta EDB for humanister. Jeg
tror det året styrket hennes ønske om
å vende tilbake til latinen. Inger var
selvstendig og modig. Det var årevis
siden noen hadde gått foran henne til
det høyeste trinn i latinstudiet. Da
hun vel var igang, kom hun selv til å
vise vei for andre.

En interessant konstellasjon opp-
stod da hun skulle begynne på hoved-
fagsstudiet: Det igangsatte og ambi-
siøse nordiske nylatinprosjekt trengte
å synliggjøre og styrke den norske
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deltagelse. Ingen lett ting. For dem
som husker tiden rundt midten av
åttiårene, var det i ferd med å oppstå
et øde hvor både keiser- og konge-
makt snart ville tape sin rett om
ingenting skjedde på rekrutteringssi-
den. Da dukket det altså i første
omgang midler opp; det var blant
annet forutsatt i nylatinprosjektet at
en vitenskapelig assistent skulle fore-
stå en mer detaljert registrering av
vårt eget lands materiale. Men hvor
var personen? Den tilbakevendende
Inger ble redningen. ”Kunne hun ten-
ke seg å tre inn?” Svaret var ja, men
hun understreket samtidig at hun ikke

hadde noen legning for, enn si noen
ambisjon i retning av forskning; det
var jo pedagog hun var. Og vi på vår
side forsikret at det trengtes da heller
ikke forskerambisjoner for det arbei-
de hun skulle ta seg av.

Da det kom til stykket, var det
ingen fare hverken med assistent-
arbeidet eller med den forskningsinn-
sats som fulgte i kjølvannet av dette.
Den påbegynte nylatinregistrant – i
praksis et kortkartotek – ble videre-
ført, og den langt mer krevende data-
registrering fulgte den nordiske takt.
Kopier av tekstene ble samlet inn.
Den norske del begynte for alvor å ta

Foto: Aftenposten.
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form. Da det nordiske fellesprosjekt
var til ende på begynnelsen av nitti-
tallet – og dermed også den norske
del av det –, var vårt materiale ført
frem til 1650 og omfattet ca. 170
numre. Det var typisk for Inger at
hun følte et ansvar for registreringen
lenge etter at midlene til arbeidet var
slutt. Hun snakket ofte om behovet
for en enda sterkere og mer kon-
sentrert videreføring. I 1998 opp-
summerte hun status i en meget
opplysende og perspektivrik artikkel
i Symbolae Osloenses med den håpe-
fullt langsiktige tittel ”Norwegian
Neo-Latin Material 1598-1898.” Da
antydet jeg for henne at hun burde
lage et eget prosjekt rundt sluttførin-
gen og presentere en plan for
Antikkprogrammet under Norges
Forskningsråd. Ingers plan kan trygt
gjelde som mønstergyldig slik den
bygget på realistiske og klare over-
slag. Med cand. philol. Amund Bør-
dal, Bergen, som assistent fulgte hun
arbeidet til døren forleden sommer.
Dermed har Norge som det eneste
nordiske land en fullstendig og detal-
jert oversikt over eget materiale
innen den nordiske database (http://
www.uib.no/neolatin).

Jeg tror forklaringen på Ingers ut-
vikling som nylatinforsker bunnet i at
hun fra første stund fant et stoff som
appellerte i rikt monn til pedagogen
i henne. Oslohumanismen i reforma-
sjonsårhundret kom fra 1987 til å stå
sentralt i den norske del av nylatin-
prosjektet. Dermed var i utpreget
grad lyset rettet mot skolens tarv og
rolle i det nyreformerte Norge. Bis-
kop (dengang ’superintendent’) Jens
Nilssøn (1538-1600), den sentrale

skikkelsen i miljøet, pendlet under
hele sin livsgjerning mellom to an-
svarsområder: den lille, men umiste-
lige utdannelsesfaktor, Schola Oslo-
ensis, og den befolkning hvis frelse
avhang av de utdannede presters vir-
ke, dvs. hele det enorme bispedømme
som han visiterte i måneder av gan-
gen. Især ble Inger fengslet av Biskop
Jens’ mangeårige støtte, Halvard
Gunnarssøn (ca. 1550 – 1608). Hva
drev den klerikale skolemann, lærd
magister fra tyske universiteter, til å
skrive tusenvis av latinske vers om
verdens og om Norges historie? I sin
hovedoppgave undersøkte hun Hal-
vards Chronicon Regum Norvegiae
(Norges kongekrønike), bygget på
Mats Størssøns Snorre-epitome; hen-
nes mål var å plassere verket i forhold
til samtidens historieoppfatning og
historieskrivning. Vel et år senere
hadde Inger forvandlet hovedopp-
gaven til den prydelige utgaven
Halvard Gunnarssøn: Norges konge-
krønike (Universitetsforlaget 1992,
326 sider). Det skal sies til HF-fakul-
tetets ros at det kjente sin besøkelses-
tid og belønnet Ingers innsats med en
stipendiatstilling. Samme attest kan
gis når det gjaldt å finne praktikable
overgangsordninger for Inger i be-
traktning av all den usikkerhet som
midlertidige engasjementer og åre-
målsansettelser innebærer.

Etter sitt hovedfag fikk Inger
hendene fulle med å behandle Norges
del i neolatiniteten i A History of
Nordic Neo-Latin Literature, et verk
lederen for det nordiske nylatinpro-
sjekt, Minna Skafte Jensen, med rette
mente burde krone det nordiske fel-
lesarbeide. Inger fikk her den vanske-
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lige oppgave å gi den norske latinitet,
som i utgangspunktet ikke var særlig
imponerende, en synlig plass i bildet.
Takket være stor imøtekommenhet
når det gjaldt sidetall, kom Norge
godt fra det. Mens man ellers i flere
sammenhenger må konstatere enkel-
te lakuner, har Inger så vidt jeg kan
se, fått med alt av betydning.

Det var naturlig at Inger viderefør-
te studiet av Halvard Gunnarssøn.
Hans versifisering av Carions ver-
denshistorie stod som en langt større
utfordring enn hans norske krønike.
Som veileder var jeg betenkt både
over omfanget og over problemene
med avgrensningen. Den beste ga-
ranti mot havari var å sikre tekst,
oversettelse og kommentar en sentral
plass i arbeidet. Inger fikk god bruk
for sin grundighet og samvittighets-
fullhet. Gang på gang gikk hun gjen-
nom teksten og fant for hver gang mer
og mer rede i den, dens kilder og
tolkningsproblemer. Men en krise
kom allikevel og ganske annerledes
enn noen kunne ha tenkt seg. Jeg
husker godt den dagen da hun på
samme tid stolt og litt skremt fortalte
at hun hadde funnet Halvards hoved-
kilde. Det var Melanchthon-eleven
Sebastian Pichselius hun hadde opp-
daget; selv tyske 1500-tallseksperter
hadde bare vag peiling på denne
skikkelsen. Det vanskelige ved saken
var at det viste seg at den gode Hal-
vard hadde forsynt seg til dels grovt
av Pichselius’ versifiseringer. Åpen
og meddelsom som Inger var, la hun
snart frem sine funn i Seminarium
Latinum Osloense (februar 1996).
I samme grad som Halvard kom noe
redusert fra det når det gjaldt forfat-

terstatus, ble han også noe mer men-
neskelig. Det var også noe tidstypisk
over denne plagieringen. Inger trakk
på beundringsverdig måte det hele
trygt i land, og som en av de få hittil
leverte hun sitt store arbeide inn til
doktorgradsbedømmelse innen sti-
pendtidens utløp i april 96. Avhand-
lingen foreligger nå som bind 31 i
Universitetet i Oslos Acta Humanio-
ra-serie, 610 sider (Historieskrivning
og -undervisning på latin i Oslo om-
kring år 1600. Halvard Gunnarssøns
Philippiske Carionkrønike Rostock
1596. Med innledning, oversettelse
og kommentar). Den kommenterte
tekstutgaven omfatter den første del
av Carion-krøniken fra 1596 og om-
fatter tiden fra verdens skapelse til
Jesu fødsel (850 verslinjer). Annen
del, som ble trykket i 1601 og som
inneholder verdenshistorien fra Cae-
sar til Rudolf II (1552-1612), valgte
hun å legge ved sin doktoravhandling
som en selvstendig appendiks (2516
v.). Det lot seg ikke gjøre å kommen-
tere fortsettelsen like grundig som
første del enda hun tok fullt hensyn til
begge utgivelser i undersøkelsen for
øvrig. I den ideelle av alle verdener
kunne hun ha ønsket å komme ut med
en noe slanket tysk utgave av av-
handlingen. Men å bli stående på
stedet marsj i lang tid tiltalte ikke en
natur som hennes. I en rekke interna-
sjonale artikler gjorde hun imidlertid
sine kunnskaper og resultater om
Oslo-humanismen kjent for den inter-
nasjonale forskning. Spesielt marker-
te hun seg ved Melanchthon-semina-
ret i Wittenberg våren 1993 og ved
det internasjonale ’humanisme –
skole’– symposium i Oslo samme
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høst, et arrangement Inger var både
medarrangør og vertinne for slik få
kunne gjøre henne det etter. I tillegg
gjorde hun en betydelig innsats i redi-
geringen av aktene, boken Reforma-
tion and Latin Literature in Northern
Europe (Scandinavian University
Press, 1996). Det var også en god
løsning at hun til slutt publiserte en
lengre oppsummerende artikkel om
sine forskninger i Symbolae Osloen-
ses (73, 1998, 168-187). Her anlegger
hun det vide utsyn og betrakter Hal-
vards verdenshistorie ut fra resep-
sjonssynsvinkelen. En siste inter-
nasjonal frukt av doktoravhandlin-
gen var konferansebidraget ”Die
Imitatio dänischer und deutscher zeit-
genössischer Humanisten am Bei-
spiel eines norwegischen Lektors um
das Jahr 1600” som hun holdt ved et
humanismesymposium i Kiel høsten
1998. I skrivende stund kan jeg ikke
si hvor nært forestående utgivelsen er.

Inger fikk mange kontakter gjen-
nom sitt arbeide. Overalt vant hun
ledende forskeres respekt og i mange
tilfeller kollegialt vennskap. Det lå
ingen liten anerkjennelse i det faktum
at hun fikk seg overdratt oppgaven å
skrive om Sebastian Pichselius for
det store tyske biografiske leksikon,
Neue Deutsche Biographie.

Etter disputasen åpnet det seg ikke
noen snarlig utsikt til stilling, men
snart var et nytt forskningsprosjekt
under oppseiling, en kommentert ny-
utgave av de latinske kildeskrifter til
norsk middelalderhistorie, ledet av
Lars Boje Mortensen i Bergen. Inger
ble postdok-stipendiat og en av fire i
dette prosjektet; Inger hadde ansvaret
for Historia Norwegie og for basale

undersøkelser rundt Passio Olavi-
tradisjonen. Det var givende for meg
å samarbeide med henne gjennom en
tilsvarende utgivelse. Da, om ikke
før, skjønte man hennes pedagogiske
talent. Hun gledet seg oppriktig over
andres resultater og idéer. Da vår
oversetter Peter Fisher, Cambridge,
foreslo philosophie tractatu i st. f.
Storms uforståelige egennavn Phi-
lostrato i skriftets åpningssetning,
kunne hun ikke ha vært mer begeist-
ret om hun selv hadde funnet denne
glimrende restitusjon. Og når jeg selv
balet med problemer hos Theodori-
cus Monachus, var hun den mest
lydhøre konsulent man kunne tenke
seg. Det er tungt for oss gjenværende
tre i Monumenta-prosjektet at det
ikke ble noe av de siste redigerings-
rundene vi hadde planlagt. Ett møte i
Bologna (hos ekteparet Boje Morten-
sen – Karen Skovgaard-Petersen) og
ett likedant i Bergen ifjor sammen
med Peter Fisher, viste hvor stimuler-
ende det var for et lite og godt sam-
mensveiset team å samarbeide tett
underveis om såvidt krevende utgi-
velser. Jeg tror jeg tør si – og uten
skår i noens innsats – at Inger var en
drivende kraft i dette samarbeidet.
Det var gjerne slik i det hun engasjer-
te seg fullt og helt i.

Det var i det hele imponerende hva
Inger rakk også innen middelalder-
filologien. Den lille boken Nytt lys
over Historia Norwegie. Mot en løs-
ning i debatten om dens alder? (1998,
101) ble til i en raptus. Selv for dem
som ikke føler seg fullt overbevist om
riktigheten av hennes teser, var skrif-
tet et stimulerende innlegg med full
opparbeidelse av den tidligere de-
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batt. En kortversjon står å lese i sist
utkomne bind av Collegium Medie-
vale (b. 11, s. 49-67).

Mye er ennå ikke ferdig utgitt:
Utgaven av Historia Norwegie og en
artikkelsamling fra middelaldersym-
posiet på Lysebu våren 1998 hvor
Inger igjen var drivkraften bak selve
arrangementet; til de faglige resulta-
ter bidro hun med en 50-siders tungt-
veiende artikkel. Denne ble hennes
svanesang.

Da sykdommen kom kastende
over henne, skulle hun nettopp tiltre
et engasjement ved Riksarkivet, og
når disse linjer utkommer, skulle hun
allerede ha vært engasjert som ama-
nuensisvikar ved Klassisk og ro-
mansk instititutt i Oslo. Inger ga alt i
de utfordringer hun ble stilt overfor,

pliktbevisst og generøs som hun var,
men etter høstens store arbeidsinnsats
så hun også frem til å velge sitt eget
tempo med en tidlig pensjonering.
Det var likevel oppgaver nok som
ventet henne når det gjaldt viktig og
verdifullt forskningsarbeide om hun
hadde fått beholde helsen. En av de
store tankene hun syslet med var en
kommentert oversettelse av Thormod
Torfæus’ historieverk. Oppgaven står
der, men hva skal vi gjøre når den
kompetente pådriver er falt fra? Det
er bare med dyp sorg å konstatere:
Både faglig og menneskelig har norsk
latinistikk lidd et varig tap ved Ingers
tidlige bortgang. Den beste måte å
hedre hennes minne på er å ha hennes
skrifter i hyllen og etter evne videre-
føre hennes pionerinnsats.

Egil Kraggerud
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Rationalitet eller irrationalitet?
Varsler og orakler i beslutningsprocesser

I anmeldelsen af Antikkens historie. Høvdingedømme, bystat, imperium
(1998), i Klassisk Forum 1999:1 kom Jon W. Iddeng med nogle centrale
betragtninger om religionens plads i det antikke samfund, og berørte også
spørgsmålet om rationalitet eller irrationalitet. Jeg skal her bringe en stærkt
forkortet og fordansket udgave af et foredrag fra en religionshistorisk
konference i Århus i oktober 1999. Jeg håber dermed at kunne starte en debat
om et metodisk problem, som alle, der beskæftiger sig med anderledes kulturer
i fortiden som i nutiden, bliver tvunget til at gøre sig nogle tanker om.

Mit udgangspunkt er det pa-
 radoks, at assyrerne og
 romerne, som hører til de

mest succesrige imperiebyggere i ver-
denshistorien, ifølge vore kilder base-
rede mange af deres beslutninger
på orakler og varsler. Den assyriske
konge var omgivet af religiøse spe-
cialister i divination, som sørgede
for, at beslutninger var i overens-
stemmelse med den guddommelige
vilje. De modtog også rapporter om
guddommelige åbenbaringer fra fjer-
ne regioner af imperiet, som blev
opbevaret i et stort arkiv. Ca. 660
f.Kr. spurgte kongen, Assurbanipal
den mægtige, solguden Shamash: I ask
you, Shamash, great lord, whether
Nabu-sharru-usur, chief eunuch, and
the men, horses, and army of Assur-
banipal, king of Assyria at his dispo-
sal, should go to recover the Assyrian

fortresses which the Manneans con-
quered, and whether he, be it by
waging war, or through friendliness
and peaceful negotiations, or by what-
ever tricks, will recover those fortres-
ses. (Starr 1990, 244 f.). Vi ved ikke,
hvad Shamash svarede sin ydmyge
tjener Assurbanipal, kun at man-
næerne blev besejret. –  Polyb beskri-
ver romerne således: The sphere in
which the Roman commonwealth
seems to me to show its superiority
most decisively is in that of religious
belief. Here we find that the very
phenomenon which among other pe-
oples is regarded as a subject for
reproach, namely superstition, is ac-
tually the element which holds the
Roman state together. These matters
are treated with such solemnity and
introduced so frequently both into
public and into private life that no-
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thing could exceed them in importan-
ce. (6.56; oversættelse ved I. Scott-
Kilvert i Penguin Classics, 1979)

I vor kultur betragtes divination
ikke som en del af en effektiv og
rationel beslutningsproces. Selvom
dele af befolkningen konsulterer horo-
skoper i populære blade, vil ingen
norsk politiker bruge astrologi eller
fuglenes flugt som argument mod
udbygning af gaskraft i Norge. Ved-
kommende ville diskvalificere sig
selv. Ved første øjekast ser der ud til
at være en fundamental forskel mel-
lem antik og moderne beslutningspro-
ces. Hvorledes skal vi som moderne
mennesker kunne forstå religionens
og divinationens betydning i det an-
tikke samfund, eller sagt med andre
ord: er det muligt at klassificere en
beslutningsproces, som bygger på di-
vination, som rationel adfærd i vor
moderne forstand af ordet?

Vi er ikke de første, som stiller
dette spørgsmål. Også i antikken var
der enkelte, som var yderst kritisk til
divination. Cicero skelner i De divi-
natione mellem forskellige typer af
tilfældige hændelser, fors, fortuna,
casus, eventus (Cic. Div. 2.15), og
mere videnskabelige sammenhænge,
necessitas (Cic. Div. 2.18). Nu var
Cicero ikke kun en tænker, men også
en aktiv deltager i romersk politik,
hvor han skulle spille en helt anden
rolle. Selvom han i personlige breve
indrømmer, at divination kun var et
påskud (Cic. Fam. 1.1.1), var han
både på folkeforsamlingerne (Cic.
Cat. 3.19-22) og i det romerske senat
(Cic. Fam. 1.8.4) nødt til at tage
fænomenet særdeles alvorligt. Cicero
var også involveret i en bitter politisk

strid med Publius Clodius Pulcher,
som under Ciceros eksil havde dedi-
ceret et tempel til Libertas på Ciceros
grund på Palatin. Efter sin hjemkal-
delse holdt Cicero den berømte tale,
De domo sua, hvor argumentet var,
at Clodius ikke havde dediceret temp-
let korrekt. Cicero fik sin grund tilba-
ge; men det sluttede ikke med det.
Året efter hørtes en mystisk lyd i
Latium. Ifølge de professionelle spå-
domspræster, haruspices, var dette et
tegn på, at ting stod dårligt til i Roma
som følge af, at hellige steder var
konverteret til verdslige formål. Clo-
dius påstod, at dette skyldtes Ciceros
genrejsning af huset på Palatin. Ci-
cero svarede igen i De haruspicum
responsis, hvor han accepterede spå-
domspræsternes udlægning, men frem-
førte, at det var Clodius, som havde
krænket guderne. Cicero fulgte spille-
reglerne og vandt sagen.

Hos antikke historieskrivere som
Livius og Dio Cassius er divination
en integreret og naturlig del af
fremstillingen. Selvom enkelte tæn-
kere fra overklassen satte spørgsmål
ved den guddommelige orden, især
som den kom til udtryk i folketroen,
var egentlig ateisme ikke på dags-
ordenen. Der var ingen adskillelse
mellem verdsligt og religiøst, og for
de fleste mennesker var guderne en
realitet. Et godt ægteskab, frugtbar-
hed hos kvinden og i naturen, en
favorabel handel, den rette beslut-
ning på folkeforsamlingen eller mi-
litær succes var alt sammen afhængig
af guddommelig velvilje. Divination
i en eller anden form var det middel,
hvorigennem individet, familien el-
ler bystaten forsøgte at få kendskab
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til gudernes plan. Selv Cicero ind-
rømmer: Now I am aware of no
people, however refined and learned
or however savage and ignorant,
which does not think that signs are
given of future events, and that cer-
tain persons can recognise those signs
and foretell events before they occur
(Cic. Div. 1.2; oversættelse ved W.A.
Falconer i Loeb Classical Library,
1971).

