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Fra Styret 

Janus er ikke blant de gudene som får mest gaum i våre dager, men nå grep 
vårt forbund fatt i året 2003 med en dugelig fest til ham ære, på den 28. dagen 
i den måneden som er hans og bare hans. Det skjedde i verdige former i Oslo, 
og samme by var sted for forbundets årvisse og vårvisse lørdagsseminar. 

agen var 8" mars, og hva 
annet kunne emnet være på 
slik en dag enn antikkens 

kvinner? Om noen skulle ha tvilt på 
om det virkelig fantes kvinner inne 
mellom antikkens mannlige konsuler 
og legionærer, filosofer og diktere, 
ble de grundig opplyst av dagens 
kvinner i rekke og rad, myndig og 
kyndig ledet av vårt styremedlem 
Gunhild Viden. Til glede for dem som 
ikke kunne delta på seminaret, vil de 
fleste innleggene komme på trykk i 
neste nummer av Klassisk Forum. 

Forbundet bringer med dette sine 
forsinkete, men desto hjerteligere 
gratulasjoner til Oslo Katedralsko
le som er blitt godt voksen og nettopp 
har feiret sine 850 år. Alle disse sekler 
og år med latin; ingen steder i vårt 
langstrakte kongerike har vel greker
ne og romerne og antikken blitt tatt så 
godt vare på som her på Schola Oslo
ensis. Skolens liv i de siste femti år er 
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levende dekket i den vakre boka 
Gode Gamle Katta, ikke minst av 
penneføre medlemmer av vårt for
bund. 

Fra den ene trykksaken til den and
re. Vi er så heldige å ha et norsk 
tidsskrift om alskens antikke emner. 
Det heter Symbolae Osloenses og 
kommer en gang om året. Det har 
internasjonal spredning, og bidra
gene fra vårt eget og andre land er på 
et av de store språkene, særlig en
gelsk. Forskningsrådet bevilger pen
ger til tidsskriftet, som er norsk 
antikkforsknings ansikt utad, men 
det avhenger av et visst antall abon
nenter. Derfor er det viktig at norske 
klassikere og antikkvenner slår vakt 
om Syrnbolae Osloenses. Et abonne
ment er en enkel sponsing, og det gir 
høve til å følge med i norsk forskning 
om antikken, pluss tilliggende herlig
heter som middelalderlatin, nylatin 
og bysantinistikk. Mange av heftene 
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har interessante debatter om aktuelle 
temaer, med bidrag fra norske forske
re og store kanoner utenfra. Disse 
debattene retter seg til en videre krets 
enn rene spesialister. Det er særlig 
viktig at unge norske klassikere har et 
ti dskrift dit de kan vende seg med sine 
første vitenskapelige artikler, få kon
sulenthjelp og rask publisering. Å 
komme inn i de gjeve tidsskriftene i 
det store utland er ikke lett for en 
novise her oppe fra steinrøysa! Ikke 
minst gjennom antikkprogrammet 
har skaren av unge lovende antikk
forskere økt dramatisk, og det a vspei
les i spaltene. Det gis også opplysning 
om pågående forskning og ny littera
tur. For samme pris som ei vanlig 
skjønnlitterær bok får du tidsskriftet 
hjem i postkassa en gang i året, og 
samtidig sponser du norsk humanis
tisk vitenskap. 

Antikkmiljøet ved våre læresteder 
er blitt beriket med to nye 1. amanuen
ser, og vi gratulerer Ingvar Branvik 
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Mæhle ved Historisk institutt i Ber
gen og Håkon Ingvaldsen på Mynt
kabinettet i Oslo med ansettelsene. 
Håkon Ingvaldsen får en dobbel gra
tulasjon, siden han også disputerte i 
høst på avhandlingen COS- Coinage 
and society : the chronology and 
function of a city-state coinage in the 
classical and hellenistic period, 
c.390-c.170 B.C. 

Det er mye å glede seg over og 
glede seg til i vår antikke verden, 
ikke minst høstens ekskursjon til 
Kroatia. Men det er ikke rare gleden 
å hente fra det gamle Mesopotamia i 
disse dager. La oss håpe at de aller 
fleste gjenstandene som er plyndret 
snart vil finne veien tilbake til mu
seene der de hører hjemme. Når så 
skjer, og når endelig et rolig og fritt 
Irak er virkelighet, ja den dagen er 
det neppe tvil om hvor forbundets 
ekskursjon må gå. 

Jo han Henrik Schreiner 



Antikviteten 

Vinløv og annen hårpryd 
SIRI SANDE 

I de gode gamle dager, daN asjonalgalleriets antikk samling var huset i to saler 
i tredje etasje og ikke som nå i et lite gjennomgangsrom rett innenfor disken 
hvor man selger prospektkort og desslike, var det plass til adskillig flere 
skulpturer enn de få man ser i dag. De overtallige er forvist til galleriets 
magasmer. 

P ortrettet på Fig. l er et av de 
som er blitt fjernet. Det er vel 
helst skjedd av estetiske grun

ner, for overflaten (særlig ansiktet) er 
skadet av syre. Marmor som lenge er 
utsatt for syreholdig vann kan ende 
opp med et slikt utseende, men etter
som den ru overflaten hovedsakelig 
befinner seg i ansiktet, er det i dette 
tilfellet mer sannsynlig at noen be
visst har syrebehandlet portrettet for 
å bli kvitt inkrustasjoner og andre 
"urenheter". 

Bortsett fra sin noe ru overflate er 
hodet relativt godt bevart. Det er 
brutt av like under haken, hvis spiss 
er slått av. Det samme gjelder nese
ti p pen. Ellers ser man en rekke mind
re skader i håret og kransen som 
portrettet bærer. Materialet er hvitt, 
relativt småkrystallinsk marmor, an
tagelig fra Italia, og høyden er 21,8 
cm. Portrettet kan med andre ord 
betegnes som legemsstort. 
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Fig. 1. Kvinneportrett med krans i 
Nasjonalgalleriet, Oslo. 
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Som mange andre av Nasjonal
galleriets antikke skulpturer stam
mer dette portrettet fra Italia. Det er 
en gave fra Chr. Paus, som var pave
lig kammerherre. Mellom 1918 og 
1929 skjenket han Nasjonalgalleriet 
ikke mindre enn 51 antikke gjenstan
der, hvorav 16 er romerske portret
ter. Siden han bodde i Roma, er det 
rimelig å tro at han skaffet seg sin 
samling der. Byen var den gang full 
av antikvitetsbutikker, og det var 
ingen vanskelighet med å få sine 
kjøp ut av Italia såsant det ikke drei
de seg om verker av stor kulturell 
eller kunstnerisk verdi. Fra dette 
synspunkt sett kan kammerherre 
Paus neppe ha hatt store problemer 
med å eksportere sin samling. Den 
inneholder ingen mesterverker, men 
har til gjengjeld en jevnt bra kvalitet. 
Kvinnehodet på Fig. 1 er typisk i så 
måte. 

Den avbildete er en ung kvinne 
hvis ansikt danner en jevn oval. Hun 
har fyldige kinn og lett krummet 
nese, men trekkene er ellers ikke spe
sielt karakteristiske. Dette er typisk 
for romerske portretter av yngre 
kvinner. Det synes å ha vært den 
alminnelige mening at de skulle 
fremstilles som unge og pene, og det 
fikk holde. Kvinn en ser rett frem for 
seg med store, alvorlige øyne. Alvo
ret som preger henne skal muligens 
antyde at portrettet er posthumt. 
Unge mennesker ble vanligvis ikke 
funnet verdige til å portretteres med
mindre døden rev dem bort og man 
ville ha en fremstilling for å minnes 
dem. Stort sett var det, i hvert fall i 
tidlig keisertid, bare medlemmer av 
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den keiserlige familie som ble avbil
det fra barneårene av. Den unge kvin
nen i Nasjonalgalleriet tilhørte neppe 
keiserfamilien. Det finnes ingen and
re portretter av henne, noe som ellers 
kunne tydet på masseproduksjon og 
følgelig keiserlig byrd, og hodets re
lativt beskjedne størrelse tyder heller 
ikke på at modellen hadde status 
utover vanlige dødelige. Vi har etter 
alt å dømme et privatportrett foran 
oss. Den avbildete tilhørte sikkert 
overklassen. Familien hadde råd til å 
engasjere en dyktig kunstner til å lage 
hennes portrett, og den kunstferdige 
motefrisyren viser også at man har å 
gjøre med en aristokrat som hadde 
råd til både en og flere kammerpiker. 

Frisyren er et viktig middel for å 
datere romerske portretter. Det gjel
der særlig kvinneportrettene, som fra 
et stilistisk synspunkt er mer statiske 
enn mannsportrettene. Hva den unge 
kvinnen i Nasjonalgalleriet angår, 
viser frisyren, og spesielt pannehåret, 
hen til en datering i de tidlige 40-
årene e.Kr. 

For å være så presise, må vi kjenne 
utviklingen av de romerske kvinne
frisyrene i tidlig keisertid. Portrettene 
av keiser husets kvinner er da viktige, 
spesielt avbildningene av Augustus' 
hustru Livia, som gjennom et langt 
liv (hun var 87 år da hun døde) ble 
fremstilt med forskjellige frisyreva
rianter. 

I sine tidlige portretter, som går 
tilbake til30-årene f.Kr., bærer Li via 
en såkalt nodus-frisyre. Navnet har 
frisyren etter sitt mest karakteristiske 
trekk, en valk eller hårknute over 
pannen (nodus betyr "knute" på la-



tin). Resten av håret er kjemmet til 
begge sider og danner en fast knute 
rett over hårfestet bak i nakken. Dette 
er Livias vanlige frisyre i Augustus' 
regjeringstid. 

Ved ektemannens død fikk Livia 
hans familienavn, og ble fra da av 
kalt Julia Augusta. Hun ble også 
prestinne for den guddommeliggjorte 
Augustus. Det er antagelig hennes 
nye stilling som gjør at hun nå 
opptrer i en ny portrett-type hvor 
nodus'en er borte og erstattet med 
midtskill. Håret er kjemmet bakover 
i lette bølger og ender i den samme 
tette knuten i nakken. Frisyren er 
utpreget klassiserende, og passer 
godt inn i den augusteiske klassisis
me. Den bæres av privatportretter alt 
før Augustus' død, selv om den ikke 
blir vanlig i Livias portett før da. 
Oppsummerende kan man si .at no
dus-frisyren er typisk for Augustus' 
tidlige regjeringstid, midtskill-frisy
ren for hans senere. 

Imidlertid synes ikke kvinnene 
under Tiberius' regjering å ha vært 
fornøyde med den enkle frisyren med 
midtskill og knute i nakken. Begge 
deler blir riktignok beholdt, men 
knuten faller ned og blir hengende 
som en pose, og håret på begge sider 
av skillen antar mer komplekse 
former.Bak ørene kan det henge en 
korketrekkerkrøll på hver side av 
halsen, og håret over og foran ørene 
kan enten være bølget med krølltang 
eller beriket med et purr av små 
krøller ved tinningene. Portrettene av 
Agripina den eldre, Germanicus' hus
tru og mor til Caligula og Agrippina 
den yngre, viser et sterkt krøllet tin-

9 

ninghår. Utover i 40-årene "eter" de 
små krøllene mer og mer av håret på 
begge sider av midtskillen. I de por
trettene av Agrippina den yngre som 
ble skapt da hun i år 49 giftet seg med 
sin onkel Claudius og da hun året 
etter fikk ærestitelen Augusta, er det 
bare en liten stripe glatt hår tilbake 
på begge sider av midtskillen. I 50-
årene forsvinner den helt, og håret 
danner en tykk vulst fra øre til øre, 
hvor de enkelte lokkene enten er små, 
sneglehusaktige krøller, eller rullet 
opp som stive høvelspon. I denne 
utviklingen står hodet i Nasjonalgal
leriet midt mellom de relativt be
skjedne krøllhårsfrisyrene fra Tiberi
us' tid og 50-årenes eksesser. En dato 
i første halvdel av 40-årene kan der
for passe. 

Selv om frisyren er da ter bar, faller 
den noe utenfor det vanlige skjema 
fordi den omfatter så mye løsthengen
de hår. Vanligvis er krøllene kortere 
og tettere, mens de her henger ned i 
lange korketrekkere som dekker øre
ne. Ansatsen til knuten i nakken er 
helt skjult. Et annet spesielt trekk ved 
frisyren er kransen som omgir den. 

Kransen består av to elementer. 
Det ene har smale, ovale blad som 
ligner oliven eller laurbær. Det andre 
elementet er vanskeligere å tyde. Det 
består av større enheter som delvis 
var artikulert med små bor hull. De er 
så slitt at de nærmest fremstår som en 
slags knotter i marmoroverflaten. 
H.P. L'Orange tolket dem som bla
der og bær på eføy i en artikkel hvor 
han publiserte hodet i Nasjonalgalle
riet ( "Einromisches Frauenportrat in 
der Antikensammlung der National-
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gallerie", Symbolae Osloenses VI, s. 
60-68). 

Det finnes endel amikke portretter 
med krans. Den sitter da på hodet, 
selv om det var vel så vanlig å bære 
kranser rundt halsen hvis vi skal tro 
antikke forfattere. De har nemlig 
skrevet om kranser. Faktisk fantes det 
egne verker om emnet. Aelius Askle
piades skrev en bok om kranser, og i 
hvert fall to forskjellige forfattere, 
Philonides og Apollodoros, skrev om 
kranser og parfyme. Når disse emne
ne opptrer i et og samme verk, henger 
det vel sammen med at blomster ofte 
var et innslag i kranser, og av bloms
ter laget man også parfyme. 

Ingen av de nevnte bøkene er be
vart. Vi kjenner dem gjennom et av 
de encyklopediske verkene som var 
så populære i romersk tid, og som 
derfor er bevart for ettertiden mens 
verker av forfattere som vi anser for 
mer verdifulle og interessante, ofte 
bare kjennes som titler. Det encyklo
pediske verket det her er tale om, 
er Athenaios' Deipnosophistae eller 
"Filosofene ved middagsbordet", som 
den ofte oversettes med. Når jeg ser 
denne boken, eller rettere sagt de 15 
bøkene den består av,må jeg tenke på 
en bok jeg kjøpte i min ungdom. Den 
het noe slikt som "Would you believe 
it? Useless facts you can't afford to be 
without". 

Deipnosophistae er smekkfull av 
unyttige fakta. Den er antagelig mest 
interessant for arkeologer og kultur
historikere. Dengang klassisk arkeo
logi var et eget fag og vi hadde vårt 
eget bibliotek eller i hvert fall vår 
egen avdeling, var såvidt jeg husker 
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Deipnosophistae ved siden av Vitru
vius' verk om arkitektur den eneste 
klassiske tekst som stod oppstilt der. 
Mens Athenaios' lærde menn ligger 
til bords, samtaler de om alt mellom 
himmel og jord. Som regel setter et 
eller annet stikkord en av deltagerne 
i gang med en lang monolog om et 
emne. I bok XV, 672-686, er det en 
viss Ulpianus som uttaler seg om 
kranser. 

På to forskjellige steder i monolo
gen (XV, 674, 676) hevder han at 
kranser rundt hodet opprinnelig var 
et middel mot "tømmermenn". I den 
ene versjonen heter det at de gamle 
fant ut at hodepinen etter et drikkelag 
ble lindret hvis de bandt et bånd 
stramt rundt hodet. l neste omgang 
begynte de å pynte båndet med 
blomster og blader, og dermed hadde 
man skapt en krans som etterhvert 
fortrengte båndet. I den andre versjo
nen er det slik at kransen blir en 
direkte erstatning for båndet. Hvis 
man ikke hadde et slikt for hånden, 
brukte man nemlig eføy, fordi den er 
så sterk og smidig at den kan strekkes 
stramt rundt hodet uten å briste. 

Både "tømmermennene", båndet 
og eføyen henspiller på Dionysos. 
Eføy var nemlig en av de plantene 
som ble assosiert med vinguden. Pli
nius sier i sin naturhistorie at fader 
Liber (Dionysos) var den første som 
satte en krans på sitt hode, og den var 
av eføy (Nat. Hist. XVI, IV,9). Athe
naios begrunner valget av eføy med 
at planten i tillegg til å være sterk var 
tilgjengelig over alt, og at den ikke 
hadde noen tung duft. Han sier ut
trykkelig at det ikke er tilfeldig hvilke 



planter man skal binde kranser av 
når man drikker vin. Det var viktig å 
velge slike som hadde en lett og 
behagelig duft, Valgte man planter 
med tung, parfymert duft, økte det 
bare fyllesyken. Blant kranser som 
kan bæres av vindrikkere nevner 
Athenaios blant annet myrt og laur
bær. De ovale bladene i kransen til 
den unge damen i Nasjonalgalleriet 
kan meget vel stamme fra en av disse. 

Av kranser med dionysisk tilknyt
ning er eføy den mest populære i 
antikk billedkunst. "Vinløv i håret", 
som det heter i Ibsens Hedda Gabler, 
er uegnet. Dels er løvet stort og drue
klasene tunge, og dels dufter endel 
druesorter sterkt, og ville derfor sik
kert øke kvalmen hos en allerede 
påseilt person. I antikk kunst er det 
stort sett bare vinguden selv, Diony
sos, som har vinløv i håret. Vanlige 
mennesker foretrakk eføy. 

Den unge kvinnen på Fig. l er altså 
tilknyttet den dionysiske sfære. Men 
en eføykrans kan også bety noe an
net, nemlig at man er dikter. Det 
henger sammen med at man under de 
store festene for Dionysos i klassisk 
tid ofte avholdt konkurranser for dik
tere (man kan tenke på tragedie
oppsetningene under" de store diony
sier" i Athen), og eføykransen kan 
derfor antyde at bæreren har deltatt i 
slike konkurranser, Særlig er dette 
attributtet vanlig som en tilføyelse i 
romerske kopier av greske portretter. 
Når man leser litteratur om emnet, 
tas det nærmest for gitt at hvis en 
romersk kopi av et gresk portrett har 
eføykrans, er det et indisium på at en 
dikter er fremstilt. En av de aller mest 
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populære greske portrett-typer over
hodet, den såkalte Pseudo-Seneca, er 
navnløs. Det er imidlertid alminnelig 
enighet om at originalen forestilte en 
dikter siden en av kopiene er forsynt 
med eføy krans. 

Eføy kransen kan for vårt portretts 
vedkommende tolkes som et dikter
attributt, men var romerske kvinner 
diktere? Man pleier ofte å snakke om 
den greske kvinnens ufrie stilling kon
tra romerinnenes, men de førstnevntes 
ufrihet har i hvert fall ikke hindret 
dem i å skrive. Fra det gamle Hellas 
er det nok å tenke på Sapfo og Korin
na, og går vi over til den bysantinske 
kultur, kan vi nevne historieskriveren 
Anna Komnena og nonnen Kassiane, 
som skrev religiøse hymner som sta
dig brukes i den ortodokse kirke. 

Portretter av greske dikterinner 
hadde romerne for øynene, for de var 
oppstilt i tilknytning til Pompeius
teatreti Roma. DaPompeiusi55 f.Kr. 
innviet sitt teater, det første i Roma 
som var oppført i sten og derfor en 
permanent struktur, ble det dedisert 
til Venus. Antagelig var det på grunn 
av kjærlighetsgudinnen at utsmyk
ningen inkluderte et helt galleri av 
kvinnestatuer. De fremstilte kvinner 
som på en aller annen måte hadde 
gjort seg bemerket. Man mener at 
disse statuene ikke stod oppstilt i 
selve teatret, men i en av de store 
søylehallene som var en del av anleg
get og som tjente som foyer. Takket 
være kirkefaderen Tatians beskrivel
se fra 1 O O-tallet av kvinnegalleriet 
vet vi at Sapfo, Korinna, Telesilla, 
Melanippe, Praxilla, Myra og Anite 
var representert. Hvordan slike por-
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tretter kan ha sett ut, viser hodet på 
Fig. 2. Det befinner seg i Catajo, og 
regnes av de fleste for å være en 
romersk kopi av et gresk kvinne
portrett. Eføy kransen antyder at hun 
er dikterinne, men dessverre er hun 
anonym. 

Selv om romerinnene kjente til de 
berømte greske dikterinnene, var det 
smått med poesi fra deres side. Fak
tisk har vi bare overlevert diktene til 
en romersk kvinne, og det er Sulpicia, 
som antagelig levde på keiser Augus
tus' tid. Nettopp fordi hun var kvinne 
og derfor en anomali, har man opp 
gjennom tidene forsøkt å benekte 
hennes eksistens og ment at en annen 
(naturligvis en mann) skrev under 
Sulpicias navn. At man tviler på et 
forfatterskap når man mener at ved
kommende forfatter ikke er "verdig" 
til sin produksjon, er forøvrig ikke 
enestående for Sulpicia (jfr. Shake
speare). Nå for tiden heller man til 
den oppfatning at Sulpicia faktisk har 
eksistert. Jeg vil her henvise til en 
artikkel av Mathilde Skoie ("Sulpi
cia- en docta puella", Klassisk Fo
rum 1997:1, s. 43-50), somgirenkort 
innføring i Sulpicia og de diktene som 
tillegges henne. 

Forresten fantes det enda en dik
tende Sulpicia. Hun levde under kei
ser Domitians regjering ( 81-96 e.Kr.) 
og skrev etter sigende satirer. Det kan 
synes som litt av et sammentreff at to 
dikterinner het Sulpicia, men det er 
mulig at Sulpicia nr. 2 brukte navnet 
til Sulpicia nr. l. I antikken var det 
nemlig ikke uvanlig å ta navnet til 
avdøde forgjengere. Det gav økt auc
toritas, mente man. Slike kunstner
navn er kjent blant forfattere, billed-
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kunstnere og entertainere som danse
re og vognstyrere, f. eks. 

Det fantes også andre romerske 
kvinner med litterære ambisjoner. I 
sin historie om krigen mot Catilina 
nevner Sallust en viss Sempronia, 
som var en marginal figur i Catilinas 
sammensvergelse i 63 f. Kr. Sallust 
har ikke mye pent å si om henne, men 
han innrømmer at hun var en begavet 
kvinne; blant annet kunne hun lage 
dikt (Bellum Catilinarium, XXV,l, 
5). Juvenal pariodierer kvinner som 
var opptatt av litteratur i sin sjette 
satire (434-456). Hans kvinner nøyer 
seg stort sett med å skryte av hva de 
har lest. Skriver de, er det helst kjær
lighetsbrev til sine elskere (Satire VI, 
233-235). Det kan vel være en kjerne 

I2 

Fig. 2. Portrett av kvinne med eføy krans 
fra Catajo. Antagelig romersk kopi av et 

portrett av en gresk dikterinne. 



Fig. 3. Såkalt Sapfo, portrett au 
ung kui1111e i Napoli, Nasjonalmuseet. 

av sannhet i dette: nemlig at romer
ske kvinner skrev brev. Brevskriving 
var jo en kjent genre i romersk litte
rattn, og en romersk kvinne med 
utdannelse kunne sikkert skrive brev 
like vel som en mann, selv om hun 
ikke fikk dem utgitt. Av og til finner 
vi brokker og bruddstykker av kvin
ners brev sitert i romersk litteratur, 
eller vi har bevart brev fra den andre 
korrespondenten: nemlig mannen. 
Når kvinners brev ikke ble tatt vare 
på og utgitt, skyldtes det nok hoved-

sakelig at de manglet den krets av 
innflytelsesrike venner som mennene 
hadde, folk som stod dem bi med 
kritikk og råd og sørget for at deres 
skrifter ble spredt (sml. Jon Iddeng, 
"Publica aut peri! Bokutgivelse og 
distribusjon i romersk tid", Klassisk 
Forum 2002:2, s. 30-38 ). 

I forbindelse med kvinner og litte
ratur er det interessant å merke seg at 
det finnes malte portretter av kvinner 
som skriver. Det mest kjente er den 
såkalte Sapfo fra Pompeii (Fig. 3 ). Et 



med et kryssord foran oss 
og grubler over" russisk elv 
på to bokstaver". 

Fig. 4 Musen Kalliope, detalj av 
veggmaleri funnet i utkanten av Pompeii. Napoli, 

Nasjonalmuseet. 

Under arbeidet på auto
stradaen mellom Pompeii 
og Scafati ble det for ikke så 
lenge siden avdekket et ar
kitekturkompleks, et av de 
mange i områdene som ble 
begravet under Vesuvs ut
brudd i 79 e.Kr. Komplek
set er blitt identifisert som 
en skyss-stasjon, og i sa fall 
må den ha vært av det luk
suriøse slaget, for veggene 
var prydet med utsøkte 
malerier, blant annet av 
muser. En av dem, Kallio
pe, har ført en stylus til lep
pene og holder i sin andre 
hånd et par vokstavler ak
kurat som de to kvinne
portrettene fra Pompeii 
(Fig. 4). Kalliope var som 
bekjent poesiens beskytter, 
og det er derfor trolig at 
fremstillinger av denne mu-
sen har påvirket de nevnte 
portrettene. Stylus'en til 

dobbeltportrett av et ektepar, også 
det fra Pompeii, viser den mannlige 
part med en bokrull, den kvinnelige 
med griffel (stylus) og vokstavler til å 
skrive på. I begge tilfelle har kvinne
ne lagt sin stylus til leppene. Dette er 
antagelig den samme gesten som vi 
bruker når vi biter i blyanten. Siden 
de fleste i vår del av verden skriver på 
PC nå til dags, er det kanskje ikke så 
mange som biter i skriveredskapen 
lenger, men det kan vel hende at vi 
fremdeles tar oss i å bite i blyanten 
når vi ligger sammenkrøllet i sofaen 
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munnen er neppe tilfeldig valgt, men 
skal antyde at disse kvinnene så på 
seg selv som musenes arvtagere. 
Selvfølgelig er det ikke slik at enhver 
kvinne som lot seg fremstille på den
ne måten, visste at hun imiterte mu
sen Kalliope, men selve ur-typen bør 
nok ha vært laget i den hensikt å 
fremstille en" musisk" kvinne. 

Som vi har sett av dette, var det i 
tidlig romersk keisertid både kvinner 
som diktet og som lot seg fremstille 
som poesiens muse. De to portrettene 
fra Pompeii har frisyrer som daterer 



dem til claudisk-neronsk tid: de er 
altså samtidige med den unge kvin
nen i Nasjonalgalleriet. Tydeligvis 
var det i denne tiden ikke helt uvanlig 
å fremstille kvinner med litterære 
ambisjoner, men var vår unge kvinne 
en slik? Spørsmålet om dikter-kon
teksten står og faller med tolkningen 
av kransen som en eføykrans. 

L'Orange var meget nøye med be
skrivelser. Den såkalte L'Orange'ske 
metode går nettopp ut på å beskrive 
så nøyaktig og objektivt som mulig 
før man gir seg i kast med en tolk
ning. Men i forbindelse med portret
tet i Nasjonalgalleriet har ikke 
L'Orange beskrevet kransen i det 
hele tatt. Han bare slår fast at den er 
av eføy, mens de avlange bladene 
ikke nevnes. I mine tidlige år som 
universitetslektor stod jeg i Nasjonal
galleriet og doserte for diverse grup
per av studenter at kvinnen bar en 
eføykrans - inntil jeg kastet et nær
mere blikk på kransen. Jeg oppdaget 
da at den slett ikke bestod av eføy, 
men av pinje. 

Dette stiller saken i et annet lys, for 
pinjekransen betegner ikke diktere. 
Den var seierskrans i de isthmiske 
leker, som ble holdt i Poseidon-hellig
dommen på den smale landtungen 
syd for Korint. Nå er en slik krans 
bare aktuell for menn, så noen vinner 
av idrettskonkurranser har vi ikke for 
oss i Nasjonalgalleriets portrett. Vi 
må snarere tilbake til L' O ranges dio
nysiske tolkning, men uten dikter
varianten. 

Pinjen er nemlig et dionysisk tre. 
Det er ikke tilfeldig at Euripides i 
Bakkantinnene lar Dionysos bøye en 
pinje ned til jorden forat Pentheus 

skal kunne gjemme seg blant grenene 
og spionere på Thebens kvinner 
(Bakkantinnene, 1064-1075). Diony
sos selv blir ikke fremstilt med pinje
krans i kunsten; den er et attributt til 
hans følgesvenner, i første rekke sa
tyrene. Man bør derfor tenke seg at 
den unge kvinnen i Nasjonalgalleriet 
er å betrakte som et medlem av den 
dionysiske thiasos. 

Dionysos er i tillegg til å være en 
fruktbarhetsgud også en mysterie
gud, og de bakkiske mysteriene (etter 
Bacchus, gudens latinske navn) ble 
utbredt også i Romerriket. De møtte 
særlig i begynnelsen sterk motstand 
fra det offisielle romerske samfunn. 
Det var skjebnen til de fleste mys
teriereligioner, kristendommen in
kludert. Bare Mithras-religionen ser 
ut til å ha unngått trakasserier og 
forfølgelse. Det hang sikkert sammen 
med at den var en religion utelukken
de for menn, for det farlige med 
mysteriekultene var at de i stor grad 
tiltrakk kvinner og unge mennesker 
av begge kjønn, folk som ifølge tra
disjonell antikk oppfatning manglet 
dømmekraft og derfor lot seg lokke til 
hva som helst. 

Jeg har i en tidligere artikkel i 
Klassisk Forum beskjeftiget meg 
med kombinasjonen kvinner og vin 
("Troll til kjerringer!", Klassisk Fo
rum 1994:1, s. 7-29). Det man (d.v.s. 
mennene) oppfattet som særlig skrem
mende ved kvinners omgang med 
vin, var at den ikke foregikk i åpne 
former, som mennenes symposion, 
men i det skjulte. På forskjellig måte 
prøvde man å bøte på dette, blant 
annet var det forbudt for romerske 
kvinner å drikke vin. I forlengelse av 
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dette forbudet hadde man i Romas 
eldste tid den såkalte kysse-retten (i us 
osculi), som gav ikke bare ekteman
nen, men også mannlige slektninger 
rett til å kysse en kvinne på munnen 
for å forvisse seg om at hun ikke 
hadde drukket vin. 

Det førte selvsagt bare til at 
kvinnene "gikk under jorden" med 
sin vindrikking og tilbedelse av 
Bacchus. Når de ble oppdaget, kunne 
det føre til dramatiske episoder. Den 
mest kjente av disse, som fant sted 
i 189 f. Kr., er skildret av Livius 
(XXXIX,8-19). Her berettes det om 
hvordan Bacchus-mysteriene kom til 
Roma gjennom Etruria, formidlet av 
en greker. Opprinnelig var de en ren 
kvinnekult, men på et visst tidspunkt 
begynte man å ta opp menn også, 
hvilket førte til almen utglidning. 
Iv1ot slutten av sin eksistens tok kulten 
bare opp folk under tyve år som 
innviede medlemmer, dette forat de 
eldre skulle ha fritt spill med dem 
seksuelt. Ikke mindre enn syv tusen 
medlemmer over hele Italia skulle 
kulten ha hatt ifølge Livius. Av dem 
var de fleste kvinner, eller "menn 
som lignet kvinner", som det karak
teristisk nok heter. 

Det var selvfølgelig vanskelig å 
rettsforfølge en så stor gruppe men
nesker. Opprullingen tok sin tid, og 
noen klarte å flykte. Straffene til de 
som ble tatt, varierte. De som bare 
var innviet og ikke hadde gjort noe 
spesielt, ble fengslet; mens de mer 
aktive tilhengerne ble henrettet. Det 
var flere i den siste gruppen enn i den 
første, sier Livius lakonisk (XXXIX, 
18,5). De offentlige straffene gjaldt 
hovedsakelig mennene; kvinnene ble 
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overgitt til sine egne familier for å 
straffes privat, slik skikken var 
(straffene ble neppe mildere av den 
grunn). Etter denne opprenskning ble 
bakkanaliene forbudt, og Bacchus
kulten ble bare tillatt på steder hvor 
den beviselig hadde eksistert fra gam
mel tid av. 

Interessen for Dionysos/Bacchus 
tok seg imidlertid snart opp, både 
offentlig og privat. Mare us Antonius 
var en av dem som hadde et særlig 
nært forhold til guden. Da han i 41 f. 
Kr. dro inn i Efesos, var det i skikkel
se av Dionysos, og menn og kvinner 
utkledd som satyrer og menader led
saget ham. (Piutark, Marcus Antoni
us, XXIV,3-4 ). Kort før slaget ved 
Actium i 31 f. Kr. fikk Marcus Anto
nius et jærtegn idet en statue som 
forestilte Dionysos i kamp mot en 
gigant blåste ned fra Athens Akropo
lis og havnet i Dionysosteatret neden
for (Plutark, Marcus Antonius, LX,2-
3 ). Like før sin død opplevde han å bli 
forlatt av Dionysos. Om natten kun
ne man høre en dionysisk thiasos som 
beveget seg gjennom Aleksandrias 
gater og forsvant ut gjennom en av 
byportene. Dette ble tolket som gu
dens endelige farvel med den mann 
som hadde identifisert seg så sterkt 
med ham at han ble kalt den nye 
Dionysos (Piutark, Marcus Antonius, 
LXXV,3-4). 

Etter dette ble det for en tid mindre 
politisk korrekt å assosiere seg med 
Dionysos/Bacchus, men gudens po
pularitet holdt seg uforminsket i det 
private liv. Dionysiske motiver er 
blant de vanligste i romersk billed
kunst, både i funerærkunsten og i 
utsmykningen av private boliger. 



Grunnen var nok at denne guden 
representerte et vidt spekter. Politisk 
sett ble han særlig utnyttet som Øs
tens erobrer. I kjølvannet av Aleksan
der den stores felttog ble det utviklet 
en myte om at Dionysos var den 
guddom som hadde erobret India. For 
Mare us Antonius, som hadde interes
ser særlig i det østlige midelhavsom
rådet og som ønsket å gå i Aleksan
ders fotspor og erobre Parthia og 
Armenia, var det derfor naturlig å 
assosiere seg med Dionysos/Bacchus. 
Sammen med sin halvbror Hercules, 
som dro hinsides Gibraltarstredet, 
dannet vinguden et par som kunne 
symbolisere erobringer både i øst og 
vest, og disse to opptrer både i keiser
lig billedkunst og panegyrikk. 

For de fleste romere var Bacchus 
hovedsakelig en gud for fruktbarhet 
og vin. Hans ledsagere, satyrer og 
menader, kom til å representere den 
ville og utemmede natur, og skulptu
rer av dem ble stilt opp i en rekke 
hager og parker hvor man prøvde å 
gjenskape naturen. Innendørs finner 
man ofte bakkiske motiver på vegge
ne i værelser som ble brukt til spise
saler eller soverom. De er faktisk de 
mest utbredte mytologiske motiver i 
denslags dekorasjoner, rimeligvis 
fordi Bacchus og hans følge rent al
ment stod for det gode liv. Man bør 
derfor ikke legge for mye i bakkiske 
scener. Mange har nok latt sine spise
saler dekorere med slike motiver ut 
fra et "piker, vin og sang"-aspekt. 

Noen ganger ser man riktignok en 
større og mer ambisiøs utsmykning 
som den i Mysterievillaen i Pompeii. 
Villaen har jo nettopp fått sitt navn 
fordi et rom er utsmykket med en 

IJ 

rekke store figurer hvorav i hvert fall 
noen henspiller på de bakkiske mys
terier. Om man virkelig feiret myste
rier i et rom i et privathus, er jeg 
personlig skeptisk til, men eieren av 
villaen kan jo likevel ha hatt et ster
kere forhold til Bacchus og hans kult 
enn folk flest. Lange og lærde artikler 
er i hvert fall blitt skrevet om villaen 
og dens påståtte mysteriekult. 