Der var flere måder, hvorved de
dødelige kunne blive delagtiggjort i
gudernes vilje. For det første var der
talrige orakler, hvor de mest berømte
var de lilleasiatiske og oraklet i Del-
fi. Professionelle præster eller præst-
inder fungerede som mellemled til det
guddommelige, enten ved at svare
”ja” eller ”nej” til konkrete spørgs-
mål, eller ved at fremsige profetier.
Disse var gerne formuleret på en
sådan måde, at der krævedes en yder-
ligere tolkning, hvilket kunne betyde
en mistolkning. Det mest berømte
eksempel er den lydiske kong Kroi-
sos, som fik svaret, at hvis han angreb
perserne, ville et stort rige gå under
(Hdt. 1.53). Kroisos tog fejl, men
profetien var rigtig. Under perser-
krigene spurgte Athenerne, om de
skulle evakuere byen. De fik det svar,
at ”muren af træ” skulle beskytte dem
(Hdt. 7.141). Det lykkedes Themisto-
kles at overbevise sine landsmænd
om, at dette betød flåden, ikke træpa-
lisaderne på Akropolis (Hdt. 7.143).
Både Themistokles og profetien fik
ret. – En anden måde var at observe-
re fuglenes flugt, stjernernes stilling,
dyrelever eller specielle tegn under
ofringer. I Roma var dette en integre-
ret procedure ved afholdelse af folke-

forsamlinger, valg af magistrater,
vedtagelse af love og erklæring af
krig. En krig uden guddommelig
sanktion var ikke nogen retfærdig
krig, bellum justum, og man vinder
ikke uretfærdige krige.

Guderne kunne også uopfordret
demonstrere deres vilje eller uvilje.
Lynnedslag, jordskælv, oversvøm-
melser, usædvanlige begivenheder,
som for eksempel en fødsel af en kalv
eller et lam med to hoveder, var
guddommelige tegn (Cic. Div. 1.98-
100. Dio. 37.58; 39.61; 41.14. 41,61;
42.26; 43.35; App. Civ. 4.4.4; Iulius
Obsequens 32; Liv. 32.9.3). I januar
56 f.Kr. slog lynet ned i den gamle
Jupiter statue i Albanerbjergene. Ro-
merne konsulterede de berømte sibyl-
linske bøger, en samling af orakel-
svar. Præsternes svar var et citat fra
bøgerne, som advarede mod at støtte
den ægyptiske konge med en stor
skare, multitudo (Cic. Fam. 1.1.1;
1.8.4; Cic. QF 2.2.3; Dio 39.15-16).
Tilfældigvis diskuterede man netop i
det romerske Senat, om man med en
romersk hær skulle genindsætte den
ægyptiske konge. Cicero og hans se-
natskollegaer brugte lang tid på at
klarlægge, hvad der mentes med
multitudo. Til slut kom de frem til, at
det betød en ”hær”, og ingen tropper
blev sendt af sted.

I de fleste tilfælde manifesterer
gudernes vilje sig gennem tegn, som
må tolkes, før de giver mening for de
dødelige. Først er der selve tolknin-
gen af tegnet og derefter tolkningen af
specialisternes udlægning. Man er-
kendte også, at nogen orakler og
specialister var mere kvalificerede
end andre. Det var almindeligt at
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spørge forskellige orakler eller sam-
me orakel flere gange (Hdt. 1.46;
1.52; 7.140-142). Ved det assyriske
hof udgjorde spåmændene ikke no-
gen homogen gruppe. Forskellige
fraktioner kæmpede om kongens
gunst, og de anklagede jævnligt hin-
anden for charlataneri. Kongen måt-
te ofte basere sine beslutninger på
modstridende tegn og tolkninger.
Divination var således ikke nogen
statisk, men yderst dynamisk institu-
tion, som i mange tilfælde gav ak-
tørerne et betydeligt manøvrerum.

efter guddommelige tegn på himme-
len. Folkeforsamlingen måtte vente.
Enten viste disse tegn sig ikke, eller
også kom der dårlige tegn. I 59 f.Kr.
brugte Bibulus denne taktik over for
sin konsulkollega Caesar, som brugte
rå vold for at gennemføre sine love.
Bibulus lukkede sig inde i sit hus,
hvorfra han iagttog himmelen. Et
andet eksempel er ovennævnte ægyp-
tiske spørgsmål i Senatet. Cicero var
ikke i tvivl om, at citatet fra de
sibyllinske bøger var fabrikeret (Cic.
Fam. 1.4.2, 1.7.4). Hjernen bag dette
var højst sandsynlig Crassus, som
havde købt gudernes vilje. Han hav-
de ingen ønsker om at sende en af sine
konkurrenter med en hær til Ægyp-
ten, især ikke den store Pompejus.
Taylor har absolut ret i mange af sine
underholdende eksempler fra sen-
republikken, men ved at understrege
det negative aspekt ved divinationen,
mister hun et vigtigt aspekt, som jeg
skal komme tilbage til.

En tredje tilgangsvinkel er at ac-
ceptere, at vigtige beslutninger blev
taget på grundlag af en helt irrationel
opfattelse af universets love, også
selvom præsterne var kloge nok til at
udstede tvetydige orakelsvar. I andre
tilfælde har de sikkert været så godt
orienteret, at de har kunnet give intel-
ligente svar, selv på ”ja” og ”nej”
spørgsmål. Ved det assyriske hof ud-
talte specialisterne ofte, at der ikke
var nogen guddommelige tegn, hvis
de ikke var i stand til at komme med
noget troværdigt svar på et specifikt
spørgsmål.

Denne tilgangsvinkel, den såkald-
te formalistiske, danner det teoretiske
fundament for den klassiske mentali-

Som moderne forsker kan man
nærme sig divination på flere måder.
Man kan simpelt hen ignorere den fra
selve beslutningsprocessen. Derved
kommer antikkens politikere til at
fremtræde som nærmest moderne ra-
tionelle aktører, hvis motiver vi kan
forstå. Problemet er imidlertid, at
antikkens aktører faktisk inkluderede
divination i politik.

En anden løsning er at se på divi-
nation som et redskab til manipula-
tion, både over for de overtroiske
masser og i den interne magtkamp.
Dette er et af temaerne i Lilly Ross
Taylors Party Politics in the Age of
Caesar fra 1949. Divination er her en
del af et destruktivt politisk spil. Hvis
en magistrat ikke ønskede love gen-
nemført, annoncerede han, at han så
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tetshistorie. Den understreger de spe-
cifikke aktørers mentale univers og
perception af omverdenen. Mennesket
handler ikke efter universelle love for
menneskelig adfærd, men inden for
specifikke historiske rammer.

Inden for formalisterne kan der
igen skelnes mellem to retninger.
Ifølge James G. Frazer, The Golden
Bough. A Study in Magic and Religi-
on fra 1922 skyldes troen på magi en
ufuldstændig forståelse af de virkeli-
ge årsagssammenhænge. Magi er en
falsk og mere eller mindre usystema-
tisk erstatning for moderne viden-
skab. Det er muligt at skelne mellem
systemer, som bygger henholdsvis på
irrationel og på rationel adfærd. En
anden opfattelse blev fremsat af
Lucien Levy-Bruhl i La Mentalité
Primitive fra 1922. Levy-Bruhl un-
derstregede magiens plads i en syste-
matisk opfattelse af universet og
de bagvedliggende drivkræfter. De
menneskelige handlinger er rationel-
le inden for et system, som bygger på
en uvidenskabelig erkendelse af ver-
den. Aktørerne er således rationelle
inden for et ”irrationelt” system, som
kan karakteriseres som præ-logisk.
Rationalitet bliver derved et mere
relativt begreb, som varierer fra kul-
tur til kultur, alt efter samfundets
normer. Det er i dag Levy-Bruhls
opfattelse, som dominerer den men-
talitetshistoriske forskning.

Dette formalistiske syn på men-
neskelig adfærd og beslutningstag-
ning er blevet udfordret fra forskellig
hold. Socialantropologen Mary Dou-
glas har i Purity and Danger. An
Analysis of Concepts of Pollution and
Taboo fra 1966 og How Institutions

Think fra 1987 sat spørgsmålstegn
ved, om vort samfundssystem er diri-
geret af rationel adfærd. Hun påviser
betydningen af uskrevne regler, nor-
mer og symbolbrug, som ikke er ba-
seret på nogen videnskabelig er-
kendelse af universet. Den samme
tankegang finder vi hos Peter L. Ber-
ger og Thomas Luckmann i The
Social Construction of Reality. A Trea-
tise in the Sociology of Knowledge fra
1967.

Disse undersøgelser berører en af
de mest udbredte og efter min mening
naive opfattelser i vort eget samfund,
inkluderet det akademiske: Fordi vi
har en sekulær, videnskabelig for-
ståelse af lynnedslag, jordskælv, må-
neformørkelser, sygdomme og epide-
mier; fordi vi er i stand til at sende
mennesket til månen ved at følge
tyngdelovene, så tror vi også, at vor
adfærd og vore beslutninger hviler
på samme grundlag. Polarforskeren
Knut Rasmussen spurgte engang en
inuit shaman, Aua, hvorfor inuitterne
havde så mange tabuer. Aua svarede:
Vi frygter jordens og luftens ånder.
Derfor har vore fædre fra deres fædre
væbnet sig med alle de gamle leve-
regler, som er bygget på slægters
erfaringer og livsvisdom. Vi ved ikke
hvorledes, vi aner ikke hvorfor; men
vi følger dem for at få lov til at leve
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sorgløst. Og så uvidende er vi trods
alle vore åndemanere, at vi frygter
alt det, vi ikke kender. Derfor har vi
vore skikke, og derfor overholder vi
vor tabu. Jeg tvivler meget på, om vi
ville have givet Aua et lige så intelli-
gent svar, hvis han havde spurgt os
om de alle for ham uforståelige ad-
færdsmønstre, som styrer vor adfærd

To andre socialantropologer har
nærmet sig problemet fra en anden
synsvinkel. Frederik Barth i Political
Leadership among Swat Pathans fra
1959 og F.G. Bailey i Stratagems
and Spoils. A Social Anthropology of
Politics fra 1980 forsøger at gå bag-
ved de enkelte kulturers symbolske
manifestationer. De skelner, som Karl
Marx gjorde det, mellem tingenes
fremtrædelsesform og deres natur.
Ifølge Bailey ligger der bagved den
kulturelle mangfoldighed nogle fæl-
les strukturer: We attempt to discover
some of the general principles in po-
litical manoeuvre which transcend
cultures and which provide questions
which could be the tools of research in
a variety of different cultures (Bailey
1980, xiii.). Bailey foretager en over-
bevisende tværkulturel analyse af po-
litik i det moderne Frankrig, Storbri-
tannia, mafiaen, stammesamfund i
Pakistan, og i Morality and Expe-
diency: the Folklore of Academic Po-
litics fra 1977 af det akademiske
samfund i Oxford og Cambridge. I for-
skellige samfund er der vidt forskelli-
ge normative temaer i dialogen mel-
lem aktørerne; men disse normative
temaer er ikke identisk med, hvad
politik drejer sig om. Selve substan-
sen i politik er, groft sagt, nærmest
identisk, og man kan derfor kalde

Barths og Baileys tilgangsvinkel, sub-
stantivistisk.

Jeg skal her følge denne substan-
tivistiske tilgangsvinkel. Min på-
stand er, at forskellen mellem et reli-
giøst verdensbillede med orakler,
varsler og profetier på den ene side,
og et sekulært, videnskabeligt på den
anden er marginal i forbindelse med
beslutningsproces. Jeg vil trække
analogier til vort eget samfund, ikke
til fjerne eksotiske. Socialantropolo-
ger, som undersøger magi i fremme-
de kulturer, vil nemlig møde nøjagtig
samme problem, som vi har i kon-
frontationen med assyrerne og ro-
merne: vi forstår det egentlig ikke.
– Det første spørgsmål er, hvad be-
slutningstagning basalt drejer sig om.
Traditionelt set betragter vi beslut-
ningsprocesser ud fra den såkaldte
”rationelle aktørs model”. Den for-
udsætter, at der er et problem, at der
opstilles et sæt af logiske alternativer
og at valget falder på det alternativ,
som bedst løser problemet. Langt de
fleste beslutninger er imidlertid af en
helt anden type. Når mennesket bli-
ver konfronteret med et problem, er
den umiddelbare reaktion at trække
på den historiske erfaring, den være
sig kort eller lang. Vi søger efter
identiske situationer i fortiden, hvor
konsekvenserne af beslutninger og
handlinger er kendt. Det er i hvert
fald, hvad vi tror. Problemet anskues
ud fra denne synsvinkel og løses i
overensstemmelse hermed med et
absolut minimum af ændringer fra
forrige gang. På denne måde bliver
beslutningstagning et spørgsmål om
rutiner, som vi føler os trygge ved, og
både individuel og social usikkerhed
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bliver holdt på et minimum. Livet
bliver forudsigbart. Ud fra en evolu-
tionssynsvinkel er det en effektiv og
tidsbesparende måde at tackle de fles-
te udfordringer fra omgivelserne på.
Erfaring har forskellig navn i forskel-
lige kulturer. Inuitterne kaldte det
”fædrenes leveregler”, romerne kald-
te det mos maiorum, forfædrenes
skikke og handlinger. I moderne sam-
fund kaldes det gerne procedurer,
præcedens eller praksis. Hos inuitter-
ne og romerne havde det en religiøs
legitimation, hos os har det en se-
kulær, videnskabelig.Det interessan-
te er, når der ikke er nogen præce-
dens, eller når rutinerne ikke slår til.
Hvad er den bedste beslutning, og
hvilke konsekvenser har den? Her er
der en tendens til efterrationalise-
ring. Hvis beslutningen løste det
aktuelle problem, så var det en intel-
ligent beslutningstager. Det er imid-
lertid langt mere komplekst. Nor-
malt er nøglen til den rigtige beslutning
uklar, ufuldstændig eller direkte selv-
modstridende, og vi må huske på, at
ingen aktør kan forudsige fremtiden.
Udfaldet er også afhængig af held.
Kroisos havde ikke heldet med sig;
det havde Themistokles. Præsident
Kennedy var ikke videre heldig med
sin invasion i Bay of Pigs efter Cast-
ros magtovertagelse, men kom sej-
rende ud af den efterfølgende kon-
frontation med Sovjetunionen. Ud
over held er der også den udefiner-
bare intuitive intelligens, som er
vanskelig at gribe i den ”rationelle
aktørs model”.

Selvfølgelig er der kompetente og
inkompetente beslutningstagere; men
pointet er, at de alle står over for

samme problem, i antikken og i vort
samfund. Nye beslutninger betyder
usikkerhed. Hvis aktøren er afhæn-
gig af støttespillere er han nødt til at
investere tid i overtalelse af disse.
Man ved heller ikke, hvorledes mod-
standerne vil reagere. Vigtigt for det
aktuelle valg er legitimation i en eller
anden form, især hvis ting kommer
ud af kontrol: Jeg foretog den rigtige
beslutning, men det var umuligt at
forudsige, at betingelserne ændrede
sig så drastisk. Mange militære lede-
re op gennem tiden, og den uheldige
Scott på Sydpolen brugte denne type
selvforsvar. Det er ens ære og agtelse
i samfundet, som står på spil. Nixon
var ikke i stand til at fremsætte nogen
acceptabel legitimation for Water-
gate operationen. I offentlighedens
øjne var han ikke bare en politisk,
men også en moralsk taber. Han
havde ingen mulighed for at komme
tilbage hverken på den sociale eller
den politiske arena. I vort samfund
bruger vi to former for legitimation:
en ideologisk og en videnskabelig.
Den ideologiske kan være socialis-
me, liberalisme, kommunisme, ideen
om velfærdsstaten, FN’s menneske-
rettighedserklæring eller økologisk
profil. Nogen gange finder vi konkur-
rerende ideologier, som kapitalismen
eller den frie verden mod kommunis-
men under den kolde krig. Andre
gange konkurrerer vi om, hvem som
repræsenterer de fælles værdier på
den bedste måde, for eksempel den
skandinaviske velfærdsstat. Hvorvidt
aktørerne faktisk tror på disse ideolo-
gier, er irrelevant. For at vinde i det
politiske spil og for at få sine sager
igennem, er aktørerne nødt til at følge
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nogle spilleregler, lige som Cicero,
da han skulle forsvare sit hus på
Palatin. Det er afgørende, at beslut-
ninger og standpunkter er i overens-
stemmelse med det ideologiske fun-
dament, som man påberåber sig,
uanset om der er noget logisk sam-
menhæng eller ej. Det norske Storting
er travlt optaget med at indføre en
række grønne afgifter, som har til
formål at nedsætte energiforbruget i
et samfund, som bliver mere og mere
afhængig af bilen. Vi ved alle sam-
men godt, at afgifterne ikke har no-
gen virkning på forbruget; men fi-
nanskassen får flere ressourcer hver
gang.

Fra en mere overordnet synsvinkel
er der ikke nogen afgørende forskel
på en verdslig eller en religiøs legiti-
mation. Clifford Geertz har formule-
ret en udmærket generel definition af
religion: A religion is a system of
symbols which acts to establish po-
werful, pervasive, and long-lasting
moods and motivations in man by
formulating conceptions of a general
order of existence and clothing these
conceptions with such an aura of
factuality that the moods and motiva-
tions seem uniquely realistic (Geertz
1973, 90). Ved at skifte ordet ”reli-
gion” ud med ”ideologi” får vi også
en god definition af ideologi.

Det romerske Senat havde en lang-
varig debat om, hvorvidt en invasion
i Ægypten med en hær var i overens-
stemmelse med gudernes vilje eller
ej. Moderne politikere kan føre til-
svarende diskussioner om, hvorvidt
en øgning af benzinafgiften er i
overensstemmelse med en retfærdig
fordeling af byrderne i samfundet. En

norsk regering blev faktisk fældet på
dette punkt. Den nye regering indfør-
te så en identisk afgift, hvor man
påstod, at nu var den retfærdig. Iro-
nisk nok har de fleste debatter i Stor-
tinget ingen reel betydning for ud-
faldet grundet vort parlamentariske
system. Religiøs legitimation har
desuden en fordel fremfor ideologisk
legitimation. Gudernes vilje hos as-
syrerne og romerne var et særdeles
fleksibelt og uspecificeret begreb.
Ideologier, derimod, kan i visse til-
fælde virke som en spændetrøje for
aktørernes beslutninger. Det var sik-
kert nemmere for Kennedy at forsva-
re en militær konfrontation med Fidel
Castro, end at iværksætte et massivt
økonomisk hjælpeprogram, som vil-
le have gjort Cubansk økonomi af-
hængig af den amerikanske. Den kolde
krig og kampen mod kommunismen
hindrede en mere strategisk rationel
tænkning. Det er tvivlsomt om ak-
tørerne overhovedet betragtede det
som et realistisk alternativ.

Ideologi er ikke det eneste legiti-
mationsgrundlag i vort samfund. For
at sikre, at beslutningerne ikke er
baseret på irrationel basis eller mis-
opfattelser af realiteterne, konsulte-
rer politikerne det akademiske sam-
fund. Specialister bliver bedt om at
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udrede konsekvenserne af alternative
løsninger på samme problem. Når
der skal bygges en ny lufthavn,
trænger man fakta om hyppigheden
af tåge, omkostninger og profit, samt
konsekvenserne for miljø, industri,
trafik og befolkningsudvikling.

Problemet er imidlertid, at ingen
specialist er i stand til at forudsige
fremtiden. I stedet udarbejdes der et
sæt af scenarier for hver enkelt alter-
nativ, baseret på forskellige forud-
sætninger. Hvis noget går galt, og det
sker næsten hver gang, specielt med
hensyn til omkostninger – endog også
ændringer i hyppigheden af tåge –
kan specialisterne altid påstå, at for-
udsætningerne havde ændret sig, el-
ler at politikerne ikke fulgte planerne
som forudsat. Problemet bliver endnu
mere kompliceret af, at konkurreren-
de grupper gerne konsulterer forskel-
lige specialister med forskellig syns-
punkter eller kommer tilbage for at få
nye udredninger. Der er også tilfælde
af rapporter, som bliver forsinket el-
ler forsvinder. – Det er yderst fristen-
de at sammenligne videnskabelige
udredninger med orakelsvar. Begge
typer rapporter kan købes og mani-
puleres, og de skal tolkes. De fortæl-
ler ikke aktørerne, hvad de skal gøre;
men præsenterer dem for et sæt af
alternativer, som er acceptable ud fra
en legitimationssynsvinkel. De har
den fordel, at de i modsætning til
ideologi er upolitiske. Her er der ikke
tale om manipulation, som hos Tay-
lor, men om et ordnet og forudsigbart
politisk system. Afgørende er ikke det
aktuelle indhold i orakelsvar eller
videnskabelige udredninger. Sammen
med ideologisk/religiøs legitimation

udgør de perfekte temaer i en politisk
debat og konkurrence. Det sikrer en
ordnet kommunikation og et sæt af
fælles spilleregler. Man undgår, at
den politiske magtkamp bliver per-
sonlig. Man konkurrerer på en civili-
seret måde, uden at slå hinanden
ihjel.

Hvis man ikke ønsker en ny luft-
havn i eget område, er det ikke noget
godt argument at bruge eksproprie-
ring af jord eller gener ved at være
nabo til en startbane mod dine kon-
kurrenter. Du ønsker det ikke selv,
men har ikke noget imod, at andre
skal lide under det. Det er ikke det
bedste grundlag for en civiliseret de-
bat og afgørelse. Du er måske den
stærkeste i øjeblikket; men i det lange
løb vil det tære på din troværdighed.
Se det fra taberens synsvinkel. Tabe-
ren og støtteskaren har behov for en
eller anden form for legitimation for
at acceptere nederlaget, såsom: vore
argumenter var ikke tilstrækkelige
eller fremsat godt nok. Næste gang
kommer vi bedre tilbage. Det bliver
holdt på et upersonligt niveau, og
man er klar til næste batalje.

Hvis Crassus og den senatoriske
elite havde brugt argumentet, at de
ikke ønskede at sende en romersk hær
til Ægypten, fordi Pompejus sikkert
ville blive chef for operationen og
derved ville opnå alt for megen magt,
ville de have brudt de etiske spillereg-
ler. Det havde været et personligt
angreb på Pompejus’ ære og værdig-
hed, og dermed et ultimatum. Ære
kan man ikke gøre til genstand for
diskussion eller noget kompromis.
Nu kunne Pompejus påstå, at sagen
blev afgjort i overensstemmelse med
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gudernes vilje. Han tabte med ære,
både i sine modstanderes og støtte-
spilleres øjne. I det assyriske imperi-
um var det ikke nogen god ide at
fortælle kongen, at du ikke kunne lide
hans person, hans styre eller beslut-
ninger. Det var illoyalt og dødeligt.
Det var derimod fuldt muligt at gøre
tolkningen af guddommelige åben-
baringer til genstand for en politisk
diskussion uden at stille spørgsmål
ved kongens ære og almagt. – For at
forstå divination i en større sam-
fundsmæssig kontekst er det nødven-
digt at trække analogier til noget,
som er kendt i vort eget samfund, og
det er nødvendigt at etablere en dis-
tance til os selv. Ud fra en sådan
substantivistisk synsvinkel bliver bru-
gen af divination i beslutningstag-
ning langt mindre mystisk og irratio-
nel, end hvis vi udelukkende havde
søgt vore paralleller i fjerne og meget
forskelligartede samfund. Det sidste
er også vigtigt, fordi vi derigennem
kan klarlægge, hvorledes divination
fungerer i kontekster, som vi ikke
kender. En substantivistisk tilgangs-
vinkel udelukker heller ikke en for-
malistisk, som er nødvendig for at
forstå kommunikationen mellem ak-
tørerne, og de tegn som samfundet
udsender i form af kilder. De to til-
gangsvinkler er kort sagt komple-
mentære.
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Antikkprogrammet ved
årtusenskiftet

Norges forskningsråd legger i årene 1996-2001 mer enn 20 millioner kroner
inn i klassiske språk og antikkforskning gjennom det såkalte Antikkprogram-
met. Det er mye penger – selv om det er mindre enn en kanskje tror, når en
først begynner å disponere dem. Antikkprogrammet innebærer en satsning på
klassiske språk og antikkforskning som er uten like i Norge (og i Norden, og
som for tiden knapt har noe motstykke i Europa). Programmet gir oss en
enestående mulighet til å bygge opp kompetanse og miljøer. Og det kan sies
med stor sikkerhet at det er en mulighet som ikke kommer igjen. Programstyret
har gjort opp status etter fire år, og etter at det aller meste av pengene er
disponert.

særlig gresk og latin og disse fagenes
marginalisering innenfor akademia.
Viktige stasjoner var et NAVF-finan-
siert møte om Framtiden for de klas-
siske studier i Norge som ble arran-
gert av Det norske institutt i Athen
november 1993, møtet i Det nasjona-
le fakultetsmøtet for de historisk-filo-
sofiske fag mai 1994, og Fakultets-
møtets etablering i desember 1994 av
en nasjonal komité som skulle arbei-
de med de klassiske fags situasjon og
“i samarbeid med forskningsrådet,
legge frem forslag om et forsknings-
program for de klassiske fag og nær-
stående områder”.

Komitéen, som bestod av både
klassikere og andre, leverte sin inn-
stilling i september 1995: Klassiske
fag og antikke studier – styrking.
Det var et omfattende dokument som

Programstyret skrev på slutten
av 1999 en rapport om virk-
somheten i årene 1996–1999 til

Norges forskningsråds avdeling for
Kultur og samfunn, som Antikkpro-
grammet sorterer under. Med den
presentasjonen som følger nedenfor
(og som bygger på rapporten til NFR)
får også leserne av Klassisk Forum
og medlemmene av Norsk klassisk
forbund en samlet oversikt over An-
tikkprogrammets virksomhet til nå.

Fra og med år 2000 står bare
beskjedne midler til disposisjon.

Bakgrunn
Antikkprogrammet under Norges
Forskningsråd var frukten av en leng-
re prosess, drevet fram av bekymring
for rekrutteringssituasjonen innenfor
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rommet både fagpolitiske betrakt-
ninger, oversikter over stillinger og
studenter m.m., og forslag om en
rekke tiltak på mange nivåer. Innstil-
lingen skisserte også et forsknings-
program, som ble nærmere beskrevet
i et eget bilag: Antikken som fortid og
framtid. Kulturelle mønstre og histo-
risk dynamikk.

Universitetene (fakultetene) var
sterkt involvert i den prosessen som
munnet ut i programmet, som er ut-
preget rekrutterings- og grunnforsk-
ningsorientert. Programmet er blitt et
redskap i universitetenes langsiktige
kompetanseutvikling. Fakultetene har
i perioden til en viss grad markert sin
interesse for antikken/klassiske språk
også på andre måter, f.eks. gjennom
støtte til Ressurskontoret for gresk og
latin (vesentlig UiO). Antikkpro-
grammet har hatt som politikk å
trekke med universitetssiden i finan-
sieringen.

En rekke større og mindre prosjek-
ter innenfor Antikkprogrammet er
dessuten basert på forskjellige former
for samfinansiering mellom Antikk-
programmet og fakulteter/institutter.

Igangsetting
Komitéen avgav sin innstilling til
Fakultetsmøtet. I NFR-systemet fikk
saken rask oppfølging med admini-
strasjonens forslag til Områdestyret
for kultur og samfunn om opprettel-
sen av et program “for klassiske fag
og antikke studier”, og områdesty-
rets vedtak om programsatsingen i
november 1995. Programmet er om-
talt som “et grunnforskningsprogram
for gresk, latin, antikken og klassisk

tradisjon”. “Antikkprogrammet” har
innarbeidet seg som betegnelse på
programmet.

Programmet ble opprettet for åre-
ne 1996-2001, med en økonomisk
ramme på 1 million det første året, og
4 millioner årlig for de følgende fem
årene.

Programstyret har ett svensk og to
danske medlemmer, og fem norske
medlemmer som representerer klas-
sisk filologi, antikk historie og teolo-
giske fag.

Det ”programnotatet” som alle
NFRs programmer skal ha som
grunnlagsdokument ble utarbeidet i
løpet av våren 1996. Det er langt på
vei identisk med utkastet fra den
nasjonale komitéen. Programnotatet
skisserer den faglige horisonten og de
faglige utfordringene, med vekt på
programmets to hovedsider: det en
kan kalle kulturaspektet: antikken og
antikkresepsjonen, og den grunnleg-
gende språklige kompetansen: gresk
og latin. Notatet redegjør deretter for
programmets to hovedmål: rekrutte-
ring til språkene og integrasjon
mellom klassiske og andre fag, og det
begrunner prioritert tematikk og pro-
blemstilling for større, integrerende
prosjekter: Antikken som fortid og
framtid: Kulturelle mønstre og histo-
risk dynamikk. Notatet redegjør så
for spekteret av virkemidler og un-
derstreker til slutt formidlingsforplik-
telsen.

Startkonferanse
Den obligatoriske startkonferanse
fant sted på Soria Moria konferanse-
senter ved Oslo 17. og 18. oktober
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1996. Programmet rommet både fag-
politiske, faglige og festlige innslag.
Ved siden av antikkforskere og forsk-
ningspolitikere deltok bl.a. Dag Øster-
berg, Kjartan Fløgstad og Jostein
Gaarder. De som allerede hadde fått
bevilgning fra Antikkprogrammet,
bl.a. hovedfagsstudenter fra Bergen og
Oslo, presenterte sine prosjekter. Ca.
65 personer deltok på konferansen.

På grunnlag av en foredragsbolk
om episk tradisjon utgav et av pro-
gramstyrets danske medlemmer en
liten bok i Danmark. De to engelske
hovedforedragene (av Jasper Griffin,
Oxford og Suzanne Saïd, New York/
Paris) som representerte diametralt
motsatte tilnærminger til spørsmålet
om antikken og klassisk tradisjon,
kom ut som første hefte i Antikkpro-
grammets småskrifter.

Antikkprogrammets betydning lig-
ger ikke bare i å være, men også å
synes. Startkonferansen bidro til at
Antikkprogrammet ble noe å snakke
om, og ga klassikerne en følelse av å
“være” noe. Konferansen var den
hittil største samlede markering av
klassiske fag og tilliggende områder.

Spesielle virkemidler
Programnotatets pkt. 5 skisserer en
rekke virkemidler, og programmet
har gitt bevilgninger av mange for-
skjellige slag. To virkemidler skal
nevnes spesielt:

Hovedfagsstipend i gresk og latin
Dette har vært viktig for å ivareta
rekrutteringsaspektet i Antikkpro-
grammet, og har bidratt til å få fram
en ny generasjon klassiske filologer.

Mens hovedfagskandidatene på
landsbasis kan telles på én hånd i
1970- og 1980-årene, har en i 1990-
årene hatt en kraftig vekst. Prosessen
var allerede i gang før Antikkpro-
grammet kom til. Programmet har
gitt stipend for ett, to eller tre semes-
tre til atten studenter (bevilgningen
til fire studenter ved UiB ble ved ett
tilfelle gitt som en rundsum til
miljøstøtte, med muligheter til diffe-
rensiering). Det er gitt to avslag.
Stipendene fordeler seg med 8 i gresk
og 10 i latin; med 7 til UiO og 11 til
UiB, 8 kvinner og 10 menn. Det
ventes fremdeles tilsig av noen flere
hovedfagsstudenter i programperio-
den. En ekstra bonus med denne ord-
ningen er at studentene (og prosjekt-
lederne) avkreves gjennomtenkte
prosjektbeskrivelser for hovedoppga-
ven, tydeligvis i overkant av hva som
er vanlig praksis i HF-miljøene. Stu-
dentene har jevnt over meget gode
resultater, og det er flere klare
forskeremner blant dem. To tidligere
studentstipendiater har nå rekrutte-
ringsstipend (ett fra Antikkprogram-
met, ett universitetsstipend).

Kompetansehevingsstipend
for studenter som trenger (å øke sin)
kompetanse i gresk og latin for å
gjennomføre sitt hovedfagsprosjekt i
et annet fag. Dette har vært viktig for
integrasjonsaspektet ved Antikkpro-
grammet: å motvirke isolasjonen av
klassiske fag og styrke det antikke
eller klassiske innslaget i andre fag.
Ordningen er omtalt i programnota-
tet s. 14f. Det er hittil gitt 21 slike
stipend, innenfor middelalderhistorie
(3), antikk filosofi (8), teologi (1),
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kristendomskunnskap (1), religions-
vitenskap (4), antikk historie (2),
norrønt (1), russisk (1). Ni stipend har
gått til UiB, ti til UiO, ett til UiTø
og ett til NTNU. 28 søknader har
fått avslag. Et par av de tidlige kom-
petansehevingsstipendene ble gitt til
rekrutteringsstipendiater i deres lønns-
trinn; det ble imidlertid en så kostbar
ordning at programstyret senere gikk
over til kun å vurdere hovedfagsstu-
denter. De fleste stipendene er gitt for
ett semester, som støtte til studenter
som er kommet inn på hovedfag men
gjerne vil supplere sin latin- eller
greskkompetanse.

Ordningen med kompetansehe-
vingsstipend har vært populær. Den
har opplagt imøtekommet et behov.
Men den har også ført til en del svake
søknader. Ikke alle har fått like mye
utbytte av stipendet heller. En kandi-
dat strøk til den aktuelle eksamen; en
annen avbrøt studiet. Men i det store
og hele har ordningen vært en suk-
sess, og en god investering for frem-
tiden. Programstyret har innhentet
vurderinger fra de aktuelle fagmil-
jøene, som alle er entydig positive.

Prosjektene
Antikkprogrammet har noen store
prosjekter, og gir forøvrig støtte til
stipendiater og en lang rekke mel-
lomstore og mindre prosjekter.

Større prosjekter
Det største enkeltprosjektet under
Antikkprogrammet er Det kristne
menneske: konstruksjon av ny identi-
tet i antikken, et omfattende samar-
beidsprosjekt med basis i Institutt for

klassisk filologi, russisk og religions-
vitenskap ved UiB og Det teologiske
fakultet ved UiO. Prosjektet har også
generert lokale midler. Det får ca.
800 000 årlig gjennom fire år av
Antikkprogrammet.

Nesten like stort er det såkalte
Monumenta-prosjektet, som tar sikte
på en nyutgivelse av de latinske
kildene til norsk middelalder, et sam-
arbeid mellom forskere ved IKRR
i Bergen og Klassisk og romansk
institutt ved UiO. Dette er et filo-
logisk prosjekt; Antikkprogrammet
finansierer frikjøp og delfinansierer
post.doc.stipendiater i Bergen og Oslo,
samt gir andre driftsmidler.

Det tredje største prosjektet er
Theatrum Roma, som har basis i Det
norske institutt i Roma, med sam-
arbeid med kunsthistoriske, arkeolo-
giske, historiske, teologiske og filo-
logiske miljøer, særlig i Oslo.

Også prosjektet Fornuft, dygd og
frihet i antikkens filosofi, ved UiO,
kan nevnes her. Det er mer av en
miljøsatsning.

Alle de større prosjektene fant sin
endelige form etter en fase med be-
arbeiding og samråding med Pro-
gramstyret.

Stipend
Antikkprogrammet har foruten ho-
vedfagsstipend i gresk og latin og
kompetansehevingsstipend til stu-
denter som trenger gresk og latin i
forbindelse med et hovedfagsprosjekt
i andre fag, gitt 6 doktorgradssti-
pend.

Det er gitt to “frittstående rekrutte-
ringsstipend” i klassisk filologi, ett
i gresk (papyrologi) og ett i latin
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(nylatin); dessuten ett i antikk numis-
matikk. Antikkprogrammet har også
gitt doktorgradsstipend til rekrutter
som arbeider innenfor rammen av
større prosjekter: ett i antikk kunst-
historie (Theatrum Roma), ett i filo-
sofi (Fornuft, dygd, frihet), ett i reli-
gionshistorie (Det kristne menneske).
Antikkprogrammet har dessuten bi-
dratt til at en norsk litteraturviter/
klassisk filolog har tatt sin Ph.D. ved
universitetet i Reading.

To post doc.-stipend (i latin) er
delfinansiert; et tredje (i filosofi) ble
påbegynt, men avsluttet etter noen
måneder da stipendiaten gikk over i
fast stilling.

9 søknader om doktorgradsstipend
og én om post doc. er avslått.

ramme ikke kan følge opp flere dyk-
tige hovedfagsstudenter med rekrut-
teringsstipend.

Andre prosjekter
Programmet har støttet eller støtter
en rekke forskjellige mindre tiltak
med samlede bevilgninger på fra
25 000 til 350 000, det meste under
integrasjons- og resepsjonsaspektet:
en konferanse om dannelsesbegrepet,
et symposium om universitetets idé,
et flerårig nettverk om kvinner og
kjønnsroller i tidlig kristendom og
islam, et flerårig seminaropplegg om
Aristoteles’ poetikk, forskning om
papyri m.m.

Antikkprogrammets intensjoner
har tilsagt en differensiert og mang-
foldig tildelingspolitikk. Samtidig
som de store, integrerende og lett
synlige prosjekter ikke har manglet,
har en gått inn for å støtte en rekke
forskjellige tiltak som har bidratt til å
realisere programmets mål. Den sam-
mensatte programporteføljen har gjort
det lite naturlig for Antikkprogrammet
å ha paraplysamlinger for hele pro-
grammet.

Programmets virksomhet
Programstyret har altså gått inn for å
legge ressursene ut i fagmiljøene, til
de hoder og hender som skal utvikle
kompetanse og utføre forskning. Der-
for har antikkrogrammet en variert
og innholdsrik prosjektportefølje.
Programstyret har ikke lagt stor vekt
på å holde troppene samlet eller å
sette sitt stempel på alt. Programsty-
ret har likevel stått for enkelte initia-
tiver i egen regi, eller oppmuntret og

Med sine rekrutteringsstipend gir
Antikkprogrammet et skikkelig til-
skudd til rekrutteringen innenfor flere
deler av antikkforskningen i Norge.
Men særlig innenfor gresk og latin
har oppgaven først vært å få fram
dyktige hovedfagsstudenter som kun-
ne forsvare et rekrutteringsstipend.
Det har programmet bidratt til. Noen
av den nye generasjonen har som
nevnt fått stipend av Antikkprogram-
met; noen har fått eller vil få univer-
sitetsstipend eller stipend fra andre
deler av NFR-systemet. Men det er
kjedelig at Antikkprogrammet innen-
for sin tidsramme og økonomiske
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stilt ressurser til disposisjon for tiltak.
Det gjelder f.eks. latinkurs for ansat-
te av alle kategorier 1998/99, ved
UiB for ca. 20 personer, ved UiO for
ca. 30 personer. Kursene ble samfi-
nansiert med lokale institutter (IKRR/
KRI). Kursene i Bergen og Oslo hadde
noe forskjellig preg, men ledet fram
til semesteremne/delfag på halv fart.
I Oslo meldte ca. 100 personer sin
interesse. På KRI i Oslo er det vedtatt
å følge opp kurset og utvikle et nett-
tilbud.

Programstyret har også stått bak
hovedfagsseminar for studenter i gresk
og latin ved Det norske institutt i
Athen. Athenopplegget følges i år
2000 opp med et seminar i Rosendal,
arrangert av ansatte ved UiB og UiO
og delfinansiert av Antikkprogram-
met. Programstyret regner med å ta
flere initiativer i løpet av siste del av
programperioden.

Antikkprogrammet har på for-
skjellige måter bidratt til interna-
sjonalisering. Ved hovedfagssemina-
rene i Athen har det vært internasjonal
deltagelse. En norsk latinist og littera-
turviter har med støtte fra Antikkpro-
grammet tatt sin Ph.D. i Reading; en
rekrutteringsstipendiat i antikk filo-
sofi er tatt opp på doktorgradsstudiet
i Oxford. Flere av de større prosjekte-
ne er sterkt internasjonalt orientert.