I en meget lesverdig artikkel har 
Laszlo Berczelly tatt for seg proble
mene med å tolke antikk billedkunst 
ut fra motivene alene ("De som ikke 
skrev bøker", I H.P. L'Oranges fot
spor (red. E. Østby, T. Skedsmo og 
G. Alfsen), Oslo 1996, s. 112-132). 
Han tar blant annet for seg sarko
fager med bakkiske motiver, og på
peker at de kan tolkes på helt forskjel
lig måte avhengig av om bestilleren 
trodde på et liv etter døden eller ikke. 
En bakkisk thiasos kan betraktes som 
et håp om et lykkelig liv i det hinsidi
ge, men for en som ikke tror på noe 
slikt, kan den være en påminnelse til 
de etterlatte om å nyte livet her og nå, 
for med døden tar alt slutt. Søvn og 
den beslektede tilstanden rus kan en
ten antyde at man forventer eller 
ønsker å bli vekket opp igjen, eller de 
kan markere evig søvn og dermed 
total utslettelse. Når vi ikke vet hva 
bestilleren trodde eller mente (og det 
gjør vi som regel ikke), er vi henvist 
til gjetninger. I hvert fall er det rime
lig å tro at bare et fåtall av alle de 
som utsmykket sine hjem eller grav
monumenter med bakkiske motiver, 
selv var innviet i mysteriene. 

Når det gjelder mysteriereligioner 
i Romerriket, varierte det offielle sy
net på disse sterkt. Mens både Augus-
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tus og Tiberius var meget restriktive, 
kom det en oppmykning under Cali
gula. Han gjenåpnet den store !sis
helligdommen på Marsmarken som 
Tiberius hadde latt stenge. Claudius 
tillot romerske borgere å bli prester 
for Magna Mater- eller Cybele-kul
ten. Man hadde et nokså tvetydig syn 
på denne gudinnen, som var blitt 
invitert til Roma fra Lilleasia i 205 
f. Kr., og som hadde eget tempel på 
Palatinen. Likevel var ikke hennes 
kult helt stueren. Romerne hadde 
vanskelig for å tolerere gudinnens 
prester, som praktiserte selv-kast
raksjon. Siden romersk moral og 
samfunnssyn var bygget på mannlige 
dyder, var det selvsagt uakseptabelt 
for de fleste at en romersk borger 
skulle berøve seg sin manndom, som 
så å si var kilden til disse dydene. 

Da Claudius åpnet Magna Mater
kulten for romerske borgere, var han 
kanskje influert av sine frigivne. Dis
se, som for størstedelen var av ikke
romersk opprinnelse, hadde hånd om 
svært mye av administrasjonen, og 
Claudius var etter sigende dypt av
hengig av dem og deres meninger. 
Slik fremstilles han i hvert fall i his
toriske kilder. Om han hadde person
lig interesse av mysteriekultene, er 
vel tvilsomt. En som derimot synes å 
ha vært svært opptatt av dem, og 
spesielt Bacchus-kulten, var hans 
tredje kone Messalina. 

Denne kvinnen beskrives som så til 
de grader liderlig at det er vanskelig 
å se hennes reelle skikkelse. Man skal 
være oppmerksom på at hennes rykte 
ble dårligere med tiden. I Senecas 
Apocolocyntosis, som handler om 
Claudius' forvandling til et gresskar 
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og som antagelig er skrevet kort etter 
keiserens død, opptrer Messalina bare 
som et av hans mange ofre. Ryktet 
om hennes skamløshet bredte seg jo 
lenger tiden gikk, for å kulminere i 
det tidlige 2. årh. e. Kr. i Juvenals 
sjette satire, som jeg alt har henvist 
til. Der blir hun fremstilt som en sek
suelt umettelig kvinne som sniker seg 
ut av palasset om kvelden for å til
bringe natten i et bordell av simpleste 
slag (Juvenal, Satire VI, 115 -132). 

Hele denne satiren er en serie over
drivelser, skrevet for å sette samti
dens mentalitet i relieff til den som 
hersket (eller som man trodde hadde 
hersket) før de puniske kriger. Den
gang satt kvinnene hjemme og spant 
ull og holdt sin munn. Kvinner med 
penger, makt og innflytelse var en 
vederstyggelighet for Juvenal, og 
Messalina, som hadde alt dette, ble 
emblematisk. 

Det er forbausende at en tekst som 
forekommer i en sammenheng så full 
av overdrivelser, blir tatt som histo
risk sannhet av mange forskere. Per
sonlig tror jeg ikke at Messalina pro
stituerte seg. Det påstås også at hun 
overtalte kvinner av god familie til å 
prostituere seg eller i hvert fall ligge 
med andre menn, noe som også sies 
om andre upopulære medlemmer av 
keiserhuset, f.eks. Caligula, Nero og 
Elagabal. Når Messalina blir be
skrevet som liderlig, skyldtes det nok 
mye at hun var grisk, for griskhet og 
liderlighet blir gjerne koblet sammen 
av antikke forfattere. Den griske he
tære er en typisk sjablongfigur som 
forekommer i flere komedier. 

Om Messalina neppe kunne ha 
drevet sitt spill så åpenlyst som kilde-



ne hevder, var hun rimeligvis lettlivet. 
Dette førte til hennes død, for Claudi
us (eller snarere hans frigivne) mistet 
tålmodigheten da det het seg at hun 
hadde giftet seg med en annen mann 
mens hun fremdeles var gift med Clau
dius. Den utvalgte var Silius, "den 
vakreste mann i Roma", som han ble 
kalt. Å gifte seg med en mann mens 
man alt er gift, kan synes som det rene 
vanvidd for en romersk matrone, og 
det er vel et spørsmål om det ikke 
heller er snakk om en mytisk forening 
i en religiøs kontekst. Slike har man 
flere eksempler på. Messalinas fetter 
Nero inngikk etter sigende flere slike 
"ekteskap", ett med evnukken Sporus 
og to med sine frigivne, Doryforos og 
Pyhagoras (Suetonius, Nero, XXVIII
XXIX; Dio Cassius, LXII,28). Det er 
blitt antydet at Doryforos ("lanse
bærer") kanskje ikke var noe egen
navn, men snarere en grad i et reli
giøst hierarki. Også Mithras-tilhen
gerne hadde i sin kult henspillinger 
på ekteskap idet den nest laveste gra
den het Nymplms ("manlig brud"). 

I hvilken grad disse unionene var 
reelle eller symbolske, er vanskelig å 
si. Det kan godt hende at de bare 
markerte at man bandt seg til en 
guddom gjennom et høytidelig løfte, 
slik katolske nonner gjør i dag når de 
kaller seg "Kristi bruder". I andre 
tilfeller er det klart at foreningen var 
fysisk. I Athen gikk Basilinna, hus
truen til arkonten Basileus, under An
thesteriefesten til sengs med sin 
mann, som ved den anledning perso
nifiserte Dionysos. Da det her dreide 
seg om to personer som alt var gift 
med hverandre, var det ikke noe 
skandaløst i dette. 

i'vlessalinas og Si li us' forening var 
sikkert ment å skulle være kjødelig, 
for han var alt hennes elsker, ble det 
sagt. Tacitus' beretning om bakkana
let som fulgte den såkalte vielsen, er 
berømt (Anna/es, XI,31). Siden den 
foregikk om høsten, ble det foranstal
tet en vinhøst hvor det ble tråkket 
virkelige druer så saften fløt. Midt 
oppe i dette danset Silius og Messa
lina, han utkledd som Bacchus og hun 
som menade med flagrende hår. De 
var omgitt av en bakkisk thiasos 
kledd som satyrer og menader. Cia u
di us' frigivne, som var redde for at 
keiseren skulle avsettes og Silius 
komme på tronen, fortalte Claudius 
at nå var det like før han ble ryddet av 
veien, og Messalina måtte fjernes 
snarest mulig hvis det skulle unngås. 
De sørget for at Messalina ble drept 
for keiseren kunne ombestemme seg, 
og fortalte ham aldri hvordan hun 
kom av dage- snarere ser det ut til at 
de lot det skinne igjennom at hun 
hadde begått selvmord. 

I en artikkel fra 1995 har Cesare 
Questa skrevet om l'vlessalina sett i 
sammenheng med de øvrige julisk
claudiske keiserinner og prinsesser 
("!vlessalina, meretrix augusta", i 
Vicende e figure femminili in Grecia 
e a Roma (red. R.Raffaelli), Ancona 
1995, s. 399-423). Han påpeker at 
keiserfamilien dannet en tett klan 
hvis kjerne ble utgjort av Augustus og 
hans nærmeste: datteren Julia, hus
truen Livia og søsteren Octavia og 
deres avkom i forskjellige ekteskap. 
Man fikk diverse fettere og kusiner, 
halvfettere og halvkusiner samt tre
menninger som ble giftet bort med 
hverandre. Alle var derfor på en eller 
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annen måte i slekt. Både Messalina 
og Claudius nedstammer f. eks. fra 
Octavia og .Marcus Antonius. Av 
deres ekteskap ble det født to døtre, 
Antonia den eldre, som var Messali
nas bestemor, og Antonia den yngre, 
som var Claudius' mor. Det var vik
tig at ingen giftet seg ut av klanen, for 
da kunne de produsere barn med 
julisk-claudisk blod i årene til uten
forstående. Så lenge Messalinas side
sprang foregikk innenfor ekteskapets 
rammer, ble de tolerert, men hennes 
skjebne ble beseglet da det kom tegn 
som tydet på at hun ville forlate 
Claudius til fordel for en annen 
mann. Silius var ikke bare en utenfor
ståene, han tilhørte også en gruppe 
som var fiendtlig innstilt til keiser hu
set. Hans far ble dømt til døden under 
Tiber i us og ble gjenstand for damna
tio memoriae. Blant de anklager man 
fremførte mot ham i for bindelse med 
Messalinas fall, var at da Claudius' 
agenter trengte inn i huset hans, fant 
de et portrett av Silius den eldre som 
egentlig skulle vært ødelagt- et klart 
tegn på at sønnen hadde opprørske 
hensikter. 

Også Messalina ble ved sin død 
gjenstand for damnatio memoriae. 
Det eneste sikre portrett man har av 
henne, står på en mynt fra Nikea i 
Lilleasia. Et over legemsstort mar
morhode i Uffizierne i Firenze, som 
har båret diadem og som derfor må 
ha fremstilt et medlem av keiserhu
set, regnes av mange for å vise Mes
salina. Dessverre mangler hodet 
både hake og nese, så det kan vanske
lig sammenlignes med myntbildet. 
Etter frisyren å dømme må det være 
claudisk, og siden kvinnen ikke er 
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Agrippina den yngre, hvis portretter 
er vel kjent, blir det egentlig bare 
Messalina tilbake. 

Portrettet i Firenze viser et lignen
de "flagrehår" som det i Nasjonal
galleriet hvor en mengde små lokker 
henger ned på begge sider av midt
skillen. Denne frie frisyren er muli
gens inspirert av gresk idealskulptur, 
og det finnes eksempler på lignende 
frisyrer blant portrettene av Claudi
us' mor Antonia den yngre. En vak
ker byste i British Museum, den så
kalte Klytia, er av mange identifisert 
som et idealisert og ungdommelig
gjort portrett av Antonia. Hun har 
den ene skulderen og deler av brystet 
blottet, noe som tyder på at hun er 
fremstilt i skikkelse av Venus. Dette 
ville passe meget godt, for Antonia 
tilhørte jo gjennom sin mor Octavia 
den juliske familie, hvis stammor 
nettopp var Venus. 

Antonias far var som sagt Mare us 
Antonius, "den nye Dionysos". Han 
ble i en viss grad rehabilitert under 
Claudius, som ønsket å fremheve sine 
egne forfedre og -mødre. Bestemoren 
Livia ble således guddommeliggjort 
i år 42. Nå kunne Claudius med 
sitt gammelmannsansikt naturligvis 
ikke fremstilles som vinguden (han 
lot seg avbilde som Jupiter i stedet), 
men den unge Messalina kunne me
get vel illudere mena de. Slike portret
ter kan dels ha hatt en dulgt henspil
ling på keiserparets felles forfader 
Marcus Antonius, dels kan de ha 
reflektert Messalinas egen smak. 
"Bryllupet" med Silius og det påføl
gende bakkanalet var rimeligvis ikke 
noe som ble funnet på der og da, men 
det kan ha vært kulminasjonen på en 



interesse for de bakkiske mysterier 
som Messalina alt kan ha hatt. 

Det finnes fra claudisk og tidlig 
neronsk tid en gruppe kvinneportret
ter som er karakterisert ved en litt 
anderledes frisyre enn den gjengse. 
Håret faller i lokker på begge sider av 
ansiktet i stedet for å bli tatt sammen 
og ført bak i nakken. Staia Quinta
gruppen kalles den ofte etter en por
trettbyste i København. Den er funnet 
i Diana-helligdommen i Nemi. En 
diskret blotting av den ene skulderen 
og det faktum at bysten er satt inn i en 
herme, røper inspirasjon fra greske 
modeller. Jeg vil tro at Staia Quinta
gruppen er influert av idealiserte 
portretter av det claudiske keiserhu
sets kvinnelige medlemmer, hvor de 
var assimilert til gudinner eller andre 
mytologiske figurer. Noen har, som 
Staia Quinta, sirlige krøller, mens 
andre har mer uvørent fallende, flag
rende lokker. 

Det vakreste av disse "flagrehårs
portrettene" befinner seg i Vibo Va
lentia i Calabria. Den avbildete er en 
ung kvinne fremstilt i bysteform. Hun 
er temmelig utringet, så man kan 
anta at hun bærer en mytologisk 
drakt. I tillegg til lokkene på begge 
sider av ansiktet har kvinnen lange 
krøller som er trukket fra nakken og 
frem over skuldrene. Materialet er 
basanitt, en mørk egyptisk stein som 
nesten utelukkende ble brukt til 
portretter av keiserfamiliens med
lemmer. Siden stilen i Vi bo Valentia-
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portrettet er claudisk, har man fore
slått Messalina, men det er umulig å 
bevise. Da Ivlessalinas mor, Domitia 
Lepida, hadde store jordeiendommer 
i Syd-Italia, er det selvsagt mulig at 
portretter av datteren kan ha vært 
oppstilt i noen av hennes mange vil
laer. Portrettet er bevisst skadet, men 
om dette skyldes damnatio memoriae 
eller angrep fra fanatiske kristne flere 
hundre år senere, kan man naturlig
vis ikke avgjøre. 

Jeg vil mene at vår unge dame i 
Nasjonalgalleriet har latt seg inspi
rere av "dionysiske" portretter av 
Messalina. Portrettet er rimeligvis 
posthumt, for unge mennesker ble 
sjelden ansett som så viktige at man 
laget portretter av dem i levende live. 
Hva er da meningen med å fremstille 
henne som menade? Som Laszlo Ber
czelly har sagt, kan den dionysiske 
konteksten tolkes både som et håp om 
liv i det hinsidige og som en oppford
ring til de etterlatte om å nyte det 
gode liv mens de har det. Siden den 
avbildete er så ung, vil jeg gjette på at 
man her har hatt et håp. Når en 
gammel gubbe går bort, kan man 
lettere forsone seg med at nå er alt 
slutt, men det er vanskeligere når et 
ungt menneske dør. Ved å fremstille 
avdøde som et medlem av den diony
siske thiasos kan familien ha uttrykt 
ønsket om at hun etter døden vil 
forenes med vinguden og hans følge 
og leve videre i en ubekymret 
tilværelse. 
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V år ramhedenske kalender 

JoHAN HENRIK ScHREINER 

Februar er en pussig måned. Mens de andre månedene har 30 eller 31 dager, 
blir denne særingen avspistmed28. Unntatt hvert fjerde år, når den er så heldig 
å få en dag mer. Uten et skuddår iblant ville jo året ha kommet i utakt, og etter 
hvert ville vi ha feiret jul midt i fellesferien. 

M en hvorfor er det årets 
annen måned vi bruker til 
å gjøre opp regnskapet 

med en kortmåned og så med en 
skuddårsdag i ny og ne? Var det ikke 
rimeligere å ta desember, når det 
gamle året er til ende og vi starter opp 
på ny frisk? Og hvorfor i all verden 
bærer desember navnet desember? 
Det trengs ikke årelangt studium av 
latin for å gjennomskue september, 
okt o ber, november og desember som 
måned nr. sju (septem), åtte (octo),ni 
(novem) og ti (decem). Hvordan har 
det seg at september slett ikke er den 
sjuende måneden i året vårt, og de
sember på ingen måte den tiende? For 
at september skulle være den sjuende 
måneden måtte året ha begynt med 
l. mars og ingenlunde med l. januar. 
Og det var nettopp der kalenderen en 
gang begynte. Mars var årets første 
måned hos de riktig gamle romerne, 
og derfor brukte de dagene rett før 
l. mars til å gjøre opp regnskapet. 
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Månedene har latinske navn fordi 
vi har arvet dem fra de gamle romer
ne. Kalenderen deres begynte en gang 
i gammel tid med måneden som var 
viet til Mars, guden for fruktbarhet 
og krig. Nå vardetsluttpå vinterdva
len; nå tok arbeidet til på jorda og nå 
begynte krigssesongen. Utpå som
meren kom juni, som var måneden til 
gudinnen J uno, og så fulgte femtemå
neden quintilis og sjettemåneden sex
tilis. Slik var det i lange tider inntil 
man døpte om quintilis til ære for 
Julius Caesar, og i neste omgang var 
det måneden sextilis som skiftet 
navn, til ære for Caesars adoptivsønn 
Augustus. 

Kalenderen hadde opprinnelig 
bare ti måneder, og måneder ikke 
bare i navnet, men også i gavnet. En 
måned gikk fra den ene nymånen til 
den neste. Det hindret ikke at det var 
guden Janus som åpnet året etter at 
sola hadde snudd ved vintersolverv. 
Janus var gud for port og begynnelse 



jallUS 

og det å ta fatt på ny frisk. I tidlig tid 
brydde ikke kalenderen seg om pe
rioden med vinterdvale, men på 400-
tallet før Kristi fødsel fikk man behov 
for å dele også denne vinterperioden 
inn i måneder. Først en måned for den 
merkelige guden Janus som hadde ett 
ansikt forover og ett bakover, og så 
en måned som hadde å gjøre med det 
å rense, eller å fe brua re, som romerne 
sa. Men konservative som de var, 
fortsatte romerne å gjøre opp regn
skapet rett før l. mars, ikke før 1. 
januar. Og de lot september fortsette 
å hete september selv om den nå var 
blitt den niende måneden i året. Hver 
måned var ikke lenger de 29 dagene 
fra nymåne til nymåne, men en tolv
tedel av solåret på 365 dager. Om 
månen og sola er blitt enige om være 
like store sett for oss her på jordskor
pen, så har de dessverre aldri blitt 
enige om at et måneår på tolv ganger 
nymåne-til-nymåne skal være det 
samme som et solår på 365 dager. 
Tolv måne-måneder kan ulykkelig
vis aldri bli det samme som et solår, 
noe som har skapt mye ugreie for 
menneskene opp gjennom tidene når 

23 

de har satt seg fore å lage en fornuftig 
kalender. Hvis vi deler solåret i tolv, 
må vi gi slipp på ordentlige måne
måneder. l\1en selv etter at romerne 
gikk fra ti måne-måneder pluss en 
periode vinterdvale, til tolv måneder 
som hver var tolvtedeler av et solår, 
fortsatte de med gamle betegnelser. 
De fortsatte å dele inn månedene med 
de gamle betegnelsene for nymåne, 
halvmåne og fullmåne. I en gammel 
måne-måned var fullmånedagen midt 
i måneden, og den het idus. Det var 
på i dus i måneden mars at Caesar ble 
myrdet i året 44 f.Kr., men da hadde 
mye av Tiberens gule vann rent ut i 
havet siden den gang da månedene 
var ordentlige måne-måneder, og si
den id us virkelig var fullmånedagen. 

Om romerne var konservative i 
kalenderveien, så er vi ikke borte vi 
heller. Etter flerfoldige kristne år
hundrer kaller vi stadig månedene 
etter ramhedenske guder som Janus, 
Mars og Juno. Og verre enda: krigs
guden Mars har ikke bare sin egen 
måned, men sin egen ukedag, martre
di som franskmennene sier, eller tirs
dag som vi foretrekker. Etter Tyr, den 
norrøne parallellen til den fæle ro
merske krigeren Mars. Etter tyrs-dag 
har vi onsdag og Odins dag, eller 
Ivlercurius' dag som de sier lenger 
sørpå; dernest kommer dagen til Tor 
med hammeren eller Juppiter med 
tordenkilen, og så følger Frøyas eller 
Venus' dag. På dagen etter fredag 
avviker vi her oppe i nord med å 
lauge og vaske oss på laugardagen, 
mens den angelsaksiske verden hol
der fast ved den romerske guden Sa
turnus og lar helga sette inn med 
Saturday. Merkverdig hvor seiglivete 
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de gamle gudene kan være, og aller 
rarest er det at dagen da Kristus hang 
på korset stadig har navn etter er o tik
kens gudinne Venus eller hennes 
norrøne like Frøya. Slik er det ikke på 
østkirkens område. I Hellas tar rik
tignok året til med ianouarios, gan
ske som som hos oss. Men de heden
ske gudene har måttet gi slipp på 
ukedagene. Disse har fått kristelig 
anstendige navn. Hos oss i vest er det 
bare portugiserne som har gjort noe 
med saken og fjernet Odin og Mars 
og hele dette hedenske kostebinderiet 
som er med oss hver eneste uke. 
Portugiserne har pent gitt ukedagene 
noen skikkelige navn. 

Den offisielle romerske kalende
ren hadde år og måneder, og dagene 
hadde timer omtrent som hos oss. 
Men romerne hadde ikke uker. Cae
sar ble myrdet på idus i måneden 
mars, ikke på noe slikt som en Mer
curius-dag eller en Venus-dag. Men 
Gud skapte som kjent verden på sju 
dager, og uoffisielt kom det inn fra 
øst en sjudagers uke, med navn etter 
sol og måne og de fem planetene man 
den gang kjente, nemlig Mars, Mer
kur, Jupiter, Venus og Saturn. Disse 
sju himmellegemene var viet til og 
hadde navn etter solguden, månegu
dinnen og fem andre guder. Denne 
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planetuka gikk sin seiersgang på en 
tid da de hedenske gudene ennå var 
spill levende og før kristendommen 
seiret i Romerriket. Kirken tok over 
denne planetuka; de kristne identifi
serte solguden med Kristus og døpte 
om soldagen til domenica, dagen til 
Herren, eller Do minus som romerne 
sa. Dette var i land lenger mot sør, 
mens vi her oppe i nord fortsetter 
temmelig upassende å holde Sunday 
og søndag på den dag som er Herrens 
egen. Vi må ha overtatt den sjudagers 
planetuka før kristendommen seiret 
her til lands for omkring tusen år 
siden, for ellers ville neppe Tor og 
Odin ha fått gleden av å gi navn til 
hver sin ukedag. Men vi må nok gå 
lenger tilbake enn bare tusen år, for 
planetuka må ha kommet opp til oss 
hedningene allerede før kristendom
men seiret i Romerriket, og før sol
gudens dag ble til Herrens nede ved 
Middelhavet. Det vil si at vi må vi 
helt tilbake til 300-tallet e.Kr. Men 
hvordan hadde det seg at den uoffi
sielle planetuka i første omgang kom 
østfra og slo gjennom på romersk 
grunn i førkristen tid? Og hvordan 
kom den seg i andre omgang opp til 
oss her i nord mens vi enda var trauste 
hedninger? Se det er en annen histo
rie. 



Thesaurus - fortsatt verd en skål 

EGIL KRAGGERUD 

Hermed en produktrapport om Thesaurus Linguae Latinac International, 
m.a.o.latinordbøkenes Concorde- til205 O er all rapportering nødt til å være 
ad interim. 

Fra Arbeitsstelle Munchen har vi 
i over hundre år fått hefte på 
hefte, vel150; det siste i rekken 

kom inn av døren i januar 2003 (I), 
men sannelig bringer ikke det samme 
år 2003 noe jeg uten nølen vil kalle 
den mest epokeskapende hendelse i 
hele leksikonets liv (U). 

I 
Siste fasciculus forleden måned var 
biten pronuntiatus- propositio, 160 
spalter a 75linjer.. En ide om detalje
ringsgraden og omfanget får man 
når man sammenligner med Geor
ges' Ausfiihrliches Handworterbuch; 
Georges dekker det samme alfabe
tiske løp med 18 spalter a 71 linjer. 
Og hva skal vi si når vi tar opp vår 
Latinsk ordbok som bare har litt over 
4 spalter a 58 linjer på det samme 
vokabular? Det er med en viss spen
ning en av sistnevnte ordboks moder
ne redaktører åpner et nytt Thesau
rus-hefte. Blir det her noe ekstra til
fang til neste utgave av Rektorord
boken? Ikke stort for å være ærlig og 

realistisk. Fra en synsvinkel sett er 
det forholdsvis lite å hente av nye 
marginalia til vårt spesialtrykte ar
beidseksemplar (Bjørg Tosteruds og 
mitt eget med tanke på en nyutgave). 
Enda en ny revisjon av ordboken bør 
jo ikke inkludere hva som helst, av 
usikre ord og av engangsord (ha pax). 
Thesaurus har mange greske lånord i 
fleng, ord som har hatt en usikker 
levetid og tvilsom gjennomslags
kraft. En håndordbok skal være over
siktlig og begrense eksemplene til det 
typiske og representative. 

Men noe har jeg i alle fall notert: 

propages f. "avlegger", "stikling"; 
dernest: "avkom", "etterkommer". 
Ordet klarte aldri å hevde seg mot 
propago, men med belegg fra Pacu
vius (2. årh. f. Kr.) og Ausonius og 
oppmerksomhet fra de antikke gram
matikere, var det en poetisk variant å 
regne med gjennom hele latiniteten. 

properiter er av samme art; det hev
der seg ikke mot propere, men har 
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forekomster fra gammellatin til sen
latin. 

Propheteslpropheta ogprophetia stod 
ikke i den opprinnelige Rektorord
boken. Når man ser på Thesaurus' 
svære antikke materiale for disse ord
ene og deres avledninger, så skjønner 
man uten videre hvor skjevt og mis
visende Johanssens, Nygaards og 
Schreiners ordbok -konsept var ( 18 8 7). 
Nå viser det seg overraskende, takket 
være nettopp Thesaurus, at prophetes 
synes vel innarbeidet som gresk lån
ord lenge før det var noen kristen 
latinitet. Thesaurus gir beskjed: Før
ste belegg på prophetes er fra et 
fracrment av Caesar Strabo, en fetter 
av diktatorens far. Caesar og Cicero 
delte en beundring for ham som taler 
og menneske. Cicero verdsatte hans 
vidd høyt nok til å gi ham et foredrag 
om emnet i sin store retoriske dialog 
De oratore (2. bok). Men denne un
derholdende taler skrev også trage
dier. Noen få linjer finnes som sita
ter: deriblant ett som kommer nær 
grunn betydningen, en som uttaler seg 
for en gud, dvs. en prest, et fragment 
hvor den samme mann som den enes
te har brukt ordet purare i st. f. 
purificare. Hadde vi hatt den romer
ske tragedie- vi kjenner til36 romer
ske tragikere, hadde vi dertil hatt 
hele Ennius, Lucilius og Varro ville vi 
ha hatt et meget rikere bilde av lati
nen. Det bes man ha in mente når 
man ser på neste ord som jeg også 
gjerne ser opptatt i Latinsk ordbok. 

Så er vi dertil ved semesterets lille 
ordnøtt for mitt vedkommende, ordet 
propin. Vi finner det ikke hos Gear-
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ges eller Lewis & Short, derimot i 
OLD (Oxf. Lat. Diet.). Thesaurus 
gir oss full dokumentasjon. Det finnes 
egentlig bare ett litterært belegg, 1 et 
epigram av Martial om en paras1tts 
metoder rundt om på de offentlige 
bad for å sikre seg en middagsinvita
sjon: <<Han vil selv komme med en 
"propin" fra bermen av en flaske>>, 
heter det om en av hans sleskheter. 
Propin er en substantivering og sam
mentrekning av aoristformen av det 
greske verbet propinein, "å skåle"; 
den som vet litt om skålskikken, 
skjønner Martials poeng; ikke bare er 
skjenken illesmakende, situasjonen 
røper heller ikke særlig sans for d:co
rum (vi: hygiene): Den som skalte, 
smakte først selv på begeret for så å 
rekke det til den annen så han kunne 
tømme det. Verbet propinein på 
gresk har Martial også i det lange 
epigrammet V 78, v. 3: «hvis du hder 
ved tanken på en dyster hjemmemid
dag, Toranius, kan du gjerne få sult: 
sammen med meg. Hvis du pleier a 
innta en aperitif (si soles propinein), 
skal du ikke savne billig kappadoker
salat, sterk purreløk og delte egg med 
innlagt tunfisk.» Hva Martial beskn
ver her er en såkalt promulsis, en 
hors d'~euvre forut for den egentlige 
cena (en cena re eta som Martial sier 
annetsteds). Alt Liddells og Scotts 
greske ordbok har tatt inn ordet pro
pin fra de latinske kilder; det fmnes 
ikke noe eget gresk beleggsted. Her er 
vi kommet på sporet av dagligtalen 
som har så mangelfulle kilder, især i 
klassisk tid. Tre epigrafiske belegg 
supplerer Martial og kaster lys over 
skikken med å ofre "oljeogendrink" 
til de avdødes ånder en gang i året. 



Men så var det nøtten, da. Det 
dreier seg om en ypperlig konjektur 
av Wilhelm Heraeus til Petronius fra 
1915. I begynnelsen av Cena-partiet, 
like etter presentasjonen av Trimal
chio, tar den vordende vert og hans 
gjester et bad som en forfriskende 
innledning til måltidet. «Tre mas
sører satt der og drakk falerner rett 
for øynene på Trimalchio. De krang
let om noe og sølte ut en hel mengde 
vin.>> Da kom det fra T rimalchio, og 
det er faktisk hans første replikk i 
Cena ifølge overleveringen (samt i 
Loeb og O bergs utg.): hoc suum pro
pinasse dicebat. Dette er tvilsom la
tin, selv fra Petro ni us' penn; i direkte 
tale ville det være: hoc (den spilte 
falerner) meum propinasse <est>. 
Her var det at Heraeus i Rheinisches 
Museum 1915 foreslo propin esse for 
propinasse. Dermed slo han tre fluer 
i ett smekk: Han avskaffet propinasse 
som det predikative ledd; han resti
tuerte et gresk lånord, og han suppler
te en svært velkommen infinitiv i akk. 
m. inf.-konstruksjonen. Altså: «Dette 
er min aperitif.>> Men hva mente 
Trimalchio egentlig med dette? I 
tolkningen har man trukket inn fort
settelsen: «Så lot han seg svøpe inn i 
et skarlagensteppe og ble anbragt i en 
lectica.>> MartinSmith(somleser den 
rettede tekst) oversetter og kommen
terer som følger: «"they were drin
king a toast in his memory." Un
perturbed at the waste of Falernian 
wine, T rimalchio regards it as a 
mark of respect to himself in the form 
of a premature funeral libation ... 
propin>> (for libasjonsskikken vises 
det til Verg. Aen. 5.77f.) Her merker 
man innflytelsen fra Heraeus' artik-
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kel som jo er skapsindig nok. Jeg 
tillater meg å tvile. Trimalchio er en 
vulgær oppkomling, brautende av sin 
rikdom, uten enhver finfølelse over
for sine gjester. Se her er min aperitif 
(så kan gjestene slurpe fra baderoms
gulvet om de vil), en mann som har 
råd til å søle med sin falerner, har 
ikke noe imot et renomme for ødsel
het (pro fus i o), en karaktersvakhet 
blant romerske nouveaux riches. 

Il 
Den store nyheten er den digitale 
Thesaurus som nå er under utgivelse 
på CD-rom; den første utgave fore
ligger allerede og omfatter boksta
vene P og O. 2. utgave vil omfatte 
bokstavene E-P og ventes i desember 
2003. Det er ikke klart når en 3. 
utgave kan ventes, med forhåpentlig 
alt som til nå er kommet i papirform. 
Men det er klart at en elektronisk 
versjon vil lette oppslagsarbeidet 
betraktelig. Hvor ofte har man ikke 
raskt villet se hva Thesaurus har til 
et bestemt sted. Endeløs leting. Å 
finne bestemte ordforbindelser var 
noe man ikke gikk løs på i utide, og 
når den elektroniske æra for alvor har 
satt inn, blir "gammelmåten" mer og 
mer anakronistisk. En CD-rom revo
lusjonerer bruken av ordboken. Den 
digitale tilgang til den antikke latini
tet har gjort et stort skritt fremover. 
For første gang er betydningsaspektet 
innbefattet i det elektroniske corpus. 
Den eneste haken ved saken, er den 
tredjedelen av ordboken som ennå 
mangler. Hvorfor ble man ikke født i 
2003 for så å kunne komme til dekket 
bord når man nådde skjells år og 
alder? 
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Fra viet rom til hellig sted 
Om kristningen av det romerske bylandskap ( 3 00-800 e.Kr.) 

J. RASMUS BRANDT 

V år historie er full av viktige merkedager, som har sprengt etablerte grenser 
og endret historiens forløp, det være seg i en internasjonal og/eller nasjonal 
sammenheng. Tenk på dager som for eksempel undertegningen av den ame
rikanske uavhengighetserklæring den 4. juli 1776, Bastillens fall den 14. juli 
1789 i Paris, og undertegningen av vår egen grunnlov den 17. mai i 1814. 

En av vår histories viktigste mer
kedager, men nå glemt, er 
den 28. oktober år 312 e.Kr.. 

Det var dagen Konstantin den store 
slo sin medkeiser Maxentius i slaget 
ved Ponte Mil vi o like nord for Roma 
og tok makten over hele Romerriket. 
Fra da av ble også kristendommen 
godkjent som religion på lik linje 
med alle andre religioner i riket, etter 
to generasjoner med mer eller mindre 
heftige og skiftende forfølgelser. 18 
år senere, i år 330, flyttet Konstantin 
hovedstaden til Konstantinopel. 

Disse to begivenheter la viktige 
grunnstener for Europas videre histo
rie. De skulle også få dramatiske 
følger for utviklingen av Romas by
landskap, noe denne artikkelen skal 
prøve å belyse. For første gang i sin 
over 1.000-årige historie gjennom
levde Roma en identitetsforvandling, 
der byen langsomt kastet den gamle, 
hedenske ham og erstattet den med en 
ny, kristen drakt. 
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I løpet av en periode som skulle 
vare i over 500 år, ble de fleste av 
fortidens gloriøse byggverk og monu
menter utraderte og en ny by vokste 
frem på ruinene av den gamle. Det er 
denne byen vi møter i dag når vi 
vandrer langsmed gatene i middel
alder-, renessanse- og barokk-byen, 
der sentrum var konsentrerttil områ
det mellom Kapitolhøyden og Vati
kanet, mellom byens etter hvert nye 
politiske og religiøse senter (Fig. 1). 
Denne forvandlingen var resultatet 
av en komplisert prosess som fore
gikk på flere plan, der de to kanskje 
viktigste elementene kan oppsumme
res som en erobring av den hellige tid 
og det hellige rom. 

Erobringen av den hellige tid 
Hva ligger det i dette diffuse begrepet 
«hellig tid>>? I antikken som i dag var 
tiden bestemt av kalenderen. Gjen
nom kalenderen var alle årets merke-



Fig. l. Kart over Roma på Konstantins tid (kopiert fra Encyclopedia dell' arte 
antica classica e orientale, vol. VI, s. 771, fig. 894). 

dager nedfek Romerne hadde ingen 
7-dagers uke; deres år var delt opp i 
12 måneder og innenfor hver måned 
fantes det en rekke festdager for byens 
og rikets guddommer. Disse måtte 
overholdes, ellers risikerte man å 
påkalle gudenes vrede. Det romerske 
presteskap, utnevnt av senatet, hadde 
ansvaret for kalenderen; den var der
for et offentlig anliggende. Her lå 
nedfelt et viktig grunnlag for senato
renes privilegier og senatets makt. 
l\Æen her lå også gjemt en av grunne
ne til at nettopp senatsadelen motsat-

te seg så sterkt kristendommens inn
føring: den lå utenfor deres makt
apparat. 