Mange av Antikkprogrammets pro-
sjekter, både store og små, er basert
på eller har generert samfinansiering
med fakulteter og universitetsinstitut-
ter, f.eks. når det gjelder post.doc.
stipendiater (særlig Monumenta-pro-
sjektet) eller mer generelt satsning
på antikken innenfor visse miljøer
(f.eks. TF ved UiO). Et prosjekt om

greske papyri er samfinansiert av
Antikkprogrammet, HF ved UiO og
DNVA.

Et av Antikkprogrammets mindre
prosjekter, et nettverk om kvinner og
kjønnsroller i tidlig kristendom og
islam, samfinansieres med Program
for kjønnsrollestudier.

Det har vært kontakt med Etikk-
programmet om et par av deres semi-
narer, som også Antikkprogrammet
har vært invitert til. Etikkprogram-
met har hatt et vesentlig innslag av
antikk filosofi.

Programmets doktorgradsstipen-
diater blir invitert til et doktorgrads-
seminar som Programmet for kultur-
forskning arrangerer i løpet av 2000.

Faglig og geografisk fordeling
i hovedtrekk
De klassiske språkene har vært et
prioritert område. Hovedfagsstipend
i gresk og latin har kastet mye av seg,
og vært et godt synlig virkemiddel.
Det er også gitt to doktorgradssti-
pend, og det store middelalderske
Monumenta-prosjektet kan sies å bi-
dra til rekrutteringen i latin. Men en
kan ikke si at klassiske språk eller
klassisk filologi dominerer bildet.
Når en ser hvilke miljøer bevilgnin-
gene er gått til, kommer teologi/kris-
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tendom/religionshistorie foran klas-
sisk filologi, med antikk filosofi på
tredje plass. Antikk historie er under-
representert.

Både i antall prosjekter og i samlet
ressurstildeling ligger universitetene
i Oslo og Bergen omtrent på linje.
Tromsø har fått tildeling til kompe-
tansehevingsstipend og frikjøp til
avhandlingsarbeid. Bare ett mindre
symposium og ett kompetansehe-
vingsstipend har fått bevilgning i
Trondheim. Konsentrasjonen om UiB
og UiO er til en viss grad gitt i og med
at det er de to universitetene med fullt
utbygde klassiske miljøer, og store,
brede HF-fakulteter.

Utadrettet virksomhet
Programstyret har utgitt fire nyhets-
brev. Antikkprogrammet har fått
nettsted i 1999.

Programstyret har utgitt fire Små-
skrifter: ett med to forelesninger på
engelsk fra startkonferansen; ett som
en orientering om middelalderlatin
(knyttet til Monumenta-prosjektet);
ett om det gode liv hos Aristoteles
(knyttet til Fornuft, dygd, frihet) og
ett med en samling bidrag fra Det

kristne mennesket. Småskriftene vil
bli lagt ut på nettet.

 I programmets siste to år vil det
være aktuelt å løfte fram enkelte pro-
sjekter for presentasjon i media.

Status
Antikkprogrammet har i sine første
fire år bidratt til å realisere mye av
programmets målsetting. Det er skapt
interesse og entusiasme på mange
hold, og det er skjedd en klar styrking
av den klassiske kompetansen i Nor-
ge. Isolasjonen av de klassiske fagene
er i ferd med å overvinnes. At gresk
og latin er blitt mer populære som
studiefag er også Antikkprogrammet
en del av forklaringen på.

Delvis takket være Antikkpro-
grammet er vi i ferd med å få en ny
generasjon med antikkforskere, sær-
lig innenfor klassisk filologi. Nå
gjelder det at programstyret, NFR-
systemet og de historisk-filosofiske
fakultetene, som så sterkt gikk inn for
satsningen, finner måter å videreføre
den på, slik at det som er investert,
kan gi avkastning og utbytte innenfor
humaniora, kultur og samfunn.

Øivind Andersen
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Nemi 1999
Sesong II for de nordiske utgravningene i Nemi er tilbakelagt med tilfredsstil-
lende resultater. Over 40 hjerner med tilhørende muskler deltok, og grave-
maskinen ble tatt i bruk. Nye deler av villaen ble avdekket, og 35.500 funn
som skal bidra til fortolkningen av den antikke villaen dukket opp. Det er ennå
for tidlig å si om vi har med Caesars villa å gjøre, men muligheten er der.

lini fikk hevet to av Caligulas tre
festprammer fra bunnen av sjøen i
perioden 1929-1932, og at de ble
tilintetgjort i slutten av 2. verdens-
krig. I februar 1999 ble stavnen på en
rekonstruksjon av skipene innviet,
med skoleelever fra Nemi og Genza-
no høytidelig samlet, og selvfølgelig:
italiensk presse. At festprammen re-
konstrueres akkurat nå kan settes i
sammenheng med italienske kultur-
myndigheters ønske om å rette søke-
lyset mot Albanerfjellenes arkeologi.
Naturområdene rundt Roma er truet
av den kraftige befolkningsveksten.
Villeggiatura-prosjektet er derfor blitt
opprettet med det som formål å re-
gistrere og sikre alle romerske villaer
i Albanerfjellene. De italienske arke-
ologiske myndigheter var velvillig
innstilt til skandinavisk forespørsel
om å få grave på Locus St. Maria.
Det bidrar til deres kulturminnevern.

Nemiprosjektet finansieres hoved-
sakelig av Carlsbergfondet, med
bidrag fra Nordisk Samarbeids-

Nemi
Nemi har siden antikken vært et kjent
ferie- og utfluktssted 25 km. syd for
Roma, i Albanerfjellene. Den lille
byen klamrer seg fast til kanten av et
forhistorisk vulkankrater. I bunnen
av krateret ligger Nemisjøen. Rundt
Nemisjøen var det i romersk tid stor
aktivitet.

Sporene etter antikken har aldri
vært helt skjult for omgivelsene, selv
om den frodige vegetasjonen har dek-
ket de romerske murene og veiene.
Dianatempelet, som ligger hevet
over sjøen på et lavt platå på nord-
bredden, har inspirert diktere i nesten
2000 år. Spredte ruiner etter villaer
som en gang omkranset sjøen har
vært roten til mange lokale sagn. Mer
overbevisende beretninger om det
romerske landliv rundt Nemisjøen
kommer fra Cicero (Ad.Att. VI, 1.25;
XV, 4a, 5) og Sveton (Iul.Caes. 46).

Sjøens overflate er et blankt speil
som ikke røper hva som finnes på
bunnen. Det er en kjent sak at Musso-



68KLASSISK FORUM 2000:1

nemnd for Humanistisk Forskning,
NOS-H, og det svenske Fondazione
Famiglia Rausing. Utgravningene er
satt til 1998-2002. Prosjektet ledes av
Pia Guldager Bilde fra Århus Univer-
sitet og bestyrerne for de nordiske
instituttene i Roma. Feltarbeidere og
andre engasjerte kommer fra samtli-
ge deltagerland: Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige. Danskene
stiller sterkest økonomisk og utgjør
derfor majoriteten blant deltagerne.
Danmarks tilknytning til Nemi går
tilbake til 1800-tallet, da Carl Jacob-
sen handlet antikviteter i området.
Via den store, tyske arkeologen Wolf-
gang Helbig kom han i kontakt med
fyrst Orsini, som den gang eide mid-
delalderborgen i Nemi, og de til-

hørende jordstykker. På denne tiden
ble det drevet flittig kunsthandel med
monumenter fra området rundt Nemi-
sjøen.

Prosjektets begynnelse
1998 var første utgravningssesong på
Locus St.Maria. Kunsthandlerne fra
slutten av forrige århundre gravde,
ifølge noen overleverte notater, i den
sydlige delen av feltet, omkring det
såkalte Colosseum. Nemiprosjektet
ønsket å ta for seg områder som ikke
var berørt i moderne tider, og aktivi-
teten ble konsentrert til nordsiden
av feltet. Det ble lagt ut 11 grøfter.
I 1999 ble det lagt ut ytterligere 13
grøfter.

Et utvalg av funn fra de forskjellige periodene med
menneskelig aktivitet i Nemi.
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Kulturlagenes avgrensning
Ved hjelp av løsfunn, dvs. funn som
blir plukket opp uten å høre til et
avgrenset arkeologisk lag, ble det
påvist at det hadde vært menneskelig
aktivitet i området fra den mellomste
bronsealder med appeninsk kultur,
ca. 1600-1300 f.Kr., til moderne ti-
der. Sporene etter den appeninske
kultur ved Nemisjøen består av iso-
lerte stykker av impasto-keramikk,
en grov keramikktype som ikke er
dreiet. Noen av stykkene er utsøkt
dekorert med linjer og prikker. Im-
pastoen ligger relativt høyt oppe i
stratigrafien, sammen med andre,
senere keramikktyper, og må være
vasket ned fra et høyere nivå i krater-
kanten. Under blandingslaget ligger
rene kulturlag som gjør det mulig å
definere fem forskjellige bosetnings-
faser på villaområdet:

1) tidlig jernalder: Latium I-II, ca.
1000-770 f.Kr. Dette laget ble fun-
net på nordsiden av villa-området
i form av noen keramikk-frag-
menter og en perforert leirskive,
sannsynligvis et vektlodd.

2) Senrepublikansk tid: 2.-1. årh.
f.Kr. Mot slutten av denne perio-
den blir villaens første fase byg-
get. Den utgjør villaens kjerne, en
terrassemur anslått til 300 x 60 m.
Muren går parallelt med sjøen og
består av betong kledt i opus quasi
reticulatum.

3) Tidlig keisertid: 1. årh. e.Kr. Den-
ne perioden er best representert i
det bevarte materialet.

4) Mellomkeisertid: 1. halvdel av det
2. årh. e. Kr. Det antas at villaen
ble forlatt i denne perioden.

5) Middelalderen og frem til i dag.
Fra denne perioden er det løsfunn
som indikerer spredt landbruks-
aktivitet, og ingen faste struk-
turer.

Villaens kjerne
I tidlig keisertid ble villaen ombygget
og utvidet. Strukturen fra denne fasen
ligger litt skjevt på den opprinnelige,
republikanske terrassemuren. Mur-
ene er oppført i opus mixtum. Et av de
viktigste tilbygg er en akvedukt som
løper langs fronten av den kunstige
terrassen. Den består av noen hvelve-
de, 3 m. dype rom, fornices, som bar
to kanaler. Kanalene ligger i to for-
skjellige høydenivåer, omhyggelig
lagt ned på et teglgulv bekledd med
hydraulisk puss. En av de to kanalene
ble gravet ut. Den inneholdt fyllmas-
se bestående av jord og fragmenter av
keramikk, glass og lamper fra den
flaviske perioden. Det daterer akve-
dukten til flavisk tid.

Nordfasaden på villaen ble ferdig
avdekket i 1999. Inn mot villaplatået
er den støpt mot jorden; utenpå er den
forskalet med opus reticulatum. An-
tageligvis er det blitt anlagt en hage
innenfor, for muren ser ut til å ha blitt
fylt igjen med jord på innsiden umid-
delbart etter oppføringen. Muren er
bare bevart i 30 cm. høyde over det
antikke gulvnivå. Innsiden er pusset
med to lag marmorstukk. Gulvet er
ødelagt. En struktur som kan ha vært
en dreneringskanal ligger under gul-
vet. I dette området var det en kon-
sentrasjon av keramikk fra ca. 30
e.Kr. Det finnes ingen andre steder på
feltet. Litt lenger syd ble det funnet en
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sort-hvit gulvmosaikk i heksagonalt
mønster. Mosaikken er i en senere
fase overbygget. Utvidelsen av dette
feltet vil bli veldig interessant, spe-
sielt i syd, i retning mot søkegrøften.
På dette platået ligger en stor del av
villaen.

Søkegrøften er en 57 x 1 m. lang og
opptil 3 m. dyp revne i jorden, gravet
ut med maskin. Den strekker seg over
det som kan være villa-anleggets
midtparti; et område som frem til
sommeren 1999 hadde vært helt ube-
rørt. Utlegningen av søkegrøften var
kanskje den aller mest spennende
undersøkelsen av villaen. Som for-
ventet ga den et imponerende resul-
tat: en monumental søylehall kunne
identifiseres. Fundamentet og den
foranliggende kanal, begge av pepe-
rino, er relativt godt bevart. Søyle-
hallen løper parallelt med den store
terrassemuren. Det kan ha vært en
hage foran søylehallen, med utsikt
over sjøen; en utmerket planløsning
for et landsted. Grøften bekrefter
områdets kronologi, og det faktum at
også på dette platået er murene bare
bevart i en høyde på 0.5 m.

På sydsiden av villaområdet ble
det lagt ut tre grøfter som etterhvert
kom til å gå ganske så dypt ned i
undergrunnen. Det var litt skummelt;
hvis det skulle vise seg at de lokale
bøndenes historier om rom og ganger
under dette området var sanne, kunne
feltarbeiderne risikere å plutselig fal-
le ned i et underjordisk kammer. En
alminnelig feltarbeider bærer kan-
skje på mer håp om enn frykt for å
falle ned i et skjult rom. Litt spenning
er like viktig for andre arkeologer
som for Dr. Indiana Jones. Krypto-

portiken, som er en kjent del av villa-
komplekset, løper like under der hvor
disse tre grøftene ble lagt ut. Den er
ikke ferdig gravet ut, så det var en
mulighet for at man kunne falle ned i
den også, eller i en av dens avgre-
ninger. Et plutselig fall forble i fanta-
siene, men grøftene avslørte at det
hadde vært værelser i dette området.
I den ene grøften kom det frem et gulv
fra villaens første fase, bestående av
en kombinasjon av mosaikk og opus
signinum. Dette gulvet lå ca. 30 cm.
dypere enn opus sectile-gulvene i
grøften ved siden av. Opus sectile-
gulvene ble funnet i ganske ødelagt
forfatning; bare i den ene grøften er
deler av marmormønsteret bevart.
Det viser forskudte rektangler av por-
ta santa-marmor i en ramme av pa-
vonazzetto. Det har vært et luksus-
gulv som kan sidestilles med gulv i
Hadrians villa i Tivoli og Domus
Aurea i Roma. I villaens sydlige om-
råde ble det videre funnet en mur i
opus mixtum, og rester av et hvitt
mosaikkgulv.

Resultatene fra de undersøkelser
som er foretatt bidrar til økede kunn-
skaper om villaens planløsning og
dateringer av forskjellige deler av
den. Det som er funnet av villaen er
likevel bare biter i et puslespill, og
det er mer enn nok arbeide igjen til å
fylle de tre gjenstående sesongene.

Veien
I 1998 ble det påvist at villaens østli-
ge terrassemur støter sammen med en
brolagt, steil vei. Den er godt bevart,
3.1 m. bred, bestående av store, poly-
gonale basaltblokker. Kantstener er
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omhyggelig nedlagt på begge sider.
Veien slutter litt nord for villaen, og
kan derfor ikke ha ledet mot Diana-
helligdommen. Den må regnes som
en privat vei tilhørende villaen.
Området rundt veien ble grundig
undersøkt i 1999. Meningen med de
tre første grøftene var å finne ut mer
om terrassemurens byggefase. En da-
tering av villaens ødeleggelse var
også ønsket. Konklusjonen ble at
terrassemuren var oppført i tredje
fjerdedel av 1.årh. e.Kr. Da den ble
bygget, ble det gravet ned gjennom et
tidligere keisertidslag og et jernal-
derlag. Disse lagene må undersøkes
nærmere for mer nøyaktig datering.
Det ser ut til at denne delen av villaen

ble forlatt i første halvdel av 2. årh.
e.Kr. En grøft ble lagt et stykke nord
for de andre, for å verifisere struktu-
rer indikert av georadar-målinger i
slutten av juli 1998. Et hardpakket
stratum kan ha gjort utslaget, for
ingen strukturer kom til syne. Grøften
bestod hovedsakelig av et massivt
fyllag, som antageligvis skyldes en
nedgravning i forbindelse med at noe
ble bygget like ved; hva og nøyaktig
hvor kunne ikke påvises. Mangelen
på strukturer i dette området indike-
rer at det ligger utenfor villa-anleg-
get. Den nordlige avgrensningen av
villaen ligger med andre ord syd for
punktet der veien slutter.

Den antikke veien ble fulgt av
grovarbeiderne i retning syd, hvor
den snart tok slutt, ødelagt i forbin-
delse med moderne kultivering av
jorden. I nord ligger veien dypere, og
er derfor skånet. Ca. 30 m. av veien
er bevart og ligger nå åpen i dagen.
Rommene sydøst for veien ble ikke
ordentlig gravet ut i 1999, men de ble
ryddet, og en fornix kom for dagen.

Cisternen
En intakt cisterne hører med til villa-
anlegget. Den ligger på et høyere
nivå enn selve villaen, litt lenger mot
syd, forbi søkegrøften og skrått opp-
over i terrenget. Cisternen ble brukt
som tilfluktsrom for lokale bønder i
de to verdenskrigene, men er nå del-
vis fylt av jord og sten. Konstruksjo-
nen består av opus caementicum i to
tønnehvelvede skip, adskilt av syv
firkantede pilarer. Den er 37 m. lang,
8 m. bred og kunne romme 1000m3

vann, skjønt merker på veggene viser
Øverste (sydlige) parti av den romerske

veien. Foto: Gunnar Ellingsen.
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at den sjelden var mer enn halvfull.
9 strebepilarer sikrer dens stabilitet.
Da den var i bruk var det tilgang til
den via to eller tre brønner fra det
flate taket. Bare en av brønnene kan
foreløbig studeres innenfra. Spor et-
ter et blyrør ved cisternens sydvestli-
ge hjørne er funnet, men hovedtillø-
pet kan ikke ha vært her. For å finne
det må all vegetasjon på toppen av
cisternen fjernes. Utløpet ble derimot
funnet allerede i 1998. Det er komp-
lisert, men godt bevart: vannet ble
ledet ut via en betongsjakt på cister-
nens ytterside til to blyrør som førte
vannet videre til alle villaens tappe-
steder. Funn fra samme nivellering-
slag som blyrøret kunne sommeren
1999 dateres til ca. 70 e.Kr., flavisk
tid. Utløpssystemet må være bygget

samtidig med resten av cisternen, og
daterer dermed hele bygningen.

Exedraen
Lengst mot syd ligger en monumental
exedra som delvis ble ryddet i 1998,
men først i 1999 kom den til syne i sin
storslåtte helhet. Det var som å kom-
me til en sal inne i skogen med åpne
dører mot sjøen. Det er denne kon-
struksjonen som de gamle kunsthand-
lerne kalte for Colosseum. Arkitek-
tene brukte alle sine ressurser på å
måle opp og tegne exedraen somme-
ren 1999. Den er 10.5 m. høy, og den
samlede bredde, med de to sidefløye-
ne, er på hele 48 m. Diameteren er
21 m., og dybden 17.5 m. Både fløye-
ne og selve rommet er oppført i to

Datategningen av exedraen.
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etasjer. Den nederste korridoren had-
de veldig godt bevart teglutsmykning
like under hvelvet, samt rester etter
en jonisk frise med tannsnitt, frise og
arkitrav. På sydøstsiden var det på
begge langsider to flate nisjer. Den
halvmåneformede bygningen er byg-
get inn i den porøse pozzolana-klip-
pen bak, oppført i en opus mixtum-
type bestående av reticulat-murverk
og tegl. Cubilia’ene i murverket er
hugget ut av den lokale tuffklippen.
Disse, sammen med den skjøre klip-
pen bak og gjennomborende trerøt-
ter, kan lett forårsake at bygningen
faller sammen; deler er allerede rast.
Det var derfor viktig å konsentrere
seg om exedraen i 1999, slik at et
grafisk bilde kunne bli laget. Ved
hjelp av totalstasjonen ble det laget
en tredimensjonal oppmåling av exe-
draen, som skal inngå i data-model-
leringen av hele villaen. Sannsynlig-
vis var exedraen opprinnelig 15 m.
høy. Hva datering angår er det ennå
ikke mulig å si mer enn at den er fra
1. årh. e.Kr. Bygningens funksjon er
et annet spørsmål. Det har vært fore-
slått at den ble bygget som en stor
spisesal med utsikt over Nemisjøen,
eller som et nymfeum. Kommende
undersøkelser vil forhåpentligvis gi
svar på spørsmålene.