Et viktig element i kristningen av 
samfunnet ble derfor for de troende, 
med eller uten offentlighetens støtte, 
å erobre den hedenske tid, represen
tert ved kalenderen. Det skjedde ved 
å legge kristne festdager samtidig 
med de hedenske. Et godt eksempel 
på dette vises allerede i den såkalte 
Codex-kalender fra år 354, der pa
vers og martyrers dødsdager står 
oppført parallelt med de hedenske 
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Fig. l. Kart over Roma på Konstantins tid (kopiert fra Encyclopedia dell' arte 
antica classica e orientale, vol. VI, s. 771, fig. 894). 

dager nedfelt. Romerne hadde ingen 
7 -dagers uke; deres år var delt opp i 
12 måneder og innenfor hver måned 
fantes det en rekke festdager for byens 
og rikets guddommer. Disse måtte 
overholdes, ellers risikerte man å 
påkalle gudenes vrede. Det romerske 
presteskap, utnevnt av senatet, hadde 
ansvaret for kalenderen; den var der
for et offentlig anliggende. Her lå 
nedfelt et viktig grunnlag for senato
renes privilegier og senatets makt. 
Men her lå også gjemt en av grunne
ne til at nettopp senatsadelen motsat-

te seg så sterkt kristendommens inn
føring: den lå utenfor deres makt
apparat. 

Et viktig element i kristningen av 
samfunnet ble derfor for de troende, 
med eller uten offentlighetens støtte, 
å erobre den hedenske tid, represen
tert ved kalenderen. Det skjedde ved 
å legge kristne festdager samtidig 
med de hedenske. Et godt eksempel 
på dette vises allerede i den såkalte 
Codex-kalender fra år 354, der pa
vers og martyrers dødsdager står 
oppført parallelt med de hedenske 
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festdagene. Dessuten er den 25. de
sember markert som Jesu fødselsdag, 
den samme dag man feiret både den 
tilbakevendte, ubeseirede sol, Sol in
victus, og mysterieguden Mithras' 
fødseL En annen interessant dag er 
den 22. februar kalt Cara Cognatio 
eller Caristia, en dag under den uke
lange Parentalia-festen, avsatt til fei
ringen av de døde. Da delte de feiren
de ved graven et måltid med den 
avdøde, hvis nærvær ble markert 
med en stoL De kristne feiret derimot 
Peter og den dagen han opprettet 
pavestolen i Roma. Og hvis de asso
sierte Peters stol med den pagane 
riten, så tilegnet de seg på denne 
måten også et av de hedenske sym
bolene. 

I år 389 ble den hedenske kalende
ren i realiteten avskaffet, siden retts
forhandlinger som tidligere var for
budt på offentlige festdager, kunne 
avholdes fra da av. Erobringen av 
den hellige tid var følgelig langt på 
vei gjennomført da keiser Theodosius 
3 år senere, i 392, innførte et totalfor
bud mot utførelse av offer handlinger. 
Dermed punkterte han de hedenske 
religionene, som hadde ofring som 
sin sentrale rituelle handling. Innen 
utgangen av det neste hundreåret 
dreide ikke året lenger rundt de he
denske festdagene, men rundt de vik
tigste kristne liturgiske festene jul, 
påske og pinse, som i sin tur var 
knyttet til det nye kristne, hellige rom 
under utbygging, representert ved 
kirkene. For eksempel ble påskemes
sene lagt til Johannes-kirken i Latera
net, julemessen til Peters-kirken i 
Vatikanet. Det neste skritt var at 
paven forrettet gudstjenester på be-
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stemte dager rundt i byens kirker, 
både utenfor og innenfor bymurene. 
Således ble det nye kristne, hellige 
rom bundet sammen med den kristne 
kalender, som i sin tur var bygget opp 
på martyrenes dødsdager og kirke
årets liturgiske handlinger. 

Gjennom disse liturgiske hand
lingene endret byens innhold seg. 
Men hvorledes virket dette inn på den 
kristne erobringen av det hedenske, 
hellige rom- det vil si på endringene 
av republikkens og keisertidens by
rom for å kunne oppfylle det nye 
innholdet? Fulgte de to erobrings
prosessene hverandre parallelt? 

Erobringen av det hellige rom 
Hvorledes så Roma ut da Konstantin 
den store forlot byen i 3 30 (se Fig, 1)? 
Fra denne tiden har vi bevart to kata
loger, Curiosum urbis Romae og 
Notitia urbis Romae, som forteller 
hvilke bygninger og monumenter 
som fantes i byen: 28 biblioteker, 6 
obelisker, 8 broer, 11 fora/torv, 10 
basilikaerltorvhaller, 11 offentlige 
bad, 18 akvedukter, 2 triumfsøyler, 
15 store fontener, 22 rytterstatuer, 80 
forgylte og 74 elfenbensstatuer, 36 
triumfbuer; dessuten forlegninger og 
brakker for keisergarden, politi og 
brannvesen. Videre 290 kornlagre og 
andre typer varemagasiner, 85 6 pri
vate bad, 254 bakerier, 46 horehus, 
l. 790 privatvillaer, og 44.000 leie
gårder. Av en eller annen grunn er de 
tallrike templene og andre gudshus 
ikke ført opp i listene.- Hadde disse 
katalogene vært skrevet noen hundre 
år senere ville de ha sett radikalt 
anderledes ut. 



En annen interessant beskrivelse 
fra denne tiden finner vi hos histo
rikeren Ammianus Marcellinus, som 
fulgte med Konstantins sønn, keiser 
Konstantius, da han besøkte Roma i 
år 357. Ammianus skriver (16.10.14-
15) at keiseren besøkte statsguden 
Jupiters tempel på Ka pitolhøyden, en 
bygning «Så enestående, slik gud
dommelige ting overgår jordiske", 
videre besøkte han «badebygninger 
store som provinser, det store amfi
teater (dvs. Colosseum) ... til hvis 
topp det menneskelige øye knapt rek
ker, Pantheon lik en rundformet by
del hvelvet over i høytragende 
skjønnhet ... Men da keiseren kom til 
Trajans forum, en enestående byg
ning under himlen ... , og beundrings
verdig selv blant enstemmige guder, 
da stoppet han i forbløffelse, og idet 
han vendte sin oppmerksomhet mot 
det gigantiske anlegg rundt seg ba 
han om at det aldri mer måtte bli 
etterlignet av dødelige menn>>. 

Kristne kult bygninger nevnes ikke 
med et ord - selv ikke de to store, 
meget anselige bygningene reist av 
Konstantius' far, Johannes-kirken i 
Lateranet og Peters-kirken i Vatika
net. Fremdeles var det byens heden
ske fortid som dominerte bybildet, 
det var den som var viktig og den som 
ga den dets preg. 

En drøy generasjon etter Kon
stantius' besøk sto derimot Jupiter
templet der som et tomt, innholdsløst 
skall. Som allerede nevnt ble det he
denske kultlivet forbudt ved lov i år 
392, under keiser Theodosius. I år 
608, 250 år etter besøket, ble Pan
theon omgjort til en kristen kirke, og 
ytterligere 250 år senere var Trajans 

forum rensket for all sin skjønnhet og 
en ny, beskjeden bydel var i ferd med 
å vokse frem på ruinene av dette 
overdådige anlegget, som aldri ble 
etterlignet av dødelige menn. 

Gjennom skjebnen til disse tre 
prangende byggverkene, Jupiter
templet, Pantheon og Trajans forum, 
får vi i et nøtteskall beskrevet etap
pene i byens topografiske forvand
ling og oppbyggingen av en ny, kris
ten identitet. Erobringen av det helli
ge rom synes følgelig å ha vært en 
langsommere prosess enn erobringen 
av den hellige tid. 

Men hvorfor tok erobringen av det 
hellige rom og oppbygningen av en 
ny kristen identitet så meget lengre 
tid enn er o bringen av den hellige tid? 
Hvilke mekanismer lå gjemt bak ska
pelsen av bybildet og dets forand
ring? Det kan best illustreres ved å 
søke svar på fire sentrale spørsmål: 

l. Hvem var byggherre i Roma? 
2. Hva bygget byggherren og for 

hvem? 
3. Hvilke konsekvenser fikk skifte 

av byggherre og hans byggepro
grammer for byens utseende? 

4. Når ble det hellige byrom erobret 
-eller, når fikk byen endelig sin 
nye, kristne identitet? 

Hvem var byggherre i Roma? 
Hvem ga byen dens ansikt? Helt 
tilbake til republikkens dager i de 
siste århundrene f. KL var det byens 
rike aristokrater som stod for de store 
byggeprosjektene, ofte i rollen som 
triumferende hærførere der de brukte 
sitt krigsbytte til å reise byggverk til 
byens ære og til eget minne. Vi kan 
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lese deres navn i innskrifter på offent
lige, profane og sakrale bygninger 
både i Roma og ute i provinsene. 
Aristokratene gjorde det i sin streben 
etter å oppnå aktelse og sosial presti
sje. Privat gavmildhet ga borgerlig 
stolthet. Den ga byen et ansikt utad, 
men gavmildheten var ikke et utslag 
av velgjørenhet. Med den kjøpte aris
tokratene seg posisjon og politisk 
makt, som de oppnådde ved å bli 
valgt til byens viktigste embeder. Det 
var følgelig en klar forbindelse 
mellom gavmildhet, sosial status og 
politisk embede. 

Da keiseren overtok makten i 
Roma var det han- den evige trium
fator- som overtok byggherrens rol
le, og han alene. Alt som angikk 
fremming av kunst, arkitektur og 
kultur i Roma, utspilte seg innenfor 
rammene av den keiserlige liberali
tas og munificentia, den keiserlige 
velvilje og gavmildhet. Da keiseren 
forlot Roma og bygget en ny hoved
stad, mistet byen også sin byggherre; 
i det gamle senter oppsto det et vaku
um det tok tid å få fylt. Ingen sto klar 
til å overta keiserens rolle. Byprefek
ten, keiserens stedfortreder i Roma, 
kunne ha gjort det, men fra hans hånd 
kjenner vi bare til restaureringer av 
gamle bygg, ikke reising av nye. Den 
siste offentlige verdslige bygningen 
som ble reist i Roma på flere hundre 
år, før keiseren flyttet østover, var det 
store badeanlegget Konstantin lot 
oppføre på Quirinalhøyden. 

I klar kontrast til denne mangelen 
på offentlig, verdslig bygge-engasje
ment i Roma fra keiser Konstantins 
tid og fremover, står det økende en
gasjementet i reising av bygninger 
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for den nye religionen. Det begynte 
med Johannes-kirken i Lateranet 
innenfor murene, reist på keiserlig 
grunn, og kirken over Peters grav i 
Vatikanet utenfor murene, to enorme 
5-skipete bygninger mer enn 100m 
lange, begge utført av keiseren før 
han forlot byen. 

Samtidig med disse og i de nær
meste ti-år deretter ble det reist i alt 6 
grav kirker utenfor murene i en halv
sirkel rundt byen, alle langs viktige 
utfartsveier (Fig. 2): lengst i nordøst 
S. Costanza på Via Nomentana, der
etter med urviserne, San Lorenzo 
utenfor murene på Via Tiburtina, den 
navnløse kirken ved Tor de'Schiavi 
på Via Prenestina, S. Peter og Mar
cellinus på Via Prenestina, S. Sebas
tiano på Via Appia (også kalt Basili
ca Apostolorum fordi det ble hevdet 
at både Peters og Paulus' lik var 
overført hit i en kort periode under 
kristenforfølgelsene), og en nyfunnet 
gravkirke på Via Ardeatina. 

Disse gravkirkene kjennetegnes 
ved at de alle lå på keiserlige eien
dommer; alle uten en (Tor de' Schi
avi) i nær forbindelse med katakom
begraver; alle var circus-formede og 
bygget for begravelser. Liksom for 
Johannes- og Peterskirken sto keise
ren som byggherre. Det var også 
keiseren i Konstantinopel som sto bak 
byggingen av den store 5-skipete ba
silikaen S. Paulus utenfor murene så 
sent som i 386, en kirke i form og 
størrelse nær identisk med Kon
stantins Peterskirke. 

Selvom keiseren gjennom 300 år 
hadde vært den store byggherren i 
Roma, betød ikke det at ikke også 
private entreprenører var virksom-
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Fig. 2. Kart over gravkirkene rundt Roma: 1. S. Costanza; 2. San Lorenzo 
utenfor murene; 3. Den navnløse kirken ved Tor de'Schiavi; 4. S. Peter og 

Marcellinus; 5. S. Sebastiano; 6. Den nyfunnet gravkirke (adaptert fra 
S. Ensoli & E. La Rocca: Aurea Roma. Dalla citd pagana alla citta cristiana, 

Roma 2000, s. 204, fig. 1). 
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me, men deres aktiviteter var bundet 
til den private sfære. Og det er innen
for denne private sfæren, det være seg 
i form av enkeltpersoner eller menig
heter, vi ser de tidligste kirkebygg 
reise seg inne i Roma fra slutten av 
330-årene og fremover (Fig. 3). Kris
tus sa ved en anledning: <<Der tre 
samles i mitt navn, der er jeg». De 
kristne hadde derfor i utgangspunktet 
ikke behov for prangende gudshus -
deres <<tempel>> var der de møttes i 
Kristi minne for å ære Guds navn, det 
være seg i et privathus, i en privat 
eller halvoffentlig bade bygning, eller 

andre steder. Og det er med utgangs
punkt i disse bygningene de første, 
monumentale kirkebyggene reiser 
seg: S. Marco bak Kapitolhøyden 
allerede i 330-årene, S. Maria i by
delen T rastevere på den andre siden 
av Tiberen ti-året etter, senere i år
hundretS. Pudenziana i dalsenknin
gen mellom Viminal- og Esquilin
høydene, og tidlig på 400-tallet 
S. Clemente, bortenfor Colosseum 
og S. Sabina på Aventinhøyden, for å 
nevne noen velkjente, tidlige kirke
bygg. Og som vi kan se fra kartet lå 
de nesten alle i de folkerike strøkene 

~ Constantinian Churches 

~ao Major Nontitular Churches 

+ Miner Nontitui:l.r Churches 

$- TituH Rcplaced by Churches 

• Tituli Continuing 

O Secular and Pagan Buildings Built 
or Rebuilt after Constanrine 

:L Portic:us De.onun 
CohSctttillm 

b. Tnnple.cif"Sdtum 
c. PraifuhJs Urbi (SS. Cosntd 

~ Damiano). 
d. Statio Am~ot~ae 

28. Map ofRome, with churches 
and new secular buildings, ca. 500 

Fig. 3. Kart over Roma med de tidlige kirkene 
(kopiert fra R. Krautheimer 1980, s. 32, fig. 28). 
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fjernt fra det hedenske, offentlige og 
religiøse sentrum rundt Forum Ro
manum og Kapitolhøyden. Ingen av 
disse tidlige kirkene ble altså bygget 
i konflikt med eldre, hedenske offent
lige eller sakrale bygg. 

Det skulle gå drøye 100 år etter 
Konstantins flytting av hovedstaden 
før en ny, offentlig person trådte frem 
som byggherre i Roma, nemlig pa
ven. Tidlig i 430-årene tok pave Six
tus lii initiativet til byggingen av S. 
Maria Maggiore oppe på Esquilin
høyden. Fra dette tidspunktet legges 
nye byggeprogrammer, nesten ute
lukkende nye kirker, mer og mer 
under pavens myndighet og kontroll. 

Et viktig element i Romas identi
tetsforvandling og erobring av by
rommetlå derfor 1 skiftet av byggher
re fra keiser til pave. 

Hva bygget byggherren, og for 
hvem? 
Hvis vi ser bort fra keiser Nero og 
hans overdådige <<gyldne hus», Do
mus aurea, reist etter bybrannen i 64 
e. Kr., var keiserens byggevirksom
het lite rettet mot egen selvforherli
gelse i egen bolig. Dette er et trekk vi 
møter allerede hos Augustus, som 
bodde under enkle forhold i sitt hjem 
på Palatinen, men som han sier i sitt 
testamente, han lot Roma omforme 
fra en by i teglsten til en by i marmor. 

Keiserens selvforherligelse var 
som vi kan ane fra Augustus' testa
mente, normalt ikke rettet mot egne 
bekvemmeligheter, men mot folkets. 
Det var for folket keiseren bygget og 
bygget om: som for eksempel de 
mange monumentale søylegangene
et gjennomgangstema i all offentlig 
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romersk arkitektur,lagt som dekora
tive rammer rundt profane og sakrale 
bygninger (som templer, foraer, tea
tre, haver og sportsanlegg), der de 
både tjente som beskyttelse mot vær 
og vind og som senter for byens pul
serende aktiviteter. Her utspilte by
ens liv seg fra politikk til rettspleie, 
handel, underholdning og kunstma
nifestasjoner, hver søylegang med 
sitt eget klientell og egen atmosfære. 
Søylegangene var byens nervestren
ger- her fikk folket dekket sine dag
lige fysiske og sosiale behov. Videre 
lot keiseren bygge store badeanlegg 
for kroppens velvære, og for sinnets 
fornøyelse bygget han amfiteatre, et 
stadion, en naumachia eller stort 
vannbasseng for fremførelse av histo
riske sjøslag, teatre og et circus eller 
hesteveddeløpsbane. All fremming 
av denne type arkitektur døde ut da 
keiseren flyttet hovedstaden østover, 
og ingen ny kom i stedet. 

Med flyttingen av hovedstaden 
mistet byen ikke bare sin generøse 
byggherre, den mistet også den arki
tektur som var laget for folkets sosia
le samkvem, velferd og fornøyelser. 
Det var ingen som senere skulle over
ta den rollen. Roma etter Konstantin 
er fremfor alt en by som flikker og 
lapper på det som er, så lenge den 
gamle livsformen ennå levde videre. 
Med den nye religionen kom nye 
livsidealer som gjorde de gamle 
byggene for folket overflødige: de 
siste gladiatorkampene i Colosseum 
ble for eksempel avholdt i 435, de 
siste dyrekampene i 523, og etter 549 
finner vi ikke lenger opplysninger 
om hesteveddeløp, hverken i Circus 
Maximus eller andre steder i byen. 
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Utraderingen av de gamle bygnin
gene reist for sosialt samkvem, vel
ferd og fornøyelse uten at det kom en 
ny arkitektur som dekket disse beho
vene, kan føres opp som et annet 
viktig element i Romas identitetsfor
vandling. I motsetning til keiseren 
bygget paven nesten utelukkende nye 
gudshus. 

Men til tross for den etter hvert 
endrede livsformen ble ikke fortiden 
kastet over bord umiddelbart. Man 
skulle kanskje tro at keiser Theodo
sius' lovdekret, som i år 392 forbød 
alle hedenske religioner, også gjorde 
slutt på hedenske gudshus. Men det 
var ikke tilfelle. Mange av de heden
ske templene ble fortsatt respektert av 
de kristne; templene ble endog be
skyttet spesielt gjennom keiserlige 
forordninger, siden de utgjorde en del 
av byrommets faste møblement og 
representerte en del av byens fortidi
ge storhet og tradisjoner som ikke 
kunne utryddes i den nye religionens 
navn. Her skjedde ingen voldelig re
volusjon, der styrtede makthaveres 
bilder, navn og symboler er blitt ut
slettet over natten, slik vi har vært 
vitne til flere ganger i vår egen tid. 
Derfor finner vi at flere templer ble 
stående uberørt, noen ble til og med 
vedlikeholdt i lang tid etter Theodo
sius, bevart som fossile minner over 
den storslagne fortid og som senter 
for folkelige fester i hedensk ånd, men 
der den viktigste rituelle handlingen, 
slaktingen av offerdyr, var fjernet. 

Først i år 608 ble de hedenske 
templers skjebne beseglet. Da lot kei
ser Focas i Konstantinopel pave Boni
facius IV få omgjøre Pantheon til en 
kristen kirke, viet Maria ad Marty-
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res. Frem til dette tidspunkt hadde de 
kristne gjennom kirkene skapt sine 
egne hellige rom uten å komme i 
konflikt med hedenske gudshus. Men 
med Bonifacius' handling flyttet etter 
hvert også andre kirker inn i stående 
templer, som for eksempel kirken 
S. Lorenzo in Miranda inne i Antoni
nus' og Faustinas tempel på Forum 
Romanum. De templene som ikke ble 
overtatt av de kristne, ble derimot 
overlatt til sin egen skjebne og endte 
med tiden opp som sten brudd for nye 
bygg i byen. 

Hvilke konsekvenser fikk skifte 
av byggherre og hans bygge
programmer for byens utseende? 
Dette spørsmål er ikke bare knyttet til 
de konkrete skiftene, men også til de 
demografiske endringene som fore
gikk ikke bare i Roma, men i store 
deler av Vestriket mellom 300- og 
5/600-tallet. I Roma sank folketallet 
fra rundt en million innbyggere under 
Konstantin til kanskje ikke mer enn 
en 30-50.000 innbyggere 250 år sene
re, et innbyggertall byen ser ut til å ha 
stabilisert seg på videre ut gjennom 
middelalderen. Denne kraftige folke
tallsreduksjonen var antagelig for
årsaket av en kombinasjon av fraflyt
ting, beleiringer, erobringer, ødeleg
gelser, hunger, malaria og ikke minst 
pest. 

Gradvis redusert befolkningstall, 
svekket sentralstyre med uklare 
maktforhold, manglende vilje og 
evne til å vedlikeholde den eksiste
rende bygningsmassen, og forbud 
mot hedenske kulter, er alle elemen
ter som til forskjellige tider, i forskjel-



lige områder av byen førte til en 
gradvis endring av byens struktur. 
Langsomt trådte en ny struktur frem, 
ikke samlet eller samtidig, men gjen
nom små isolerte fremstøt gjennom 
århundrene. Den nye strukturen var 
heller ikke betinget av planlagte 
kristne inngrep, men kristne bygg 
finner ofte en plass innenfor den nye 
strukturen. La meg vise et par klassis
ke eksempler på byens strukturelle 
forandringer, som også viser noen av 
de mange mekanismer som lå bak 
forandringene. 

Det første eksemplet gjelder om
rådet mellom Largo Argentina og 
Piazza Venezia hvor hovedgaten Via 

delle Botteghe Oscure løper (Fig. 4). 
I keisertiden lå det her vegg i vegg to 
store offentlige anlegg: i syd Theat
rum Balbi, et teater med omgivende 
søyleganger bygget av hærføreren 
Lucius Cornelius Balbus og innviet i 
år 13 f. Kr.; i nord et tempel for 
nymfene, også det omgitt av søyle
ganger, kjent under navnet Porticus 
Minucia Frumentaria, der de keiser
lige utdelinger av gratis korn fant 
sted. Det var ikke plass til noe gate
løp mellom de to monumentale an
leggene. 

På slutten av 300-tallet ble tempel
området skadet i et jordskjelv, og 
ingenting ble gjort for å reparere 

Fig. 4. Moderne bykart over Roma med området 
mellom Largo Argentina (t.v.) og Piazza Venezia, 

like utenfor kartet t.h. 
(kopiert fra Guida d'Italia. Roma, Milano 1993). 
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skadene på et anlegg som 
kort tid tidligere med 
Theodosius' forbud mot 
hedenske kulter var satt ut 
av bruk. Hva skjedde i 
stedet? Jordskjelvet førte 
til at omfatningsmuren 
her og der raste sammen 
og skapte hull i det tid
ligere innelukkede an
legget. Snart dannet det 
seg først fotefar mellom 
murhullene, etter hvert 
utvidet til nye kommuni
kasjonslinjer i bylandska
pet. En av disse linjene 
løp langs sydsiden av Por
ticus Minucia, langs den 
til dels sammenraste søy
legangen (Fig. 5). Grad
vis hevet gategrunnen 
seg, både gjennom beviss
te påfyllinger og som føl
ge av nye sammenstyrt
ningeravdenstående byg
ningsmassen. Dette var 
kimen til gaten Via delle 
Botteghe Oscure. - Like
ledes ble det gjennom 
hullene i omfatningsmu
ren skapt to «tverrgater», 
to tilfeldige gateløp (via 
dell'Arco de' Ginnasi og 
Via Celsa), som har holdt 
seg helt opp til våre dager 
(se Fig. 4). Et av disse (Via 
Caetani) fortsatte gjen
nom Theatrum Balbi på 
sydsiden, men måtte der 
noe senere justeres som 
følge av at ruinene av tea
teret på 1000-tallet, midt 
under de heftige føydal-
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Fig. 5. Theatrum Balbi og Porticus Minucia 
i rekonstruksjonstegninger fra etter 
jordskjelvet på slutten av 300-tallet. 

På den øvre tegningen ligger 
Largo Argentina t.h., på den nedre t.v. 

(kopiert fra Manacorda 1993, s. 34, fig. 1-2). 



Fig. 6. Castrum Aureum og gatenettet slik det 
utviklet seg i middelalderen. På den øvre tegningen 

ligger Largo Argentina t.h., på den nedre t.v. 
Sml. Fig. 5 (kopiert fra Manacorda 1993, 

s. 36, fig. 3-4). 
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stridene, ble befestet, 
kjent som borganlegget 
CastrumAureum (Fig. 6). 
Slik ble det moderne gate
nettet i området formet 
gjennom jordskjelvet på 
slutten av 300-tallet og 
justeringene 6-700 år se
nere- et gatenett som har 
visket ut alle lesbare spor 
etter de bygningene som 
en gang lå der. Og langs 
de nye veiløpene ble det 
reist kirkebygg - byg
ninger som ligger der den 
dag idag, om enn i en 
annen drakt. 

Det andre eksemplet 
kan hentes fra keiserfo
raene (Fig. 7), der utgrav
ninger nylig har påvist at 
disse var i bruk i lang tid 
etter at området rundt 
Balbus' teater og Porticus 
Min u cia hadde begynt sin 
forfalls- og forvandlings
prossess. Den første for
vandlingen skjer med Au
gustus' forum, som rundt 
år 500 ble forvandlet til et 
stenbrudd, etterfulgt av 
Vespasians Templum Pa
cis (Freds-templet), som 
fra midten av 500-tallet 
ble lagt ut til et begravel
sesområde. Trajans fo
rum levde derimot videre 
og fikk ny brolegging så 
sent som tidlig på 800-
tallet, men innen århund
ret var omme var området 
dekket av et halvmeter-
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Fig. 7. Keiserforaene, i den tradisjonelle planen utarbeidet av 
Italo Gismondi for ca. 50 år siden. Nye utgravninger har korrigert 

planen, men den nye planen er lite publisert i gode reproduserbare tegninger. 
Rettelsene har ingen innflytelse på argumentene i denne artikkelen (kopiert fra 

Encyclopedia dell' arte antica classica e orientale, vol. VI, s. 838, fig. 951). 
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tykt jordlag, antagelig forårsaket av 
en av Tiberens mange vinterflom
mer. Anlegget ble følgelig oppgitt og 
snart etablerte nye småhus og gateløp 
seg over det gamle, åpne plassrom
met. En tilsvarende situasjon ser vi på 
Caesars og det smale Nervas forum 
(også kalt Fontm Transitorium, gjen
nomgangstorvet), der det på sistnevn
te forum reiste seg et gårdshus med 
dyrking rundt, på nydannet jord en 
halv meter over det antikke plass
nivå, og der plassen ble delt i to 
gjennom en ny diagonal vei (Fig. 8). 
l'vlidt på 1100-tallet, på et nivå ennå 
en meter høyere, ble mange av disse 
bygningene med tilhørende gateløp 
visket ut og en helt ny bydel reist over 
de gamle foraene, med et gatenett 
som ikke hadde noe med de gamle 

plassrommene å gjøre (Fig. 9). Dette 
nye gatenettet holdt seg helt til Mus
solini raserte området i 1932 for å 
gjøre plass for Imperiegaten - Via 
dell'Impero, senere omdøpt til det 
mer nøytrale Via dei Fori Imperiali
Keisertorvgaten, som vi kjenner den i 
dag, mellom Piazza Venezia og Co
losseum. 

Det tredje viktige element i Romas 
identitetsforvandling var altså for
bundet med byens gradvise forfall og 
derav markerte forandringer i by land
skapet, flere fremkommet ved tilfel
digheter uten en offentlig dirigering. 

Men ingen av disse forklaringene 
gir svar på hvorfor bykjernen i mid
delalderen etter hvert flyttet seg fra 
Forum- og keiserpalass-områdene på 
sydsiden av Kapitolhøyden, den an-

Fig. 8. Gårds/ms gravet ut på Neruas forum. 
Utsyn mot Palatinhoyden (foto: ]RB}. 
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Fig. 9. Kart over området ved Trajans forum, slik det så ut på 1500-tallet. 
Det åpne feltet midt på bildet er Forum Romanum; i området nedenfor lå 

keisntorvene: lengst t.h. sees Trajansøylen, den eneste synlige rest av 
Trajans forum. Nederst t.v. Colosseum, oppe t.v. Palatinhøyden, 

oppe t.h. Kapitolhøyden (kopiert fra Etienne DuPeracs plan fra 1577, 
gjengitt i A.P. Frutaz: Le piante di Roma, Roma 1962, vol. II, pl. 249). 

tikke bys senter, til Marsmarken på 
nordsiden, til den delen av byen som 
i dag kalles c entra storico -det histo
riske senter. Vi må her søke andre 
forklaringsmodeller - og blant flere 
mulige vil jeg trekke frem to: stikk
ordene er vannforsyning og disponi
bel plass. 

l. Vannforsyning: I keisertiden ble 
Romas vannforsyning besørget gjen
nom 11 store akvedukter, som gjen-
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nomen samlet lengde på over 500 km 
fraktet vann inn til byen fra nære og 
fjerne kilder. Da vannforsyningen 
var på sitt største hadde antagelig 
hver innbygger i byen til rådighet ca. 
1.000 liter vann i døgnet. Gjennom 
en svekket sentraladministrasjon, 
synkende folketall og stadige belei
ringer ble flere av akveduktene i tid
lig middelalder ødelagt, eller gikk ut 
av bruk på grunn av manglende ved-



likehold. Da vannet ble borte fantes 
det to løsninger: grave brønner eller 
flytte ned fra høydene til byens sikres
te vannkilde, Tiberen. 

2. Disponibel plass: Det området 
som var lettest tilgjengelig for inn
flytting var Marsmarken, opprinne
lig sumpmark og den delen av den 
antikke byen som senest ble bygget 
ut. Det var et område ofte utsatt for 
oversvømmelser og derfor lite a ttrak
tivt til beboelse. l stedet utviklet om
rådet seg til et senter for en rekke 
offentlige bygninger, både sakrale og 
profane. Etter hvert som disse byg
ningene i tidlig middelalder gikk ut 
av bruk som følge av forfall, keiser
lige forbud eller endrete livsnormer, 
ble de liggende der som spøkelsesak
tige ruiner. Det offentlige hadde ikke 
bruk for dem og hadde ikke noe annet 
å sette i stedet. Da det ikke lenger var 
noen som krevde eiendomsrett til dis
se bygningene, ble de liggende som 
lokkende innflyttingsområder for en 
mer og mer grisgrendt befolkning, 
uten en pålitelig vannforsyning. Pro
sessen var langsom og neppe fullført 
før tidligst på 800-tallet, da for ek
sempel plassen foran Pantheon ble 
åsted for en begynnende privat små
husbebyggelse, ifølge de seneste ar
keologiske undersøkelsene. 

Når ble det hellige byrom erobret 
- eller, når fikk byen endelig sin 
nye, kristne identitet? 
Da de hedenske kultene var ryddet 
ut? Da paven overtok som bygg
herre? Da de offentlige bygningene 
knyttet til en hedensk livsform med 
kroppslig velvære og fornøyelser 
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opphørte å fungere? Da de antikke 
templene ble omformet til kristne kir
ker? Alle disse forholdene er viktige, 
men det er et annet som kanskje er 
enda viktigere - nemlig det som er 
knyttet til den antikke grav kulten, og 
gjennom den til byen som et hellig 
eller viet rom. Og her er jeg endelig 
ved artikkelens for noen kanskje 
mystiske tittel. 

Når romerne anla en by eller ut
videt dens territorium ble grensen 
definert gjennom et bestemt rituale 
kalt sulcus primigenius, eller den 
opprinnelige plogfure: To okser ble 
spent foran en bronseplog og en fure 
pløyd der grensen skulle ligge og der 
normalt befestningsverkene skulle 
bygges. Plogfuren var hellig og kun
ne ikke betres uten at ugjernings man
nen risikerte å bli utsatt for gudenes 
vrede, og området den definerte var 
også hellig. Der byportene skulle lig
ge ble plogen båret (det latinske ver
bet for denne handlingen, portare, 
har gitt opphavet til vårt ord port), 
slik at man kunne komme inn og ut av 
det vie te byområdet uten å «be tre» 
plogfuren. Innenfor byområdet var 
det visse ting man ikke kunne gjøre: 
en var å gravlegge de døde. Det ville 
medføre en besmittelse av den viete 
bygrunnen. Men i tidlig middelalder 
finner vi graver innenfor byens gren
ser. Denne flyttingen av de døde inn 
i det vie te rom må være resultat av en 
dyptgripende mentalitetsforandring 
hos det antikke mennesket. Men når 
og hvorfor begynte man å gravlegge 
de døde innenfor bymurene? 

Ut fra de få og vanskelig da ter bare 
gravene vi kjenner fra Roma synes de 
eldste innenfor bymurene å kunne 
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Fig. 1 O. Kart over Roma med fordeling av registrerte 
gravområder fra 5-7. årh. e. Kr. (kopiert fra 

Meneghini & Santangeli Valenzani 1993, s. 97, fig. 1). 

dateres allerede til400-tallet, med et 
markert oppsving fra rundt midten av 
500-tallet. Noen hevder at bruddet på 
den gamle tradisjonen med å begrave 
de døde utenfor bymurene hang sam
men med en overføring- eller trans
lasjon- av hele eller deler av helgen
og martyrskjeletter fra gravene uten
for til kirkene innenfor bymurene. Og 
i kjølvannet av disse translasjoner 

KLASSISK FoRUM 2003or 44 

fulgte begravelser av døde som ville 
ligge ad sanctos - nær den hellige 
personen. - Andre ser derimot mer 
pragmatisk på problemet og forklarer 
gravleggingene innenfor bymurene 
som resultat av akutte nødløsninger 
under de mange beleiringene og inn
tagelsene av Roma fra Alarik og 
vestgoternes i 41 O til Totila og øst
goternes i 546 og 549. Oppsvinget i 



begravelser rundt midten av 500-tal
let kan også skyldes den grusomme 
justinianske (bylle?- )pest som herjet i 
Roma i 542-543, der det var viktig å 
få de døde i jorden så raskt som 
mulig. En grunn til dette beleiring/ 
pestsynet er at begravelsene fra denne 
tiden synes å ligge spredt rundt i hele 
den bebodde byen uten en klar til
knytning til eksisterende kirker. 

Om det var translasjonene, som i 
Italia kjennes allerede fra 380-årene, 
eller om det var akutte nødløsninger 
som åpnet for begravelser innenfor 
bymurene, står ennå ubesvart. På 
spørsmålet om hvilken av de to for
klaringene er den riktige er det kan
skje tryggest å svare med Ole Brum: 
Begge deler. - Med andre ord, pro
blemet er for komplekst til å kunne 
gis et fasitsvar. 