GPS
I februar 1999 var en liten gruppe i
Nemi og la ut et GPS, Global Positio-
ning System, et overordnet fikspunkts-
nett, som alle innmålte punkter fort-
løpende kan settes på plass i. Tre
fikspunkter er lagt ut for Nemipro-
sjektet, fastlagt i forhold til det glo-

bale nett WGS-84 og UTM Zone 33.
GPS gjør det mulig å styre utgravnin-
gene med datamaskin. Funnstedet for
hvert eneste lille potteskår kan ved
hjelp av dette systemet identifiseres
ved senere behov.

Funn
De omkring 35.500 funnene av tegl,
keramikk, tesserae og marmorfrag-
menter ble nummerert og dataregi-
strert. En del av de diagnostiske
skårene ble registrert, katalogisert,
fotografert og tegnet i feltet. En grup-
pe reiste til Roma i januar 2000 og
tok hånd om det som var igjen. Arbei-
det foregikk i laboratoriet på Det
Danske Institutt i Roma, hvor materi-
alet blir oppbevart.

I tillegg til de vanlige funnkatego-
riene fra Nemi forekommer det en del
spesielle funn som behandles på en
særegen måte. Blant disse kan nevnes
et par små, forhistoriske flintspisser
som det trenges ekspertuttalelse på.

Birte Poulsen fra Københavns Uni-
versitet er funnansvarlig. Under hen-
nes velvillige veiledning får studen-
tene lov til å prøve seg på den lange
prosessen det er å behandle funnene.
Det er lærerikt arbeide. Å typebe-
stemme keramikk kan man bare lære
i nærkontakt med materialet. Kera-
mikkens kronologiske utvikling er
ofte selve dateringsgrunnlaget på en
utgravning.

Utsmykning
Utsmykningen av villaen kan allere-
de etter to sesonger beskrives i grove
trekk. Funnene indikerer at det var



74KLASSISK FORUM 2000:1

søyler av brente teglsten og betong,
opus mixtum, bekledd med kanne-
lurer av hvit marmorstukk. Denne
typen søyler kjennes i området fra
Dianatempelet. Videre ble det funnet
takrenner og annen takornamentikk
av brent tegl, med relieffer som viser
flora, fauna og mytologiske figurer;
her må et fragment nevnes som
fremstiller Odyssevs og ammen som
vasker hans føtter. Villaens gulv og
noen av veggene var rikt dekorert
med kalkstens- og fargede glasstens-
mosaikker. De finere rommene var
prydet med opus sectile-mosaikker,
satt sammen av marmorsorter hentet
fra brudd rundt omkring i middel-
havsområdet. Mette Moltesen fra Ny
Carlsberg Glyptotek er Nemiprosjek-
tets marmorspesialist. Hun redder
marmorfragmenter opp fra dype grøf-

ter slik at mosaikkene senere kan
rekonstrueres. Både teknisk og meto-
disk er hun en god lærer.

Det er ennå ikke funnet noen sta-
tuer. Mye av marmoren som dukker
opp på feltet har en skadet, opp-
smuldret overflate, og det fryktes at
evt. statuefunn skal være i samme
reduserte forfatning. Andre fragmen-
ter er godt bevart; blant disse noen
forunderlige fragmenter. En marmor-
plate med geometriske innriss ble
gjenstand for ivrige diskusjoner. Før-
ste tanke var at det kunne være et
spillebrett, men ved nærmere ettersyn
ble det foreslått at det var en inskrip-
sjonsplate som var blitt henlagt i
begynnelsen av utarbeidelsesproses-
sen. Innrissene kan være forarbeidet
til bokstavhugging. Et lite korintisk
kapitel av god kvalitet er også funnet.

Fragmentert løvehode av terrakotta.



75 KLASSISK FORUM 2000:1

Øvrige undersøkelser
Vannforsyningen i området ble un-
dersøkt i både 1998 og 1999. Det
ble også tatt noen treprøver og be-
tongprøver, som skal sammenlignes
med andre daterte, antikke bygnin-
ger i nærheten, som Dianahelligdom-
men.

Caesars villa
Villaen på Locus S. Maria er den
eneste villaen i Nemi-området som
har direkte adgang til sjøen. Det kan
være en sammenheng mellom villaen
og Caligulas festprammer. Det kan i
så fall tenkes at villaen var i de
romerske keiserfamiliers eie, og had-
de vært det siden Caesar bygget den.
Sveton forteller hvordan Caesar lot
bygge et landsted ved Nemisjøen
mens han bodde i sin embedsbolig på
Via Sacra: han lot villaen rive umid-
delbart etter at den var ferdig fordi
han var misfornøyd, og så bygget han
en ny på samme sted (Suet. Iul. Caes.
46). Det er med andre ord en mulighet
for at vi skandinaver nå graver frem
Caesars luksusvilla, men det er også
bare en mulighet. Det er et stort
område som skal undersøkes på liten
tid. Den økonomiske og tidsmessige
forutsetning tilsier at det ikke er mu-
lig å frilegge hele villakonstruksjo-
nen. Formålet er å kunne si mest
mulig utfra det som kan oppnås i den
gitte periode. Det er et stort stykke
arbeid som nedlegges i prosjektet.
Caesars villa eller ikke, resultatene
vil forhåpentligvis berike den vok-
sende internasjonale villaforskning.
Det er mange ubesvarte spørsmål
omkring romersk landliv.

Nemi år 2000
Målene for dette årets utgravninger i
Nemi ble fastsatt allerede i november
1999: de uferdige grøftene skal av-
sluttes, og området foran kryptopor-
tiken skal undersøkes nærmere. Vide-
re vil det bli lagt ut flere søkegrøfter
med gravemaskin, og utgravningene
og oppmålingene av cisternen skal
avsluttes. Med utgravningene som-
meren 2000 kommer Nemiprosjektet
halvveis i den opprinnelig avsatte
perioden 1998-2002. I 1999 var vi på
det meste opp mot 50 aktive på feltet.
Av hensyn til finske og islandske
deltagere er det offisielle språk en-
gelsk.

Ekskursjoner og sosiale
begivenheter
Det legges opp til ekskursjoner i hel-
gene, varierte kulturelle innslag, en
del sosiale begivenheter, og et par
strandturer. I 1999 ble det arrangert
turer til Domitians villa i Castel
Gandolfo, Diana Nemorensis-hellig-
dommen, Museo delle Navi i Nemi,
Museo Civico og den store cisternen
i Albano, den såkalte Pompeius-vil-
laen i Albano, de spanske utgravnin-
gene i Tusculum, observatoriet og
den såkalte Matidias villa i Monte
Porzio Catone, Domitians villa i Sa-
baudia, og Neros Gyldne hus i Roma.
De offisielle sosiale begivenheter i
1999 var mottagelsen på klosteret
hvor feltarbeiderne bor, fulgt av mid-
dag på Al Ramo d’Oro, blomsterfes-
ten i Genzano, barokkonsert i Nemi,
Sankthansfeiring med bål ved sjøen,
jordbærfestival i Nemi, Bournon-
ville-ballett i Parco Sforza-Cesarini,
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Genzano, og avskjedsmiddag på
I Strillioni i Genzano. I tillegg kom-
mer selvfølgelig en del uoffisielle arr-
angementer på klosterets tak.

Norske deltagere i 1999
Gunnar Ellingsen, fotograf og an-
tikkhistoriker, Bergen; Erik Fors-
gren, ex. phil.-student, Tromsø; Lars
Erik Lørdahl, hovedfagsstudent i
antikkhistorie, Oslo; Morten Ram-
stad, nordisk arkeolog, Trondheim;
og undertegnede, magistergradsstu-
dent i klassisk arkeologi, Oslo.

Takk til
Jan Zahle, bestyrer for det Danske
Akademi i Roma, for computerteg-
ninger og informasjon; Søren Freds-
lund Andersen, teknisk ansvarlig,
Århus Universitet, for digitaliserte
foto; Gunnar Ellingsen, Bergen, for
foto; Lars Erik Lørdahl, for disku-
sjoner.
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Noen tanker om
litteraturhistorieskrivning

I gresk kulturhistorie er skillet mellom klassisk og etterklassisk knyttet til en
politisk begivenhet – Aleksanders død i 323 f.Kr. I kunsthistorien er dette
årstallet i seg selv uten betydning for fremstillingen, det faller sammen med
at nye tendenser gjør seg gjeldende, men uten å forklare dem. I litteraturhis-
torien er det vanligere å se et brudd, nødvendiggjort av den nye politiske
situasjonen etter Aleksanders erobringer. Med utgangspunkt i denne forskjel-
len mellom de to søsterdisiplinene, og med aleksandrinernes (særlig Kallima-
khos’) plass i litteraturhistorien som eksempel, vil jeg drøfte en del problemer
knyttet til hvordan litteraturhistorien konstrueres.

For det nasjonalistiske 1800-tal-
let representerte aleksandriner-
ne et forfall:1  Mens den klassis-

ke litteraturen var knyttet til den
selvstendige bystaten, var den alek-
sandrinske avhengig av ptoleméer-
kongene i Egypt, der gresk var språ-
ket til en innvandret overklasse.
Denne motsetningen spiller fremde-
les en viktig rolle for konstruksjonen
av aleksandrinsk litteraturhistorie,
men har i de siste hundre år ført til en
mer positiv vurdering. Der man før
så forfall ser man nå modernisme:
Aleksandrinerne er diktere i eksil, de
har en opplevelse av meningstap og
brudd med fortiden, og uttrykker sin

livsfølelse i lærde dikt som bare ap-
pellerer til en elite.

Det nasjonalistiske og det moder-
nistiske paradigmet deler altså fore-
stillingen om et brudd i gresk kultur,
men tolker dette bruddet på forskjel-
lige måter. I den modernistiske for-
tolkningen understrekes det spesielt
at bruddet også berørte litteraturens
sosiale funksjon: Den hellenistiske
litteraturen var isolert fra religion,
politikk og sosialt liv, den ble en egen
institusjon, slik kunst og litteratur er
hos oss i dag; hymnene ble ikke len-
ger diktet til offentlig fremførelse,
epitafene ikke for å hugges i sten,
symposiastisk poesi ikke til sympo-

1 Se for eksempel Franz Susemihl, 1891, Geschichte der Griechischen Literatur in der
Alexandrinerzeit, Leipzig.
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sier etc. Når de tradisjonelle genrene
fortsatt ble brukt, var det for å frem-
mane en sammenheng som var gått
tapt.2  På samme måte måtte bruken
av lærde allusjoner og referanser
kompensere for tapet av litterær tra-
disjon og lokal tilknytning.

Ifølge det modernistiske paradig-
met var den aleksandrinske poesiens
publikum en lærd elite, knyttet til
hoffet og biblioteket. Bare dette pub-
likummet hadde forutsetninger for å
forstå de lærde allusjonene og verd-
sette den raffinerte formen, noen of-
fentlig fremførelse kunne derfor ikke
komme på tale. Eldre litteraturhisto-
rikere, som Susemihl og Couat,3  tok
det derimot for gitt at f.eks. Kalli-
makhos’ hymner nettopp var skrevet
til fremførelse ved religiøse fester.
P.M. Fraser kommer til en lignende
konklusjon, nemlig at de ble “perfor-
med on the occasion of a religious
festival, though outside the formal
framework of the festival itself.”4  Vi
vet at slike anledninger fantes, men
har ikke beviser som kan knytte dem
til Kallimakhos.

Det ble bygget teatre og odeia i
hele den hellenistiske verden, og
etablert nye festivaler med poesi og
musikk på programmet. Dette offent-
lige litterære livet blir langt på vei
ignorert av modernistene, og i den
grad de forholder seg til det er det
som et folkelig kretsløp, uten kontakt
med Kallimakhos’ og Theokrits
“narrow world of courts and côte-
ries.”5  Ifølge Peter Bing var den fol-
kelige, konvensjonelt episke littera-
turen “unmindful of the rift which
Alexander’s conquests had produced
in society and culture,” men appeller-
te til de brede lag, som her fikk det de
ville ha: “Perhaps – if they possessed
some awareness of the rift – it was
even comforting.”6  Disse formule-
ringene er som tatt ut av en litteratur-
historie om det 20. århundre: De
moderne dikterne er på høyde med
sin tid, og i en vanskelig tilgjengelig
form uttrykker de følelsen av frem-
medgjørelse og isolasjon; i motset-
ning til dem står massekulturen, som
de forakter som sentimental. Mo-
dernismen blir slik et middel til å

2 Se for eksempel Paul Friedländer, 1933. “Vorklassisch und Nachklassisch,” Das Problem
des Klassischen und die Antike, Werner Jaeger (red.), Leipzig, s. 35: “Von den Bindungen
– kultlichen, staatlichen, gesellschaftlichen, in denen archaische und klassische Dichtung
erwuchs, ist die hellenistische frei. Sie muß erst Gemeinschaft um sich zu gründen
versuchen, und muß den Lebenszusammenhang, der nicht gegeben ist, mit Kunst
hervorbringen.” . Se også Peter Bing, 1988, The Well-Read Muse, Göttingen, s. 56, som
hevder at de aleksandrinske dikterne kjennetegnes av “an acute sense of discontinuity
and isolation.”

3 Auguste Couat, 1882, La poésie alexandrine sous les trois premiers ptolémées, Paris.
4 P.M. Fraser 1972, Ptolemaic Alexandria, vol. 2. s. 916, note 289. At fremførelse som del

av kulten ikke kan ha vært aktuelt ble påpekt av Ph.-E. Legrand, 1901, “Problèmes
alexandrins 1: Pourquoi furent composées les hymnes de Callimaque?”, Revue des études
anciennes, vol. 3, ss. 281-312.

5 Bruno Gentili 1988, Poetry and its Public in Ancient Greece, Baltimore, ss. 174-76.
6 Bing 1988, s. 56
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forstå aleksandrinsk kultur og littera-
turens plass i denne, et mønster som
kildene kan tolkes etter.

Alan Cameron7  har nylig påpekt
det manglende kildegrunnlaget for
denne forståelsen av aleksandriner-
ne, og at eksterne beviser snarere
peker i motsatt retning. Han avviser
eksistensen av det Bruno Gentili kal-
ler en hellenistisk massekultur, og
hevder at den “folkelige” litteratu-
ren, så langt vi kan dømme etter
beskrivelsene, ikke var grunnleggen-
de forskjellig fra elitens. Der nasjo-
nalistene så forfall og modernistene
brudd, understreker Cameron konti-
nuiteten i det litterære liv, og løsner
de eldre paradigmenes tette bånd
mellom litteratur og politikk. Han
peker på at eldre kulturformer kunne
overleve overgangen fra bystater til
monarki, og argumenterer for at
tradisjonelle litterære arenaer – som
symposier eller offentlige resitasjo-
ner – faktisk gjorde det. Uten å gå inn
på tolkningen av de eksterne bevisene
vil jeg ta opp noen metodiske proble-
mer som aktualiseres av Camerons
kritikk.

Fortolkningen av et litterært verk
skjer ved hjelp av en rekke kulturelle
koder. Disse kodene forandres, men
de etableres ikke på nytt for hver
generasjon, og fortolkningen må der-

for forholde seg til den tradisjonen
verket står i. Verkene henviser også
til ikke-litterære forhold, og derfor
kan litteraturhistorien aldri isoleres
fra historien i sin alminnelighet og
betraktes som et lukket system. Lit-
teraturhistorien tilhører en mer om-
fattende kontekst. Både det nasjona-
listiske og det modernistiske paradig-
met leser aleksandrinsk litteratur inn
i dens historiske kontekst, men de
baserer seg på ulike rekonstruksjoner
av denne konteksten og litteraturens
plass i den. Disse rekonstruksjonene
preges av sin egen tid og dens forut-
setninger, og det minst holdbare ved
dem er gjerne det som for samtiden
var så selvsagt at argumentasjon var
overflødig.

Et eksempel på dette fra den mo-
dernistiske Kallimakhos-forskningen
er insisteringen på at hymnene ikke er
religiøse, men har en ”litterær karak-
ter,”8  uten at dette begrepet define-
res. Dette blir så et argument for å
avvise ”ikke-litterære” tilnærmin-
ger.9  Som tidligere påpekt kan imid-
lertid litteraturen ikke isoleres fra en
videre kontekst. Kodene er ikke bare
litterære, og grensen mellom litterært
og ikke-litterært er på ingen måte
skarp: De olympiske gudene, for ek-
sempel, hører hjemme både i littera-
turen og i religionen. ”Litteratur” er

7 Alan Cameron, 1995, Callimachus and His Critics, Princeton.
8 Hans Herter, 1931, “Kallimachos”, Paulys Real-Encyclopädie, supplementsbind 5, Wilhelm

Kroll (red.) Stuttgart, spalte 434: “rein literarische Erzeugnisse.” Fr. Bornmann, 1968,
Callimachi hymnus in Dianam, Firenze s. xiii:“creazioni puramente letterarie.” A.W.
Bulloch, 1985, The Fifth Hymn, Cambridge, s. 46 understreker ”the profoundly literary
nature of this supposedly religious poem, ” og hevder at dette bevises av diktets allusjoner
til Homer.

9 Frederick Williams, 1978, Hymn to Apollo, Oxford, ss. 2-3.
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heller ikke et overhistorisk begrep.
Når Kallimakhos’ hymner oppfattes
som ”ren litteratur”, betyr det derfor
i praksis at de oppfattes som moderne
litteratur, det er vår litterære institu-
sjon og vår sekulariserte kultur som
leses inn i tekstene. Dikotomien
mellom ”religiøs” og ”litterær” er
imidlertid heller ikke holdbar i vår
tid, det vil være meningsløst å spørre
om for eksempel Eliots fire kvartetter
er det ene eller det andre. Den moder-
nistiske lesningen vil i utgangspunk-
tet sette tekstene i en historisk kon-
tekst, men ved å erklære at tekstene er
rent litterære ender den opp med å
avvise at konteksten er relevant.

Verket må tolkes i en samtidig
kontekst, men denne alene er ikke
tilstrekkelig.

Verket står også alltid i en litterær
tradisjon, og nye tendenser i litteratu-
ren kommer ikke nødvendigvis som
en følge av samfunnsforholdene. Lit-
teraturen har en viss grad av autono-
mi, den har sine egne spilleregler, og
endringene er ikke alltid relatert til
ikke-litterære forhold. En genre opp-
står i en bestemt historisk kontekst,
men når den først er etablert, kan den
overleve også uten denne konteksten
(eller forsvinne selv om konteksten
består). Det er derfor ikke noe mål at
de linjene vi konstruerer i litteratur-
historien skal ha paralleller på andre
felter, eller at litteraturhistorien skal
følge den politiske historiens epoke-
inndeling.

Det jeg har kalt litteraturens auto-
nomi innebærer at et litterært verk
ikke uten videre kan leses som et
uttrykk for tidsånden. Slike lesninger
må begynne med å spørre hva slags

tekst vi har med å gjøre, hvilken plass
denne litteraturen hadde i samfunnet
og hva slags konvensjoner den for-
holder seg til, altså i videste forstand
hvilken genre verket tilhører. Verket
forholder seg både til sin samtid og
sin fortid, og skal man forstå hvordan
det forholder seg til samtiden må man
studere både de kodene som er etab-
lert i eldre litteratur og hva slags
plass i samfunnet og det litterære
livet verket hadde. Forskjellen mel-
lom Aeneiden og Satyricon er ikke et
uttrykk for forskjellen mellom Au-
gustus’ og Neros regjering. De to
verkene tilhører ulike genrer med
ulike konvensjoner, og i den grad de
uttrykker tidsånden må det være
gjennom bruken av disse genrene.
Tolkningen av verkene må derfor gå
veien om en formal beskrivelse, og
denne må ha et diakront perspektiv.
På samme måte som kunst og arkitek-
tur har litteraturen et innhold som
ikke er umiddelbart tilgjengelig, men
som krever kjennskap til det tradisjo-
nelle idiomet og en metode til å iden-
tifisere trekk som avviker fra dette.

Selv om slike stiltrekk lar seg iden-
tifisere, er det imidlertid ikke gitt at
de kan knyttes til eller forklares ved
hjelp av ikke-litterære årsaker, og
dette må i så fall gjøres med forsiktig-
het. Et eksempel på problemene ved
en slik forklaring kan være fraværet
av enderim og fast metrum i det meste
av moderne lyrikk. Dette skyldes
utvilsomt vilje til å skape en ny stil,
men betyr ikke, slik det ofte hevdes,
at frie vers er modernitetens naturlige
uttrykksform eller at de gjenspeiler et
splintret verdensbilde. Frie vers had-
de tidligere bare spilt en marginal



81 KLASSISK FORUM 2000:1

rolle, uten slike ideologiske impli-
kasjoner; da denne formen ble tatt i
bruk i større omfang, ble den et sym-
bol for fornyelse av poesien. Ifølge
den modernistiske retorikken krevde
den nye tid et nytt idiom, og frie vers
fremsto som et trekk ved dette idio-
met, men det er vanskelig å argumen-
tere for at det finnes noen dypere
forbindelse mellom epoken og dette
spesifikke trekket.

av den. Dette gjelder ikke bare hvilke
sider som vektlegges og hvilke dom-
mer vi feller, selve de begrepene vi
bruker er med på å forme fortiden i
vår tids bilde. Begreper som ”mo-
dernisme” og ”massekultur,” ja selv
”litteratur,” tilhører vår egen tid og
betegner samtidige fenomener, i an-
tikk sammenheng er disse begrepene
bare metaforer, mer eller mindre tref-
fende.

Bing og Gentili bruker nettopp sli-
ke metaforer for å beskrive skillet
mellom hellenistisk høy- og lavkul-
tur. I en kultur uten massemedia kan
det imidlertid ikke eksistere masse-
kultur i vår forstand, og en litteratur
som er knyttet til offentlige festivaler
og teatre kan heller ikke være det vi
kaller folkekultur. Særlig presise
metaforer er dette altså ikke. Dermed
er det ikke sagt at de ikke kan brukes,
men at slike metaforer ikke bør pres-
ses for langt; de har begrenset gyldig-
het, og bruken av dem må begrunnes.
Metaforen er egnet til å stille forskjel-
lene mellom da og nå i relieff, faren
er at forskjeller kan bli oversett eller
omtolket for å bekrefte den. En slik
bekreftelse må aldri være målet for
metaforbruken, metaforens verdi lig-
ger både i dens gyldighet og dens
begrensning. Dette blir desto viktige-
re når den metaforen man bruker for
å forstå fortiden ikke bare hentes fra,
men er ens egen samtid, og det er
nettopp dette som skjer når hellenis-
men forstås som modernistisk.

Oppfatningen av aleksandrinerne
som modernister forsterker et pro-
blem som alltid er tilstede i litteratur-
historieskrivning: Vår interesse retter
seg naturlig nok mot de mest origina-

En slik fornyelse av idiomet gir
litteraturhistorikeren anledning til
epokeinndeling, og det er vanlig å la
disse epokene falle mer eller mindre
sammen med epoker i den politiske
historien. Fornyelsen er imidlertid
ikke avhengig av en ytre foranled-
ning, og retorikken rundt en fornyelse
overensstemmer ikke nødvendigvis
med de underliggende årsaker. Det
er overhodet vanskelig å peke på
bestemte årsaker, for litteraturen er
ikke bare et produkt av sin tid, den er
også med på å skape den, og når vi
rekonstruerer en epokes tidsånd er det
ikke minst ved hjelp av litteraturen.

Verkets kontekst er både litterær
og ikke-litterær, og den omfatter
både samtid og fortid. I tolkningen vil
imidlertid også vår egen tid spille
inn, vi er ikke hevet over historien, og
våre forutsetninger preger forståelsen
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le verkene, men disse kan bare gi en
del av bildet, de er ikke representati-
ve for hele sin samtid. På samme tid
kan det eksistere flere litterære ret-
ninger og miljøer med ulike tolknin-
ger av omverdenen, og genrer med
varierende grad av tidsfølsomhet.10

Ingen av disse kan gis monopol på
den rette forståelsen av sin samtid.
Snarere enn å se en serie epoker som
avløser hverandre, der noen verker
gir bedre uttrykk for tidens ånd enn
andre, bør vi oppfatte epokene som
overlappende. Det nye avløser ikke
nødvendigvis det gamle, men kom-
mer snarere i tillegg til det, legger seg
oppå det som et nytt lag, slik at en
eldre kulturform fortsetter ved siden
av en yngre.

Antikkens kunstnere og diktere bå-
de videreførte tradisjonelle former og
utviklet nye, men det er en forhastet
slutning at disse formene var forsøk
på å tolke en bestemt tidsånd. Våre
refleksjoner om modernitet og kravet
om at kunsten skal være tidsmessig
springer ut av en historisk bevissthet
som var fremmed for antikken. Det
forhindrer ikke at vi kan sette opp
kronologier, men dateringen av ver-
kene kan ikke tillegges samme betyd-
ning for fortolkningen som i moderne
sammenheng.

Francis Cairns kaller idéen om
utvikling i antikk sammenheng “a
tool with which to shape and link
masses of amorphous information

(...) But in a very real sense antiquity
was in comparison with the nine-
teenth and twentieth centuries a time-
free zone.”11  Cairns definerer det han
kaller de retoriske genrene (avskjed,
velkomst, råd, formaning etc.) som
svar på viktige tilbakevendende situa-
sjoner like gamle som det organiserte
samfunn. Disse genrene er ikke iden-
tiske med de litterære genrene, men
det er mulig å betrakte de litterære
genrene på en lignende måte: Når de
først er etablert er de relativt stabile,
og (valget av) genre i litteraturen får
samme funksjon som den tilbakeven-
dende situasjon i retorikken, genren
er den utfordringen verket skal møte.

I dette perspektivet blir tiden av
underordnet betydning, og jeg vil
istedet fremheve betydningen av det
jeg vil kalle stedet: De forskjellige
genrene, anledningene, leserne og til-
hørerne har hver sin plass i litteratu-
ren, og hver sine krav til dikteren.
Endringene over tid på disse stedene
er mindre enn forskjellene mellom
ulike steder til samme tid, og det
viktigste spørsmålet ved fortolknin-
gen av et verk blir derfor ikke når
men hvor. Stedet har en geografisk og
sosiologisk side, men også en lit-
terær. Valget av genre er avgjørende
for hvordan et publikum eller en leser
møter verket, uavhengig av hvor, når
og hvem. Vi har sjelden eksterne
opplysninger om de enkelte verkene,
i vår rekonstruksjon vil derfor stedet

10 For eksempel er det grunn til å tro at den realistiske romanen er mer tidsfølsom enn det
lyriske diktet hva innholdet angår, samtidig som den formelt sett er en ganske konservativ
genre.

11 Francis Cairns, 1972, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburgh, ss.
31-33
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Latin i norske skoler 1999–2000

Noen flere tall
Antall latinelever: 137
Antall elever på ettårig latinkurs: 52
Antall elever på to- eller treårig latinkurs: 85
Antall lærere som underviser i latin dette skoleåret: 11

Forklaringer til tabellen
Grunnkurs: første år på videregående
VK 1: Videregående kurs 1; andre året på videregående
VK 2: Videregående kurs 2; tredje året på videregående
Grupper i f.eks. latin kan settes sammen av elever fra samme eller fra
forskjellige klassetrinn.

Vibeke Roggen

først og fremst måtte defineres gjen-
nom genren.

Litteraturhistorien skal fortolke
verkene i deres historiske kontekst;
det jeg har villet stille spørsmål ved
er hvordan verkene forholder seg til
denne konteksten, og hvordan vi bør
rekonstruere den. Etter min oppfat-
ning bør konteksten i antikk sammen-

heng forståes som sted snarere enn
tid, fordi det antikke publikummet
ikke forventet et tidsmessig uttrykk,
men et uttrykk som var relevant for
stedet, og fordi vi bare meningsfullt
kan relatere verket til tidspunktet
gjennom å kjenne dets plass i den
samtidige kulturen.

Gjert Vestrheim

Fylke Skole Klassetrinn Timetall Elevtall
Oslo Oslo katedralskole Grunnkurs 4 24

Oslo katedralskole VK 1 5 (4 + 1) 10
Oslo katedralskole VK 2 5 (4 + 1) 6
KG VK 1 4 10

Akershus Valler VK 2 4 1
Aust-Agder Kristiansand katedralskole valgfag 1 42
Rogaland Stavanger katedralskole valgfag 2 10
Hordaland Bergen katedralskole VK 1/VK 2 4 18
Sør-Trøndelag Trondheim katedralskole VK 1 5 6

Trondheim katedralskole VK 2 5 6
Hedmark Hamar katedralskole VK 2 5 4
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Den innestengte dragen på
Forum Romanum

”Ibi est templum Vestae, ubi dicitur inferius draco cubare, sicut legimus in Vita
Sancti Silvestri.” (Der er Vestatempelet, under det sies det at en drage ligger
i dvale, slik vi leser i Vita Sancti Silvestri.) Dette sitatet er hentet fra Mirabilia
Urbis Romae, en reisehåndbok for pilegrimer fra 1100-tallet. Vi skal se litt
nærmere på denne grusomme dragen som St. Silvester temmet og stengte inne
under Vestatempelet.

skriptanalyse støtter jeg meg til ham.
I Actus Silvestri henvises det til en
draco. Vestalinnene måtte hver kal-
enda stige ned og gi den føde laget av
hvitt mel. (Solebant enim virgines
sacrae in templo Vestae omni kalen-
darum die ad eum descendere cibos-
que ei similaginis ministrare.) Det
henvises ikke til noen bestemt bolig
for dragen, annet enn at den bodde i
en hule, og at den hver dag rammet
over tre hundre mennesker med sin
dødelige ånde etter at Vestas jomfru-
er hadde sluttet å bringe sitt måned-
lige offer. Byprefekten og prestene
bedyret at de ville bli kristne om
Silvester så kunne få den til bare en
måned å la være å drepe. St. Peter
kom til ham i drømme, og bød ham
gå ned i hulen og betvinge dragen,
forbinde dens kjeft med hamprep,
forsegle dette med voks, og over vok-
sen igjen tre en jernring hvor korsets

Gjennom de århundrene vi
gjerne kaller de mørke, bod-
de det en prustende og pesen-

de drage på Forum Romanum. Den
var innesperret i en grotte under
Vestatempelet et sted, og bare ventet
på å slippe ut og spre sykdom og
fordervelse. St. Silvester, som var
pave fra år 314 til år 335, reddet byen
fra dette monster, og så sent som på
1500-tallet nevnes kirken S. Silvestro
in lacu. Denne kirken lå over en
bygning vi idag kaller De førti mar-
tyrers oratorium, mellom Vesta-
tempelet og kirken S. Maria Antiqua,
like ved siden av Lacus Iuturnae.

Opphavet til Silvesterlegenden er
sannsynligvis uskyldig nok. Det
eldste manuskriptet vi har bevart der
den nevnes er fra slutten av det fjerde
eller tidlig i det femte århundre. Den-
ne legenden er gjennompløyet av
Wilhelm Pohlkamp, og for manu-



85 KLASSISK FORUM 2000:1

tegn er hugget inn, og ga ham så en
bannformel for å betvinge dragen.

Silvester går så ned ett hundre og
femti trinn, forbinder dragens kjeft,
og med sin bannformel betvinger han
dragen til Kristus kommer for å døm-
me levende og døde. Så stenger han
porten til hulen, går opp og mottar
eukaristi av St. Peter for å befri ham
for skader efter opplevelsen. Slik er
altså beretningen, kalt Actus Sil-
vestri, omkring år 400. Parallellen til
det apokryfe Nikodemus-evangeliets
beretning om Kristi nedstigning til
dødsriket er påfallende. Men som
Pohlkamp betoner, så er det ikke
Satan, men en Satans tjener det dreier
seg om, og ganske interessant, ingen
fornektelse av at dragen finnes, hver-
ken i pagan eller i kristen tid. I løpet
av 300-tallet vokste nedstignings-
temaet frem i litteraturen, og interes-
sant er det at ikke bare Kristus, men
også apostler, helgener og martyrer
kan gjøre Kristus dette etter. I trosbe-
kjennelsen dukket nedstigningsmoti-
vet opp i konsilet i Sirmium IV fra år
359, og ble bekreftet i Nikea samme
år og i Konstantinopel i 360.

Historiens videre liv
En annen variant av historien, noe
senere enn den første manuskriptvari-
anten, skriver seg fra midten av det
femte århundre. Der er dragen blitt et
mekanisk monster, som bekransete
jomfruer årlig bragte gaver (mun-
era). De ble selv offer for et sverd
listig gjemt i den mekaniske dragens
munn. En munk listet seg ned og
avslørte bedraget. Han knuste så den-
ne sinnrike innretningen slik at skik-

ken kunne opphøre. Her er altså hver-
ken Silvester eller vestalinnene med,
og stedsbenevnelsen er rund nok, apud
urbem Romam.

Den neste bevarte manuskriptvari-
anten av Actus Silvestri er sannsyn-
ligvis fra det 6. århundre, men iallfall
fra efter kirkekonsilet i Chalcedon i
år 451. Dette er en mer summarisk
variant, der flere elementer er sløy-
fet. Her er henvisningen til vestalin-
nene blitt til en henvisning til jomfru-
er generelt, mens forfatteren derimot
har følt et behov for å stedsfeste denne
hulen. Den er nå plassert ”in monte
Tarpeio, in quo est Capitolium collo-
catum”, (”på den Tarpeiske klippe,
hvor Kapitol ligger”), og i motset-
ning til de tidligere 150 trinn, måtte
jomfruene gå hele 365 trinn, ”quasi
ad infernum” (”nesten til under-
verdenen”). Kalenda og hvitt mel er
ikke lenger spesifisert, det virker som
om det nå dreier seg mer om ren
dragemating. I tillegg har dragen nå
tatt til å komme opp fra tid til annen
for å forpeste hele Roma med vond
lukt, sykdom og død. Selve nedstig-
ningen og beskrivelsen henter nå
momenter fra Kristi nedstigning til
dødsriket og Apokalypsen, og hele
historien har dermed gått over fra å
være Silvesters seier over en bestemt
drage, til å bli et symbol på overvin-
nelsen av hedendommen.

Historien har nok levet videre
på folkemunne. Venantius Fortuna-
tus (c. 530 – c. 610) nevner hvorledes
biskop Marcellus av Paris nedkjem-
pet en slange, likesom Silvester besei-
ret dragen i Roma. Og Aldhelm av
Malmesbury (+709) beskriver i De
virginitate hvorledes Silvesters ry
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var utbredt ”per omnes Europae pro-
vincias”, for sin seier over en dødelig
drage (letiferus draco) og for krist-
ningen av Konstantin. Vi har så ingen
skriftlige kilder før Mirabilia Urbis
Romae, nevnt innledningsvis. ”Iuxta
eam domum fuit palatium Catelinae,
ubi fuit ecclesia Sancti Antonii; iuxta
quam est locus qui dicitur infernus, eo
quod antiquo tempore ibi eructabat et
magnam perniciem Romae infere-
bat. Ibi est templum Vestae, ubi dici-
tur inferius draco cubare, sicut legi-
mus in Vita Sancti Silvestri.” (”Rett
ved var Catelinas palass, hvor S.
Antonius’ kirke lå. Like ved den lig-
ger stedet som kalles underverdenen,
fordi det i gamle dager steg opp
damper som var til stor plage for
Roma. Der er Vestatempelet ...”) Alt-
så er denne troen i byromersk tradi-
sjon nå flyttet tilbake til Vestatempe-
let, selv om Vestatempelet på denne
tiden var borte for lengst. Man har
åpenbart hatt en slags idé om hvor
dette har vært, og hulen har havnet
under tempelet. Så langt de skriftlige
kildene, iallfall foreløpig.

Kultens videre liv
Et kraftig jordskjelv i år 847 gjorde
såvidt store skader at kirken S. Maria
Antiqua ble forlatt til fordel for S.
Maria Nova, dagens S. Francesca Ro-
mana mellom Titusbuen og Maxen-
tiusbasilikaen. Det virker ikke som om
man har prøvet å overføre en eventu-
ell dragekult dit, men Liber pontifi-
calis (pavenes krønikebok) gir en pe-
kepinn om hva som skjedde videre.

Leo IV var pave fra år 847 til år
855, og var altså den som ordnet

overgangen fra S. Maria Antiqua til
S. Maria Nova. I Liber pontificalis
kan vi lese at det selvsamme året, på
Maria himmelfartsdag 15. august,
sannsynligvis ikke lenge etter jord-
skjelvet, gikk den tradisjonelle pro-
sesjonen fra Laterankirken over Fo-
rum Romanum og opp Clivus Subura-
nus til S. Maria Maggiore. Men Pave
Leo stoppet like ved kirken SS. Silves-
tro e Martino på Esquilinen (idag S.
Martino ai Monti) hvor det bodde en
grusom slange i en hule. Han uskade-
liggjorde eller drepte den. Denne skal
ligge over Silvesters egen gamle kir-
ke Titulus Equitii. I denne Titulus
Equitii finnes en fremstilling av St.
Silvester med innskriften ”+ VBI SCS
SILBESTER ORE (LIGAT) DRACOM”, datert
til Pave Leo IV eller noe senere
(fig. 1). Pohlkamp foreslår å knytte
VBI til fremstillingen slik at bygnin-
gen i bakgrunnen er en avbildning av
åstedet for dragekampen, oppfattet
som hedensk tempel. Det kan også
simpelthen bety ”Her ser vi.....”
(takk Hugo Montgomery), hvilket
jeg finner mer sannsynlig. Da lyder
innskriften: ”Her ser vi St. Silvester
binde dragens kjeft.” Jeg vil tro Pave
Leo her har forsøkt å flytte Silvester-
kulten til Esquilinen, samtidig som
Mariakulten ble flyttet til S. Maria
Nova etter jordskjelvet. Iallfall ser
det ganske sikkert ut at den midlerti-
dige forleggingen av dragehulen til
Kapitol ikke lenger er aktuell.

I Mirabilia-teksten fra 1100-tallet
blir Silvester-underet, Lacus Curtius
og Infernus samlokalisert. Den navn-
løse bygningen som idag kalles ora-
toriet til de førti martyrer nevnes i
1293 som S. Maria Libera nos de



87 KLASSISK FORUM 2000:1

poenis Inferni, da grunnlagt som et
lite kvinnekloster av benediktinere.
Den dukker opp igjen som Ecclesia
sancte Marie de Inferno omkring år
1320. Dette siste har muligens vært et
tidligere navn, som benediktinerne
har pyntet litt på. I den engelske
pilegrimsguiden Ye Solace of Pil-
grims, fra omkring år 1450, fortelles
det om en innskrift inne i kirken som
beskrev dette som stedet der Silvester
uskadeliggjorde en drage ett hundre
skritt under bakken. Silvester kalte så
stedet Libera nos de poenis inferni
(Fri oss fra helvetes pinsler). Andreas
Fulvius publiserte i 1527 Antiquitates
urbis Romae. Der identifiserer han
kirken Sancti Silvestri in lacu med
Sanctae Mariae Liberatricis.  Denne

identifikasjonen stadfes-
tes ved dedikasjonen av
den nye barokkirken på
stedet i år 1617. Kirken
beskrives der som temp-
lum a S. Silvestro Papa
consecratum. Det er den-
ne kirken som ble revet i
januar år 1900 for å gi
plass for utgravningen
av S. Maria Antiqua.

Legendens pagane
forhistorie
Actus Silvestri oppsto
altså omkring år 400.
Hvorledes kan denne le-
genden ha oppstått? Det
finnes to andre kristne
kilder som beskriver
vestalinnenes dragekult.
Tertullian, tidlig i det
tredje århundre, henvis-

te til dette ofringsritualet i Ad Uxo-
rem. (I,6,3) ”Romae quidem quae
ignis illius inextinguibilis imaginem
tractant, auspicia poenae suae cum
ipso dracone curantes, de virginitate
censentur.” (”I Roma kalles de jo
jomfruer, de som passer flammen
som symboliserer den uslokkelige il-
den; samtidig med å pleie dragen
passer de selve varselet om straffen
som venter dem.”) Carmen Ultimum,
tidligere attribuert til Paulinus av
Nola, viser også til denne tro (PL
LXI, 705A-B). Dette skriftet er sann-
synligvis fra tidlig i det femte århund-
re, og altså samtidig med den tidlig-
ste manuskriptvarianten.