Ideen om begravelser og besmittel
se av jorden var antagelig sprunget ut 
av fø rur bane, praktiske forhold mer 
enn 1.000 år tidligere, men den fikk 
med fremveksten av de tidligste by
samfunn i Sentral-Italia på 700-tallet 
f.Kr. en religiøs dimensjon gjennom 
sulcus primigenius-ritene, og ble alle
rede på 400-tallet f. Kr. nedtegnet i 
Tolvtavleloven. I tiden etter Konstan
tin da gamle religiøse forestillinger 
havnet i støpeskjeen og Theodosius 
forbød de hedenske religionene, er 
det ikke utenkelig at det også kan 
ha reist seg spørsmål rundt de etabler
te begravelsesforordningene. Og be
gynte først en person av rituelle eller 
praktiske grunner å gravlegge sine 
kjære innenfor bymurene uten å bli 
utsatt for gudenes vrede eller av sivile 
rettsforfølgelser - så tok det neppe 
lang tid før andre fulgte etter. 
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Den prosessen vi kan følge synes å 
fortelle en historie som med lange 
overlappingsperioder går fra spredte 
enkeltbegravelser, via organiserte 
gravområder på verdslig grunn -
som for eksempel i keiser Vespasians 
Freds-tempel ved keisertorvene på 
500-tallet og i Caracallas termer på 
600-tallet- til utelukkende kirkebe
gravelser, etablert gjennom relikvie
translasjoner og begravelser ad sanc
tos. Sluttstenen ble lagt i karolingisk 
tid på begynnelsen av 800-tallet, da 
den gamle loven om begravelser 
utenfor murene ble opphevet. Fra da 
av finner vi ikke lenger spor etter 
gravlegginger i de gamle gravom
rådene utenfor murene. Gravgården 
var definitivt flyttet til kirkene. Roma 
fremsto ikke lenger som et viet rom, 
men gjennom kirkene og deres grav
gårder som en spredt samling av 
hellige steder. Først på dette tids
punktet kan Roma sies å ha fullført 
sin identitetsforvandling, det heden
ske rom var definitivt erobret. Fra nå 
av fremsto byen i en fullverdig kristen 
drakt. Det er interessant å se at for
vandlingens sluttføring synes å falle 
sammen med pavens endelige brudd 
med keiseren i øst og hans opprettelse 
av en ny pakt med Karl den store og 
karolingerne i vest. 

Tid, rom og grenser - en 
avsluttende kommentar 
Romas identitetsforvandling i sen
antikken og tidlig middelalder var 
resultatet av en langsom prosess som 
lå på flere plan: overtagelse av kalen
deren, økonomisk og demografisk 
forfall, skifte av byggherre, bygge-
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programmer og arkitekturformer, ny 
trosform og endret livsstil. Erobrin
gen av den hellige tid og det hellige 
rom var to parallelle fenomen som 
utviklet seg sammen, men som nådde 
sine <<mål» på forskjellige tidspunkt. 
Den hedenske, hellige tid hadde de 
kristne allerede overtatt ved inngangen 
til500-tallet, mens det hedenske, hel
lige rom ble overtatt i etapper, først 
gjennom Theodosius' forbud mot he
denske kulter, dernest etter år 608 
gjennom Pantheons og andre hedenske 
templers omgjøring til kristne kult
bygninger, til slutt gjennom flyttingen 
av de døde inn i byen og etter hvert til 
kirkene i umiddelbar nærhet av mar
tyrene- med den siste prosessen full
ført ennå et par hundre år senere. 

Grensene mellom antikk tradi
sjon, hedendom og kristendom var 
for middelaldermennesket langt mer 
flytende enn vi ofte antar. De fysiske 
symbolene kunne elimineres, men 
historien, tradisjonene og minnene lå 
hele tiden i bunn i det nye kulturelle 
byggverket de kristne søkte å reise og 
som de selv var en del av. Man kunne 
ikke eliminere minnene fra fortiden, 
bare omforme dem. Slik erstattet til 
slutt Peter og Paulus brødreparet 
Romulus og Remus som de heroiske 
grunnleggerne av Roma, ikke av det 
gamle hedenske, men av det nye 
kristne Roma. 
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Cornelius Nepos' Hannibal 
og kulturrelativismens grenser 

PER PrPPJN AsP AAs 

<<Mot to hærførere har vi kjempet om herredømme i Italia- Pyrrhus og Hanni
bal. Takket være den førstnevntes høye moral (probitas) nærer vi ikke noe stort 
nag til ham, men den andre kommer vår nasjon alltid til å hate inderlig på 
grunn av hans grusomhet (crudelitas)» 
- Caius Laelius hos Marcus Tullius Cicero Laelius de Amicitia 8,28 {publ. 44 f.v.t). 

øv å gjøre følgende tankeeks
periment: En amerikaner lager 
om hundre og femti år en doku

mentar om Osama bin Laden. I den 
glorifiseres terroristlederen for sin 
heroiske kamp mot fienden han som 
ung hadde sverget å kjempe mot
supermakten USA. Han forble hele 
livet tro mot sitt forsett og mot sitt 
løfte overfor Gud: At han aldri skulle 
bli noen venn av Amerika. Og takket 
være sin karismatiske personlighet, 
sin klokskap og sitt strategiske talent 
klarte han å drepe flere tusen ameri
kanske statsborgere, og fikk tilmed 
såret Amerika i dets aller best bevok
tede, militære «hjerte" -Pentagon. I 
dette overrumplet han ikke bare den 
skarpeste etterretning i verden, men 
klarte å ydmyke klodens eneste su
permakt. En slik dokumentar burde 
vekke forargelse, ikke bare i dag, 
men like mye om 150 år, kan vi regne 
med. Det får da være grenser for 
endurlng freedom (of speech) ! 
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Ting tyder på at det var i et slikt 
klima Cornelius Nepos forfattet sin 
biografi om Hannibal, Romas mest 
beryktede fiende. Hatet mot punerne 
generelt, og Hannibal spesielt, hadde 
dypt rotfeste i den romerske befolk
ningen ennå i de siste tiårene før vår 
tidsregning, skal vi dømme utfra be
varte forfattere som Cicero og Livius. 
Hannibal hadde vært død i bortimot 
140 år da Cicero lot sitatet ovenfor 
falle om ham i «Laelius om venn
skapet». Med største selvfølgelighet 
beskriver Livius- noen tiår senere
Hannibals karakter på lignende vis: 
<< ••• en umenneskelig grusomhet, en 
troløshet mer notorisk enn den pu
niske, en total mangel på ærefrykt for 
sannhet, helligdom og guder, eden 
betydde intet, religionen intet» (ah 
urbe condita, XII.4,9; oversettelsene 
i denne artikkelen - her og ellers -
er mine egne). Andre trekk man bruk
te å tillegge karthagerne var at de 
var do lo si («utspekulerte»), luxuriosi 
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(<<luksus-elskende") og preget av ava
ritia (<<grådighet>>). Slik nasjonal
sjåvinisme er både forståelig og al
minnelig: I møtet med fremmede kul
turer er første instinktive reaksjon å 
fremheve sin egen kulturs over
legenhet. Desto mer naturlig blir den
ne reaksjonen når det er tale om en 
nasjon man har vært i krig med hele 
tre ganger (se Waldherr; Dubuisson; 
sml. Christ). 

Mellom Cicero og Livius i tidlig
ger publikasjonen av Nepos' de viris 
illustribus, et mangebindsverk «Om 
Berømte Menn>> (og kanskje noen 
kvinner) gjennom historien. Herfra 
har vi bevart de excellentibus ducibus 
exterarum gentium (<<Om Fremmede 
Folkeslags Fremragende Hærføre
re>>) - et bind med i alt 23 korte 
biografier- og noen biter av bindet 
de historicis Romanis («Om romer
ske historikere»). Det er i bindet om 
fremmede folkeslags hærførere bio
grafien om Hannibal befinner seg. 
Det ser ut til å ha blitt utgitt i tiden 
mellom 32-27 Lv.t. (se f.eks. Wirth, 
innledningen; contraFugmann; Toher 
m.fl). 

Cornelius Ne p os setter tidlig fokus 
på kulturforskjeller i bindet med de 
23 biografiene om utenlandske hær
førere. I prologen legger han vekt på 
at man ikke skal bruke egne briller til 
å dømme fremmede menn. Nepos 
føler seg trygg på at kritikerne av 
hans verk vil begrense seg til «de 
som, i kraft av sin uvitenhet om gresk 
litteratur, lever i en vrangforestilling 
om at det eneste rette er det som 
stemmer overens med deres egne nor
mer. Hvis disse bare lærer seg at det 
verdige og det skammelige ikke vur-
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deres likt hos alle, men at alt bedøm
mes i lys av forfedrenes skikker, vil 
de ikke lenger undre seg over at jeg i 
min utlegning her av grekeres dyder 
har fulgt deres normer>> (praef. 2-3). 
For å bedømme et fremmed liv riktig, 
må man altså sette seg inn i den 
fremmede kulturen - og følge dens 
normer. Videre i prologen gis diverse 
eksempler på akseptabel og uaksep
tabel atferd, først fra gresk område, 
senere blir perspektivet snudd og lese
ren inviteres til å se seg selv, som 
romer, utenfra: «Motsatt mangler det 
heller ikke eksempler på handlinger 
som etter våre normer er passende, 
men som for dem (dvs. grekerne) er 
vanærende. Hvilken romer ville vel 
skammet seg over å ta med seg kona 
på fest? Og hvilken matrone huserer 
ikke i rommet ytterst mot gaten og 
omgås hvem det skulle være? Alt 
dette foregår ganske annerledes i 
Hellas···'' (praef. 6-7). 

Slike oppfordringer til fordomsfri 
bedømmelse av mennesker fra frem
mede kulturer er sjeldne i den bevarte 
romerske litteraturen. Der dominerer 
et perspektiv hvor den romerske mos 
maiorum («forfedrenes sedvane») set
tes som alle tings rettesnor (se f.eks. 
Pfeilschifter). 

I bindet han innleder på denne 
måten presenterer Nepos i kortform 
livshistoriene til en serie fremragende 
hærførere, de fleste av dem greske. 
Alle bedømmes etter hvor langt de 
drev det som politikere og strateger, 
i lys av familie- og kulturbakgrunn, 
ytre og indre forutsetninger. Hvis de 
ytre omstendighetene alene har for
årsaket den enkeltes fremgang, reg
nes det for negativt (f.eks. Lysander-



biografien). Har de derimot selv sør
get for sine politiske og militære seire 
gjennom taktisk klokskap (pruden
tia, consilium), kløkt (calliditas), re
torisk dyktighet (eloquentia), hurtig
het i beslutninger og utførelsen av 
disse (celeritas)- så er det udelt posi
tivt. Hvis de i tillegg utviser mang
lende interesse for jordisk gods (pa
tientia), er ubestikkelige (innocentia) 
i sin fedrelandskjærlighet (amor pat
riae) og alltid lydige overfor sine 
med borgeres beslutninger (modestia) 
-ja, så er de for Nepos å regne som 
moralske hederseksempler, uavhen
gig av om de i privatlivet drev med 
pederasti, dans og fløytespill eller 
andre, i romerske øyne, svært så 
«umandige>> aktiviteter (f.eks. Alci
biades, Epaminondas, Cimon). 

Som siste ledd i denne serien om 
fremmede hærførere finner vi biogra
fiene Hamilcar og Hannibal. Den 
mest omfattende av de to er Hanni
bal-biografien, som med sine drøyt 
syv Teubnersider samtidig er en av de 
lengste vi har bevart fra Nepos' hånd 
overhodet. Som antydet over, finner 
vi her noe så sjeldent som en gjen
nomført positiv skildring av denne 
Romas desiderte erkefiende. Er det 
snakk om grensesprengende kulturre
lativisme, eller gjengir Nepos bare, 
ganske naivt, et sterkt farget kil
demateriale? (Nipperdey/Witte; Eir
ber; Ruch vs. Dionisotti; Krafft!Oieg
Krafft; Valcarcel). 

For å besvare dette vil vi først 
gjennomgå biografien med henblikk 
på å finne hvilke egenskaper Nepos 
legger spesiell vekt på hos den kar
thagiske helten. Fokus vil bli lagt på 
hvordan biografen lar disse egen-

skapene komme til uttrykk i den his
toriske fremstillingen av Hannibals 
liv. Dernest vil vi se i hvilken grad 
disse egenskapene settes i relieff mot 
tilsvarende romerske, om Hannibal 
blir en grusom barbar som hos Cicero 
og Livius, eller tillegges mer «spise
lige» egenskaper. Tilslutt blir spørs
målet om Nepos' kilder behandlet. 

Biografien om Hannibal åpner 
som alle de øvrige biografiene med 
en form for overskrift: <<Hannibal, 
Hamilkars sønn, kart hager>>. Umid
delbart etter kommer denne vurde
ringen: <<Hvis det virkelig stemmer, 
det som ingen tviler på, at romerfol
ket med sin tapperhet (virtus) har 
overgått alle andre folk, så bør det 
ikke avvises at Hannibal har forbi
gått alle andre generaler med sin 
klokskap (prudentia) like mye som 
romerfolket står i en særklasse blant 
samtlige folkeslag hva militær styrke 
(fortitudo) angår» (1,1). Tonen slås 
altså an: Hannibals evner som stra
teg sammenlignes direkte med Ro
mas samlede militære styrke. Og 

Antatt Hannibal på sølvmynt 
fra Carthago Nova, Spania 
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hadde det ikke vært for motarbeidel
sen (invidia) han ble utsatt for hjem
me fra Karthago, forklarer Nepos, 
ville Hannibal antagelig ha klart å 
beseire romerne. «Men de manges 
bakvaskelse ( obtrectatio) beseiret 
den ene mannens tapperhet ( virtus) » 

(l ,2). Med dette slås den andre tonen 
an: De mange mot den ene, «den 
kompakte majoritet>> mot den utstøt
te helt. Først fikk vi fiendens virtus og 
fortitudo satt opp mot heltens pruden
tia, før den samme heltens virtus ble 
satt opp mot medborgernes invidia 
og obtrectatio. 

Et par kommentarer kreves her. 
Generelt viser Nepos i sine biografier 
mindre interesse for ren militærmakt 
enn for en taktisk klok og moralsk 
plettfri ledelse. Fremragende hær
førere karakteriseres ikke først og 
fremst gjennom hvor mange og hvor 
sterke soldater de har, men gjennom 
sine moralske og strategiske egenska
per. Typisk for dyktige, kloke og 
moralsk plettfrie ledere er at de blir 
utsatt for bakvaskelsesprosesser- fol
kehopen er omskiftelig, utakknemlig 
og mistenksom av natur. Utakk er 
verdens lønn, og <<janteloven>> lever i 
beste velgående, i Nepos' univers. 
Hannibal blir fremhevet allerede i 
det innledende avsnittet for sin strate
giske dyktighet, og har dermed Ne
pos' sympati på sin side. Det at han 
blir urettferdig motarbeidet hjemme
fra gjør bare at sympatien vokser 
ytterligere (for mer, se Aspaas, s. 58-
60; 71-72). 

Hannibal er ikke gjennomført kro
nologisk i sin struktur. Som så ofte 
ellers tillater Nepos seg å avvike fra 
en standard <<livshistoriefra fødsel til 
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død» for å fremheve visse egenskaper 
som i hans øyne har vært styrende for 
den omtaltes liv. Et slikt brudd kom
mer allerede i andre avsnitt. Noe som 
i ekstrem grad hadde vært styrende 
for Hannibals livsløp, var hans <<hat 
mot romerne» som han overtok «lik
som et stykke arvegods etter sin far» 
(1,3). Dette arvesølvet bar Hannibal 
med seg i sin sjel hele sitt liv, og 
samme hva han foretok seg, holdt 
han aldri opp med å pønske på krig 
og atter krig mot romerfolket. Som 
bevis på denne krigsiveren går Nepos 
altså in medias res: Vi havner helt 
mot slutten av Hannibals liv, da han 
var fordrevet fra Karthago og opp
holdt seg borte hos kong Antiokhos i 
nåværende Syria. Med stor patos for
teller Hannibal (i direkte tale) om sin 
barndomsopplevelse, da han bare 
var ni år gammel, og faren fikk ham 
til å sverge evig uvennskap med ro
merfolketfor alteret til selveste Iuppi
ter Optimus Maximus (2,3-2,6): 

<<Da jeg var en liten gutt på bare ni 
år, skulle min far Hamilkar reise fra 
Karthago til Spania, og han slaktet 
offerdyr til Jupiter den Største og 
Beste. Mens denne hellige handlin
gen pågikk, spurte han meg om jeg 
hadde lyst til å være med ham til 
leiren. Jeg sa med en gang ja og 
begynte å trygle ham om å være så 
snill å ta meg med. 'Det skal jeg,' sa 
min far da, 'såfremt du gir meg det 
løftet jeg ber om'. Samtidig tok han 
meg med bort til alteret, hvor offeret 
var igang, og etter å ha bedt de andre 
om å fjerne seg, holdt han hånden på 
det mens han sa jeg skulle sverge på 
å aldri stå i noe vennskapsforhold til 
romerne. Denne eden til min far har 



jeg helt til denne alderdommen levd 
etter så inderlig at ingen burde tvile 
på at jeg kommer til å være av samme 
holdning til min siste dag. Derfor: 
Hvis du tenker vennskapelig om ro
merne, gjør du rett i å holde meg 
utenfor, men forbereder du derimot 
krig, gjør du veldig uklokt mot deg 
selv, hvis du ikke gjør meg til kom
mandant i den krigen». 

Det er flere grunner til å legge vekt 
på denne passasjen. Det er det eneste 
stykket direkte tale i biografien- og 
det er langt (13linjer). Videre, gjen
nom å plassere dette kronologiske 
bruddet allerede før han går i gang 
med selve historien, må Nepos mene 
anekdoten uttrykker noe vesentlig 
ved Hannibals karakter. 

Etter å ha sverget sin ed blir Han
nibal med faren til Spania, hvor han 
raskt stiger i gradene som soldat. 
Tilsist får han kommando over hele 
den puniske hæren, som han leder til 
en serie seJfe i det spanske området. 
Dernest tar han med seg en tredel av 
hæren over Pyreneene og inn mot 
Alpene. Han slåss mot alle han møter 
på sin vei, forteller Nepos, og «ingen 
sender han fra seg uten å ha seiret» 
(3,3). Likedan når han kommer til 
Alpene, hvor lokale stammefolk for
søker å hindre ham i å ta seg over: 
«Han rydder plass, anlegger stier, 
sørger for at tungt lessede elefanter 
klarer å ta seg fram hvor før en mann 
med nød og neppe ubevæpnet klarte å 
ta seg over» (3,4) (Nepos henspiller 
her på Herkules, som skulle ha vært 
den eneste som tok seg over Alpene 
før Hannibal- en grov overdrivelse). 

Med dette er vi på italiensk jord. 
Hannibals trefninger med romerne 

var mange, og de ble husket i grufull 
detalj, som vi bl.a. kan lese hos Li
vius. Men hos Nepos er de ikke bare 
uhyre knapt skildret, de er også be
fengt med unøyaktigheter, overdri
velser og regelrette feil. For det første 
er kronologien i flere av slagene feil
aktig. Dernest er det en grov overdri
velse når Nepos oppsummerer Han
nibals mange år i Italia med å si: «Så 
lenge han oppholdt seg i Italia, var 
det ingen som sto imot ham i noe slag, 
og ingen anla, etter slaget ved Can
nae, noen leir foran ham på åpen 
marb (5,4). For å belyse unøyaktig
hetene nærmere, følger her en liste 
over trefningene Ne p os omtaler, med 
moderne historikeres datering i pa
rentes ( 4,1-5,3 ): 

HannibalslåssmotkonsulenP.Cor
nelius Scipio ved Rhonen, hvor han 
vinner over ham, ved Clastidium, 
hvor han sårer ham og driver ham på 
flukt, ved Trebia, hvor han driver 
både Scipio og hans konsul-kollega 
Tiberius Longus på flukt (218 f.v.t). 
Videre slåss han mot konsulen 
C.Flaminius ved Trasumenersjøen 
og dreper ham (217), og ikke lenge 
etter dreper han pretoren C.Centenius 
(217). Så kommer han til Apulia, 
hvor han med ett slag driver to kon
suler på flukt - C.Terentius og 
L.Aemilius (216), dreper konsulen 
Paulus og «atskillige» (aliquot) eks
konsuler, blant dem forrige års kon
sul Cn.Servilius Geminus. Dernest 
går han mot Roma, hvor han opphol
der seg en tid i bergene rundt byen 
(211). Etter å ha oppholdt seg der 
<<noen dager>> drar han tilbake mot 
Capua, hvor han blir møtt av dikta
toren Q.Fabius Maximus, en ytterst 
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listig (callidissimus) hærfører, som 
Hannibal likevel klarer å overliste 
(217! ). Kort etter møter han M.Minu
cius Rufus, en ryttergeneral med ut
videde diktatorfullmakter, som han 
overlister og driver på flukt (217). 
Tiberius Sempronius Gracchus, kon
sul for annen gang, tilintetgjør han i 
Lucanerområdet, uten selv å være 
tilstede (212). M.Claudius Marcel
lus, konsul for femte gang, dreper han 
ved Venusia (208). 

For en historiker er det frustreren
de å lese denne delen av biografien. 
Kronologien i oppramsingen er som 
vi ser unøyaktig, og opplysningene 
om de ulike romerne kunne vært mer 
eksakte (f.eks. ble Minucius Rufus 
drept etter at han hadde vært konsul 
for annen gang). Andre kilder- først 
og fremst Polybios og Liv i us- fortel
ler helt annerledes og mer nyansert 
om disse hendelsene. 

Men hva tjener overdrivelsene, 
unøyaktighetene og feilinformasjo
nen hos Nepos til? Leser vi ham 
retorisk, vil vi måtte godta at sannhet 
og moral er særdeles flytende begre
per, og ikke nødvendigvis anse Ne
pos' mange omskrivninger av histo
riske fakta som uttrykk for noen mid
delmådighet. Det interessante blir å 
se hvor vellykket Nepos' diktekunst 
er, som diktverk betraktet, ikke som 
et stykke historiografi (se von Al
brecht; Krafft/0 leg-Krafft; Dionisot
ti; sml. Horsfall; Conte; Schonber
ger; Farber m.fl.). 

Nepos ønsker å skildre Hannibal 
som en hærfører som overgår alle 
andre i klokskap (prudentia) og tap
perhet (virtus). Da er det selvsagt 
formålstjenlig å skildre ham som of-
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fensiv, modig og umulig å beseire, 
selv for de dyktigste hærførerne på 
romersk side. Når han gjør om på 
kronologien i ulike slag, er det ikke 
nødvendigvis utfra manglende kjenn
skap til historiske realia, men utfra et 
bestemt retorisk sikte: Hann i bal skul
le ende opp med å være så fryktinngy
tende som mulig. Han gjør da også 
stadig større bragder, linje for linje. 
Karthageren går fra å vinne slag mot 
en enkelt konsul, til å såre samme og 
tilslutt drive både ham og hans kolle
ga på flukt. Dernest dreper han en 
konsul og så en pretor, før han driver 
to konsuler på flukt med bare en 
trefning, og får tatt livet av både en 
konsul og en rekke eks konsuler. Han 
kan etterpå rolig anlegge leir rett 
utenfor selveste Roma, før han (på 
eget initiativ) finner ut at han vil begi 
seg videre. De neste han møter er ikke 
konsuler (fungerende eller tidligere 
sådanne) eller pretorer, men en ekte 
diktator, som han klarer å overliste, 
og en ryttergeneral med diktator
makt, som han dreper. Så dreper han, 
uten selv å være tilstede! (absens), en 
annen gangs konsul, før han tilslutt 
møter og dreper en- hold dere fast
femte gangs konsul. 

Intensjonen om å skildre Hanni
bals overlegne klokskap og tapperhet 
(1,1-1,2) er med andre ord fulgt opp 
til punkt og prikke. Den andre hoved
intensjonen i biografien var å skildre 
en Hannibal preget av et evig hat mot 
romerfolket (1,3 ). 

Det er kjent at Hannibal, etter 15 
års herjinger i Italia, vendte tilbake 
til sitt hjemland. Hos Nepos blir dette 
forklart med at hans medborgere kal
te ham tilbake for å forsvare fedre-



landet. Der konstaterer Hannibal 
sine styrkers underlegenhet i forhold 
til den romerske hæren til P. Scipio, 
som ifølge Nepos-overleveringen var 
den samme som han tidligere hadde 
drevet på flukt hele tre ganger (egent
lig var det Scipios sønn). Han for
søker derfor å forhandle fram en 
midlertidig fredsavtale, men dette lar 
seg ikke gjøre. Når det kommer til 
slag ved Zama blir Hannibal, «utro
lig nob (incredibile dictu), slått på 
flukt. Men med enorm hurtighet og 
energi begynner han på arbeidet med 
å samle en ny hær i Hadrumetum, en 
by under karthagisk herredømme 
(6,1-6,4). 

I mellomtiden slutter karthagerne 
fred med romerfolket. Romerne setter 
som betingelse for varig fred at Han
nibal skal fratas kommandoen over 
den karthagiske hæren. Det blir iverk
satt, men Hannibal velges snart til en 
av to «konger» i Karthago. Dette 
embetet skjøtter han med samme 
omhu (diligentia) som han hadde ut
vist i krigen, forteller Nepos. Han 
sørger nemlig for å inndra nok skatt 
til at karthagerne ikke bare dekker 
sin krigsskadeerstatning, men også 
kan legge penger til side (- det sies 
ikke eksplisitt, men man må formode 
at Hannibal planla å bruke disse 
midlene til ny opprustning og fremti
dige offensiver mot Roma). Når det 
så en vakker dag kommer romerske 
utsendinger på besøk til det kartha
giske «senatet", skjønner Hannibal 
at de må være sendt for å få ham 
utlevert. For å unngå dette, begir han 
seg i hemmelighet på flukt. Punerne 
forsøker å fange ham uten å lykkes. 
De konfiskerer eller ødelegger alt 
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hans gods og gull, og landsforviser 
ham i hans fravær (7,1-7,7). 

Videre i biografien finner vi en 
Hannibal som aldri lykkes med å få 
karthagerne med på å begynne noen 
ny krig mot Roma (8,1), men som 
evig arbeider mot romerske interes
ser i den østlige delen av Middel
havet. Først hospiterer han hos den 
mektige kong Antiokhos (sml. 2, l ff), 
som han gir kyndige råd om hvordan 
han skal føre krig mot romerne. Og 
hadde bare kongen hørt på Hanni
bals råd i ett og alt, ville nok Syria ha 
blitt en alvorlig trussel mot Romas 
stormaktposisjon. «Men selv om han 
så at kongen forsøkte seg på mye 
dumt, sviktet han ham aldri i noe>> 
( 8,3 ). Han ni bal forblir altså trofast 
mot denne fienden av romerfo lket, og 
gjør det sterkt som en av hans kom
mandanter, selv om Antiokhos til
slutt taper et avgjørende sjøslag 
(8,4). 

Påny blir Hannibal redd for å bli 
utlevert, så han begir seg videre på 
flukt- først til Kreta, senere til kong 
Prusias i Bithynia (Svartehavskysten 
i nåværende Tyrkia). Disse avsnitte
ne (9-12) er mer anekdote pregede og 
i det hele tatt mer detaljrike enn noen 
annen del av biografien. Hvorfor en 
slik detaljrikdom her- når Nepos så 
åpenbart hadde til hensikt å presente
re Hannibals tapperhet og kløkt, ville 
det da ikke vært lurere å legge vekt på 
tiden med de mange seirene fremfor 
den med alle nederlagene? En av 
forklaringene kan være at denne 
Hannibal var mer ukjent for romers
ke lesere enn den Hannibal som mar
sjerte over Alpene. Nepos kan ha 
tilpasset stoffutvalget til en mål gru p-
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pe han visste nå og da stilte seg selv 
spørsmålet: Hvor ble det egentlig av 
han derre Hannibal, etter at han for
svant fra Italia? En annen forklaring 
kan være at Nepos ga fyldig omtale 
til denne delen av heltens liv fordi 
han mente det her lå viktig materiale 
til skildringen av hans karakter. Vi 
skal her ta nærmere tak i denne mu
ligheten (se forøvrig Valcarcel). 

Avsnitt 9 omhandler Hannibals 
korte tid hos kreterne. Dette grådige 
folket er ute etter hans rikdommer 
(vel penger han har mottatt i løpet av 
sin tjeneste hos kong Antiokhos). Kun 
med list klarer han å komme seg unna 
med livet i behold og så godt som alle 
sine moneter. Men så er han da også 
vir omnium callidissimus, «den lis
tigste av alle» (9,2). 

Med tiden hos kong Prusias ( 1 O, 1-
12,5) gjenopptas skildringen av Han
nibal som den evige intrigemaker 
som oppildner Østens konger til krig 
mot romerne. Prusias har flere allier
te som slutter seg til denne politikken, 
men en av de sentrale naboene stikker 
kjepper i hjulene: Kong Evmenes, en 
av romernes «bestevenner» (Roma
nis amicissimus). Hannibal klekker 
derfor ut en plan for å få fjernet denne 
motstanderen. 

Man sto foran et sjøslag der Han
nibals side var i klart mindretall -
«en måtte krige med list (do lus), siden 
man ikke var jevnbyrdige i våpen» 
( 10,4 ). Med storfortellerglede utbrer 
Nepos seg om gjennomførelsen av 
den listige planen (10,4-11,6): Han
nibal beordrer et stort antall gift
slanger innsamlet. Disse skal legges i 
leirkrukker. Når dagen for sjøslaget 
kommer, sender Hannibal en bud-
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bringer med et brev til kong Evme
nes. Ettersom fienden tror det inne
holder et fredstilbud, blir budbringe
ren straks latt ombord på kongens 
skip. Etter å ha levert brevet, skynder 
budbringeren seg tilbake for å utpeke 
hvilket skip øverstkommanderende 
befinner seg på. Mens Evmenes åpner 
brevet og ikke finner annet enn sar
kasmer myntet på ham selv, går 
Hannibal med flere skip til storman
grep på dette ene. Kongen kommer 
seg med nød og neppe unna i live. De 
øvrige skipene på Hannibals parti 
kaster så leirkrukkene ombord i fien
deskipene, hvor mannskapene til å 
begynne med bare ler av slikt latter
lig skyts. Men når de ser giftslangene 
som kryper fram overalt, brer panik
ken seg, og Hannibal vinner en over
legen seier. Oppsummeringen av 
denne passasjen er interessant (11, 7): 
«Slik overvant Hannibal med taktikk 
(consilium) pergamenernes våpen, 
og ikke bare dengang, men ved 
mange andre anledninger beseiret 
han med en tilsvarende klokskap 
(prudentia) fiendetropper på landjor
den>>. Det som i utgangspunktet ble 
presentert som list (do lus- et ord med 
stort sett negative konnotasjoner), 
blir nå omtalt som taktikk og klok
skap (consilium, prudentia). 

12. avsnitt fortsetter med samme 
detaljrikdom historien fram til Han
nibals død. Romerne har fått nyss om 
hvor den gamle fienden oppholder 
seg, og en delegasjon reiser til kong 
Prusias for å få ham arrestert. P rus i as 
tør ikke annet enn å innrømme at 
Hannibal befinner seg i hans rike, og 
sier de lett vil klare å finne ham. 
Hannibal er 69 år gammel og sitter 



hjemme i sitt slott når tjenestegutten 
forteller at det står uvanlig mange 
bevæpnede folk utenfor. Forutseende 
som han er, har karthageren laget en 
rekke utganger fra slottet sitt. Men 
alle disse er omringet av soldater, og 
Hannibal velger å forgifte seg selv 
fremfor å overlate sin skjebne i and
res hender. Han dør mens han minnes 
sine gamle bragder, en mann med en 
usedvanlig styrke (fortissimus) som 
har gjennomlevd mange ulike prø
velser (13,1). 

Dermed har vi gjennomgått histo
rien om Hannibals liv slik den skild
res hos Cornelius Nepos. Vi har sett 
hvor danN epos fulgte o p p intensj o ne
ne i første avsnitt, om å skildre en 
Hannibal med overlegen klokskap 
og tapperhet (1,1-1,2). Hans evige 
hat mot romerfolket (l ,3) er likedan 
blitt stående biografien igjennom. 

Antagelig var annen halvdel av 
Hannibals liv lite kjent i Roma på 
Nepos' tid. Ihvertfall er karthagerens 
liv etter Zama så sparsomt omtalt i de 
kildene vi har bevart, at de få sidene 
hos Nepos for oss utgjør selve hoved
kilden til Hannibal fra denne perio
den. De andre kildene har stort sett 
vært konsentrert rundt Romas histo
rie, og i den sammenhengen har slut
ten av Hannibals liv blitt uinteres
sant. Men Nepos legger spesiell vekt 
på denne delen av heltens liv. For 
ham har det vært viktig å vise at 
Hannibal aldri glemte sitt barn
domsløfte, og at hans klokskap og 
tapperhet var konstant. Det kan være 
hovedgrunnen til den brede dek
ningen av Hannibals liv etter neder
laget ved Zama. Historikerne kan 
være takknemlige for Nepos' stoffut-
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valg, men det er all grunn til å utvise 
forsiktighet: Hans litterære sikte med 
biografien har nok fått ham til å 
foreta en og annen omskrivning av 
historien, også her. Det er bare mye 
vanskeligere å avsløre ham, når ut
budet av alternative kilder er så spar
somt. 

Historien åpnet med at Hannibal, 
9 år gammel, sverget for alteret til 
Iuppiter Optimus Maximus at han 
aldri skulle bli en venn av romerne. 
Dette gjorde han på oppfordring fra 
sin far Hamilkar, og gjennom hele 
sitt liv forble han tro mot dette løftet. 
Begrepet som spøker i bakgrunnen er 
pietas, «fromhet" (skjønt begrepet 
pietas ikke brukes eksplisitt i biogra
fien). Den form for pietas som inne
bærer å være tro mot sine fedre og 
mot gudene, slik Vergil senere skulle 
beskrive helten Aeneas i alle situasjo
ner: Nettopp denne pietas er det Han
nibal blir tro mot hele sitt liv -løftet 
han sverget mens faren sto ved hans 
side og Jupiter var vitne. 

Kommentarene til Iuppiter Opti
mus Maximus (2,3) pleier å opplyse 
at «]u pi ter» egentlig var den puniske 
guddommen Baal, og at Nepos bare 
har oversatt gudenavnet til latin. 
1\l[en det er ikke «bare>> snakk om en 
oversettelse: Direkte i munnen på 
Hanniballegges en ed til «Jupiter den 
Beste og Største", ikke til en fjern og 
fremmed guddom. Å være tro mot en 
ed er altavgjørende, og mindre betyd
ningsfullt blir det ikke når Jupiter 
anropes som vitne. Nepos har der
med presentert en Hannibal som er 
preget av det stikk motsatte av hva 
Livius hevdet: « ... en troløshet mer 
notorisk enn den puniske, en total 



mangel på ærefrykt for sannhet, 
helligdom og guder, eden betydde 
intet, religionen intet». Tvertimot
Nepos' «Hannibal>> er trofast mot 
sine prinsipper, lojal mot fedrelandet 
( 6,1) og oppdragsgiveren Antiokhos 
( 8,3 ). For å omskrive Li vi us: Han 
har ærefrykt for sannhet, helligdom 
og guder, eden betyr alt, religionen 
likeså. 

Og hvor ble det av hans grusomhet 
(sml. Cicero-sitatet aller øverst)? En 
rekke anledninger kunne bydd seg til 
å skildre Hannibal som crudelis, men 
Nepos har unngått dem alle. Derimot 
er han flere ganger karakterisert som 
kløktig og utspekulert, men da i posi
tiv forstand- hans do lus og calliditas 
er enten noe romerne selv er preget 
av, som Fabius Maximus (5,2), eller 
den er uskyldig, som når han lurer 
kr eterne ( 9,2), eller den er en form for 
taktisk klokskap, som når han over
vinner Evmenes ( consilium, prudentia, 
11, 7). Andre etniske stereotyp i er man 
gjerne tilla punerne - en overdreven 
libido (i vid forstand) og grådighet
er disse trekkene å spore? Neppe. 
Grådighet er kun beskrevet en gang i 
hele biografien, og da er det betegnen
de nok ikke Hannibal, men kreterne 
som er grådige. Noen hang til luksus 
eller andre utskeielser preger heller 
ikke den nepotianske Hannibal. 

Nepos har biografien igjennom 
beholdt Hannibal i fokus- og foretatt 
en fortolkning av en turbulent pe
riode i Middelhavsområdets historie 
sett fra ett menneskes ståsted. Han 
har overdrevet, omskrevet og utelatt 
hendelser etter som det passet ham. 
Sympatien ligger hele tiden hos Han
nibal, og effekten blir nokså lik den vi 
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kjenner fra evangeliene om Jesus: Vi 
lider med den store helt, som har fått 
en umulig misjon i oppgave fra sin far 
på jorden- eller var det i himmelen? 
Tilslutt ender vi opp med å glemme 
helt hvem det egentlig var han var ute 
etter å nedkjempe ... Vi kunne også 
trekke linjer til filmen Das Boot, 
hvor vi følger soldatene ombord i en 
tysk ubåt på så nært hold at vi sug
gereres inni et håp om at de får senket 
engelskmennene og bidratt til å ende 
krigen - gjennom å vinne den. 

Så kan man spørre seg hvor kultur
relativistisk Nepos' Hannibal egent
lig er. Relativistisk er biografien i 
den forstand at vi får presentert et liv 
helt og holdent sett fra et fremmed 
ståsted. Men kulturforskjeller i egent
lig forstand er det ikke tale om. Ne
pos legger vekt på å forklare de poli
tiske forholdene i Karthago så lett 
forståelig som mulig- de eldstes råd, 
gerousfa, kaller Nepos ganske enkelt 
«senatet» (7,6), mens Hannibal had
de en karriere som både «pretor>> og 
«konge», der det legges til at man i 
Karthago valgte to konger akkurat 
som man i Roma hadde to konsuler 
hvert år (7,4 ). Når med borgerne mot
arbeider Hannibal (1,2; 7,7; 8,2), så 
er det her tale om et samfunnspro
blem som ifølge Nepos gjør seg gjel
dende på tvers av kulturelle grenser: 
«Det er nemlig en felles svakhet ved 
store og frie samfunn at misunnelsen 
(invidia) er hederens følgesvenn, at 
man med glede rakker ned på dem 
man ser har steget høyere enn en selv 
og at fattige ikke klarer å se rolig på 
andres lykke>> (Nepos, Chabrias 3,3; 
sml. f.eks. Platon, Euthyphron 2c; 
Bibelen, Mare. 15,10). 



Det er i det hele tatt omdiskutert 
hvor gjennomført kulturrelativismen 
hos Nepos er. Lenge har man forklart 
den slagordpregede innledningen til 
«Fremmede Folkeslags Fremragende 
Hærførere>> med å henvise til at slike 
utsagn finner man også hos greske 
forfattere fra femte århundre f.v.t. 
Men ser man ham i en romersk sam
menheng, er hans uforbeholdne opp
fordring til kulturrelativisme ubestri
delig svært sjelden, noe bl.a. en stør
relse som Michael von Albrecht har 
påpekt. Diskusjonen går nå mer på i 
hvilken grad de innledende slagorde
ne kan sies å være fulgt opp i praksis 
i feltherre boken som sådan (se Pfeil
schifter; von Albrecht; Geiger; Con
stanza vs. Mutschler; Tuplin; Hors
fall). 

Det kulturrelative ved Hannibal
biografien ligger etter mitt skjønn i 
den gjennomførte innlevelsen i en 
fiendes liv. Sett fra Hannibals ståsted 
må virkeligheten ha fortonet seg gan
ske annerledes enn den gjorde for 
romerske generaler. For å få den 
romerske leseren med på denne inn
levelsen, var det nødvendig å ikke 
legge for mye vekt på kulturforskjel
ler i denne biografien. Snarere måtte 
Nepos gjøre Hannibal til en helstøpt 
general, preget av styrke, klokskap, 
tapperhet, effektivitet, fedrelands
kjærlighet, lojalitet og prinsippfast
het, respekt for religionen og for eden 
- nøyaktig de samme verdiene man 
la vekt på og beundret hos en romersk 
hærfører. Slik tøyet forfatteren her 
ikke så mye grensene for hva man 
kunne rose et menneske for, som 
grensene for hvem m.an kunne rose 
(sml. Picirilli). 
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Så kan vi gå tilbake til vår tenkte 
dokumentar om Osama bin Laden. 
Ville den virket mindre provoserende 
om det ble hevdet at dokumentaren 
var særdeles sannferdig, av den grunn 
at materialet som lå til grunn var 
hentet fra videoopptak der Osama og 
hans nærmeste snakket om sine brag
der? Nepos la vekt på å bruke kilder 
som lå tettest mulig opp mot hoved
personens levetid. I Hannibals tilfelle 
avslutter han med å fortelle at han 
har hatt tilgang på skrifter forfattet 
av Hannibal selv, og at han har lagt 
særlig vekt på hans nære medarbeide
re Silenos og Sosylos (13,2-13,3). 
Disse tapte forfatterne er gjerne blitt 
ansett for å være Nepos' hovedkilder. 
Men valget av kilde kan neppe ha 
gjort biografien mindre utfordrende å 
skrive, i et Roma preget av hat og 
forakt mot både Hannibal selv og alt 
hans samfunn sto for. 
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"A sie verden rett farvel": 
Gravferdsskikker i antikken og i den tidlige kirke 

REIDAR AASGAARD 

Det har alltid vært viktig "å sie verden rett farvel". Ved siden av vår fødsel 
er det her i denne verden ingenting som er så sikkert- og så endegyldig- som 
døden. Like mye som vi mennesker bestandig har lagt vekt på å markere 
betydningen av et menneskes inngang i verden, like opptatt har vi vært av å 
markere utgangen. Ja, vi har vel faktisk lagt enda mer vekt på den: Ved en 
fødsel kommer et ubeskrevet menneske inn i verden, ved et dødsfall er det et 
menneske med en livshistorie -lang eller kort- som forlater den. 

Det er mer som skal uttrykkes 
om dette mennesket og om 
den større sammenhengen 

som det tilhørte. Det som sies og 
gjøres ved "den siste reis", enten det 
er ord, ritualer, behandlingen av den 
døde-alt detteforteller hvordan man 
ser på livet. I døden forsøker vi å si 
det viktigste vi har å si om livet. Om 
vi har eller ikke har uttrykt det før, så 
ønsker vi iallfall å si det da. Til oss 
selv og til andre. Døden er et unikt 
fokuseringspunkt for alt som har med 
livet å gjøre. 

Denne artikkelen skal gi en beskri
velse av gravferdsskikker i antikken 
og i den tidlige kirke. Hensikten er 
både å gi en enkel skisse av hvordan 
den siste avskjed foregikk, men også 
å komme med noen refleksjon er om
kring hva disse skikkene var ment å 
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uttrykke. Det er mange spørsmål som 
dukker opp, og som kan være av stor 
betydning. For eksempel: Hvordan 
ble døden forberedt? Hva ble gjort 
med den dødes kropp ved dødsfallet? 
Hvordan foregikk selve gravferden? 
Hvem hadde ansvaret for å gjennom
føre den? Hvem var det som særlig 
ble en markering til del, hvem ikke? 
Hvorfor? Hvor ble den døde stedt til 
hvile? Hva ble sagt på gravminnet? 
Hvordan rok man vare på graven, og 
når oppsøkte man graven igjen? Og 
ikke minst: Hva kan alt dette fortelle 
oss om disse menneskene, deres liv og 
kultur? Hva slags oppfatning av 
mennesket, livet, verden, det gud
dommelige gjenspeiles i gravferds
skikkene? 

Jon Davies har i boken Death, 
Burial and Rebirth in the Religions of 
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Antiquity lagt mye vekt på at det er 
en slik sammenheng mellom arten av 
gravferdsskikker - "gravferd" vidt 
forstått- og den tilværelsesforståelse 
som ligger bak. Han bruker den noe 
uvante betegnelsen tanatologi (døds
lære) om denne sammenhengen, og 
han er- med rette- o p p tatt av å peke 
på hvordan tanatologien blir til i et 
tett samspill med sosiale og historiske 
forhold. Han mener at de ulike opp
fatninger av døden gjenspeiler ulike 
erfaringer med livet: T anatologi er 
"kosmologi (verdens- og virkelig
hetsforståelse) skulpturert gjennom 
historie", ja, tanatologi er "menin
gen med livet sett med døden som 
linse" (s. 3-4, også 138). 

I sin presentasjon av de antikke 
tanarologier understreker Davies at 
selv om døden som fenomen spilte en 
viktig rolle i de fleste antikke religi
oner og filosofiske retninger, var den 
antakelig viktigere for noen enn an
dre. Dette gjaldt ifølge Da vies for de 

første kristne. Som han sier det: "Det 
var i spørsmål knyttet til døden at den 
tidlige kristendom lyktes i å definere 
en identitet for seg selv som særpreget 
den, og som samtidig var eklektisk 
nok til å kunne forholde seg til sider 
ved andre av samtidens religiøse kul
turer" (s. n Hanerderforopptattav 
å få fram hvordan de tidlige kristnes 
selvforståelse ble til i brytningen mel
lom gammelt og nytt, både gjennom 
brudd og tilpasning, og han hevder 
altså også at gravferdsskikkene kom 
til å bli stedet der de særlig ytret sin 
egenart. Hvordan antikkens men
nesker utførte sine dødsritualer, for
teller dermed også mye om hvordan 
de tenkte om liv og død- og i særlig 
grad ser det altså ut til å ha gjeldt de 
kristne. 

Davies kommer imidlertid også 
med en viktig påminnelse: En be
stemt type livsforståelse og en be
stemt type gravferdsskikk går ikke 

Levkippides-sarkofagen 
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nødvendigvis i spann. Man kan ikke 
uten videre slutte fra et bestemt ver
densbilde til en bestemt praksis, eller 
omvendt. Det er for eksempel tydelig 
i forholdet mellom jordeferd og kre
masjon. Sammenhengen her kan 
være svært tett og dermed av stor 
betydning. Men den kan også være 
løsere: Valget mellom jordeferd og 
kremasjon kan være styrt av prakti
ske forhold- blant annet av vanske
ligheter med å finne plass til gravleg
ging, og at man derfor må ha kre
masjon (s. 7-8). 

I det følgende skal jeg gi korte 
beskrivelser av hvordan en romersk
hedensk, en jødisk og en kristen grav
ferd foregikk i de første århundrer av 
vår tidsregning. Forskjellene mellom 
disse typene gravferd er riktignok 
langt fra absolutte og heller ikke 
bestandig så skarpe, siden antikken 
også på dette området er underlagt 
hellenismens toleranse og synkretis
me, og fordi gravferdsskikker også 
på denne tiden er preget av mektige 
tradisjoner og av de lange historiske 
linjer. En annen ting er at vi knapt 
heller kan tale om en karakteristisk 
romersk, jødisk eller kristen grav
ferdsmåte: Vi må regne med stor 
intern pluralisme, avhengig av sted, 
tid, sosiale forhold og omstendighe
ter rundt dødsfallet. Likevel er det 
mulig å tegne noenlunde idealtypiske 
skisser for disse kulturelle tradisjo
nene: Om ikke den reelle praksis 
alltid var slik, taler idealet likevel 
sterkt om hva slags tanatologi vi har 
å gjøre med. Det vil i det følgende 
bare være mulig å berøre enkelte 
sider ved gravferdsskikkene. For å 
slippe for mange gjentakelser vil jeg 

også legge vekten på litt forskjellige 
- men karakteristiske - sider ved de 
respektive tradisjonene. 

Romerske (og greske) 
gravferdsskikker 
Romerske gravferdsskikker har arvet 
svært mye fra greske. Derfor får vi 
gjennom det romerske også et inn
blikk i hva som var karakteristisk for 
den greske antikken og for det helle
nistiske kulturgods mer generelt. De 
viktigste beskrivelsene av romerske 
gravferder finner vi hos historikerne 
Polybios (ca 200-118 f.Kr.), Diony
sios fra Halikarnassos (l. årh. f.Kr.) 
og satirikeren Lukian fra Samosata 
(ca 120- 180 e.Kr.). Disse stammer 
fra Roma og gjengir elitens skikker. 
Selv om beskrivelsene stammer fra 
forskjellige århundrer, gir de likevel 
et noenlunde enhetlig bilde (se også 
Garland s. 21-3 7). 

61 

Man la en god del vekt på forbere
delser til gravferden. Det var ikke 
uvanlig at en romer forberedte sin 
død med å opprette et gravsted for seg 
og sine til bruk ved framtidige døds
fall, gjerne med en innskrift som 
markerte dette. Heller ikke var det 
uvanlig - hvis man var noenlunde 
formuende- å opprette et testamente, 
der man ikke bare oppga hva ens 
etterkommere skulle ha i arv, men 
også hvorfor de hadde gjort seg 
fortjent eller ikke fortjent til sin arve
lott. I tillegg ble det i testamentet 
gjerne satt til side en (ofte betydelig) 
pengesum til gravmæle og vedlike
hold av graven (Champlin s. 13-25, 
107-11). 
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Vanligvis var det familien som 
ivaretok gravferden. Selv om en 
gravferd i stor grad foregikk i det 
offentlige rom, var det først og sist 
slekten som skulle sørge for gjennom
føringen. I de tilfeller der det ikke var 
familie for hånden, men der vedkom
mende var noenlunde bemidlet, kun
ne man bli medlem av en forening. 
Av og til var dette yrkesforeninger, 
av og til rene gravferdsforeninger, 
såkalte collegia funeraticia. I en slik 
forening møttes man månedlig for et 
felles måltid, en fest, og bidro med et 
innskudd i en kasse slik at man etter 
hvert sparte opp et større beløp. Dette 
kunne så foreningen bruke for å sikre 
det døde medlem en anstendig grav
ferd (Nielsen s. 168-70; Ingemark/ 
Gerding s. 195-97). For den som ver
ken hadde familie eller penger, var 
situasjonen verre. Noen ganger kun
ne det være tilfeldige mennesker som 
av respekt for døden eller for den 
døde sørget for få liket gravd ned 
eller dekket tiL Ikke sjelden endte 
imidlertid den døde i en massegrav 
eller på en av byens søppelhauger. 
Gravferden stod svært ofte i stil med 
den levestandard man hadde hatt i 
livet, selv om det også blant den 
"jevne" romer nok var en forståelse 
for at alle uansett bakgrunn var ver
diget en noenlunde gravferd (Da vies 
s. 140-42; Ingemark/Gerding s193-
95). 

Selve gravferden foregikk ved at 
man når døden var inntrådt, først 
lukket de dødes øyne, gav dem det 
siste kyss (gjerne av en mor, hvis det 
var et barn), ropte avdødes navn, og 
så begynte dødeklagen. Man stelte 
den dødes kropp (vasket og salvet) for 
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så å legge den på en båre. Den døde 
fikk også en mynt i munnen, Charons 
mynt- som reisepenger til fergemann 
Charon over døds elven Styx. De døde 
kunne en kort tid ligge på lit de 
parade. Noen ganger ble det laget en 
voksmaske av dem, en sjelden gang 
en hel voksfigur. De døde ble så 
gjerne båret eller kjørt av gårde i 
prosesjon, fullt påkledd. De ble fulgt 
av sine nærmeste og eventuelle and
re, ofte av gråtekoner. Prosesjonen 
fant vanligvis sted om kvelden eller 
natten, og følget var kledd i svart. 
Noen ganger foregikk hovedprose
sjonen etter at kremasjon hadde fun
net sted. Testamentet ble også gjerne 
lest høyt i det offentlige rom i forbin
delse med disse handlingene (Da vies 
s. 131-34, 142f, 147-49; Garland 
s. 23-34). 

Var det en virkelig storkar som var 
død - særlig i Roma, for eksempel 
keiseren selv - kunne prosesjonen 
ende opp på Forum. Der ble den døde 
plassert på et sentralt sted- gjerne på 
rostra, en opphøyd platting- og den 
avdødes gode dyder og dåder ble lest 
opp, ofte av en voksen sønn eller en 
slektning. Familiemedlemmer kunne 
så ta på seg forfedres voksmasker og 
også kle seg i drakter lik deres for å 
representere de allerede henfarne 
fedreånder (Nielsen s. 165; Davies 
s.142-45). 

Kremasjon var i romersk sammen
heng den aller vanligste behandling 
av den døde, særlig i vest og spesielt 
i perioden 200 f.Kr. -100 e.Kr.. Pro
sesjonen gikk da til et sted hvor man 
la den døde på et båL Etterpå samlet 
man den dødes aske og la den i en 
urne (Morris s. 31ff). 



Noen ytterst få mennesker fikk 
spesiell behandling gjennom bygging 
av et eget gravminne, en del ble også 
lagt i sarkofag. Noen ble tildelt gra
ver av et enklere slag, gjerne laget av 
steinheller eller liknende. Svært 
mange ble lagt i familiegravsteder 
der det var reservert plass for dem. 
Disse gravstedene var av forskjellig 
slag. Vanlig var såkalte kolumba
rier, "dueslag", rom med tallrike 
små nisjer i veggene. De avdødes 
bein eller aske ble plassert i enkle 
urner i disse nisjene. Mange ble også 

Columbarium 
(Vigna Codini) 

stedt til hvile i de underjordiske 
gravstedene, de mye omtalte kata
kombene (Davies s. 150-52; Inge
mark!Gerding s 194f, 201-04 ). Felles 
for alle disse typene gravlegginger 
var imidlertid at de døde ble plassert 
utenfor bymurene. Tolvtavleloven, 
en viktig romersk lov, sa at "for å 
unngå å gjøre noe hellig sted i byen 
urent" skulle ingen legemer begraves 
innenfor bymurene, og heller ikke i 
nærheten av boliger. Tradisjonelt ble 
området innenfor bymuren regnet 
som spesielt ladet med hellighet. Ste-

det der de levende var 
skulle ikke besmittes 
med noe urent, med de 
døde. De døde ble 
også i gresk sammen
heng betraktet som 
urene, men synet var 
ikke enerådende -kfr 
Garland s. 41-43,45-
47. 

Som en avslutning 
på gravferdsseremo
nien ble det ofte ofret 
en gris, og de som var 
til stede, kastet en 
neve jord over graven 
(også ved kremasjon). 
Etter dette var graven 
under beskyttelse av 
loven og gudene. De 
deltakende måtte og
så gjennomgå et ren
selsesrituale og den 
dødes hus renses (In
gemark!Gerding s. 
199-200). Det var el
lers en generell regel 
om at det ikke skulle 
gå mer enn åtte dager 
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fra dødsstunden og til den døde var 
stedt endelig til hvile. Etter 40 dager 
var tanken at den døde hadde tatt 
plass blant fedreåndene, di manes. 
Dette betvdde ikke at man nødven
digvis te~kte seg en individuell ek
sistens for de døde, heller at de nå 
hadde tatt plass i et skyggeland, der 
det var en viss mulighet for kom
munikasjon med dem. Forestillin
gene om et etterliv synes overhodet 
ofte å ha vært nokså vage og variable 
-slike tanker fantes også, avhengig 
av ens religiøse og filosofiske ballast, 
gjerne da som en tro på at sjelen etter 
døden forlot legemet og steg opp 
i høyere sfærer (se Davies s. 129-
38;Ingemark!Gerdings. 209-11; Gar
land s. 38-41). Ved enkelte keiser
gravferder ble dette illustrert ved at 
man under kremasjonen slapp løs en 
ørn som så fløy av gårde (Ingeruark/ 
Gerding s. 200). 

Etter at de døde var gravlagt, 
oppsøkte man graven på årsdagene 
for deres død, holdt der et måltid, og 
helte vin ned i et hull i graven eller 
gravplaten, det såkalte libasjonsoffer 
(Nielsens. 172f; Garlands. 39f). Bort
sett fra denne familiemarkeringen ble 
fedreåndene markert i to årlige reli
giøse festivaler, Parentalia og Lemu
ria (Davies s. 145f; Ingemark!Ger
ding s. 205f). Det er likevel verd å 
merke seg at de døde spilte en liten 
rolle i det øvrige organiserte religiøse 
liv, særlig i de offentlige romerske 
kulter. Oppfatninger om de døde og 
døden synes å ha vært svakt integrert 
i den religiøse virksomhet og forestil
lingsverden ellers. Denne levde sitt 
eget liv, uten de døde (Da vies s. 140). 
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Jødiske gravferdsskikker 
De viktigste kildene til jødiske grav
ferdsskikker og deres utvikling finner 
vi i Bibelen og i jødiske kommentar
tekster som for eksempel Misjna og 
targuU:er, og i utenomb~ibelske fortel
linger, spesielt apokryfene og pseud
epigrafene. Begge de siste er ofte mer 
detaljerte i sin tanatologi enn de mer 
ordknappe bibelberetningene (se el
lers Avery-Peck/Neusner for en inn
gående framstilling av "etter døden
forestillinger" i jødisk tradisjon). 

Jødiske gravferdsskikker har en 
god del trekk felles med de romerske. 
Som nevnt var mye av dette kulturelt 
fellesgods med røtter langt tilbake, 
og i tillegg bidro hellenismen som 
epoke til gjensidig utveksling mellom 
de forskjellige tradisjonene. Likevel 
er det signifikante forskjeller. 

Også for jødiske gravferders del 
var det slekt og familie som hadde 
ansvaret for gjennomføringen. Som i 
romersk tradisjon lå jødiske grav
plasser utenfor bymurene. Også ved 
dødsfall blant jøder var det svært 
viktig å ha sikret seg et gravsted- ja, 
det var kanskje enda viktigere enn i 
romersk sammenheng. Dette gjen
speiles i Det gamle testamente. For 
eksempel understrekes det hvor fryk
telig det var ikke å få en grav - det 
var ytterst skamfullt: Salme 79:3 be
skriver hvordan fiender har trengt inn 
i landet, gjort templet urent og herjet 
Jerusalem, og etterlatt døde rundt 
omkring: "De har øst ut deres blod 
som vann rundt omkring Jerusalem, 
og det er ingen som begraver dem" 
(jf. også ]er 16:6). Det samme finner 
vi igjen i Det nye testamente, i Johan-



nes' åpenbarings beskrivelse av de to 
profetene, gudsvitnene, som blir 
drept av dyret fra avgrunnen: "Men
nesker av mange folk og stammer og 
tungemål og nasjoner skal se dem 
ligge der i tre og en halv dag, og de 
skal ikke tillate noen å begrave dem. 
Og de som bor på jorden, skal glede 
og fryde seg over deres skjebne og 
sende hverandre gaver" (11:8-10). 

En manglende, eller mangelfull, 
gravferd kunne også få store konse
kvenser for andre enn den dødes min
ne. Når kong Saul ikke blir lagt i en 
grav, og hans sønner og barnebarn 
blir drept og liggende ubegravd, er 
dette noe som hemmer forholdet 
mellom israelsfolket og Gud. Men 
når Sau! endelig begraves, "hørte 
Gud" igjen "bønnene som steg opp 
fra landet" (l Sam 21:14). 

Viktigheten av et gravsted fram
kommer også i fortellingen om A bra
ham. Mens det bare brukes noen få 
vers på å beskrive hans død "gammel 
og mett av dager" (l Mos 25,7-11), 
opptar hans anskaffelse av et eget 
gravsted et helt kapittel (1 Mos 23). 
Han kjøper gravsted for seg og sine 
ved Hebron, og fortellingen under
streker sterkt hvordan Abraham 
kjøpte dette til odel og eie - han 
kunne fått det som ga ve, men insister
te på å kjøpe det. På denne måten blir 
det gjort tydelig at Abraham har 
sikret seg den fulle rett over stedet; 
han står ikke i takknemlighetsgjeld 
til noen. Bakgrunnen for at eiendoms
retten fremheves så mye, har helt 
klart å gjøre med Abrahams rolle: 
Han er israelsfolkets første patriark, 
og det at han har en eiendom i Israels 
land, i Makpelahulen i Hebron, er 

med på å legitimere retten til landet. 
I vår sammenheng er det interessant 
at det er et gravsted som markerer 
denne retten. Dette at Abraham og 
Saras legemer (og siden Isak og Re
bekka, Jakob og Lea) var gravlagt 
her, bidrar til å sikre folkets rett til 
landet. Nettopp nærværet av deres 
døde legemer er det som sikrer de 
levendes rett. 

Karakteristisk for jødiske gravfer
der er i det hele tatt forholdet til det 
legemlige: den døde kroppen. Her 
spiller forestillinger om urenhet en 
stor rolle. Selv om ritualene la stor 
vekt på å sikre den døde en verdig 
gravferd, var de i stor grad utformet 
for å unngå at de levende skulle bli 
besmittet av urenheten fra de døde. 
Det var først når sjelen hadde forlatt 
kroppen at den ble uren. I Misjna, en 
viktig jødisk lovsamling, finner man 
for eksempel detaljerte beskrivelser 
av hvilke deler av kroppen som var 
spesielt urene. Til og med jorden i 
tilknytning til graven, også selve 
gravsteinen og støttesteinen for den, 
var urene. Hvis personer var kommet 
i kontakt med slikt, hadde berørt det, 
smittet urenheten over på annet som 
de rørte ved, og videre fra dette til 
andre personer igjen (Misjna: Regler 
om urenhet 4,7:801. Se ellers Da vies 
s. 95-104). Disse forestillingene om 
urenhet gjorde at det ble desto vikti
gere hvordan man gikk fram ved en 
gravferd, alt måtte gjennomføres yt
terst korrekt. Slike forestillinger satte 
også sitt klare preg på greske og 
romerske skikker, men i mindre grad 
(Davies s. 167). 
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Et annet karakteristisk trekk ved 
jødiske gravskikker understreker 
igjen betydningen den fysiske krop
pen hadde: Man praktiserte ikke kre
masjon, men begravelse. Dette ser ut 
til å ha vært vanlig praksis i de østlige 
områder av romerriket også generelt 
(McCane s 173-75; Morris s. 31ff). 

Hvordan foregikk så den tradisjo
nelle jødiske begravelse? En god del 
var felles med den romerske, f.eks. 
vaskingen av den døde, dødekysset, 
opptoget av familie og kjente med 
den døde på båre, dødeklage og grå te
koner (se for eksempel L uk 7:12-14 ). 
Men det var også mer særegne trekk. 
Noen av dem kommer fram i beskri
velsen av dødsfallet og begravelsen 
til den aller mest berømte av jøder, 

nemlig Jesus. Evangeliene gjengir 
noen av de viktigste elementene fra 
en jødisk jordeferd. Karakteristisk er 
deres vekt på den døendes siste ord. 
Disse ble ansett som spesielt viktige, 
og det var knyttet spesielle forvent
ninger til dem: Det var de ordene som 
vedkommende så å si skulle ta med 
seg inn i evigheten, og som også de 
gjenlevende skulle bevare. Videre får 
vi vite at Jesus legges i en hulegrav, 
som lukkes med en stein, en grav
ferdsmåte med røtter langt tilbake i 
jødisk sammenheng og i den nære 
orient i det hele tatt. I denne graven 
ble den døde lagt på en benk ( cubicu
lum-, arcosolium-grav). Såkalte lo
culus-graver var også vanlige: Der 
ble de døde lagt inn i nisjer. Begravel
se i jorden var imidlertid også vanlig 
(Daviess.104-108). 

Jesus svøpes også - naken, eller 
bare med et lendeklede - i et hvitt 
linklede, som var behandlet med vel
luktende salve, "slik det er jødisk 
skikk når noen begraves" (Joh 19:40). 
Han begraves raskt, det vil si så 
hurtig som mulig etter at døden er 
inntruffet, som skikken også var. Be
skrivelsene av hva som skjer i dagene 
etter, gjenspeiler tradisjonell praksis: 
I jødisk sammenheng gjaldt man ikke 
for "helt" død før etter tre dager, det 
var først da man var sikker på at den 
døde var "gått til sine fedre" (Davies 
s. 102). Derfor skulle heller ikke den 
endelige forsegling skje før etter tre 
dager. Før det var man i en slags 
mellomtilstand der de levende måtte 
vare seg vel for kontakt. Derav kan 
muligens også den oppstandne Jesu 
ord til Maria Magdalena forklares: 

Grav i "Jesu gravhage", Jerusalem. "Rør meg ikke, for jeg er ennå ikke 
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fart opp til Faderen" (Joh 20:17). 
Først etter tre dager kunne man foreta 
det endelige stell av den døde- dette 
var kvinners oppgave. Derfor er det 
også at vi da finner kvinnene på vei 
til Jesu grav på den første dag i uken. 

Etter et dødsfall - nå forlater vi 
Jesu tilfelle- fulgte så en sju dagers 
sørge periode for alle, og en 23 dagers 
mindre intens sørgeperiode for fami
lien. Etter en lengre tid, vanligvis et 
år, ble beina samlet sammen i graven 

Arcosolium på Via Lati1ra 
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og lagt i et felles familiegravsted, 
enten i en egen beholder (kalt ossua
rimn) eller sammen med andres bein. 
Hvis graven, eller gravene, lå under 
bakken, skulle stedet merkes årlig 
med en blanding av kalk og vann, 
"for å advare mot urenhet", jf. Jesu 
ord om fariseerne og de skriftlærde 
som "hvitkalkede graver", som "ut
vendig er vakre å se til, men innven
dig er fulle av dødningeben og all 
slags urenhet" (Matt 23:27, også 
Davies s.102 og 107). 

Det var ikke noen markering av 
dødsfallet i synagogesammenheng. 
Delvis kan det ha å gjøre med at 
synagogen primært var et sted for 
skriftlesning og mindre for livsrite
handlinger. Etter dødsfallet ble den 
døde så gjenstand fo<r den samme 
respekt som de døde feJre (og mødre) 
ellers. Når man kom td en jødisk 
grav, skulle man for ek•"etc1pd lrse en 
bestemt velsignelse over den døde. 
Der var for øvrig vanlig ar jødiske 
graver og gravgårder var eksklusivt 
jødiske, bare jøder ble begravd i dem 
(Da vies, s. 106-09). 

Kristne gravferdsskikker 
Kristendommen vokste fram i skjæ
ringspunktet mellom gresk-romersk 
og jødisk kultur, og den videreførte 
mange av deres tradisjoner rundt 
gravferd. De kristne gravferdsmå
tene har da også mange trekk felles 
med de jødiske og de gresk-romerske. 
I kristendommens tidlige fase er det 
l i te vi kjenner til som ski Iler den utfra 
dens sammenheng. Vi ser riktignok 
noen tegn til uro omkring spørsmål 
knyttet til død, for eksempel Paulus' 
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formaninger til ulike slag "entusias
ter" i l Kor 15: om menneskets til
stand i oppstandelsen, og i 1 Tess 4: 
om dem som er døde før Kristi gjen
komst, og at man ikke "skal sorge 
som de andre, de som er uten håp". 
Men for øvrig er det liten grunn til å 
anta at den kristne praksis i tidlig tid 
var synderlig annerledes enn samfun
net for øvrig. 

Det er først etter hvert at bestemte 
trekk blir mer tydelige, som dels skil
ler dem fra gresk-romerske, dels fra 
jødiske gra vferdsskikker. De vik
tigste kildene til dette er kristne apo
logeter (2. årh.), kirkefedre (3.-4. 
årh.), "kirkeregler" (2.-3. årh., bl.a 
Didascalia Apostolorum) og martyr
fortellinger (bl.a. Felicitas' og Perpe
tuas martyrium). Som jøder prakti
serte kristne begravelse til forskjell 
fra kremasjon. I de første århundrer 
av var tidsregning, parallelt med den 
kristne kirkes framvekst, spredte så 
denne skikken seg også til den vestli
ge delen av romerriket. Etter hvert 
som antallet kristne vokste, benyttet 
man også stadig mer katakomber 
som begravelsessted, slik vi kjenner 
det fra Roma, eksemplet framfor alle. 
Selv om slike underjordiske begra
velser hadde røtter langt tilbake i 
tiden i Det nære østen, var det særlig 
i romersk miljø at katakombebyg
ging utviklet seg til en profesjonell 
industri. Alle lå, som vanlig var, 
utenfor bymurene. De kristne ble her 
begravd sammen med sine familier, 
i de opprinnelige, gresk-romerske 
gravplassene. De ble lagt inn i loen
lus-nisjer i veggene, eller i større 
cubiculum-gravrom, som ofte var 
reservert som familiegravsteder. Det 



Junius Bassus' berømte sarkofag (359 e.Kr.) 

ser ut til at særlig bruk av katakom
begraver økte parallelt med kristen
dommens framvekst, muligens som 
en følge av den (Davies s. 192f). 

Symbol bruk og tekster på gravene 
gjennomgikk også en forvandling. 
Fra en relativt sparsom markering av 
det religiøse element på førkristne 
graver endret dette seg etter hvert mot 
tydeligere å vise en kristen trostil
hørighet: Gravmælene ser ut til å bli 
sterkere markører av religiøs til
hørighet enn før. Kristne og jødiske 
graver holdes også stedlig atskilt. En 
forskjell gikk også på utsmykning: 
Jødiske gravsteder var- iallfall på et 
tidlig tidspunkt- svært sparsomt ut
smykket, mens de kristne var mye 
dekorert, særlig med bibelske, dvs. 
gammeltestamentlige, motiver. Her 
spiller nok det jødiske bildeforbudet 

sterkt inn (Rutgers 116f, 146-53; også 
Jensen). 

I siste halvdel av 300-tallet får vi
som vi allerede har observert i Roma 
- en tydelig endring i gravskikker: 
Man forlater katakombe begravelser 
og gravlegging i nekropoler (egne 
"døde byer"). I stedet kommer kristne 
begravelser til å foregå i forbindelse 
med kirker og martyrkapeller. De 
døde begraves i nærheten av martyr
gravene. Viktig er det også at begra
velsene skjer i stigende grad innenfor 
bymurene, inne i byene: Skillet mel
lom de levendes og de dødes land blir 
mindre skarpt. De døde trer så å si inn 
i- koloniserer - de levendes land, de 
gjør seg sterkere nærværende blant de 
levende. Disse endringene hadde fle
re ytre årsaker. Særlig viktig var 
oppbyggingen av kirken som institu-
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sjon med dens organisatoriske og 
kultiske apparat, kirkens generelt 
økende samfunnsmakt og framveks
ten av martyrkulten. 

Dette var en utvikling som ble 
registrert også av observatører den 
gang: Keiser Julian den frafalne raste 
på 360-tallet mot de kristne og sa: 
"Dere holder stadig på med å legge 
de nylig døde blant dere sammen med 
tidligere døde. Dere har fylt hele 
verden med graver og gravminner. 
Dere bærer deres døde rundt i store 
opptog og ti!flekker alles øyne med 
det ulykkessvangre synet av døde" 
(se Brown s. 7). Det er martyrene 
Julian her refererer til, og det er 
interessant å merke seg at han be
skriver synet av de døde som noe som 
fører til urenhet: øynene "tilflekkes". 
Her er han på linje med gresk-ro
merske og jødiske holdninger ellers. 
Samtidig forteller han indirekte at det 
her er skjedd en markant endring i 
holdninger. For de kristne er de døde 
kroppene ikke bærere av urenhet, men 
av hellighet. Martyrenes kroppslige 
nærvær er ikke et problem, men en 
ressurs, en kraftkilde for dem som 
kommer i nærheten av dem (se Da
vies s. 195f). 

Når det gjelder selve måten et 
dødsfall og en gravferd ble håndtert 
på, fulgte antikkens kristne mange av 
de samme prosedyrene som for jøder 
og også for antikkens mennesker 
ellers. De døde ble stelt og tatt farvel 
med på samme vis som jøder og som 
andre. Som jøder ble også kristne 
begravd nakne, bare svøpt i linklær. 
Men på noen områder dukker visse 
endringer opp. Gjennom dåpen er
vervet de kristne seg en rett til en 
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kristen gravferd, som kirken sto 
ansvarlig for. Sarkofagbegravelser 
skjedde også i førkristen tid, men ser 
ut til å ha blitt mer vanlige i kristen 
tid, og særlig etter at de kristne også 
ble sterkere representert i de høyere 
sosiale lag. Også denne utviklingen 
kan leses som uttrykk for en endret 
holdning til det kroppslige. Man lot 
det dessuten gå lengre tid fra dødsfal
let til begravelsen, tre eller fire dager. 
Det var ikke nødvendig å markere 
grensen mellom de levende og de 
døde like raskt. De døde kunne ligge 
på likstrå, og det ble holdt nattevåk 
over dem. Dødeklagen og sorgen ser 
ut til å ha vært forsøkt nedtont: En 
kristens død ble sett på som en anled
ning for håp og glede. 