Men hva kom før? Kjernespørs-
målet er da om og hvorledes vestalin-

Fig. 1) S. Martino ai Monti, St. Silvester (Etter
Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien ).
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nene har vært knyttet til en drage og
en dragekultus? Vestakulten hadde
mange hemmeligheter. Og det som er
hemmelig, det som det knytter seg
endel uvisshet til, vekker nysgjerrig-
het og spekulasjon. Vestakulten og
Vestalinnenes plikter har sikkert ikke
vært noe unntak for denne allmenn-
menneskelige observasjonen.

Vestalinnene måtte mate en drage
eller slange med mat laget av hvitt
mel, ifølge legenden. Vi vet at Vesta
var skytsgudinne for bakere og møl-
lere. I den forbindelse kommer bildet

og innskriften, så kunne man vært
forledet til å tro at det dreier seg om
Bona Dea.

Bona Dea hadde en helligdom ved
foten av Aventinen, der det også fan-
tes et lite apotek. Bona Dea var en
guddom hvis kult praktisertes delvis i
fravær av menn, og vestalinnene var
sterkt engasjert i den. Ritene var i den
forbindelse hemmelige, og dermed
selvfølgelig fritt vilt for spekulasjon.
Bona Dea var alltid fremstilt sittende
som matrone, i venstre hånd holder
hun cornucopia (overflødighetshorn),

av Vesta som gudinne for
grøden og jordens fruktbar-
het inn, slik den ble feiret i
Vestalia, fargerikt beskrevet
av Ovid i Fasti (VI, 311-
348). Vesta var en ”jord”-
gudinne. Men det sies stadig
ingenting om noen slange,
eller drage. Det finnes et
berømt relieff i statsmuseet i
Berlin som antyder en for-
bindelse (fig. 2). Vesta sitter
som en romersk matrone, og
en slange kryper opp og for-
syner seg av en patera. Til
venstre for tronen er en vekt
med kornaks som det står et
brød på. Innskriften lyder:
Vestae sacrum/ C. Pupius
Firminus et/ mudasena trop-
himee (CIL VI i 787).
Dedikasjonsinnskriften sier
at den ble gitt av C. Pupius
Firminus, en quaestor cor-
poris pistorum urbanorum
(sekretær for byens baker-
forbund) i 144 e.Kr. Hadde
det ikke vært for kornakset Fig. 2) Staatliches Museum Berlin, Vesta

(Etter LIMC).
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i høyre en patera, hvor en slange
mesker seg (fig. 3). Typen henspiller
på jordbruk, overflod og helse. Det
finnes tilmed statuetter med innskrif-
ten Bona Dea Hygieia. Ved noen av
hennes helligdommer fantes også opp-
drettsslanger. Vår venn Firminus har
også betalt for et annet relieff, av
Asklepios sammen med Hygieia. At
vestalinnene har vært involvert i Askle-
pioskulten, vites noenlunde. Men vi
vet ikke på hvilken måte. At vestalin-
nene har hatt en del i Bona Deas kult,
det vet vi sikkert. Hvis da denne
kulten har vært forbeholdt kvinner,
og ritene hemmeligholdte, hva er da

mer naturlig enn at rykter og overtro
oppsto? Og har hun kanskje til dels
flytt sammen med Vesta?

Det finnes en lignende dragekult
forbundet med jomfruer. Iuno Sospita
hadde en hellig lund i Lanuvium, litt
syd for Roma. Der måtte jomfruer
årlig gi kornmat til en drage i en hule,
og bare ekte jomfruer kom levende
fra det. Iuno Sospita hadde egen hel-
ligdom på Forum Holitorium, idag
med troverdighet identifisert med S.
Nicola in carcere. Dette tempelet ble
bygget i 297 f.Kr.

Det vi kan si sikkert er at det fantes
flere kulter vi vet lite om idag, der

Fig. 3) Museo Nazionale, Napoli, Bona Dea, 1. årh.
e.Kr. (Etter LIMC).
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vestalinner eller andre jomfruer og
slanger var involvert. Disse kultene
visste man også lite om i samtiden, og
de har sikkert vært sladret om og
spekulert over. Har disse gitt opphav
til Silvesterlegenden? Jeg tror vi kan
anta det, men for å sitere et av Hjal-
mar Torps stående svar på absolutte
spørsmål: Det er mulig det er noe der,
men det er ikke godt å vite.

Artikkelen springer ut fra lesning
av følgende artikler:

J. Aaronen, ”La sopravvivenza dei
culti pagani e topografia cristiana

dell’area di Giuturna”, Lacus Iutur-
nae I, ed. M. Steinby, Roma 1989, s.
157 – 170.

J.R. Brandt, ”Kirken Santa Maria
Liberatrice”, I H.P. L’Oranges fot-
spor, utg. Østby, Skedsmo, Alfsen,
Oslo 1996, s. 181-202.

W. Pohlkamp, ”Papst Silvester I.
und der Drache vom Forum Roma-
num”, Römische Quartalschrift 78,
1983, s. 1-100.

Kirsti Gulowsen

S. Silvester bekjemper dragen.
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Fritt Ord-seminaret i Athen – et
oppgjør med ... [sensurert]

“Syng, gudinne, om Vreden som tok elegiens Odyssevs,
svanger med glød for veneriske menn og med talløse strenger.”

Seminaret Meningsdannelse, medium og makt ble avholdt, med rundt 20
deltagere, fra torsdag 23. til søndag 26. mars på Det norske institutt i Athen,
samt en avsluttende ekskursjon til Korinth og Mykene. Seminarets tittel sier
det meste om innholdet, og åstedene det meste om settingen, slik at denne
setningen sier egentlig ingenting, så den får heller tjene som et exemplum e
contrario på et gjennomgangstema fra seminaret: kunsten å beherske retorikk.

Professor Øivind Andersen sto
som arrangør sammen med
stipendiatene Jon Iddeng og

Mona Ringvej. Foruten å takke Fritt
Ord-stiftelsen for å ha gjort det hele
mulig, brukte professor Andersen sin
velkomsttale til å meisle ut tankegan-
gen bak seminaret: å få i gang en
dialog mellom de klassiske fagfelt
(historie, filologi) og de moderne (so-
siologi, statsvitenskap, medieviten-
skap) for å belyse antikke problem-
stillinger. Det ble slått fast at seminaret
ville dreie seg om “politisk liv, ikke
aristotelisk statstenkning”, hvorpå
det første foredraget, i god antitetisk
tradisjon, selvfølgelig var forankret i
funderinger omkring aristotelisk stats-
tenkning. Filosof Vigdis Songe-Møl-
lers spennende innlegg, om hvorvidt

geometriske modeller lå til grunn
for såvel før-sokratisk filosofi som
Kleisthenes’ demokrati, slo ellers an
tonen ved å ta form av et gjennom-
tenkt utkast som ble presentert med
tanke på debatt og innspill (vi kan
allerede nå nevne at tidsskjemaet for
sesjonene holdt like godt som Ådne
Søndråls på en 10.000 meter).

Membra virumque cano
Sosiologen Fredrik Engelstad under-
streket flere ganger at humaniora og
samfunnsvitenskap var to sider av
samme sak, men like fullt kom det
frem særlig metodiske forskjeller
mellom de to grupperingene. Impli-
sitt i sine foredrag, og eksplisitt i
debattene, var samfunnsviterne sær-
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lig opptatt av å avklare og avgrense
analytiske begreper, som ofte har
spesifikke referanserammer de ikke
kan løsrives fra, eller som i alle fall
krever en nøye omdefinering. Det ble
for eksempel påpekt at “paradigme-
skifte” gjelder i sitt vesen kun som
forklaringsmodell for naturvitenska-
pelige revolusjoner, mens en Bour-
dieu-avledet hybrid som “sosial kapi-
tal” ble forkastet under budet “du
skal ikke drive metafor”.

Selvfølgelig gjelder lignende be-
traktninger også for mer dagligdagse
begreper. Førsteamanuensis Tore Lind-
holm tok fatt i dette poenget ved å
stille følgende spørsmål: hva er egent-
lig “menneskerettigheter”, og når opp-
sto de? Mulige historiske forløpere,
som stoikerne, Pico della Mirandola
og Roger Williams, ble gitt honnør,
men avvist som talsmenn for mennes-
kerettigheter i moderne forstand. Dis-
se ble kjennetegnet ved fire kriterier:
allmenn gyldighet, et vidt definert
innhold, statens tilregnelighet (i for-
hold til andre stater såvel som til sitt
eget folk), og både et juridisk og et
moralsk grunnlag. Lindholms tese
var at en slik forestilling om menneske-
rettigheter (human rights) kom først
til uttrykk på 1940-tallet som en his-
torisk betinget idé (“Aldri mer ver-
denskrig!”) som forsøker å løse et situ-
asjonsbetinget problem (modernitetens
oppkomst og globale spredning). Sær-
lig relevant i vår sammenheng er artik-
kel 19 i FNs Verdenserklæring om
menneskerettighetene (1948):

Enhver har rett til menings- og
ytringsfrihet. Denne retten omfatter
retten til å hevde meninger uten inn-
blanding, og til å søke, motta og

meddele opplysninger og idéer gjen-
nom ethvert meddelelsesmiddel og
uten hensyn til landegrenser.

Hvordan skal dette sikres i prak-
sis? Professor Helge Rønning rede-
gjorde for arbeidet med å endre grunn-
lovsparagrafen om trykkefrihet (§ 100)
og gjøre den blant annet media-
uavhengig (“Ytringsfrihed bør finde
Sted”). Det er ikke vanskelig å se at
begrepet “ytringsfrihet” er historisk
betinget: 1814-Grunnloven gir for
eksempel særskilt beskyttelse til poli-
tiske ytringer (som vern mot enevel-
det), men ikke til kunstneriske (jfr.
Mykle-saken); innstillingen fra 1999
er på sin side gjort med bakgrunn i
kontroverser omkring politisk rekla-
me, pornografi og hatsytringer. Inn-
stillingen baserer seg på tre prinsip-
per til forsvar for ytringsfrihet:

1) sannhetsprinsippet – sannhet kan
bare finnes i det offentlige ordskif-
tet.

2) demokratiprinsippet – borgeren
har rett til å kritisere og endre
loven.

3) autonomiprinsippet – borgeren er
konstituert både ved det private
og det offentlige, og grensene for
ytringsfrihet angår bare det sist-
nevnte (et poeng som for øvrig
ikke er nevnt i Grunnloven).

Selv begrepene som brukes i argu-
mentasjonen viser det situasjonsbe-
tingete i begrepet selv. Et begrep som
“ytringsfrihet” er dermed ikke upro-
blematisk i antikksammenheng, det
må renskes for sine underliggende
moderne konnotasjoner – et poeng
Jon Iddeng gjorde klart i sin kon-
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tekstualisering av friheter og rettig-
heter i romersk keisertid. Grensene
for ytringsfrihet ble satt opp mot frem-
veksten av lovgivningen mot crimen
maiestatis (majestetsfornærmelse), fra
sine spede republikanske røtter til kei-
sertidens til tider velutviklete system
av angivere, rettssaker og straffereak-
sjoner som forbud, eksil og henrettelse.
Det spesielle med den romerske antik-
ken var ikke at en god del av littera-
turen var politisk, men at en god del
av politikken var litterær, hevdet
Iddeng. Særlig var keiserdømmet
følsomt for litterær regimekritikk,
slik at intellektuell motstand måtte
søke skjulte former som oversmiger,
allegori og ironi – former som kunne
falle uheldig ut dersom en keiser som
Nero eller Domitian oppfattet dulgte
anklager om orgiastiske utsvevelser
eller despotisk råhet.

I språkets vold
Keiser Augustus slo fast i Res Gestae
– slått opp i form av monumentale
innskrifter omkring i riket – at aucto-
ritate omnibus praestiti (“jeg over-
gikk alle i autoritet”), og Fredrik
Engelstad holdt nærmest et nøkkel-
foredrag om slike språklige makt-
konstitueringer. Først presenterte han
et tredelt maktbegrep: sosial makt
utøves når det er gjort i en bestemt
hensikt, omfatter en eller flere perso-
ner, og lykkes i hvert fall delvis med
å oppnå målet. Følgelig er det slik at
maktutøvelse forutsetter kommuni-
kasjon; språklige uttrykk meddeler
ikke bare informasjon, men er i sitt
vesen redskaper til makt. Blant at-
skillige momenter kan nevnes:

1) definering av situasjonen (roller,
regler, maktfordeling) – den som
lykkes i å fastlegge begrepene som
brukes (for eksempel princeps i
motsetning til rex), og derigjen-
nom avgrense deltagerne og sette
dagsorden, får et fortrinn i de
videre maktforhold.

2) retorisk manipulering – taleren
søker ubemerket å undergrave
mottagerens motforestillinger (ars
est celare artem, “kunsten er å
skjule kunsten”).

3) fascinasjon – gjennom estetiske
virkemidler demonstrerer avsen-
deren sin status, overlegenhet og
tilknytning til makt (for eksempel
ved uniformer og andre myndig-
hetssymboler). I et bredere perspek-
tiv kan etablering av nasjonale
myter tjene til en legitimering av
makt – her er det nok å nevne
augusteisk diktning (“Det er uma-
ken verdt å lære oss å kjenne, for
vi skal liksom vokte tempelet for
din fullkomne heder ” – Horats,
Ep. 2.1.229-30).

4) selvrefleksive uttrykk – performa-
tive talehandlinger som innvier
språkbestemte fakta (“Jeg er-
klærer herved...”) både forutsetter
og legitimerer makt, og det sam-
me gjør selvoppfyllende profetier
(“Dere vil se, senatorer, at når
Catalina drar avgårde vil alt
være avslørt og oppklart, under-
trykket og straffet” – Cicero, Cat.
I.32).

5) klassifisering – ord og språk spil-
ler en fundamental rolle i å forme
sosiale grupper og institusjoner,
samt ekskludere andre fra disse
fellesskap.
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Disse punkter kan noe spøkefullt
illustreres ved mine to studentvenner
– la oss kalle dem for “sofistene” –
som på turen til Mykene så lett og så
ukritisk henga seg til et totalitært
maktspråk ved å stemple menings-
motstandere som “kverulanter”: i sis-
te instans kunne disse enten godta
sofistenes premisser og påstander,
eller argumentere imot og følgelig
kun oppnå å befeste stempelet; tale-
ren fanges, debatten kveles og (horri-
bile dictu) Agamemnons gamle pa-
lass opplever nok et blodbad. Poenget
her er at en slik tankerekke kan over-
føres, mutatis mutandis og mer se-
riøst, til språklige grep som brukes
innenfor et sosialt hierarki med tanke
på å opprettholde etablerte maktpo-
sisjoner og ekskludere uønskede ele-
menter fra diskursen. Vi skal i denne
omgang la være å navngi fiendene av
det frie ord, bare gledelig konstatere
at makt er relativ, samt sitere følgen-
de sentens hentet fra Jon Iddengs fore-
drag og tillagt Asinius Pollio i Ma-
crobius’ Saturnalia 2.4.21: non est
enim facile in eum scribere qui potest
proscribere (“for det er ikke lett å
skrive mot ham som har makt til å
proskribere”).

Fredrik Engelstad, på spørsmål
om hvorvidt han mente at makt i seg
selv var positiv eller negativ, fastslo
bare at makt er (han føyde imidlertid
til at formålet med analysene hans
var “å kunne skille mellom legitim
og illegitim makt”). Øivind Ander-
sen kom inn på lignende tanker om-
kring retorikk: den er hverken et gode
eller et onde, men en nødvendighet –
“ting taler ikke for seg selv”. Hva
slags effekt på tilhørerne har imidler-

tid veltalenhet – eller anklager om
veltalenhet?

Retorikken var i antikken delt inn
i tre genrer: epideiktisk (ved festta-
ler), forensisk (ved folkedomstolene)
og deliberativ (ved folkeforsamling-
ene); spørsmålet professor Andersen
stilte seg var i hvilken grad de to mer
seriøse genrene benyttet seg av epi-
deiktiske elementer, for eksempel
beskjedenhetstoposen (for øvrig en
topos seminardeltagerne benyttet i så
sterk grad at det etterhvert ble paro-
disk – “Jeg har overhodet ikke greie
på antikk filosofi, men sier ikke Ari-
stoteles i Den nikomakiske etikk III.3
at...”). I festtaler brukes denne topos
gjerne som et kontrasterende poeng
(“mine ringe ord kan ikke yte rettfer-
dighet til Choerilus’ bragder”), men i
de to andre genrene er det et avvæp-
ningsgrep mot anklager om villeden-
de talekunst; athenernes tvetydige
holdning til veltalenhet ble belyst
med noen avsnitt fra Thukydid (Anti-
fon, 8.68; Perikles, 2.60; Kleon og
Diodotos, 3.37-38 og 3.42-43).

Forholdet mellom retorikk og
makt ble oppsummert ved følgende
aforisme (av ukjent opphav): “Når
Isokrates taler om krig mot perserne,
klapper folk – når Demosthenes taler
om krig mot makedonerne, marsjerer
folk”. Historikeren og filologen Hugo
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Montgomery fulgte opp dette poen-
get med sine spørsmål omkring De-
mosthenes’ karriere: hvordan kan
man fastslå hvilken mulighet den
enkelte athener hadde til å utøve
makt gjennom meningsdannelse – og
hvordan kan man måle makt i det
hele tatt? Etter nederlaget mot make-
donerne i 336 var jo Demosthenes
selv mest opptatt av å vise hvor lite
makt han hadde hatt (“Hva var jeg
herre over? Ingenting!” – Om kran-
sen 236) og å hevde at taleren og
strategen var ansvarlige for hver sine
felt. Rettssaken i 330, der hans erke-
rival Aeschines anklaget ham for å ha
villedet borgerne med talene sine,
endte med en (de facto) frifinnelse av
Demosthenes – fordi athenerne avvis-
te Demosthenes’ kraft som retor, eller
fordi de ble påvirket av den?

Politiske mål – definert av
massen eller eliten?
Professor Bernt Hagtvet, i sine sprin-
gende funderinger omkring moderne
demokratiers problemer og deres løs-
ninger i antikken (rotasjon, amatør-
skap, ansikt-til-ansikt idealet), kastet
ut følgende “brannfakkel”: antikken
er mest å anse som en Rorschach-test,
altså en serie blekkflekker en person
kan projisere sine forestillinger inn i,
jfr. antikkens Nachleben i forskjelli-
ge ideologier. Analogien var ment
som en aldri så liten utfordring av
antikkfagenes legitimitet, men for å
sitere Per Bjarne Ravnå: “Hele po-
enget er at det er vi som bestemmer
hvordan blekkflekken ser ut.”

Denne blekkflekken kan imidler-
tid konstrueres på flere måter, og

Ingvar Mæhles sammenligninger
mellom Athen og Roma m.h.t. bruk
og kontroll av ressurser avslørte nok
en gang forskjeller blant antikkhisto-
rikerne i synet på modell vs. empiri.
Mæhles hovedpoeng – at maktspillet
begge steder foregikk med bakgrunn
i primus inter pares, men i Athen var
pares den jevne borger og i Roma
adelsmennene – ble ikke angrepet,
men hans sinnrike diagrammer fikk
Hugo Montgomery til å spørre: “Jeg
føler meg alltid i reklamemakerens
vold når jeg blir presentert for en
modell – hva slags bil er det egentlig
du forsøker å selge?”