I forbindelse med prosesjonen til 
graven deltok også en prest. Og gra
ven skulle altså fortrinnsvis ligge nær 
et martyr minne, ofte en kirke. Det ble 
sunget salmer og bedt bønner, og 
også feiret nattverd ved graven. Den 
døde ble begravd på rygg, med ansik
tet opp og med føttene mot øst, i 
påvente av soloppgangen, at den 
oppstandne Jesus skulle komme for å 
hente den døde. Troen på Jesu opp
standelse, og forestillingen om en 
framtidig oppstandelse for alle døde, 
var blant annet slik med på å prege 
den konkrete gravferdspraksis (Da
vies s. 199-200). 

Etterpå møttes de nærmeste regel
messig ved graven, gjerne på den 
avdødes dødsdag, der de sammen 
holdt et måltid. Dette var som vi vet 
en skikk med dype røtter i før kristen 
tid, og en tradisjon som ble videreført 
og omtolket i kristen tradisjon. Den 
ble også til tider bekjempet, noe blant 



annet Augustins kritikk av den på 
slutten av 300-tallet tydelig vitner om 
(Bekjennelser bok 6.2). 

Kristen "tanatologi" -
kontinuitet og endringer 
Jeg har så langt - nokså konkret -
skissert sentrale elementer fra ulike 
gra vferdstradisj on er i an tikken: den 
gresk-romerske, den jødiske og den 
kristne. I det følgende vil jeg kort 
rette oppmerksomheten mot samspil
let mellom gravferdspraksis og ideo
logisk/teologisk motivasjon. Som 
poengtert ovenfor skal man vare seg 
mot å slutte for raskt fra spesifikke 
gra vferdsskikker og til bestemte livs
oppfatninger - sammenhengene her 
er langt fra selvfølgelige, og det his
toriske bildet høyst sammensatt. Ikke 
desto mindre er det visse trekk som 
synes å tre tydeligere fram enn andre. 
Jeg vil peke på noen av disse, og 
særlig med den tidlige kristne kirke 
som referansepunkt: Hvordan hånd
terte de første kristne døden og de 
døde blant seg? Hvordan ser den 
kristne "tanatologien" ut? 

Det er åpenbart trekk som viser 
klar kontinuitet med den jødiske forti
den og med romersk-hellenistisk tra
disjon generelt. Felles er dette at det 
er familien som både praktisk og øko
nomisk har ansvaret for gjennom
føringen av gravferd, samtidig som 
gravferden i høy grad er en offentlig 
handling der mange, "hele lokal
miljøet", blir involvert, gjennom 
opptog og liknende. I alle disse tradi
sjonene er det derfor tydelig at det er 
et sterkt behov for å bevare konti
nuiteten med fortiden, med den slekt 
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man hører til i: Et brudd med familien 
var en tanke som kjentes ytterst frem
med og vanskelig. Dette er en faktor 
som for de første kristne u ten tvil 
måtte føre til tilpasninger- og spen
ninger - i forhold til deres religiøse 
bakgrunn (jf. måltider ved de dødes 
graver). Felles er også ønsket om at de 
døde skal ha en verdig- en ærefull
gravferd, og det ytterst skamfulle i å 
ikke få en gravferd, noe man nesten 
ikke engang vil unne sin verste fien
de. Felles er også mange praktiske 
foranstaltninger omkring gravferden, 
som stellet av den døde, farvelkysset 
og opptoget til graven. 

Men de første kristnes brudd med 
tradisjonene blir etter hvert også ty
delige, selv om endringene for det 
meste skjer gradvis. Noen av disse 
forandringene ser ut til å være dypt
gående, selv om det også her er lett å 
bli overfortolkende- og kanskje også 
for velvillig overfor den fram voksen
de kristendommen. Det første som er 
verd å merke seg, har med sosiale 
forhold å gjøre. I gresk-romerske 
sammenhenger ble sosiale forskjeller 
i stor grad videreført og tydeliggjort 
i dødsmarkeringen: Som ens liv had
de vært, slik ble også ens død - selv 
om det som nevnt var en visst for
ståelse for at de aller fleste burde få en 
respektabel gravferd. Den ubemidle
de og familieløse stilte imidlertid yt
terst svakt. Med de framvoksende 
kristne gravferdstradisjonene ble det 
muligens en viss forandring- selv om 
forskjellen på kong Salomo og Jørgen 
Hattemaker også her var betydelig 
og antakelig ble sterkere etter hvert. 
Dåpen gav den enkelte kristne, uan
sett materielle forutsetninger, en rett 
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til kristen begravelse, og den kirkeli
ge organisasjonen kunne og hadde 
etter hvert også en forpliktelse til å 
bidra til en verdig jordeferd. Utvik
lingen av katakombegravingen som 
industri gjorde dessuten begravelse 
enklere og rimeligere, det kom innen 
den økonomiske rekkevidde for flere. 

En annen forandring som også var 
av sosio-kulturellkarakter, var knyt
tet til den dødes ettermæle. I den 
gresk-romerske gravferd sto den av
dødes minne og testamente svært sen
tralt. Den døde skuile bevares i etter
tidens minne, gjennom sin siste vilje, 
sin dødsmaske o.L Gravferden ble 
som helhet regissert med tanke på de 
gjenlevende: Den skulle bekrefte kol
lektivet og underbygge samfunnets 
og statens verdier, så som de tradisjo
nelle dyder og fedrelandskjærlighet. 
Selvfølgelig var dette også tilfelle i 
kristne (og jødiske) gravferder. Men 
søkelyset ser likevel ut til å være 
forskjøvet: mot det som kom etter 
jordelivet, det evige livet, og troen på 
de dødes oppstandelse. Slike forestil
linger fantes også i jødiske og pagane 
miljøer, men tydeligere og sterkere i 
kristne. Dette fokusskiftet kom til ut
trykk også rent fysisk: Mens romeren 
gikk ut av livet kledd i sine gamle 
klær, gikk kristne og jøder den sam
me vei strippet for slikt, og i stedet 
kledd i hvite og rene linklær. Satt på 
spissen: Mens den pagane døde med 
ryggen til døden, døde den kristne 
med ansiktet mot den. ' 

En tredje endring dreide seg om de 
kristnes for hold til den døde kroppen. 
Og her er endringen også tydelig i 
forhold til det jødiske. Mens men
neskekroppen i gresk-romersk og i 
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jødisk sammenheng ble noe truende, 
noe urent og vanhellig, når livet -
sjelen - forlot den, ble den for de 
kristne et sted der det hellige holdt til. 
Den ble et senter for livskrefter, som 
var til stede, "inkarnert", i martyr
kropper og -relikvier. Forestillinge
ne om renhet og urenhet, om hva som 
var guddommelig og hva som var 
jordisk, gjennomgikk en forvand
ling. Bakgrunnen for denne betydeli
ge endringen kan man spekulere mye 
over. Årsakene er sammensatte, men 
det synes nærliggende at endringen 
har sammenheng med forestillingen 
om en guddom som tok bolig blant 
menneskene også fysisk sett, og tan
ken om en legemlig oppstandelse som 
alle skulle få del i (se bl.a. Rubenson 
s. 153f). 

Sammen med den endrede hold
ningen til det kroppslige henger også 
en annen sak, det geografiske: at 
begravelse gikk over fra å foregå 
utenfor bymuren til å foregå inne i 
byen, knyttet til kirkene, og da mar
tyr kirkene. De kristne heltene, mar
tyrene, utviklet seg til å bli sett på 
som idealer. De var de krigsdøde, 
som lik Jesus, den største krigsdøde, 
gikk inn i kampen mot det onde, men 
uten selv å bruke vold> De var idoler 
som det riktignok ikke var et mål at 
alle kristne bokstavelig talt skulle 
etterfølge, men som de likevel kunne 
identifisere seg med i sin hverdag, 
som symboler på lydighet og offer
vilje. Når martyrenes kropper ble 
hentet inn i byene og kirkene, og når 
det ble bygget nye kirker på gravste
dene deres, ble de døde hentet inn fra 
periferien i tilværelsen og plassert 
midt inn i den, synlig for alle og på et 



Lowlus-grauer i San Ca/lista
katakomben. 
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vis som måtte sette sterke spor (se 
bl.a. Davies s. 201-16). 

Det siste viktige endringstrekk 
som jeg vil nevne, er av kultisk art. 
Både gresk-romerske og jødiske 
gravferdsskikker foregikk nokså uav
hengig av den øvrige religiøse kult, 
som egne foreteelser som ikke var 
koblet sammen med gudstjenesteliv, 
ritualer, ofringer og likende. Dette 
framtrer temmelig annerledes i kris
ten sammenheng: Her er gravferds
skikkene integrert i det religiøse liv 
for øvrig, iallfall når man kommer ut 
på 300-tallet. Ja, de er fundert på de 
mest sentrale elementer i den kristne 
tro. Gravferdene foregikk med en 
kultisk person som aktiv deltaker, en 
prest. Den foregikk i tilknytning til et 
kultisk sted, det kultiske sted: en kir
ke. Som del av begravelsen utøvde 
man en kultisk handling, en q.v de 
viktigste: et nattverdmåltid. Det ble 
sunget og lest kultiske tekster. Og det 
budskapet som sto i sentrum, dreide 
seg om en som var stått opp fra de 
døde og om livets seier over døden. 
På en mye mer tydelig måte enn før 
gikk gravferdshendelsen inn i en re
ligiøs og ideologisk helhet, i en reli
gion med en tro som pretenderte å 
dekke og å gjøre krav på alle sider 
ved de troendes liv. 

Hva er det som grunnleggende 
skjer i de endringsprosesser jeg har 
skissert her? Det som skjer, ser -
svært forenklet og tilspisset- ut til å 
være en ideologisk og psykologisk 
grenseforskyvning, som også får so
siale og geografiske utslag: at gren
sen mellom liv og død forskyves. Vi 
ser i de første kristne århundrer de 
dødes inntog i livet og livets inntog i 
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døden. Grensen mellom død og liv 
blir en annen, ja, svekkes. Signaler 
om denne endringen får vi allerede 
hos Paulus - i tessalonikernes og 
korinternes forvirring omkring for
holdet mellom død og oppstandelse. 
Men mer tydelig og varig fremtrer 
det i de gradvise forvandlinger gjen
nom hundreårene: i det sosiale liv, i 
forholdet til det kroppslige, i kulten. 
Det var i gresk-romersk, men også 
i jødisk sammenheng en gjennom
gående linje å holde det urene borte 
fra det rene, det kroppslige borte fra 
det åndelige, døden borte fra livet. I 
den framvoksende kristne tradisjon 
ser det derimot ut til å skje en dypt
gripende forvandling, der forholdet 
mellom det synlige og det usynlige, 
det jordiske og det hellige, liv og død, 
det menneskelige og det guddomme
lige, blir nytt og annerledes. 
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Ad en påstått feiloversettelse fra latin 
REIDAR AsTAs 

I Klassisk forum har det ved flere anledninger vært rettet søkelys mot 
oversettelser fra latin til moderne språk. En finner også omtale av overføring 
fra moderne tekster til latin. Oversettelse fra latin til eldre tiders språkform er 
finner en derimot lite om. I middelalderen foregikk det en omfattende 
virksomhet med oversettelse av latinske verker eller verkdeler til forskjellige 
folkespråk. 

like oversettelser var av sror 
betydning for framveksten av 
en rekke europeiske skrift

språk. Lars Wollin har studert reli
giøse middelaldertekster overs~tt fra 
latin til svensk i middelalderen, og 
har strukturert en metodeteori for 
kvantitativ undersøkelse av overset
telseslitteratur (Wollin 1981-1983). 
Han har også gått inn på oversettelse 
av bibelstoff til svensk (Wollin2001). 
Noen tilsvarende studie over bevart 
norrønt tekstmateriale oversatt fra 
latin foreligger ikke. Mattias Tveita
ne var med sin studie Den lærde stil 
en sjelden fugl. Etter hvert som de 
latinske kildene til mange av de nor
røne oversettelsene er blitt bedre kart
lagt, skulle det imidlertid ligge inte
ressante forskningsoppgaver og ven
te her. 

Innenfor norrøn litteratur finnes 
mye bibelstoff i oversettelse. Kirbys 
verk gir oversikt over sitater av og 
allusjoner til oversatt bibelstoff i det 
omfattende norrøne tekstkorpus. Sær-
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lig rikelig finnes slikt stoff i helgen
sagaer, apostelsagaer og prekener. 
Fra Det nye testamente er betydelige 
deler av evangeliene og Apostelgjer
ningene gjengitt. Stofffra brevlittera
turen og Johannes' åpenbaring er 
langt magrere, og består helst av 
enkeltsitater og korte passasjer. Det 
mest omfattende bibelmaterialet fin
nes imidlertid i den store samlingen 
av gammeltestamentlig "historie"
fortellende stoff som ble gitt ut av 
C. R. Unger i 1862 under den gamle 
betegnelsen Stjorn (Styring). En ny 
utgave av dette er nå under forbere
delse. L Makkabeerbok og store de
ler av 2. Makkabeerbok finnes på 
norrønt i Gydinga saga (Jødenes his
torie), som for få år siden kom i en 
ypperlig kritisk utgave. 

Bibelord ble ofte anvendt som be
vis og belegg, som den siste og av
gjørende autoriteL Det falt lett å bru
ke bibelstoff på denne måten i en tid 
da en ofte siterte etter hukommelsen 
og oversatte til dels nokså fritt. Det 



kunne være både en fristelse og en 
argumentativ nødvendighet å opere
re med tilrettelagte, tendensiøse gjen
givelser av bibelstoff. 

Det aller meste av dette omfatten
de materialet har Vulgatas form av 
bibelteksten som base. Stoffet er ofte 
formidlet via mellomledd som over
satte prekener, og er gjengitt med 
vekslende dyktighet. Ikke sjelden fin
neren forenklinger, forkortelser eller 
misoppfatninger av den oversatte teks
ten. På den annen side kan en støte på 
fin, dyp forståelse for innholdet og 
ypperlig overføring til hjemlig språk
drakt. Enkelte ganger gir håndskrift
materialet fra middelalderen anled
ning til å studere avskrivernes rolle i 
formidlingen. En vil for endel skrift
steders vedkommende kunne følge 
hvordan de har vandret gjennom fle
re ledd, og vi kan stundom se hvordan 
skriverne, villet eller uvillet, har gre
pet inn i tekstoverleveringen. 

I stavkirkeprekenen fra 1100-tallet 
forekommer bibelstedet Gal 3,27, 
oversatt etter Vulgatas "quicumque 
enim 111 Christo baptizati estis 
Christum induistis". Gjengivelsen er 
plassert inn i en tekstsammenheng 
der bibelordet står som belegg for 
anvendelse av en metafor: "Alta ris 
klædi eru helger menn their er skryda 
krist i godum verkum sua sem Pavlus 
mælti. thier aller er skirder erut i 
kri sti. krist skrudd ut thier" (sitert et
ter håndskrifter AM 624 4"). På mo-

derne norsk lyder dette slik:" Alterdu
ken er de hellige mennesker som pry
der Kristus gjennom gode gjerninger, 
slik Paulus sa: alle dere som er døpt i 
Kristus, Kristus pryder dere". I etter
setningen har oversetteren redigert 
teksten slik at objektet kommer først. 
Dermed har han oppnådd en kiasme. 

Dette er den eneste sammenheng 
hvor skriftordet er å finne innenfor 
det bevarte islandsk-norske tekst
korpus fra middelalderen (jf. Kirby 
1976:376). Prekenen er bevart i fire 
versjoner. Ett av disse går under be
tegnelsen Gammelnorsk Homilie
bok, håndskrifter AM 619 4". Tekst
versjonene er utgitt synoptisk i Kols
rud 1952:85-107. 1 I den eldste tekst, 
et islandsk håndskrift fra ca 1150, er 
begynnelsen og slutten av prekenen 
tapt, og til det tapte stoff hører dette 
skriftordet. Kolsrud trakk i sin utgave 
fram en tidligere lite påaktet tekst
versjon av prekenen i det islandske 
håndskrifter AM 624 4" fra ca 1500 
(Ordbog 1989:277 og 457). Etter en 
grundig stemmaanalyse basert på 
sammenligning av avvikende le
semåter i disse parallellversjonene, 
kommer Ivlagerøy til at forelegget 
som dette håndskrifter er skrevet av 
etter, må "ha vori ei etter måten god 
tekst", og at" føre laget har vor i særs 
gamalt" (1985:119). Hereretteraltå 
dømme bevart avskrift av en mer 
opprinnelig tekstvariant enn den som 
finnes i Gammelnorsk homiliebok. 

l) ··1\bgeroy 1985:100 kjenner bare til en eneste melding av Oluf Kolsruds lv!essttskyringm·, 
av i'vlagnus i'vl:ir L:irusson i Skimir 1952:239-243. Helge Fæhn har imidlertid anmeldt 
heftet i Norsk teologisk tidsskrift 54 ( 1953 ):51-55. Det inneholder utenom stavkirkepre
kenen, som kretser om kirkehusets symbolikk, messeforklaringer samt orientering om 
kirkelige ernhetsgrader og liturgiske funksjoner knyttet til disse, oversatt fra latin. 
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Den norrøne bibelteksten ovenfor er 
sitert etter dette håndskriftet ovenfor. 

Johan Fritzner sier i Ordhag bind 
Ill spalte 386b til betydningen "pry
de" av oppslagsordet "skryda", un
der henvisning til den oversettelse av 
bibelordet som finnes i Gammelnorsk 
homiliebok, at "Christum induistis 
synes misforstaaet og uriktigen over
sat". Dette er første gangen meg be
kjent det blir pekt på at vi kan ha for 
oss en feil oversettelse til norrønt mål 
av dette skriftstedet. Fritzner har med 
en betydning til av det norrøne opp
slagsordet, refleksivformen "skry
dast" kan ifølge ham bety "iføre seg 
noget (som en Klædning)". Denne 
verbalformen ville gitt skriftordet en 
tilnærmet riktig gjengivelse av ut
trykksmåten i den greske teksten.2 

I sin kommentar til stedet i Astrid 
Salvesens oversettelse av Gammel
norsk homiliebok hevdet Erik Gun
nes at oversettelsen er feil. Gunnes 
sier videre: "Feiloversettelsen tyder 
på at iallfall dette avsnittet er tenkt 
på norsk, siden bare feil oversettelsen 
kan begrunne bildet med alterdu
ken>>. Han peker på en tekstlig paral
lell med et sted i verket Gemma 
animæ, tillagt Honorius Augustodu
nensis: <<Pallæ etvestes, quibus al tare 
ornatur, suntconfessores etvirgines, 
quorum operibus Christus decora
tur>>3. Hjelde (1990:295-296) støtter 
Gunnes' i at bibelordet er feilaktig 

oversatt, for "bare på den måte kan 
det støtte allegorien. Paulus taler jo 
ikke om å pryde Kristus, men å iføre 
seg Kristus ( Christum induistis)". 

Ettersetningen, der feiloversettel
sen sies å forekomme, svarer til 
"Christon enedysasthe" i den greske 
grunntekst (medium aorist 2. person 
pl.). Det var vanlig å oversette "in
duere" med "skryda" på norrønt, 
således i gjengivelsen av Rom 13,12 
og 13,14, samtLuk 15,22, jfKirby I 
til stedene. Gjennom å velge dette 
verbet som oversettelsesord, i stedet 
for å bruke den tilsvarende form av 
"klæda", "kle", som er brukt bl. a. i 
gjengivelsen av 1 Mos 27,15 (Unger 
165,32), har oversetteren lagt inn en 
tilleggskvalitet. Det norrøne verbet 
må bety å iføre stasklær sømmet av 
kostbart klede. Den norrøne teksten 
sier: "dere har prydet Kristus", eller 
kanskje bedre: "dere har iført Kristus 
skrud". En slik gjengivelse kan ikke 
sies å være feilaktig hverken i forhold 
til de betydningsområder "induere" 
kan dekke eller den grammatiske 
form og sammenheng vi finner i Gal 
3,27, selv om det blir feil i forhold til 
den greske teksten. Etter min oppfat
ning har den norrøne oversetteren 
mestret oversettelsen av den latinske 
teksten meget bra. 

Som Gunnes har pekt på, spiller 
alterdukmetaforikken med i den nor
røne tekstgjengivelsen. Alteret er fra 

2) Endingen -ud er «normal>> i 2 person pluralis indikativ preteritum av verb, med -ut og 
-oth som «alternative» endinger. Sannsynligvis er det avskriveren som har ansvaret for 
at utlydskonsonanten mangler i teksten i gammelnorsk homiliebok. Både den islandske 
homilieboken og det yngre håndskriftet 624 står sammen om å ha verbet i 2 person 
pluraris. 

3) Gunnes (Salvesen 1971:176) harfeilaktig Di stedetfor A i referansen til MPL 172, 587A. 
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oldkirken av bilde på Kristi legeme. 
Alterduken er å betrakte som et stas
klede til å pryde alteret med. Alteret 
representerer Kristus, og de hellige 
personer er representert ved alterdu
ken. Duken uttrykker metaforisk det 
linkledet Kristus ble svøpt i ved grav
leggingen. Den hvite linduken på al
teret som faller ned over begge ender, 
pryder Kristi legeme, og er bilde på 
liksvøpet som dekket ham i graven. 
De hellige kvinner og menn har altså 
ikledt seg Kristus ved å utgjøre hans 
liksvøp. De kledte ham slik gravlin
netet engang dekket den døde frelse
rens legeme. Denne altersymbolik
ken kan ha virket inn på Vulgatas 
gjengivelse av tekststedet. 

Nå er imidlertid ikke den norrøne 
terminologien særlig presis når det 
gjelder benevnelser for kirkelige tek
stiler. Det kan i og for seg tenkes at 
den alterduk som nevnes, var et cor
porale, dvs. en firkantet mindre duk å 
legge under kalk og oblattallerken i 
forbindelse med feiring av evkaris
tien. Da ville det hvite tøystykket, 
når det kom på plass på alteret, være 
et bilde på de hellige personer som 
prydet Kristi nærvær der. Ut fra sam
menhengen holder jeg imidlertid det
te for mindre sannsynlig. 
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Antikken med eget studieprogram 
MATHILDE SKOlE 

I disse reformeringstider ved universitetet er det hyggelig å kunne melde om 
i hvertfall en god nyhet: Universitetene i Oslo og Bergen har fått egne 
bachelor-studier i antikken. 

ed bortfallet av den gamle 
cand.mag-graden og innfø
ringen av de nye bachelor-

gradene har universitetene bestemt 
seg for å organisere sine studier på en 
ny måte. De gamle grunn- og mel
lomfagene faller bort og inn kommer 
mindre emner/kurs med hver sin av
sluttende eksamen. Disse emnene er 
så organisert innenfor forskjellige 
studieprogrammer av tre års varig
het, som skal sørge for at det blir en 
fornuftig sammenheng og utvikling i 
de enkelte studentenes studieløp. Ved 
det humanistiske fakultet i Oslo har 
vi mer disiplinrettede programmer 
som for eksempel historieprogram
met, vi har fått noen store overgripen
de programmer som språk- og littera
turprogrammene, og vi har fått noen 
mer tematisk orienterte programmer 
som Vest-Europa-programmet, mid
delalderprogrammet og antikkpro
grammet. 

I Oslo inngår latin og gresk i tre 
program; litteratur-programmet, språk
programmet og antikkprogrammet. 
Avhengig av studentens interesse kan 
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man altså velge en litterær, språklig 
eller kulturell vinkling på sine stu
dier. Emnene fra gresk og latin vil se 
nokså like ut i alle programmene, 
men støtte-emnene vil variere. Vi er 
imidlertid særlig stolte av antikkpro
grammet, eller studieprogram i 
antikk kultur og klassisk tradisjon 
som det formelt heter, og håper at 
dette virkelig vil kunne støtte opp om 
og styrke antikkfagene. 

Intensjonen bak et antikkvinklet 
studieprogram i Oslo var å kunne 
samle antikkinteresserte studenter og 
lærekrefter som i dag er spredt utover 
på forskjellige fag. En slik tverrfaglig 
samling reflekterer den tverrfaglige 
orienteringen antikkforskningen har 
og alltid har hatt, men som kanskje 
ikke har vært så synlig i det første 
møtet med universitetsfagene. 

I arbeidet med programmet har vi 
særlig hatt to mål i tankene: For det 
første ønsket vi å styrke den antikk
faglige komponenten i fag som i dag 
nødvendigvis ikke har så mye antikk
stoff på pensum. For det andre ønsket 
vi å styrke språkundervisningen på et 



tidlig tidspunkt. Vi har lenge opplevd 
at studenter som har lyst til å skrive 
hovedoppgaver om antikken har bå
de behov og lyst til å lære seg latin 
eller gresk, men finner at det er for 
sent i forhold til studieprogresjon og 
lånekasse. 

Med utgangspunkt i disse premis
sene laget vi et program som består 
av tre deler: 

en fordypningsdel, en programdel 
og en helt fri del. I fordypningsdelen 
kan studentene velge å fordype seg i 
allmenn litteratur, arkeologi, idehis
torie, filosofi, gresk, historie, kunst
historie, kristendom, latin, religions
historie eller teatervitenskap. I pro
gramdelen styrker vi så antikk-kom
ponenten med språkstudier, en egen 
antikkgruppe på innføringsnivå og to 
programemner. 

Den frie delen har vi ikke lov til å 
røre, men her anbefaler vi jo studen
tene å velge flere antikke emner- for 
eksempel det nå helt nye emnet i 
antikk retorikk. 

En viktig del av programmet er et 
tilbud om et opphold ved de norske 
instituttene i Athen og Roma av til 

sammen ett semesters varighet. I 
Athen vil man konsentrere seg om 
den greske gullalderen, mens man i 
Roma vil fokusere på Augusteisk kul
tur. Slik kan studentene ikke bare lese 
seg til kunnskap på lesesalene, men få 
studert antikken in situ. Dette er et 
tilbud som for øvrig gis til antikk
studenter ved alle universitetene, 
men er særlig utarbeidet med tanke 
på antikkprogrammene i Oslo og 
Bergen. 

Et siste element jeg vil nevne i 
denne kjappe presentasjonen av 
antikkprogrammet i Oslo, er pro
grammets vekt på antikkresepsjonen. 
Det er helt bevisst at programmet har 
fått navnet Studieprogram i antikk 
kultur og klassisk tradisjon. Vi har 
sett det som meget viktig at studen
tene også får et forhold til hvordan 
antikken har blitt brukt og tolket 
gjennom tidene. 

Vi har derfor laget et eget emne vi 
har kalt Antikkresepsjon hvor stu
dentene vil se nærmere på noen ek
semplerpå bruk og misbruk av antik
ken, og dermed sette sine egne antikk
kunnskaper i relieff. 

Mer om de antikke studieprogrammene i Oslo og Bergen finner du her: 

http:/www.uio.no/studier/program/antikkl 
http :l l studera. uib. no/? page=tilbud&fagomraade= 7 &studieprogram=BAHF-ANTIK 
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Patroner og klienter . . . . . 
tg) en og tg) en og tg) en 

PER-BJARNERAVNÅ 

A føre fagdebatter krever tid og innsats. Da er det alltid hyggelig når det 
kommer noe konstruktivt ut av debatten. Målet på en god fagdebatt er at 
meningsutvekslingen hjelper de involverte til å videreutvikle sine faglige 
synspunkter slik at alle kommer ut med et syn som gir bedre mening i forhold 
til kildene enn tidligere. I så måte gleder det meg å se at meningsutvekslingen 
mellom Bjørn Qviller og undertegnede fungerer etter oppskriften. 

Det er faktisk svært lite av den 
faglige substansen i Qvillers 
siste innlegg jeg føler meg 

nødt til å erklære med uenig i. Dette 
skyldes både at Qvillers argumenter 
har lært meg et og annet - og at 
Qvillers holdninger nå framstår som 
adskillig mer balanserte og kildenæ
re enn de gjør i boken Romersk poli
tisk kultur og sosiologisk historie. 

For å rekapitulere, så startet denne 
debatten med at jeg anmeldte Qvil
lers bok Romersk politisk kultur og 
sosiologisk historie. (Klassisk Forum 
nr. 2, 2000.) Anmeldelsen var over
veiende positiv, menjegfantgrunn til 
å kritisere at boken konsekvent an
vendte et svært ensidig patron/klient
perspektiv- uten å gjøre leserne opp
merksomme på at dette perspektivet 

har vært utsatt for kritikk. Bokens 
gjennomgående perspektiv illustre
res godt av følgende sitater: 

En politikers makt og prestisje var av
hengig av hvor mange klienter, personlig 
tro, undergivne menn han hadde. Derfor 
er patron/klient-forhold kjernen i den 
romerske politiske kulturen, og ikke en 
utvekst på den. De romerske adelsfami
liae arbeidet alle for å sikre sin familia 
størst mulig klientell. Historien om over
gangen fra bystat og republikk til ver
densrike og monarki er ikke minst en 
historie om de romerske adelsmenns kamp 
om flest mulige klienter. I løpet av det 
første århundret f.Kr. ble likevekten mel
lom adelshusenes klienteller alvorlig for
rykket: En person satt til slutt igjen med 
et superklientell som omfattet hele impe
riet, og kunne samle de fleste beskyttelses
funksjon er på sine hender og overvåke 
adelsmennenes karrierer .1 

1) Bjørn Qviller, Romersk politisk kultur og sosiologisk historie, Oslo: Cappelen Akademisk 
Forlag, 1999, s. 34. 
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Hva var så klientens plikter? Først og 
fremst skulle han i folkeforsamlingen 
stemme på sin patron eller på kandidater 
som patronen støttet. Han skulle stemme 
på lovforslag i samsvar med patronens 
vilje .... 2 

Jeg tror ikke jeg er en spesielt vrang
villig leser når jeg oppfatter dette dit 
hen at alt politisk liv skal ha vært 
styrt av patron/klient-forbindelser, 
og at romerske velgere alltid stemte 
etter anvisninger fra sine patroner. 
Qvillers holdninger til dette spørsmå
let i hans siste innlegg (Klassisk Fo
rum nr. l, 2002) framstår som adskil
lig mer moderate. Her sier han for 
eksempel: 

Det nye trumfkortet fra kritikerne av 
p.k.-modellen er den romerske skikken 
med bruk av bestikkelser ved valg. Det 
skulle ikke være mulig å kjøpe klienters 
lojalitet hvis de var genuine klienter. 
Dette argumentet treffer ikke. Forklar
ingen på fenomenet er meget enkel. En 
patron stilte ikke til valg hvert år. Lover 
begrenset hvor ofte han stilte til valg. Når 
patronen ikke var interessert i utfallet av 
et valg, kunne klientene hans stemme på 
den som betalte best.-1 

Akkurat dette forholdet har vært et 
mye brukt argument mot det ekstre
me patron/klient-perspektivet. Om 
man nå skulle tenke seg at klienter 
alltid stemte på sin patron, så er det 
likevel vanskelig å forestille seg at 
alle potensielle velgere ved et bestemt 
valg var bundet av lojalitet til en 
patron som var involvert i valget. 
Selv om man skulle forestille seg et 
velfungerende system av patron/kli-

2) Ibid., s 38. 

ent-forhold brukt til å dirigere stem
mer, så må det likevel ha vært løs
gjengere i systemet - velgere som 
ikke var bundet av lojalitet til patro
ner og som derfor stemte ut fra andre 
motiver enn personlig lojalitet. 

Så langt er altså Qviller og under
tegnede skjønt enige. Alle romerske 
velgere var ikke bundet av lojalitet til 
sine patroner ved absolutt alle valg 
og avstemninger. Av og til stemte de 
etter andre hensyn. Så er spørsmålet 
- hvilke andre hensyn kunne bevege 
en romersk borger som aktet å benyt
te seg av sin stemmerett? Bjørn Qvil
ler ser ut til å mene at slike fristilte 
velgere alltid og uten noen som helst 
unntak solgte sine stemmer til høyst
bydende- og at denne handelen pas
ser inn under patron/klient-begrepet. 
Selv mener jeg at slike frie velgere 
også kan ha stemt ut fra motiver som 
kan karakteriseres som politiske inte
resser- og at kjøp og salg av stemmer 
ikke bør legges inn under det tradi
sjonelle patron/klient-begrepet. Hva 
kan man så få ut av kildene i denne 
forbindelsen? Gir kildene dekning for 
å mene at alle fristilte romerske vel
gere alltid solgte sine stemmer for 
rede penger? Og gjør kildenes omtale 
av disse fenomenene det naturlig å 
likestille stemmekjøp med patronasje? 
Det nye med Qvillers siste innlegg, er 
at han trekker fram spesifikke kilder 
som støtte for patron/klient-perspek
tivet. Siden disse kildene er så sentra
le for argumentasjonen for tilhenger
ne av patron/klient-perspektivet, kan 

3) Bjørn Qviller, Patroner og klienter nok en gang, Klassisk Forum 1, 2002, s.75. 
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Hva var så klientens plikter? Først og 
fremst skulle han i folkeforsamlingen 
stemme på sin patron eller på kandidater 
som patronen støttet. Han skulle stemme 
på lovforslag i samsvar med patronens 
vilje .... 2 

Jeg tror ikke jeg er en spesielt vrang
villig leser når jeg oppfatter dette dit 
hen at alt politisk liv skal ha vært 
styrt av patronfklient-forbindelser, 
og at romerske velgere alltid stemte 
etter anvisninger fra sine patroner. 
Qvillers holdninger til dette spør små
let i hans siste innlegg (Klassisk Fo
rum nr. l, 2002) framstår som adskil
lig mer moderate. Her sier han for 
eksempel: 

Det nye trumfkortet fra kritikerne av 
p.k.-modellen er den romerske skikken 
med bruk av bestikkelser ved valg. Det 
skulle ikke være mulig å kjøpe klienters 
lojalitet hvis de var genuine klienter. 
Derte argumentet treffer ikke. Forklar
ingen på fenomenet er meget enkel. En 
patron stilte ikke til valg hvert år. Lover 
begrenset hvor ofte han stilte til valg. Når 
patronen ikke var interessert i utfallet av 
et valg, kunne klientene hans stemme på 
den som betalte best.3 

Akkurat dette forholdet har vært et 
mye brukt argument mot det ekstre
me patronfklient-perspektivet. Om 
man nå skulle tenke seg at klienter 
alltid stemte på sin patron, så er det 
likevel vanskelig å forestille seg at 
alle potensielle velgere ved et bestemt 
valg var bundet av lojalitet til en 
patron som var involvert i valget. 
Selv om man skulle forestille seg et 
velfungerende system av patronfkli-

2} Ibid., s 38. 

ent-forhold brukt til å dirigere stem
mer, så må det likevel ha vært løs
gjengere i systemet - velgere som 
ikke var bundet av lojalitet til patro
ner og som derfor stemte ut fra andre 
motiver enn personlig lojalitet. 