Et mer gjennomgående trekk var
hvordan antikkens store menn ble
trukket frem i den hensikt å belyse
massen som aktør. (Antikkens store
kvinner ble tradisjonen tro sittende
igjen ved rokken; Brit Berggreen re-
degjorde for hvordan denne athenske
kvinnemodell fikk gjennomslag også
i moderniseringsprosessen, eksempli-
fisert ved 1814-generasjonen og Ca-
milla Collett – “min eneste vaktpost
er ved tekannen”.) Etter at Signe
Isager fra Det danske institutt hadde
gitt en oversikt over athenske inn-
skrifter, redegjorde førsteamanuensis
Tor Hauken for den politiske løpeba-
nen til Herodes Atticus, som – takket
være sin fars overgenerøse testamen-
te – endte med endeløse rettssaker fra
athenske borgere, før Marcus Aureli-
us satte en strek for feidene med en
kunngjøring som senere ble satt opp
som en innskrift – en innskrift som i
kraft av sin blotte eksistens motsa seg
selv (“Det er ingen grunn til at dette
fremdeles skal ha plass i noens sinn
etter at minnet om anklagene er blitt
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vasket bort [...]”). Slike innskrifter
reiser grunnleggende spørsmål om-
kring makt og kommunikasjon: hvem
bestemte at de skulle reises, hva var
den egentlige hensikten – og hvem
leste dem?

Julius Caesars klatring oppover
cursus honorum ble av Per Bjarne
Ravnå brukt til å finne ut hvorvidt
den store borgermassen øvde politisk
innflytelse (“grasrota som forkla-
ringsfaktor er nesten like avskyelig
for historikerne som den er for makt-
haverne, for den er vanskelig å
kontrollere”). Med bakgrunn i spørs-
målet “i hvem sin interesse var lov-
forslagene?”, skisserte han et scena-
rio hvor Caesar opererte på lånt tillit
fra plebsen og hvor det hastet for ham
å betale denne tilliten tilbake – derav
jordreformen han trumfet igjennom
med voldelige midler straks han ble
konsul, derav propagandaen som ble
sirkulert blant folket om at han var en
falsk popularis (“før var en konge
ham kjær, og nå kongemakt” – sitert
i Sueton, DJ.49.2). Ravnå konkluder-
te med at en popularis-kontinuitet
kanskje kunne spores i lagene under
senatet heller enn i senatet selv.

Aischylos’ Perserne (472) preges
av en demokratisk selvforståelse, og
spørsmålet Mona Ringvej stilte er om
denne forståelsen er dikterens eller
folkets. Med utgangspunkt i J. Obers
teorier avviste hun den intensjonelle
modellen (altså forsøket på å finne
tilbake til forfatterens holdninger)
med noen velvalgte eksempler på at
slike fortolkninger ofte bygger mest
på forskerens moralske vurderinger
og løse antagelser (“Kleisthenes ne-
ver thought, even in his wildest

dreams, that ...”). Som alternativ
foreslo hun å vende oppmerksom-
heten mot demos, den athenske bor-
germassen: demos legger i dette per-
spektiv føringer for hva som kunne
uttrykkes ved statsfestivalen hvor tra-
gediene ble oppført (dikteren opptrer
mer i rollen som en retor som må ta
hensyn til sine tilskuere). Spørsmålet
er hvorvidt tragedien lar seg på denne
måten analysere som en levning av
diskursen i det athenske demokrati;
Mogens Hansens finurlige poeng,
at ordet demokrateia ikke passer
inn i noe gresk versemål, eksempli-
fiserer de kildekritiske problemene
hun reiste.

Knut Ødegård trakk de store linjer
om romersk krigføring for å under-
bygge sin hovedtese at folkedeltagel-
sen i Roma var viktigere enn Syme og
andre har ment. Marius’ hærreform i
107, hvor han opphevet eiendoms-
kravet, var et populært forslag og
ikke et utslag av en rekrutteringskrise
– en fremstilling som ifølge Ødegård
bygger på moraliserende kilder fra
keisertiden og hviler på en moderne
forestilling om hva som er “folkelig”.
(Det er fristende å sitere Per Bjarne
Ravnås gullkorn: “Nærmeste norske
motstykke til Marius’ popularitet er
hvis Elvis hadde vært en god skiløper
og i tillegg kunne gå på vannet”.)
Langsiktige endringer i romernes or-
ganisering (fra phalanx til manipu-
lus, fra centuria til tribus) førte til at
de folkelige mål i krig også endret
seg: fra ca. 200 f.Kr. skulle krigene
være lønnsomme, noe som igjen førte
til oppkomsten av en ny, karismatisk
ledertype som Scipio Africanus – som
igjen førte til en ny form for politisk
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strid. “Befolkningen i Roma ønsket
ikke demokrati og ytringsfrihet, men
derimot krig og det som til slutt førte
til diktaturet,” var den tankevekken-
de spissformuleringen som avsluttet
både foredraget og seminaret.

Et cetera
“Forskningens mål er å bringe forvir-
ringen opp på et høyere nivå,” sa
Johan Schreiner, og seminaret reiste
mange spørsmål som forble ubesvar-
te, men som ga ansatser til nye løs-
ninger og ikke minst nye spørsmål.
I samme leie presenterte fire hoved-
fagsstudenter sine oppgaver, og sær-
lig Johan Schreiner og Hugo Mont-
gomery av de klassiske professorer
bør trekkes frem for sitt engasjement
her. Disse to var også ansvarlige for
en vellykket vandring gjennom disse
ruiner vi aldri blir leie av: Pnyx,
Areopagos, Akropolis, Agora, samt
en rest av Themistokles’ bymur (“Det
er derfor jeg liker murer så godt, for
de er så konkrete,” forklarte empiri-
keren Montgomery, “en mur er en
mur”).

Thukydid, Tacitus, Demosthenes,
Polybios – antikkens tunge prosaister
– opplevde sjeldent gode dager, og
ble i tur og orden løftet frem av sine
respektive våpendragere;1  i motsatt
ende var Martial i skuddet med opp-
lesning av to epigrammer (6.19 og
9.73). Klassisistene var ellers flinke
til å avdekke antikkens skjulte innfly-

telse, for eksempel trådene som gikk
fra Benjamin Constant (som det ble
fortalt hadde beveget seg fra idealet
om en tilbaketrukken hage-tilværelse
i 1790 til ett om aktiv samfunnsdelta-
gelse i 1820) og tilbake til Epikur og
Zenon. Det kan imidlertid synes som
om de lange dagene tærte på ånds-
snarheten: at “skip nevnes vel ikke
noe særlig i Iliaden” ble riktignok
straks avvist, men du kunne likevel
rukket å ha sagt “stavnkrumme snek-
ker” før noen kom på en viss katalog
i annen sang.

Alt i alt synes seminarets metamål
– å få nye krefter interesserte i antik-
ke problemstillinger – å ha lykkes.
Samfunnsviterne omfavnet antikken
med åpne armer, og på avslutnings-
middagen var det slikt et intimt sam-
røre at det var like før 4K-nålene ble
delt ut. Seminaret var ellers veldig
hyggelig med god mat og godt sel-
skap, til glede for mange, av interesse
for få. Hvorfor nevne duggfrisk retsi-
na, eller hvitløksvennlig tzatziki, el-
ler deilig, nybakt brød som suger til
seg de siste dråper av olivenolje?
Hvorfor dvele ved stridige Korinth,
ved solvarme Nauplion, ved strålen-
de Likavitos? Hvorfor ramse opp sam-
taler om teologi og pornografi og alt
som ligger midt i mellom? La oss kun
nevne fremførelsen av Ovids selvbio-
grafi Tristia 4.10, gjendiktet i ele-
giske distika og formidlet med stor
innlevelse av Thea Selliaas Thorsen
(her linjer 93-98):

1 La meg nevne, i samme edruelige ånd, den akk så ignorerte
Ammianus Marcellinus – hans flammende digresjon om forensisk
retorikk (30.4) er særlig aktuell i denne sammenheng.
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Etter at jeg hadde levet de beste av livets år, dengang
hvitfarven kom til mitt hår og stenket sorteste lokk,

dengangen hester var smykket med Pisas oliven og seier
og med trofeene ti siden det år jeg ble født,

da var det jeg måtte søke Det vennlige havet og Tomi,
venstrebreddsbyen, befalt av sår og vred keisermakt.

“Venstrebreddsbyen” ble for øvrig
uttalt med slik en forakt at Tomi
straks og til evige tider ble gjenstand
for damnatio memoriae; mens app-
lausen ennå runget, slo en av de

nyfrelste samfunnsviterne ettertryk-
kelig fast:

“Ja, dette er en nasjon som kan mer
enn å gå på ski.”

Stig Oppedal

Frist for innlevering av stoff til neste nummer er

1.oktober 2000

men vi tar gjerne imot innlegg før den tid!

Manuskripter som leveres til Klassisk Forum må følge
bestemte regler. Dette for å spare tid og arbeid i forbindelse
med innleggingen av teksten. Vær snill og følg disse regle-

ne, som er listet opp på innersiden av permen.
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Bokanmeldelse
Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan
Herman Wessel (Aschehoug, 1999). ISBN 82-03-18146-5.

raturvitenskapelige ståsted når man
betrakter åndslivet i siste halvdel av
1700-tallet. Så er altså konklusjonen:
En omtale er forsvarlig selv når man
er godt plassert på Forum Romanum.

Slik har jeg antydet den mer be-
grensede synsvinkel for denne omta-
len uten at dermed helheten bør kom-
me helt i skyggen. Boken er nemlig
meget å anbefale in tutto. Liv Bliks-
rud er idéhistorikeren blant våre na-
sjonale litteraturvitere og alltid gi-
vende å lese. De som var til stede i
den fullt besatte Gamle festsal under
hennes Undsetdisputas høsten 1987
(Natur og normer hos Sigrid Undset),
lærte meget om den store 1700-talls-
lærde Linné både i seg selv og med
henblikk på Undsets åndelige fysio-
gnomi. Bliksrud har en stor evne til
konsentrert betraktning av en tid, av
dens strømninger og åndsytelser. Her
ligger også foreliggende boks egenart
og styrke. Den er for øvrig velgjøren-
de godt skrevet, uten sjenerende inn-
slag av ’Blindern-speak’. For alle som
er interessert i halvsekelet mellom
Holberg og den våknende nasjonale
romantikk, er Bliksruds bok den beste
innføring man kan ønske seg. De som
ser seg om etter biografiske opplys-

Denne boken ble overlatt un-
dertegnede av redaksjonen
til eventuell anmeldelse: Det

gjaldt altså først å avgjøre om boken
lå innenfor Klassisk Forums naturlige
horisont. Jeg for min del er ganske
inkluderende i slike sammenhenger.
Båser og skott har vi ellers nok av i
dagens humaniora. Tverrgående sam-
menhenger og de lange linjer bør det
slås noen slag for. Tilfellet ville at jeg
etter oppdrag beskjeftiget meg på
samme tid med dissertaslitteratur fra
Uppsala Universitet og nettopp fra
den tid da Norske Selskab ble stiftet i
København. Fellesnevneren var tyde-
lig nok å se. Latin og latindannelse
var fortsatt en del av den akademiske
grunnmuren i siste halvdel av 1700-
tallet og det forpliktet enten man stod
på et kateter eller bare sporadisk
besøkte et auditorium. Henspillinger
på Horats og Ovid dukker like gjerne
opp i den lærde avhandling på latin
som i spøkefulle leilighetsvers på
dansk. Men det skal sies at det stadig
mer fasjonable franske språk hadde
bidratt mye til å redusere det gamle
latinhegemoni. Resepsjon kan være
et brukbart felles stikkord både fra
klassiskfilologisk og fra dagens litte-
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ninger å henge dikt og tanker på, bør
nok fortsatt konsultere A.H. Wins-
nes’ bok fra 1924 (Det Norske Sel-
skab 1772-1812). Bliksruds perspek-
tiv når langt ut, og i diskusjon med
den internasjonale forskning tar hun
tidens allmenne åndsliv på pulsen –
hvilket er en forutsetning for den som
beskjeftiger seg med vårt intellek-
tuelt-litterære Københavnmiljø.

Liv Bliksrud vil være kjent i våre
kretser fra før når det gjelder det an-
tikke innslag i selskabs-diktningen:
I Antikken i norsk litteratur, Det nor-
ske institutt i Athen 1993 (utgitt av
Ø. Andersen og A. Aarseth), hadde
hun bidraget ”Norske Selskab og
’exemplaria romana’”. Exemplaria
romana er kalkert over Norske Sel-
skabs devise Vos exemplaria Graeca
(hentet fra Horats’ Ars poetica, v.
268). I likhet med Sigmund Skard
(Classical Tradition in Norway,
Oslo 1980) betoner Bliksrud med ret-
te at de romerske diktere var gått
Københavnnordmennene langt mer i
blodet enn de greske. Den antikke
dikter som først og fremst kom i
betraktning som forbilde, var Ho-
rats, men vi kan nesten i samme
åndedrag tilføye Ovid. Jeg tviler på
om selskabsbrødrene klarte å leve
helt opp til Horats’ imperativiske
fortsettelse på devisen: nocturna ver-
sate manu, versate diurna (”dere skal
granske de greske/ mønstre om natten
med likestor flid som det gjøres om
dagen.”). Enkelte nattlige timer kun-
ne man nok heller tenke seg å til-
bringe sammen med venner og en
longdrink i Selskabet.

Et av de spørsmål som melder seg
under lesningen er: Hva er egentlig

resepsjon? Det er grunn til å spørre
siden det dreier seg om en av de mest
aktuelle disipliner i vår ”Altphilo-
logie” for tiden. Begrepet kan dekke
nærmest hvasomhelst av sammen-
henger. Etter sin etymologiske opp-
rinnelse legges tyngdepunktet i be-
grepet på ’objektet’, mottagersiden,
og burde i grunnen helst implisere
en aktiv, nyskapende, omformende
mottager. Men som alle klassikere
har erfart: resepsjon kan ofte, og for
det meste, være et ganske passivt og
ureflektert fenomen. Vi trenger derfor
å ha det påvirkende ’subjekt’ klart in
mente. ”Ettervirkning” (tysk ’Nach-
wirkung’, av og til ser vi på norsk
’virkningshistorie’) er et begrep som
skifter oppmerksomheten mot den
innflytelse som utgår fra noe. Hvor-
om allting er, resepsjon i vid forstand
handler blant annet om den selvsagte
referansebakgrunn; uten den ville
f.eks. Peder Paars ha falt flatt til
jorden. I Norske Selskab slår man om
seg med kjente sitater; på et dypere
plan vandrer man i genre og tanke-
mønstre som går tilbake til antikken
og gjerne florerte fra renessansen og
fremover. Selve fenomenet leilighets-
diktning, som faller så mange roman-
tiske litteraturelskere tungt for brys-
tet, er i tradisjonens lys rett og slett
et viktig sosialt aspekt ved versdikt-
ning til alle tider. Norske Selskabs
versmakere følger bare opp uttrykks-
behov med lange og legitime aner i
poesien. Produktene er selvsagt va-
riable, fra det sublime til det banale.
Men selve genren (som ikke er noen
genre) bør bli et respektabelt emne for
kommenede litteraturforskere. Asche-
hougs utmerkede litteraturdirektører
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får hermed idéen/ oppfordringen til å
lave en fyldig norsk antologi med
leilighetsvers. Da vil man blant annet
få øye på Selskabets aner i det po-
pulære latinske versmakeri i de par
foregående århundrer; selskabs-
brødrene vil fremstå som nasjonal-
språklige arvtagere innen genren.
Også etterfølgende generasjoner har
såvisst hevdet seg med ære i den
retning. En slik antologi vil bli bredd-
full av kulturhistorie, og Musa iocosa
vil møte en i mangeslags gevanter.

 En helt annen ting er den person-
lige og engasjerte tilegnelse av antik-
ke forbilder og mønstre; slik resep-
sjon er til alle tider et sjeldent og
sporadisk fenomen. I så måte kunne
ikke de antikke poeter på noen måte
konkurrere med Shakespeare. For
den norske rokokko er det overhodet
vanskelig å se at antikken ’betyr’ noe
i dypere forstand; sjelden er det noe
mer personlig på deres palett. Hva
man slår om seg med, var bare det
som alle kjente (eller burde kjenne).
For bare å nevne en ting: Horats’ utile
dulci (det dikteriske prinsipp ’å gavne
og fornøye’) var en sjablong i tidens
estetikk. Det er lite av den nyoppda-
gende innforlivelse i antikken som vi
møter hos la oss si den unge Goethe
og Schiller. Skikkelser som Klop-
stock, Wieland og Lessing virker
umiddelbart mer spennende enn våre
selskabsbrødre. Noen av dem som
var innom Norske Selskab oversatte
fra antikk poesi, f.eks. Lyder Sagen,
men de store utfordringer det gjaldt å
formidle (Homer, tragedien osv.),
fikk foreløpig ligge. En av grunnene
til dette mer overfladiske forhold lå i
at det manglet et fruktbart samspill

med universitets- og lærdomslivet.
I Tyskland hadde man de fremvok-
sende universitetsmiljøer som virket
befruktende på det allmenne åndsliv:
Johann Joachim Winckelmann med
Die Geschichte der Kunst des Alter-
tums (2 bind) fra 1764 og Monumenti
antichi inediti (2 bind) tre år senere
ble banebrytende for klassisismen.
I Göttingen virket Christian Gottlob
Heyne i nesten 50 år, rokokkotidens
største filologiske autoritet når det
gjaldt bl.a. Vergil, Homer og Pindar;
i resepsjonssammenheng har de store
kommentatorer vært sørgelig over-
sett (men Mathilde Skoie har nylig
reparert på dette når det gjelder den
kvinnelige elegidikter Sulpicia). Jo-
hann Heinrich Voss som oversetter
og i 1790-årene Friedrich August Wolf
som dristig teoretiker satte ettertryk-
kelig de homeriske dikt i sentrum i
tidens tyske åndsliv og ga varigere
næring både for hjerte og hode enn
Ossian-svermeriet hadde gjort.

Norske Selskab var på mange må-
ter et slags studentersamfunn i utlen-
dighet. Bliksrud lar oss ikke vite så
mye om hva selskabsbrødrene gjorde
– eller unnlot å gjøre – i sine studier.
Det var forutsetningsvis derfor de var
i København. Kanskje var det ikke så
mye å skrive hjem om? Hva studerte
de, og hvordan kom de fra det som
akademiske borgere? Var det impul-
ser å hente i selve studiet eller fra
professorene? Vi skulle gjerne ha
visst mer. At man slik får mersmak,
har vel noe å gjøre med at Bliksruds
bok virkelig formår å vekke interes-
sen for denne fasen av norsk diktning.

Egil Kraggerud
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Res coquinaria

Sveton forteller at Cæsar var meget nøye når det gjaldt husholdningen – i stort
som i smått. En dag kastet han sin baker i lenker fordi han hadde servert sin
herre én sort brød og gjestene en annen.

Det fortelles videre at ikke
 engang hans fiender har
 benektet hans måtehold hva

vindrikking angår. Marcus Cato skal
ha sagt at Caesar var den eneste som
unnfanget omveltningsplaner i edru
tilstand....

Når det gjelder mat var han langt-
fra kresen, det viser denne lille anek-
doten. Da verten som Caesar en dag
besøkte satte frem for sine gjester
harsk olje istedenfor fersk og de andre
vegret seg, tok Caesar for seg enda
rikeligere av maten for at det ikke
skulle se ut som om han bebreidet sin

vert for å være skjødesløs eller mang-
le god takt og tone.

Som seg hør og bør er retten derfor
denne gangen enkel, men laget med
god olje!

Kikerter i oenogarum
Legg kikerter i vann natten over. Kok
dem til de er møre i usaltet vann i ca.
1 time (hermetiske garbanzos kan
selvfølgelig også brukes). Stek dem
så i olivenolje, tilsett en slant rødvin,
liquamen (evt. salt), pepper – ad libi-
tum – og server. Sausen kan bindes
med litt maisenna (uromersk), evt.
tilsettes honning og/eller et dryss av
timian – helt i Apicius’ ånd!

Det latinske navnet på denne belg-
frukten er cicer, jfr. Cicero!

Martial nevner flere steder at man
kunne kjøpe dem kokte på gaten.
Dette var billig og praktisk kost.
Belgfruktene – legumina – var gode å
ha, særlig når det var knapt om friske
grønnsaker – olera.

Inger Marie Molland Stang
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