Så langt er altså Qviller og under
tegnede skjønt enige. Alle romerske 
velgere var ikke bundet av lojalitet til 
sine patroner ved absolutt alle valg 
og avstemninger. Av og til stemte de 
etter andre hensyn. Så er spørsmålet 
- hvilke andre hensyn kunne bevege 
en romersk borger som aktet å benyt
te seg av sin stemmerett? Bjørn Qvil
ler ser ut til å mene at slike fristilte 
velgere alltid og uten noen som helst 
unntak solgte sine stemmer til høyst
bydende- og at denne handelen pas
ser inn under patronfklient-begrepet. 
Selv mener jeg at slike frie velgere 
også kan ha stemt ut fra motiver som 
kan karakteriseres som politiske inte
resser- og at kjøp og salg av stemmer 
ikke bør legges inn under det tradi
sjonelle patron/klient-begrepet. Hva 
kan man så få ut av kildene i denne 
forbindelsen? Gir kildene dekning for 
å mene at alle fristilte romerske vel
gere alltid solgte sine stemmer for 
rede penger? Og gjør kildenes omtale 
av disse fenomenene det naturlig å 
likestille stemmekjøp med patronasj e? 
Det nye med Qvillers siste innlegg, er 
at han trekker fram spesifikke kilder 
som støtte for patronlklient-perspek
tivet. Siden disse kildene er så sentra
le for argumentasjonen for tilhenger
ne av patronfklient-perspektivet, kan 

3} Bjørn Qviller, Patroner og klienter nok en gang, Klassisk Forum 1, 2002, s.75. 
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det være interessant med en grundig 
diskusjon av hva man faktisk kan få 
ut av disse kildene i forhold til spørs
målet om den rolle klienter og penger 
spilte ved romerske valg. 

Klientenes rolle i valgkampen 
Den første av kildene Qviller anfører 
er Ciceros tale Pro Murena. Denne 
kilden bruker han ikke som argument 
for at klienter ble brukt som velgere 
som sådan, men at klienter ble brukt 
i valgkampen - som ledsagere for 
kandidaten og som arrangører av 
tilstellinger som for eksempel midda
ger hvor hele byen var invitert. Her er 
jeg selvfølgelig helt enig. De ankla
gene Cicero valgte å konsentrere seg 
om i talen dreiet seg ikke om uregel
messigheter i forbindelse med selve 
valget - men om bruk av ulovlige 
metoder i valgkampen forut for val
get. Murena skal ha betalt borgere 
for å møte seg da han kom hjem fra 
provinsen for å starte valgkampen og 
for å ledsage seg i løpet av valgkam
pen. Han skal dessuten ha fordelt 
middagsinvitasjoner og fordelt plas
ser til gladiatorkamper «universos»
det vil i denne sammenhengen etter 
all sannsynlighet bety til personer 
han ikke tidligere har hatt noe per
sonlig forhold til. Ut fra det Cicero 
sier videre, forstår vi at det dreier seg 
om tilstellinger som Lucius Natta har 
brukt for å påvirke equites' centurier, 
samt gladiator-billetter som ble stilt 
til disposisjon av en vestalinne som 
var en «slektning og venn>> av Mu-

4) Pro Plancio 16. 
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rena. Vestalinnens ytelser får vi ikke 
høre mer om, men Nattas middags
arrangementer er lettere å plassere. 
Vi forstår at det må dreie seg om 
bespisninger som har vært åpne for 
alle medlemmer av de aktuelle cen
turiene - uansett om de var å regne 
som Murenas klienter eller ikke. Det
te kan sammenlignes med Frem
skrittspartiets aksjoner ved forrige 
stortingsvalg der de delte ut billig 
bensin til alle som ville ha - uav
hengig av om de var tilhengere av 
partiet eller ikke. Slike aksjoner er 
usmakelige forsøk på å kjøpe seg 
sympati- og dermed stemmer- men 
det gjør ikke velgerne til klienter i 
den forstand. De kan ikke sies å være 
tvunget inn i et assymetrisk venn
skapsforhold der de overtar patro
nens meninger i bytte mot knappe 
ressurser - de er ganske enkelt mer 
eller mindre takknemlige mottakere 
av en gave. Cicero ser ikke ut til å ha 
hatt de helt store illusjoner i så måte. 4 

Cicero prøver da heller ikke å 
påstå at mottakerne av Nattas mid
dager dermed var Murenas trofaste 
og tradisjonelle klienter. I stedet prø
ver han å unnskylde Murena ved å si 
at Natta har handlet for egen regning 
og forsynt sin patron med en tjeneste 
- slik alle gode klienter bør gjøre. 
Natta er Murenas klient, og han hjel
per Murena i forbindelse med et valg 
-ikke ved å stemme på ham, men ved 
å prøve å påvirke andre velgere til å 
stemme på ham. Mottakerne av mid
dagene framstilles ikke som annet 
enn potensielle velgere - nå behørig 



smurt med en bedre middag med de 
beste hilsener fra den håpefulle kan
didat Murena. 

Ciceros argumentasjon er annerle
des når det gjelder menneskemengde
ne som skal ha møtt opp for å hylle 
Murena og eskortere ham rundt. Her 
er det viktig for ham å få overbevist 
juryen om at dette ikke var tilfeldige 
mottakere av penger, men tilhengere 
og klienter som oppførte seg slik gode 
tilhengere og klienter alltid hadde 
gjort - ved å varte opp sin patron 
mens han drev valgkamp. Det er 
viktig å notere seg at det ikke er 
snakk om en flokk mennesker som 
skal ha fulgt Murena til selve avstem
ningen. Cicero viser eksplisitt at den 
ene anklagen dreiet seg om mennes
ker som møtte opp for å hylle Murena 
da han kom tilbake fra provinsen for 
å starte valgkampen, mens sammen
hengen viser at den andre anklagen 
dreiet seg om klienter som fulgte ham 
rundt i løpet av kampanjen. (68 og 
70.) Her er jeg skjønt enig med Qvil
ler. Dette viser - som jeg har sagt 
tidligere - at klienter ble brukt i 
valgkampanjene. Det viser imidler
tid ikke at valgene ble avgjort ved 
hjelp av stemmene til disse samme 
klientene. Om denne indre kjernen av 

klienter som fulgte kandidaten var 
mange eller få har liten betydning.5 

Spørsmålet blir uansett hva som var 
poenget med denne tjenesten som kli
entene forsynte sin patron med. 
Hvorfor var det så om å gjøre for 
Murena å være omgitt av entusias
tiske tilhengere fram mot valget? 

Skikken med å sprade rundt på 
Forum med en klynge klienter på slep 
gir ikke mening hvis det var stemme
ne til disse selvsamme klientene som 
skulle avgjøre valget. Da kunne de jo 
like godt sitte hjemme og slappe av 
fram til valgdagen. Kandidatenes 
anstrengelser for å sikre seg et stort 
og imponerende følge er ubegripe
lige, hvis vi ikke forestiller oss at de 
prøvde å imponere velgere som sto 
fritt til å stemme på den kandidaten 
som imponerte dem mest. Det vil si at 
Murenas trofaste klienter flokket seg 
rundt sin patron for på den måten å 
påvirke veigere som ikke ville la seg 
styre av lojalitet til verken Murena 
eller andre patroner- og som Mure
na eller de andre kandidatene heller 
ikke kunne være sikre på å ha greid å 
kjøpe med rede penger eller andre 
ytelser. Vi kan faktisk betrakte disse 
klientenes oppslutning om sin patron 
som en politisk ytring. Oppførselen 

5) Qviller anfører Ciceros uttalelser i Pro Murena 68 for å vise at tilhengerne som, i følge 
Pro Murena 70, fulgte Murena gjennom valgkampen er mer enn en håndfull. (Klassisk 
Forum, 2002 1, s 7 6.) Her er det viktig å være oppmerksom på to ting. Det ene er at Ciceros 
uttalelser i 68 og 70 dreier seg om to forskjellige ting. I 70 gir han en generell beskrivelse 
av skikken ved valgkamper, mens han i 68 beskriver en spesiell hendelse- nemlig Murenas 
hjemkomst til Roma etter en lang periode i provinsen Asia. Dette var en spesiell 
begivenhet som etter all sannsynlighet vil ha tiltrukket seg langt mer oppmerksomhet enn 
den daglige valgkampen. Det andre er at mengdeangivelsen i 68 ikke er mindre tendensiøs 
enn Ciceros framstilling av klientenes verdi som velgere i 70. Når Cicero i Pro Murena 
68 bruker uttrykket «multitudo», siterer han anklagerne i saken. Disse anklagerne var 
også advokater, og deres framstilling av saken var selvsagt ikke mer nøktern enn Ciceros. 
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signaliserte noe sånt som: «Se som vi 
elsker denne mannen! En mann med 
så mange begeistrede tilhengere må 
være en stor mann- og som romersk 
borger er du selvfølgelig intt:ressert i 
at en slik stor mann skal lede staten. 
Stem på ham!>> Pro Murena viser 
altså ikke at alle velgerne enten stem
te på sin gamle patron, eller solgte sin 
stemme til høystbydende. Tvert imot 
er det trekk ved Ciceros argumenta
sjon her som tyder på at det alltid 
fantes velgere som ingen av kandi
datene kunne stole på- uansett hvor 
mange klientforbindelser de hadde 
aktivert og uansett hvor mange pen
ger de hadde kjøpt stemmer for. Den
ne usikkerheten er det viktig å huske 
på når man skal vurdere den neste av 
kildene Qviller har trukket fram -
nemlig Ciceros tale Pro Plancio om 
valgkamp og korrupsjon. 

Pengenes rolle i valgkamper 
Pro Plancio viser oss uten tvil et 
avansert system for kjøp og salg av 
stemmer. Her er jeg igjen enig med 
Qviller. Anklageren antydet at Plan
cius hadde kjøpt stemmer hos sentra
le triber, men det var vanskelig å 
skaffe beviser- og anklageren hadde 
tydeligvis ingen interesse av å velge 
de tri bene det gjaldt til å sitte i juryen. 
Her har vi å gjøre med et velsmurt 
system for stemmehandel som be
skyttet kjøperen og gjorde det borti
mot umulig å få stilt noen til ansvar. 
Det kan neppe være tvil om at et slikt 
system vil ha påvirket valgene. Men 
-er det formålstjenlig for oss å sette 
likhetstegn mellom organisert salg 
av stemmer og patron/klient-forhold? 
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Romerne selv prøvde å holde disse 
fenomenene adskilt. Det er nettopp 
poenget med Ciceros argumentasjon 
i Pro Plancio 48. Han ber anklageren 
peke ut de mellommennene Plancius 
skal ha brukt for å plassere bestik
kelsene. Til gjengjeld tilbyr Cicero å 
peke ut de støttespillerne som har 
mobilisert velgere for ham ved hjelp 
av tradisjonelle og legale metoder
altså tradisjonelle patron/klient-for
hold og allmenn popularitet. Argu
mentet er at Plancius ikke har kjøpt 
stemmer ved å dele ut rede penger for 
anledningen, han har tvert imot byg
get opp popularitet rundt om i tri bene 
over lang tid ved å gi gaver, stille 
sikkerhet for lån og formidle posisjo
ner av forskjellige slag. Cicero stiller 
altså de tradisjonelle ytelsene fra pat
ron til klient opp som en motsetning 
til stemmekjøp. At Cicero lyver til 
fordel for saken, er opplagt. Som 
objektive lesere lar vi oss lett overbe
vise om at Plancius har kjøpt sine 
stemmer via valgmaskinene - men 
det endrer ikke på at både Cicero og 
tilhørerne har satt et skille mellom 
patron/kliem-forhold og korrupsjon. 

Så langt begrepene- men hva med 
praktisk politikk? Har skillet mellom 
korrupsjon og patron/klient-forhold 
hatt noe å si for hva som faktisk 
skjedde politisk? Vil ikke begge deler 
ha hatt samme resultat - nemlig at 
viljeløse velgere ble dirigert dit det 
passet patronene? Jo- i en viss grad 
må det ha vært slik. Både korrupsjon 
og patron/klient-forhold vil ha over
ført den politiske makten fra velgerne 
til eliten. Det er likevel en vesentlig 
forskjell mellom de to formene for 
elitekontrolL Hvis valgene var styrt 



ved tradisjonelle patron/klient-for
hold vil det avgjørende spørsmålet ha 
vært hvem som hadde størst nedarvet 
prestisje, flest akkumulerte klienter 
og størst politisk kontaktnett. Hvis 
valgene var styrt av korrupsjonsba
serte valgmaskiner, vil det helt enkelt 
ha vært et spørsmål om hvem som 
hadde mest pengeL Dette skillet de
monstreres av Ciceros argumenta
sjon i Pro Plancio 17-18. Laterensis 
stammet fra en nobilis familie. Da 
han tapte valget for en simpel eques 
som Plancius besluttet han å anklage 
ham for å ha kjøpt stemmer via valg
maskinene. Ut fra det Cicero sier får 
vi inntrykk av at anklagen delvis har 
vært grunnlagt på at en eques umulig 
kunne slå ut en nobilis uten å kjøpe 
stemmer. Med andre ord: i en valg
kamp med tradisjonelle og legale 
virkemidler vil en mann av etablert 
slekt ha fordeler- i en valgkamp der 
stemmer kjøpes vil hvem som helst 
med penger kunne vinne. Etter min 
mening er dette interessante nyanser 
som demonstrerer hvorfor det er for
målstjenlig å operere med analytiske 
begreper som gjør det mulig å skille 
mellom patron/klient-forhold og kjøp 
og salg av stemmer. 

Men- når det gjelder spørsmålet 
om hvem som bestemte i romersk 
politikk, så er dette i bunn og grunn 
flisespikkeri. Bjørn Qviller har et 
poeng i så måte at både patron/klient
forhold og korrupsjon vil ha latt vil
jeløse velgere bli styrt av eliten. Om 
det var medlemmer av eliten med 
kontakter eller medlemmer av eliten 
med penger, vil ha hatt begrenset 
praktisk betydning. I mange tilfeller 
vil det uansett ha vært ett og det 

samme. Både patron/klient-forhold 
og korrupsjon er politiske faktorer 
som bidrar til å gjøre velgernes even
tuelle politiske holdninger irrelevan
te. Det virkelig interessante spørsmå
let her blir dermed om disse elitekon
trollerte faktorene har vært eneråden
de i det politiske liv- eller om poli
tikk i den romerske republikk også 
har vært påvirket av andre forhold. 
Var alle romerske velgere alltid styrt 
av patroner eller kjøpt opp av valg
kampmaskiner? Var man sikret 
valgseier bare man hadde penger 
nok? Dette spørsmålet får vi ikke svar 
på ved å studere taler til forsvar for 
politikere anklaget for korrupsjon. 
Disse talene viser oss enkelttilfeller 
der kandidater som kjøpte stemmer 
vant valgene, men det betyr ikke at 
alle som kjøpte stemmer vant. Tilfel
ler der kandidater kjøpte stemmer 
uten å nå opp i valget, vil vanligvis 
ikke vises i kildene - fordi ingen 
hadde interesse av å rettsforfølge en 
taper som attpåtil hadde kastet bort 
penger på sitt eget nederlag. 

Politikk, penger og klienter 
Hvis vi skal få vurdert hvor stor 
betydning kjøp av stemmer hadde i 
forhold til andre faktorer, må vi se på 
et tilfelle der stemmekjøp har vært 
inne i bildet sammen med andre for
hold. Et tilfelle som egner seg godt for 
en slik undersøkelse er konsul valget i 
år 60 f.kr. Til dette valget stilte det tre 
kandidater- Julius Caesar, Marcus 
Bi bul us og Lucius Lucceius. Alle tre 
bestakk velgere i stor stil, men tilfel
let er spesielt interessant fordi Ca es ar 
og Lucceius ifølge Suetonius inngikk 
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et valgsamarbeid basert på utveks
ling av ressurser. Caesar hadde gra
tia, men trengte penger- mens Luc
ceius var rik, men manglet gratia. 
Lucceius skulle stille midler til dispo
sisjon, mens Caesar skulle la sin gra
tia stråle over på Lucceius' kandida
tur.6 Som så ofte ellers stakk Caesar 
av med kaka, uten at han kunne 
beskyldes for direkte lureri. Caesar 
og Bibulus ble valgt- mens Lucceius 
satt igjen med regningen. 

Caesar og Lucceius samarbeidet 
altså om bestikkelser finansiert fra 
Lucceius' kasse, men Caesar endte 
opp med flere stemmer enn Lucceius. 
En ting vi umiddelbart kan si ut fra 
dette, er at penger i seg selv ikke var 
nok. Man kunne ikke bare <<bestille et 
flertall hos en patron på hjørnet" slik 
Qviller ser ut til å mene_? Hvis det 
hadde vært tilfellet, kunne jo Luccei
us bare ha tati med seg en sekk med 
penger og ruslet ned til «patronen på 
hjørnet>> for å kjøpe konsulatet sitt i 
stedet for å samarbeide med Caesar. 
Selve det faktum at en velbeslått kan
didat som Lucceius så seg nødt til å 
samarbeide med andre, tyder på at 
han ikke har stolt på bestikkelsene 
som den utslagsgivende faktoren. 
Resultatet av valget viser at han had
de rett. Kildene sier ikke hvordan 
Caesar og Lucceius fordelte bestik
kelsesmidlene seg imellom, men det 
må være naturlig å forestille seg at de 
investerte pengene på en måte som 
skulle komme dem begge til gode i 

6) Sue.Iul.19. 

like stor grad. Caesar kunne være 
ekstremt dårlig kamerat når han så 
seg tjent med det, men vil han ha vært 
tjent med å lure Lucceius i et slikt 
tilfelle som dette? Kan han ha vært 
frekk nok til å hviske agentene i øret 
at pengene han hadde med fra Luccei
us bare skulle brukes til å kjøpe stem
mer til Caesar selv? Neppe. Caesar 
vil ha vært like interessert i at Luccei
us skulle bli valgt som Lucceius selv. 
På den måten kunne han nemlig ha 
holdt erkefienden Bibulus unna em
betet. Vi må altså gå ut fra at når 
Caesar og Lucceius samarbeidet om 
bestikkelser, så kjøpte de omtrent like 
mange stemmer til begge. Vi må også 
kunne gå ut fra at den faktoren som 
ga Caesar flere stemmer enn Luccei us 
bare delvis var under Caesars kon
troll. Når den ene av dem ble valgt 
mens den andre falt utenfor, må det 
bety at andre faktorer enn bestikkel
ser og føyelige klienter også spilte inn. 

Ifølge Suetonius var samarbeidet 
mellom Caesar og Lucceius basert på 
at Lucceius hadde lite gratia, men 
mye penger - mens Caesar da må ha 
hatt mye gratia og lite penger. Gratia 
oversettes gjerne med innflytelse. Det 
kan være snakk om både innflytelse 
basert på nettverker av patron/klient
forhold, eller generell popularitet 
basert på tjenester til videre grupper 
i befolkningen. Ingen ting tyder på at 
Caesar arbeidet spesielt for å bygge 
opp store grupper av klienter i perio
den fram mot dette konsul valget. 8 

7) Qviller, B. (2002). «Patroner og klienter nok en gang.» Klassisk Forum (1): 74-81. 
8) Ravnå, P.-B. (1999). Makt og innflytelse i Den romerske republikk på Julius Caesars tid. 

(Avhandling, Universitetet i Bergen): 297. 
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Tvert imot gjorde han sitt beste for 
å legge seg ut med nettopp de kretsene 
i senatet som vil ha hatt best tilgang 
til tradisjonelle klient-ressurser. Det
te ser ut til å ha vært en bevisst 
strategi fra Caesars side. Han risiker
te gode kontakter blant optimatene til 
fordel for en politisk taktikk som tok 
sikte på å bygge opp generell popula
ritet.9 Denne generelle popularite
ten- i tillegg til tl i ttig bruk av bestik
keiser - sikret ham de foreskrevne 
embetene på rekke og rad. I år 60 
hadde han i tillegg bak seg suksess
rike militære kampanjer i Spania, 
noe som- slik Cicero uttrykker det
ga ham «god vind i seilene» .10 Det er 
her forskjellen mellom Caesar og 
Lucceius ligger. De kunne kjøpe seg 
like mange stemmer fra valgma
skinene, men Caesar var mer po
pulær enn Lucceius- han tiltrakk seg 
flere frivillige stemmer enn sin sam
arbeidspartner. Stemmene Caesar og 
Lucceius kjøpte, har ganske sikkert 
hatt stor betydning- men til syvende 
og sist var de ikke den utslagsgivende 
faktoren. Valget bød på overraskel
ser fordi det fremdeles fantes velgere 
som avga stemme uavhengig av 
valgmaskinene. 

Etter min mening viser konsul val
get i år 60 f.kr. at flere forskjellige 
faktorer spilte inn og gjorde valg i 
den romerske republikk langt mer 
uforutsigelige enn de ville ha vært 

hvis patron/klient-forhold og penger 
var enerådende. Alle tre kandidatene 
brukte store summer på bestikkelser. 
Det ville de ikke ha gjort, hvis dette 
ikke var en faktor med reell be
tydning. Bestikkelser var imidlertid 
ikke nok. Caesar og Lucceius operer
te med et felles budsjett for bestikkel
ser - men Caesar vant og Lucceius 
tapte. Forklaringen er den populari
teten Caesar hadde opparbeidet seg 
gjennom mange år som høyprofilert 
popularis. Samtidig må vi ikke glem
me at Marcus Bibulus også ble valgt. 
Bibulus skal, ifølge Suetonius, ha 
brukt like store summer på bestikkel
ser som Caesar og Lucceius. Suetoni
us kan umulig ha hatt tilgang til 
opplysninger om størrelsen på belø
pene, så akkurat dette må vi ta med 
en klype salt. Med den massive opp
slutningen han hadde blant den etab
lerte eliten i senatet, er det likevel 
ingen grunn til å tro at han hadde råd 
til mindre bestikkelser enn de to and
re. Dermed er det sannsynlig at alle 
de tre kandidatene hadde omtrent 
like gode muligheter til å kjøpe stem
mer. Lucceius hadde lite å støtte seg 
på utover akkurat pengene- og tapte. 
Caesar hadde en lang historie som 
popularis - men hva hadde Bibulus 
som gav ham de ekstra stemmene 
som skulle til for å slå Lucceius?11 

Bibulus var så visst ingen popularis, 
og ut fra det kildene kan fortelle om 

9) Taylor, L. R. (1942). «Caesar and the Roman Nobility.» TAPhA 73: 1-24. 
10) Cic.Att-2.1. 
11) Lily Ross Taylor mener Bibulus også kan ha fått flere stemmer enn Caesar. Se Taylor, 

L R. (1968). «The Dating of Major Legislation and Elections in Caesar's first 
consulship.» Historia 17: 173-193. 
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ham er det ingen ting som tyder på at 
han gjorde noe spesielt for å bygge 
opp generell popularitet. Forklarin
gen på at han kunne slå Lucceius, må 
ligge i den solide støtten han hadde 
blant optimatene i senatseliten. Her 
kan det tenkes at tradisjonelle patron/ 
klient-relasjoner har spilt en rolle. 
Dermed kan vi stille opp de tre kan
didatene som representanter for for
skjellige faktorer som alle var viktige 
i romersk politikk. Lucceius satset på 
penger, Caesar satset på penger og 
generell popularitet mens Bibulus 
satset på penger og støtte fra innfly
telsesrike patroner. Når Caesar og 
Bibulus kom best ut av det hele, må 
det bety at penger var viktige- men at 
generell popularitet og patron/klient
relasjoner var utslagsgivende. Den 
videre historien om forholdet mellom 
Caesar og Bibulus viser at Caesar 
gjorde rett i å satse på generell popu
laritet framfor å dyrke forbindelsene 
til patronene i senatseliten- men det 
blir en annen historie. 

Alle disse tre faktorene- penger til 
bestikkelser, patron/klient-forhold til 
bruk i valgkampen og generell popu
laritet for å påvirke velgere som ver
ken lot seg kommandere eller kjøpe
er nødvendige for å gi et utfyllende 
bilde av politisk liv i Den romerske 
republikk. Hvis man klamrer seg til 
det ekstreme pa tron/klient-p erspekti
vet, vil man kunne forklare hvorfor 
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Bibulus ble konsul i år 59- mens for 
eksempel Caesars karriere vil være 
vanskeligere å gjøre rede for. Med 
fare for å gjenta meg selv vil jeg enda 
en gang understreke at jeg ikke er ute 
etter å utradere patron/klient-relasjo
nene fra romersk historie. Kildene 
viser at klienter var en viktig del av 
politikernes valgkampanjer. Bestik
kelser har uten tvil også vært en 
sentral faktor i mange tilfeller. Like
vel kommer vi ikke utenom at mer 
uforutsigbare forhold som generell 
popularitet og politisk profil faktisk 
også har spilt en rolle. For å få en 
nyansert forståelse av romersk poli
tikk er det viktig å operere med per
spektiver som får slike forhold fram i 
lyset, i stedet for å tviholde på utda
terte modeller som forstørrer patron/ 
klient-relasjonenes betydning og sper
rer for andre muligheter. 

Bortsett fra den grundigere gjen
nomgangen av Pro Niurena og Pro 
Plancio, har verken dette innlegget 
eller Qvillers siste innlegg bidratt med 
mye nytt i forhold til den opprinnelige 
diskusjonen. Det tar jeg som tegn på 
at vi har drevet debatten langt nok. 
Hvis ikke andre debattanter slutter 
seg til, ender vi opp med flisespikkeri 
og gjentagelser. Derfor vil jeg gjerne 
sette strek her for mitt vedkommende. 
Takk til Bjørn Qviller for en interes
sant meningsutveksling og takk til 
Klassisk Forum for spalteplass. 
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Bokanmeldelser 

Augustin. De civitate dei. Gudsstaten eller Guds by. Innledning, utvalg og 
oversettelse ved Reidar Aasgaard. Oslo 2002 (Pax forlag AlS). 

ugustin, biskop av Hippo 
(død 430), er hovedaktør i 

tformingen av vestkirkens 
Gudsbegrep og menneskesyn. Kris
tendommen ble omskapt fra jødisk 
sekt til keiserlig statsreligion av lær
de munkebiskoper i Alexandria, Kap
padokia og Nord-Afrika. Basert på 
gresk-romersk kultur ble treenghets
lære og kristologi formulert på eku
meniske konsiler i Midt-Østen: Ni
kaea (325), Konstantinopel (381), 
Efesos (431) og Khalkedon (451). 
Gjennom middelalderens vestlige 
enhetskultur og nytidens storstilte 
kolonisering av Amerika og Afrika 
ble senantikkens seirende storkirke 
forvandlet til europeisk verdensreli
g!On. 

Augustins konversjon fra dualis
tisk manikeisme til spiritiualisert ny
platonisme er beskrevet i Confessio
nes (397-401), som finnes i flere nor
ske oversettelser. Hans teologiske 
hovedskrifter om Guds skaperverk, 
De Genesi ad litteram (401-414) og 
om den treenige Gud, De Trinitate 
(399-419) foreligger ikke på norsk. 
Disse temaer behandles også i De 
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civitate Dei (413-427), men er delvis 
utelatt i Reidar Aasgaards tekstutvalg. 
Dermed fremtrer Augustin i sin mer 
sekundære rolle som historiefilosof, 
samtidig som tekstene klart viser hans 
tidsbestemte innsats i kristendommens 
inkulturasjonsprosess. Aasgaards inn
ledning er grei og oversiktlig, men 
spørsmålet om Augustins kilder for 
kampen mellom Gudsriket og denne 
verden, civitas terrena, utdypes ikke. 
Bibliografien mangler henvisning til 
den banebrytende studie av Johannes 
van Oort: Jerusalem and Babylon. a 
Study into Augustine's City of God 
and the Sources of his Doctrine of the 
two Cities, Leiden 1991. Her legger 
van Oort vekt på at perseren Mani 
(216-277) opptrer i jødisk-kristen 
sammenheng og viser at afrikansk 
kristendom var påvirket av sen jødisk 
eskatologi. Med rette hevder Aas
gaard at Guds by, i betydningen fel
lesskap av trofaste engler og rettle
vende mennesker, er et mer presisit 
uttrykk enn Gudsstat, fordi den frelses
historiske antagonisme ikke begren
ses til stor kirken og Romerriket, men 
infiltrerer alle samfunn. Hele menn es-
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keslekten stammer fra Adam, som 
ved urfarens syndefall knyttes til den 
kosmiske kamp mellom falne demo
ner og gode englec 

Augustins verk om Guds by vil gi 
en apologetisk forklaring på det kro
nologiske sammenfall av kristen
dommens fremgang og Romerrikets 
undergang, demonstrert ved vestgo
ter-kongen Alariks plyndring av 
Roma (410). Forkjempere for ro
mersk religio hevdet at det dreiet seg 
om årsak og virkning. Konstantins 
såkalte omvendelse var politisk mo
tivert, han satset på kristendommen 
som stats bærende faktor. Noen histo
rikere mener at keiserens storstilte 
kirkebyggeri forårsaket økonomisk 
ruin. Kristendommens overgang fra 
forfulgt til tolerert status ( 311/312) 
endte med kirkelig statsmonopol un
der Theodosius I (391/392). De kris
tologiske stridigheter førte til at en 
stor del av kristenheten ble utelukket 
fra stor kirken, som arianere eller nes
torianere (de la vekt på Kristi mann
dom), og som monofysitter (de la vekt 
på Kristi guddom). Islams raske frem
rykning i Midt-Østen og Nord-Afrika 
fra 600-tallet kan forklares med at 
disse utgrupper da oppnådde trosfri
het mot å betale ekstra skatt. 

Augustins teologiske hovedpro
blem var konstant: unde malum, 
hvorfra kommer det onde? Manis 
kosmiske kamp mellom Guds godhet 
og anti-Gudens ondskap var Augus
tins første løsning. Fra 19 til 29 års 
alder var han manikeisk au dit or, dvs. 
medlem av lavere grad uten obligato
risk sølibat. Som syttenåring hadde 
Augustin engasjert en ung pike fra 
underklassen til kombinert elskerin-
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ne og hushjelp. Dette uforpliktende 
arrangement var vanlig for mindre 
bemidlede studenter, og må ikke for
veksles med legalt konkubinat, slik 
det ofte gjøres i oppbyggelig Augus
tin-litteratur (og av Aasgaard s. 12). 
Derfor kunne Augustins geskjeftige 
mor returnere kvinnen til Afrika efter 
15 års tjeneste. For å fremme grom
guttens karriere hadde Monica skaf
fet ham en rik barne brud ( Confessio
nesVI,15,25). 

Som monoteistisk nyplatoniker 
kan Augustin ikke lenger plassere 
ondskapens årsak på det guddomme
lige plan, derfor forskyver hans theo
dice den kosmiske konflikt til et lave
re eksistensnivå, nemlig kamp mel
lom onde demoner og gode engler. 
Menneskehetens historie, fra skapel
se og syndefall til frelse og oppstan
delse realiseres i denne sam..menheng. 
De civitate Dei beskriver derfor Guds 
frelsesverk som et forløp i tiden, hvor 
Guds Sønns inkarnasjon er begiven
hetenes sentrum. Skaperverket skal 
gjenopprettes og menneskehetens 
udødelige salighet er Guds formåL I 
motsetning til Origenes (død ca. 
254 ), som tror på en universell gjen
løsning, apokatastasis, lar Augustin 
de falne engler forbli i det ytterste 
mørke. Polemikken mot den like in
telligente biskop Julian av Eclanum 
( 421-430) tvinger Augustin til å opp
friske sin manikeiske divinisering av 
det onde. Han understreker men
neskehetens syndeskyld ved å la den 
ene SkaperGud forutbestemme en 
stor del til fortapelse, massa damna
tionis. Augustins intensjon er Kristo
sentrisk, han tror at Kristi nåde taper 
suverenitet hvis Guds frelse er altom-



fattende. Samtidig blir hans teologi 
ytterligere mannsvridd ved å forsky
ve det ondes årsak fra englenes synde
fall til Adam. Augustins arvesynds
lære forklarer at menneskehetens kol
lektive skyld overføres til efterslekten 
via farens sæd, som bare i den Gud
gitte idealtilstand kan fremkomme 
uten orgasme. Kirkefaderens detal
jCrte hypoteser om lystfri forplant
ning i paradis ( 14, 15-27) er utelatt i 
Aasgaa rds oversette l se. 

Augustins hovedinnsats i kristen
dommens idehistorie er å avvikle de 
greske kirkefedres platoniserte spalt
ning av skaperverket. l'vled forelegg 
hos Philon og tidlig kristen eksegese 
tolker Gregor av Nys sa (død ca. 395) 
I !v[os., kap. l som uttrykk for Guds 
primært åndelige skapelse; mens 
kap.2 innfører sekundær kroppslig
het. Følgelig oppfatter østkirken det 
toskapte menneske (anthropos) som 
hybrid av englelik, udødelig sjel og 
dyrisk, dødelig kropp. Derimot in
sisterer ex-manikeeren Augustin på 
Guds enhetlige skaperakt, slik men
neskets immaterielt udødelige sjel og 
kjønnet dødelige kropp skapes sam
tidig. Efter en god del eksegetisk trial 
and crror utarbeider Augustin denne 
fortolkning i De Genesi ad litteram, 
som ble standardverk for teologisk 
antropologi i vestlig middelalder. 
Augustins beskrivelse av de utvalgtes 
salige udødelighet i Guds fullendte by 
fremfører derfor hans revolusjone-

rende tese at kvinner skal gjenoppstå 
som kvinnemennesker, fordi kvinne
kroppen er skapt av Gud (22,17, s. 
312-313). For Augustins "feminis
tiske" eksegese skulle kvinner enten 
bli mannliggjort ved frelsesgitt in
korporasjon i den perfekte mann, 
Kristus (Kol. 3,10-11; Ef. 4, 13; Ev. 
Thom. 114 ), eller gjenoppstå i den 
primære skapelses åndelige kjønns
løshet. 
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Såvidt jeg kan bedømme er Aas
gaards tekstoversettelse helt utmer
ket, men han har en pussig heterosek
suell forfalskning (12,6, s. 133). Au
gustins fristelsesscenario frembyr u
spesifisert sex appeal: det dreier seg 
ikke om en vakker kvinnekropp, men 
om unius corporis pulchritudo. Fra 
Confessiones og Soliloquia (I,10.17) 
vet vi at Augustins Gudskjærlighet 
krevet hans flukt fra kvinners rivali
serende tiltrekning, men som kjent 
var antikk sexologi noe mer variert, 
jfr. Platons Symposion. 

Aasgaards utvalg viser Augustins 
behandling av sin tids klassiske teks
ter. Resymeer av ikke oversatt stoff 
klargjør verkets innhold og tekstur
valget har et grundig noteapparat, 
med vekt på bibelreferanser. Boken 
bidrar til nødvendig forståelse av at 
tradisjonell kristen doktrine og sym
bolikk ble utformet som gresk-ro
mersk inkulturasjon i senantikken. 

Kari Elisabeth Børresen 
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Josefus, Den jødiske krig. Oversatt fra gresk av Bente Lassen. Oslo 2002, 
H. Aschehougs forlag (Thorleif Dahls kulturbibliotek), ISBN 82-03-18215-1. 
Med personregister och kartor omfattar boken 504 s. 

Vi har for det mesta ant om 
biografiska upplysningar om 
antika forfattare. Att Home

ros skulle ha var it blind och hållit til! 
på C hi os ar en ren konstruktion. Sto
ra delar av Thukydides' levnad lig
ger också helt i marker for oss, utom 
de få gånger då han talar om sig sjalv 
i sitt verk. Helt annat ar forhållandet 
nar vi ger oss i kast med forfattaren 
till Den jødiske krig, det verk Bente 
Lassen har oversatt på ett så kompe
tent och levande satt. Flavius Josefus 
var under sin livstid en så omstridd 
person, att han i sina skrifter ofta 
kom in på sin person och det in te bara 
i polemiska partier. Han forfattade 
också en sjalvbiografi, dar han bland 
annat forsvarade sig mot sina lands
mans anklagelser for att han gått 
over til! den romerska si dan under det 
sto ra judiska upproret 66-70. I denna 
Vita, Levnadsteckning, ger han ock
så en mangd personliga upplysningar 
om sig sjalv. Han talar med stolthet 
om sitt stamtrad, om sina akten
skapsforhållanden, om sin uppfost
ran och om andra personliga forhål
landen, som vi for andra fi:irfattares 
vidkommande inte har en aning om. 
Han harstammade på modemet til! 
och med från den hasmoneiska atten, 
som spelat en så viktig roll i den 
judiska tempelstaiens historia efter 
upproret mot det Seleukidiska riket 
180. Vidare var han farise, nå got som 
egentligen stod i strid med hans an
knytning gen om sin fader til! en for-
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niim oversteprastsfamilj i Jerusalem. 
Vidare hade han under tre år till
bringat tiden med studier hos de aske
tiska essenerna ute i oknen. Darfor 
visste han vad han talade om också 
nar han skrev om judarnas religion 
och aldre historia, frånsett att han 
bevittnat och deltagit i det stora ju
diska upproret, som utgjort en all var
lig utmaning mot den romerska stats
makten och in te varit latt att slå ned. 

Josefus kom således från ledande 
j u diska kretsar i den romerska vasall
staten ]udaea men hade redan fore 
upproret upparbetat goda kontakter 
med den kejserliga familjen i Neros 
Rom. Niir upproret brot ut 66 blev 
J osefus led are for de upproriska styr
korna i Gallileen och del tog till slut i 
forsvaret av fastningen Iopata. Under 
något oklara forhållanden lyckades 
han klara livhanken sedan romarna 
erovrat denna plats. Han kom enligt 
egen mening att stå den blivande 
kejsaren Vespasianus relativt nara 
efter att ha berattat att han fått ett 
omen, ett fi:irebud, om att denne skul
le bli kejsare. Efter Neros di:id 67 
kunde denna profetia anvandas i 
kampen om makten under fyrkejsar
året, något som ledde tillatt Josefus 
blev befriad från sin fångenskap och 
slutade att vara romersk krigsfånge. 
Genom sina forbindelser med kejsar
makten hamna de han dock snart i en 
besviirlig mellanstiillning mellan ro
marna och upprorsmannen i Jerusa
lem. Under beliigringen av staden 



upptradde han ibland som tolk for 
Titus, Vespasianus' son, som overta
gir den militara ledningen for kriget i 
Judeen. Under beliigringen av staden 
forsokte han enligt Den jødiske krig 
V. 9.3 overtala sina lands man innan
for murarna att kapitulera. Hans 
hemska budskap till de belagrade, 
som var i hand erna på ytterst ra dika
la judar, var att Gud lamnat staden 
och i staller gått over til! romarna. 
Jose fus 'vandring run t de respektingi
vande murarna med detta budskap 
på tungan var en slags evocatio, en 
rituell utlockning av gudarna. Detta 
var något som tidigare ingått i ro
marnas ideologiska krigforing mot 
belagrade stader, som i Veii år 396 
eller Karthago år 146. Stadens hu
vudgud blev i en sådan ceremoni 
erbjuden att flytta over til! ett nytt 
tempel i Rom, vilket innebar att de 
stackars belagrade blev utan allt gu
domligt stod. Josefus' proklamatio
ner utanfor Jerusalems murar ingick 
troligen inte i en sådan gammaldags 
rit. Snarast kande han sig som en av 
Gamla Testamentets profeter, som en 
ny Jeremias, i och med att han varna
de sina landsman for att utmana en 
alltfor overlagsen fiende. Dessutom 
havdade han att de upproriska judar
na under krigshandlingarna ha de for
summat tempelkulten och darfor re
dan hade brutit med sin Gud. Det 
allvarliga i situationen var namligen 
att detta uppror mot romerna var 
forenat med ett inbordeskrig. Nar 
laget var som mest komplicerat, stred 
sålunda tre o lika judiska grupper mot 
varandra på ett ofta bestialiskt satt. 
Detta var något som givetvis bara 
var till fordel for de romerska styr-
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korna utanfor sta dens murar. Josefus 
kan de stort medlidande med det enk
la folket i Jerusalem men han endast 
har negativa saker att saga om deras 
enligt hans mening fanatiska ledare, 
som in te kunde kompromissa. 

Många judar såg på Josefus som 
en quisling som svikit sitt land och 
valt att alltfor kompromisslost stalla 
sig på ockupationsmaktens sida. For 
att ge den ratta bakgrunden til! sitt 
handlande både fore och under u pp
roret 66 - 70 skrev han ca tio år 
senare Bellum Iudaicum, "Den jødis
ke krig", i fem bocker. Sjalv ville 
Josefus uppfatta sig som en formedla
re mellan det judiska och det ro mers
ka både på det religiosa och kulturel
la planet. For att orientera romarna 
om judarnas aldre historia från ska
pelsen fram till upproret 66 skrev han 
senare, också på gre kis ka, Antiquita
tes Iudaicae, ett omfattande verk på 
tjugo bocker. I en småskrift, Mot 
Apion, polemiserar han mot de van
forestallningar som greker hade om 
judarna och deras religion. Josefus 
var således utsatt for korseld från 
flera håll, både från judar och antise
mistiska kretsar i den romersk-gre
kiska varlden. I motsats till Filon, 
som generationen fore honom forsok
te vara en formedlare mellan grekisk 
filosofi och judisk religion, anslot 
Josefus sig klart til! den antika histo
riografiska traditionen. Med herodo
teisk bredd och thukydideisk skarpa 
ville han visa vad som låg bakom 
detta in te bar a for honom u tan i allra 
hogsta grad också for judarna syn
nerligen olycksaliga uppror. 

Sjal va de forsta, pomposa raderna 
i borjan av Den jødiske krig (!.1.1) 
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visar att Josefus hamtat sin inspira
tion frånThukydides: "Jødenes krig 
mot romerne var den største av alle 
kriger ikke bare i vår egen tid, men så 
langt vi har kunnet bringe i erfaring 
også av alle kriger som noen gang 
har vært utkjempet mellom byer eller 
folk". Från Herodotos har han over
tagit sitt intresse for markliga och 
anmarkningsvarda saker, både från 
vaxtvarden ocb från geografin. I VII. 
6.3 talar han med intresse om en 
marklig planta och en underbar 
brunn i det judiska fortet Makhairus. 
Helt unik ar hans skildring i verkets 
sista bok (VII.5 .4-6) av hur de ro mers
ka triumftågen såg ut. Hans ekfraser, 
skildringar av byggnadsverk, som av 
Jerusalems tempel (V.5.1-7) innan 
det drabbats av forodelsens styggel
se, utgor också viktiga inslag i fram
stallningen. Liksom både Herodotos 
och Thukydides har också Josefus 
arbetat in talen på ett levande satt i 
texten. Genom dem får lasaren/åho
rarna klart for sig vilka bevekelse
grunder och motiv de upptradande 
hade for sina åtgarder. Slutligen an
knyter också J osefus til! den mer tea
traliska berattarstil som historiker 
från 300-talet och framåt anvande i 
sina verk. Man blir latt upprord over 
krigets elande och fasa nar man laser 
om situationen iJ erusalem under den 
långa belagring, som avslutades med 
en också for romarna påfrestande 
erovring av staden. 

Någon kanslosam berattare ar 
han dock in te alltid. Att många judis
ka krigsfångar slutade sina dagar på 
romerska amfiteatrar, i gladiator
kamp mot varandra eller i strid mot 
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vilda djur, ansåg han tydligen (VII. 
3.1) vara nå got som tillhorde det 
romerska krigets ofrånkomliga kon
sekvenser. Tendensen i verket ar 
klart proromerskt, aven om Josefus 
in te forsoker do! ja att overgrep p från 
romerska ambetsman och soldater 
under en langre period vackt judar
nas hat och darigenom framkallat 
detta blodiga uppror. Han har också 
sina hjaltar, och det ar absolut inte 
den hårda karna av judar, som vag
rade att kapitulera for den romerska 
overmakten. Upprorsledare som Si
mon och Johannes framstalles som 
brutala rovarhovdingaL Daremot ar 
Titus skildrad medmånga manskliga 
drag. Denne blivande kejsares mild
het och humanitet betonas gång på 
gång. Det ur judisk synpunkt mest 
stotande elementetiJosefus' historie
syn var att hanhavdade att deras Gud 
stallt sig på romarnas sida, for annars 
skulle dessa inte ha haft så stora 
framgångaL I sådana partier ser Jo
sefus ut att forfalla till en billig fram
gångsteologi. For den senare kristna 
historieskrivningen uppfattades dar
emot detta drag i J osefus' tolkning av 
upproret som något positivt. Guds 
dom over judarna kom att ingå i den 
tyvarr antisemitiska polemik som 
bidrog till att visa att kristendomen 
bade overtagit den formånsstallning 
som Gud forst skankt det gamla for
bundets folk. IEusebius' kyrkohisto
ria ingår sålunda !angre partier från 
Josefus' arbeten. I svenska psalm
bocker från 1700-talet kunde man 
fortfarande las a en forkortad version 
av Josefus' skildring av Jerusalems 
j ammerliga forstorelse. Egentligen 



blev delar av Josefus' verk på det 
sattet svensk folklasning (ill.) i upp
byggligt syfte. Psalmboken var ju en 
bok som vanligt folk lattast hade 
ti llgång til!. 

I 1695 års svenska psalmbok, tryckt i 
Stockholm 1783, ingår denna illustra
tion til! avsnittet: "Historia. Om Jerusa
lems jiimmerliga forstoring, kårteligen 
forfattad." Detta referat går til/baka ti/l 
Josefus' beriittelse i den sjiitte delen av 
Den jødiske krig. På sticket ser man hur 
fiiltherrren, kejsarsonen Titus, bevittnar 
hur romarna rest stormstegar mot mu
rarna, som också angripes av ho ga beldg
ringstorn. De anstormande soldaterna 
dr ordnade i en så ka/lad testudo, skold
paddsformation, diir de skyddar sig och 
de andra med sina hoga skoldar. 
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Josefus var således en omstridd 
forfattare under antiken, men det har 
han fortsatt att vara också i modem 
forskning, dar uppfattningama om 
hans trovardighet ar de lade. Allmant 
betraktas hans Den jødiske krig dock 
som en viktig historisk kalla, som på 
ett utomordentligt satt kompletterar 
de ytterst vinklade upplysningar om 
judarna och deras uppror som kom
mer från den grekiska och romerska 
litteraturen. Tacitus' beskrivning av 
judamas aldre historia i Historiae ar 
typisk for den snobbism som pragla
de nastan alla romerska forfattare, 
nar de skulle beratta om seder och 
bruk hos folk som kommit under 
deras valde. I sin skildring av detta 
krig ar Josefus också ett ogonvittne, 
eftersom han inte bara foljt upproret 
från åskådarplats utan o eks å varit en 
som deh:agit i handelserna, forst på 
den judiska sidan och sedan på den 
romerska. Han skrev forst efter sina 
upplysningar i forordet til! Den jødis
ke krig forst en version på sitt eget 
modersmål, som troligen var ara
meiska. Detta arbete forfattade han 
til! sin a landsman i "det a sia tiske 
innland", som til! horde den ostliga 
diasporan. Sedan anlitade han ex
perthjalp från greker for att den gre
kis ka versionen skulle bli mer lasvar
dig. Hur dess a "assistenter" be hand
lade det forsta grekiska utkastet ar 
omdebatterat. Troligen inskrankte 
den sig inte til! en enkel språktvatt 
u tan omfatta de snar are den retoriska 
utsmyckning av texten, som var nacl
vandig for att ett verk skulle få nå gra 
lasare, både under antiken och i mo
dem tid. 
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Kort men innehållsrik år den inled
ning, med vilken oversattarinnan for
sett denna bok. Det hånvisas inte dar 
til! den omfattande vetenskapliga 
diskussion Josefus' verk har vackt i 
modem tid, vilket ar lått att forstå. 
En lång och omstandlig inledning 
skulle bara ha bidragit til! att sjalva 
texten hamnat i skymundan. Dar
emot hade det inte skadat om Bente 
Lassen talat mer om den grekiska 
text, som hennes oversiittning vilar 
på. B. Niese publicerade alldeles mot 
slutet av 1800-talet den textkritiska 
edition, som fortfarande anvands. 
Som forhållandet ar for så många 
andra an tika verk tillfredsstaller Nie
ses publikation inte liingre de krav 
som modem forskning stiiller på ge
staltningen av en an tik text. Han har 

endast tagit hansyn til! en del av de 
manuskript som bevarat Josefus' 
verk och de lasarter han lagger fram 
ar in te alla forskare !angre villiga att 
godtaga. Vi får hoppas att den kri tik, 
som framforts til! Nieses texttolk
ning, kan resultera i att vi med tiden 
får en ny, mer komplett textkritisk 
upplaga av den gamle romarvanlige 
judiske forfattarens ar beten! 

Med all ratt hanvisar Bente Las
sen, som lange varit redakti:ir for 
Klassisk Forum, til! Frans G. Bengts
sans ord i en essaysamling om vilka 
goda lasupplevelser Josefus har be
rett också en modem publik. Bente 
Lassens eleganta i:iversattning ger all 
rattvisa åt] osefus' text. Boken fortja
nar darfi:ir att få många lasare, 

Hugo Montgomery 

Tor Hauken: Logos grammatik6s. Gresk grammatikk, Bergen: Fagbokfor
laget 2002, ISBN 82-7674-643-8, 294 sider. 
Tor Hauken: L6goi hellenikoi. Gres.ke fortellinger (på tittelbladet. På omsla
get står det: Greske tekster), Bergen: Fagbokforlaget 2002, ISBN 82-7674-
644-6, 140 sider, illustrert. 

Nå foreligger de to siste bind av det 
trebindslæreverk i gresk som er blitt 
utviklet i et samarbeid mellom Læ
ringssenteret, Fagbokforlaget og In
stitutt for klassisk filologi, russisk og 
religion ved Universitetet i Bergen for 
bruk i undervisningen av klassisk 
gresk som c-språk i den videregående 
skolen. Det første bindet, Logos at
tik6s. Lærebok i gresk, komi2001 og 

ble anmeldt av undertegnede i Klas
sisk forum 2002:1. 

Logos grammatik6s framstår på 
mange måter som tradisjonell i sin 
oppbygging. Først kommer del I om 
formlæren hvori opptatt en innled
ning om alfabetet, uttale, dialekter, 
diakritiske tegn, pro- og enklitika og 
setningstegn og en lydlære med det 
nødvendige av lydlover og språkhis-

KLASSISK FoRuM 1.oo3:r IOO 



torie for å forstå hvordan greske ord 
oppfører seg i sine egne bøynings
mønstre og sammen med andre ord. 
Deretter følger del II om orddanning 
og del Ul med syntaksen. Bindet 
avrundes med en liste over de viktig
ste uregelmessige verb, saksregister, 
et register over greske ord og et regis
ter over hvor de greske eksempelset
ningene er hentet fra. 

Av delene I-III utgjør syntaksen 
nesten tre femtedeler. Det er gledelig. 
I grammatikker i dette formatet ut
gjør syntaksdelen ellers sjelden så 
mye som halvparten. Gjennomgan
gen av syntaksen er tradisjonell med 
nominalsyntaks før verbalsyntaks; 
hvert kasus tas for seg i alle sine funk
sjoner; alt man kan gjøre med infini
tiv og partisipp behandles i paragra
fene om henholdsvis infinitiv og par
tisipp, osv. Fordelen er selvsagt at 
man når man i en tekst har identifisert 
en form, kan slå opp på formens 
syntaks og se hva som passer best i 
den konkrete konteksten. Den tradi
sjonelle tilnærmingen til syntaksen 
kommer eksempelvis også til syne i 
utsagn som: "Kjernen i ei setning er 
subjektogverbal" (§ 301),ogvedat 
overgangen fra åtte indoeuropeiske 
til fem greske kasus vist i § 315 
danner grunnlaget for drøftingen av 
dativ og genitiv. Dette er ikke ment 
til forkleinelse, men mer som en be
skrivelse av hvilken sjanger innen 
grammatikker boka tilhører. I ut
gangspunktet virker boka lovende for 
sitt formål både når det gjelder om
fang, vektleggingen av syntaks og 
den omfattende bruken av eksempel
setninger (alle oversatt til norsk) tatt 
fra gresk originallitteratur fra Homer 

til forfattere i romersk keisertid og 
faktisk også en gang fra bysantineren 
Fotios. Ved nærmere lesning viser det 
seg imidlertid å være ting å sette 
fingeren på, og jeg skal i det følgende 
komme inn på noen eksempler på 
uheldige forhold av ulik type. 

I § 12 står det at det i gresk "er sju 
vokalar". Det ville vært bedre å si at 
det er sju bokstaver som brukes til å 
gjengi ti vokal(fonem)er. Fonem og 
tegn holdes ikke fra hverandre og i 
vokaltrekanten i samme paragraf er 
ikke alle vokalfonemene utplassert. 

I § 21 drøftes assimilasjoner, og 
parametrene fullstendig/ufullstendig 
og regressiv/progressiv innføres for å 
beskrive assimilasjonenes grad og 
retning. Det virker derfor inkongru
ent når assimilasjonene i tabellen 
beskrives som" an ten fullstendige el
ler regressive". 

I§ 28 står det at bøyningen av den 
bestemte artikkel samsvarer med no
men av l. og 2. deklinasjon uten at 
for behold er tatt for formene ho og to. 

I §§ 33-41 er drøftingen av 3. 
deklinasjon meget knapp, og i para
digmene skilles det ikke mellom ord 
som deklineres som representant for 
en større gruppe og ord med sin egen 
unike bøyning. I oversikten over ka
susendingene i 3. deklinasjon i§ 34 
står akkusativ flertall i hankjønn og 
hunkjønn angitt med -as. Det burde 
komme fram at dette ikke gjelder 
ubetinget for alle ord i § § 39-41. 
Vokativformenei3. deklinasjon drøf
tes ikke noe sted, og i § 41 står polis, 
bous og naus feil for p6li, bo u og nau 
som vokativ. I § 36 burde ord bøyd 
som geron -ontos vært tatt med. I§ 3 7 
kunne det for bøyingen av thrix vært 
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henvist til§ 21om dissimilasjon av 
aspirata, og de rekonstruerte formene 
burde vært ,_thrikh-, ikke ,_trikh-, hvis 
man skal se hvordan loven om as
pirasjonsdissimilasjon virker. I det 
hele tatt kunne det i gjennomgangen 
av deklinasjonene vært vist til pa
ragrafene i lydlæredelen for å forkla
re hvorfor ord endrer seg i paradig
mene. 

I § 46 presenteres gradbøying av 
adjektiv: Komparativ lages ved å 
legge til endingene -teros og -tatos. 
Det hadde vært bedre å si komparativ 
og superlativ. Det nevnes at kompa
rativ også kan lages med suffiksene 
-ion og -istos_ Igjen ville komparativ 
og superlativ vært mer dekkende_ Så 
følger en tabell med eksempler på 
begge disse to måtene å komparere 
på. § 4 7 er viet uregelrett kompara
sjon av adjektiv_ Denne listen inne
holder blant annet de fleste adjektiv 
som kompareres med -ion og -istos 
uten at dette sies. Slik disse to para
grafene er strukturert kunne man hel
ler tro at dette var unntak fra de 
regelrett komparerte adjektiver på -ion 
og -istos omtalt i§ 46. Det var bedre 
om en paragraf var viet til -teros og 
-tatos med uregelmessigheter og en 
annen til adjektivene komparert med 
-ion og -istos _ Gradbøying og kompa
rasjon, ending og suffiks brukes om 
hverandre (jf_ § 202: "I grammatisk 
samanheng kall ar vi [ __ -l ending for 
suffiks.")- Hvorfor ikke la -ter o- være 
suffiks og kasusendelsen ending? 

Når det i§ 308.3 står at de oblike 
formene av aut6s kan være personlig 
pronomen 3_ person, virker det un
derlig at nominativsformene er tatt 
med i tabellen i § 51.1. Aut6s med 

sine mange betydninger burde selv
sagt vært presentert for seg og ikke 
innenfor rammen av de personlige 
pronomener. 

I§§ 55.5 og 336 er verbaladjekti
vene utelatt fra en opplisting av ver
bets infinitte former, men drøftes med 
fire linjer i § 64_ 

I§ 56 om verbets oppbygging står 
det intet om modusmarkører mellom 
tempusstammeogpcrsonending. Mo
dusmarkørene omtales imidlertid i § 
61.3 .A.l i forbindelse med sigmatisk 
a o rist_ 

I drøftingen av a verbo-bøyningen 
i§§ 61-63 nevnes i§ 61_1 ikke måter 
å danne presensstammen på, ofte 
gruppert i inntil åtte ulike klasser, og 
jeg ser ikke årsaken til at presens, 
futurum, a o rist og perfektum aktiv og 
medium må dele § 61, mens aorist 
passiv og futurum passiv får hver sin 
paragraf ( § § 62-63). 

Bøyningen av passiv på -e- vises 
ikke_ Den kunne vært tatt med 
mellom§§ 72 og 73. 

I§§ 7 4-79 presenteres mi-verbene. 
Heller ikke her opplyses om hvem av 
dem som representerer en større grup
pe og hvilke som kun representerer 
seg selv. Når definisjonen på mi-verb 
er mangel på bindevokal mellom 
stamme og ending(§ 55), burde rot
aorist ( § 73) blitt behandlet blant mi
verbene. 

Det er ikke lett å forstå hvorfor 
dannelse av steds- og retningsadverb 
er drøftet særskilt i § 49 og ikke 
sammen med andre adverbdannelser 
i§ 211. 

Liknende problemer med å forstå 
fordelingen av stoffet, har jeg når det 
gjelder de demonstrative pronome-

KLASSJSK FoRUM 2ooy r 102 



nene. Mens vi i § 51 primært pre
senteres for pronomenenes bøyning, 
eventuelt med helt korte merknader 
til, får de demonstrative pronome
nene en mer utførlig drøfting av sin 
syntaks(§ 56.6.2-3)- dels med opp
lysninger som ikke framgår av 
drøftingen av de samme pronomener 
i § 309 i syntaksdelen der eksempel
setningene er. 

I § 301 står det: "Kjernen i ei 
setning er subjekt og verbal", men i 
§ 303 leser vi: "Adjektiv og substan
tiv kan aleine danne ei fullverdig 
gresk setning, og fordi ei slik setning 
er utan verbal, kallar vi henne ei 
nominalsetning." Denne motsigelsen 
kunne vært unngått hvis det i § 301 
hadde stått at kjernen i en setning er 
subjekt og predikat- slik man ofte ser 
det uttrykt. 

Setningen som følger etter den 
nettopp siterte i § 301 har jeg proble
mer med å skjønne: "Avhengig av 
verbalet kan ei slik setning byggjast 
ut med predikativ (intransitivt ver
bal) eller objekt (transitivt verbal)." 
Det hjalp da jeg etter å ha bladd en 
del, skjønte at transitivt verbal her 
betyr et verb som tar objekt uansett 
kasus og ikke som vanlig betegner et 
verb som tar objekt i akkusativ. Fort
satt forstår jeg ikke motsetningen 
mellom predikativ og objekt. Hvor
dan passer for eksempel verb med 
objekt og objektspredikativ (§ 318.3) 
og verb med objekt og subjektspredi
kativ (lanthano og fthano i§ 374.2) 
inn i dette? 

Deretter følger setningen: "Når 
verbet tillet det, kan det føyast til 
indirekte objekt". Jeg forstår ikke 
hvorfor det indirekte objekt må nev-

nes spesielt og ikke kan subsumeres i 
det "objekt" som nevnes som utbyg
ging til transitivt verbal i setningen 
foran. Hva skiller et verb med et 
akkusativobjekt og et dativobjekt fra 
et verb med for eksempel to akkusa
tivobjekter? Det ville gitt større me
ningom det stod at det kan føyes til en 
fri dativ som for eksempel dativus 
(in)commodi, men slike omtales ikke 
i dette avsnittet. 

Lenger nede i samme avsnitt står 
det: "Setningar kan kople seg saman 
med overordna heilsetningar og un
derordna leddsetningar." Går vi til 
Norsk referansegrammatikk (Uni
versitetsforlaget 1997) ser vi disse 
begrepene brukt slik (1.5.2): I set
ningen "Jeg håper at jeg også kan 
besøke dere når ferien er over" er 
"Jeg håper at jeg også kan besøke 
dere når ferien er over" hel- eller 
hovedsetning, dvs. alt mellom to sto
re skilletegn (punktum, spørretegn, 
utropstegn; jf. 10.1.1), mens "at jeg 
også kan besøke dere når ferien er 
over" og "når ferien er over" er 
leddsetninger. Hovedsetningen er 
oversetning til leddsetningen innledet 
med "at", og leddsetningen innledet 
med "at" er oversetning til leddset
ningen innledet med "når", dvs. at 
også leddsetninger kan være overord
nete. Slik disse begrepene synes å 
brukes i Logos grammatik6s, er hel
setning snarere synonymt med hoved
setning i eldre forstand, dvs. "Jeg 
håper" i eksempelsetningen ovenfor, 
mens leddsetning heller er synonymt 
med bisetning som det er to av i 
eksempelsetningen, "at jeg også kan 
besøke dere" og "når ferien er over". 
"Jeg håper" er det som i moderne 
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terminologi kalles setningsrest, dvs. 
"den delen av en helsetning som blir 
igjen når en fjerner leddsetningen ( e)" 
(Bokmålsordboka, Universitetsforla
get 1986). Som man ser, er det ikke 
innlysende hva som skal legges i de 
ulike begrepene, og definisjoner had
de vært på sin plass. 

Det er i dette avsnittet i§ 301 at de 
elementer en gresk setning kan inne
holde, er beskrevet, og det er synd at 
leseren sitter igjen med så mange 
spørsmål. 

§ 314 innleder kasussyntaksen. 
Det bebudes at de følgende paragra
fer "tek opp bruken av nominale ledd 
(subjekt, objekt, indirekte objekt, 
predikativ) i tillegg til kasus styrt av 
adjektiv." Utelatt er imidlertid frie 
dativer og nominale ledd som adver
bial og som attributt til substantiver, 
alt sammen fenomener vi finner drøf
tet i det følgende. 

I§ 338 drøftes forholdes mellom 
aspekt slik det kommer til uttrykk 
i tempusstammene og det enkelte 
verbs grunnbetydning eller aksjons
art. Poenget er at tempusstammene 
uttrykker ulikt aspekt ved verb med 
ulik aksjonsart. Men dette terminolo
giske skille mellom aksjonsart som 
noe inherent i verbet og den talen des 
mulighet til å anlegge ulikt aspekt på 
verbalhandlingen gjennom valget av 
tempusstamme, forkludres når det 
står: "Fordi gresk kan uttrykkje fl eire 
aspekt ved det same verbet, kan også 
eitt gresk verb uttrykkje ulike eller 
ty par (sic! ) av handlingar (i tydinga 
Aktionsart)." At vi kan oversette uli
ke tempusstammer av samme gr~ske 
verb med ulike norske verb (for ek
sempel presens ekhein: ha; aorist 
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skhein: få), betyr ikke at de ulike 
tempusstammene uttrykker ulike ak
sjonsarter. 

I § 350 står det innledningsvis: "l 
heilsetningar uttrykjer (sic!) optativ 
ønske. Saman med moduspartikke
len an uttrykkjer optativ ønske eller 
noko som er mogleg." Dette er ikke 
riktig og gjenspeiles heller ikke i det 
følgende der optativ uten an uttryk
ker ønske og optativ med an det 
mulige/potensielle slik det ellers er 
vanlig å framstille det. 

I§ 351.1 om oblik optativ står det 
at oblik optativ ikke står istedenfor 
imperfektum og aorist indikativ. Det
te skjønner jeg ikke. Både i tekster og 
grammatikker mener jeg å se oblik 
optativ stå istedenfor så vel imperfek
tum som aorist indikativ, men ikke 
istedenfor indikativ med modalpar
tikkelen an som slik ville forveksles 
med optativ med an. Derimot kan 
man for eksempel i Blomqvist og 
Jastrup: Grekisklgræsk grammatik 
(Akademisk forlag 1991) § 281lese 
om de samme begrensninger, men da 
med gyldighet bare for setninger un
derordnet setninger med oblik opta
tiv, ikke som i Logos grammatikos 
for setningen med oblik optativ selv. 
Futurum nevnes ikke selv om futurum 
optativ har som eneste oppgave å 
være oblik erstatning for futurum in
dikativ og selv om en av eksempelset
ningene er med futurum optativ. 

I en av eksempelsetningene opp
trer den o blike optativ (for øvrig aorist 
optativ) dessuten i en betingelsesset
ning av en type som ikke beskrives i 
Logos grammatikos (eplan6men ei 
... idoimi: jeg flakket omkring [for å 
se] om jeg kunne få øye på ... ). Alle 



konstruksjoner som kan forekomme 
på gresk, kan ikke tas med i en 
skolegrammatikk, men da bør de 
heller ikke finnes i eksemplene. 

I opplistingen av de leddsetninger 
hvor oblikoptativforekommer, mang
ler at-setninger som objekt ved verb 
som uttrykker omsorg (verba curan
di) (§ 382) og som objekt ved verb 
som uttrykker frykt (verba timendi) 
(§ 383). Vi får vite at oblik optativ i 
leddsetninger ofte står "etter ei heil
setning der verbalet har augmentert 
tid eller historisk presens." I drøftin
gen av de enkelte setningstypene er 
imidlertid bare augmentert tid i over
setningen tatt med som forutsetning. 
Historisk presens er her falt ut. Aug
menttempus og historisk presens kun
ne kanskje i§ 351.1 blitt sammenfat
tet som sekundærtempus og dette ut
trykket kunne vært brukt i paragra
fene om de enkelte leddsetningene. 
Det er ellers påfallende atm uligheten 
for oblik optativ ikke er omtalt i § § 
379-380 om at-setning henholdsvis 
som gjengivelse av utsagn etter verba 
dicendi og som objekt ved sanseverb 
(verba sentiendi) selv om disse to 
typene er kommet med i opplistingen 
i§ 351.1 av leddsetninger hvor oblik 
optativ forekommer. 

I § 375 om adverbiell bruk av 
partisippet står det at "partisipp kan 
stå i staden for og forkorte alle adver
bielle leddsetningar". Dette gjelder 
ikke følgesetninger som heller ikke er 
representert i punktene 1-7 der de 
ulike semantiske typene tid, årsak, 
osv. drøftes. Strukturmessig skjønner 
jeg ikke hvorfor absolutt genitiv og 
akkusativ tas opp som henholdsvis 
punkt 8 og 9. Heller burde for holdet 

mellom konjunkt og absolutt parti
sipp brukt adverbielt vært drøftet 
først før eksempler på begge kon
struksjoner fulgte i seksjoner viet de 
ulike semantiske typene. Forskjellen 
mellom konjunkt og absolutt er mer
kelig nok kort forklart mye tidligere 
i § 305 i innledningen til syntakska
pitlet. 

Andre mangler må snarere tilskri
ves dårlig korrekturlesning: 

Mens første bokstav i det greske 
alfabet kalles alfa i§ 1, står det alpha 
i § 205.6-7. I registeret finner vi 
oppslagsordet alpha forsterkende. 

"§ 17 ... " er forsvunnet som over
skrift, men står med vanlige typer 
som de siste ord i§ 16. 

I § 20 er uaspirerte trykkfeil for 
aspirerte i setningen: " [termen] aspi
ratae [bruker ein] for dei uaspirerte 
kl usilane". 

I paradigmet i § 40 er thygater falt 
ut i feltet for nominativ. Det er ellers 
vanlig at ord ikke står helt på linjen 
de skal i tabellene med paradigmer. 

Paragrafoverskriften "§ 4 5 ... " 
burde stå etter, ikke over paradigmet 
med pas. Pas er bøyd fullt ut både i§ 
45 blant adjektivene og i§ 51.9 blant 
pronomenene. 

I § 52.2 er hekast6s feil for heka
tost6s, og det greske tegnet for 1000 
mangler en strek. 

I § 70 leser vi: "Dei aller fleste o
verb dannar former ved hjelp av suf
fikset -je-/-jo-. Vokalane e/o er binde
vokalen som vi møter overalt. I vo
kalstammane har han falle bort 
mellom sluttvokalen og vokalen til 
endinga slik det går fram av § 25." 
Spørmålet er hva "han" i den siste 
setningen peker tilbake på. Gramma-
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tisk peker det tilbake på "bindevoka
len" i setningen foran, men gir ingen 
god mening. Når man leser § 25, 
skjønner man at det er "suffikset -je
/ -jo-" to setninger tidligere som menes. 

For bokens bruk i den videregåen
de skole og vel også i de tidligste 
semestre av greskstudiet på universi
tetsnivå er det meget betenkelig at 
den inneholder så mange inkonsisten
ser og uklarheter som jeg mener å ha 
gitt eksempler på i det ovenstående. 
En grundig revisjon ville være å håpe 
på ved et nytt opplag. 

L6goi hellenikoi inneholder fem 
forholdsvis enkle, men interessante 
tekster med kommentarer til, i alt litt 
over 50 sider gresk Le kst. Forfattere er 
Khariton, Di on Krysostomos, Lys i as 
og Platon. De to siste er gamle travere 
i skolesammenheng, men de to første 
representerer de senere tiårs gj enopp
daging av etterldassisk gresk littera
tur. Mens kommentarene til Lysias 
og Platon bygger på Tormod Ei des 

kommentarer i Boetheia. Hjelpehefte 
for greskstudenter (Bergen 1984, 3. 
omarb. u tg. 1994 ), er kommentarene 
til Khariton og Dion nye. Her kunne 
man ha ønsket en bedre korrektur les
ning. Hvis man begynner å lese kom
mentarene til Khariton på side 21, vil 
man raskt komme til henvisningen 
" (se §)". Lenger nede på samme side 
henvises det for en genitiv til § 324 i 
Logos grammatik6s som er det i den
ne sammenheng lite hjelpsomme inn
ledingskapitlet til genitiv. Senere 
henvises det for to komparative geni
tiver til§ 333 som viser seg å være om 
genitiv ved verb, mens det riktige er 
§ 335 om genitiv i l. sammenliknings
ledd. For en oppfordrende konjunktiv 
henvises det til § 346 som er om 
indikativ, mens det riktige er§ 348.1. 
Jeg skalla det bli med side 21 og bare 
gjenta at tekstene i utvalget er inte
ressante og ofte også morsomme. 

Kyrre Vatsend 

Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 

1. oktober 2003 

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 
reglene, som er listet opp på innsiden av permen. 

KLASSISK FORUM 2.003:1 ro6 



Res coquinaria 

I et tidligere nummer av Klassisk Forum har jeg, med Sueton som kilde, skrevet 
om Caesars nøysomhet på det materielle plan. Biografen skildrer også 
Augustus som en lite kravstor mann hva mat og drikke angår. 

H an spiste lite og helst vanlig 
hverdagskost: grovt brød, 
småfisk, frisk håndpresset 

ost og grønne fikener nevnes spesielt. 
Han drakk ytterst sjelden noe før 
måltidet og lite til maten. Ofte spiste 
han brød oppbløtt i vann, en agurk
bit, de innerste bladene av et salatho
de eller et eple. 

Dagens oppskrift som er hentet fra 
Apicius IV, 1-3 og som bl.a. innehol
der oppbløtt brød og agurk, ville 
sikkert ha falt i keiserens smak. Om 
du ikke har alle ingrediensene i huset, 
så bruk de du har. Dette er deilig 
sommermat som kan varieres - ad 
libitum! 

Det er også viktig å prøve seg frem 
når det gjelder smakstilsetninger, 
mengdeforhold og konsistens- Api
cius brydde seg jo ikke om å oppgi 
denslags. 

SALA CA TTABIA 

8 skiver brød uten skorpe (formloff, 
krydder brød o.l.) 
eddik vann 
2 kyllingbryst 
kyllinglever - om du har 
(lammebrissel - nevnt i en av opp
skriftene) 
1/2 slangeagurk i skiver 
ost, grovrevet (50 gr. eller mer) f.eks. 
fetaost, fersk parmesan, cheddar 
l håndfull pinjekjerner, evt. hakkete 
valnøtter 
1 ts. kapers 
112 finhakket løk 

Dressing: 
3 ss olivenolje 
3 ss eddik 
1 1/2 dl vin (helst hvit) 
1/4 ts nykvernet pepper 
garurnlansjosmos/salt 
4 ss honning 
2 hvitløkkløfter 
1-2 hardkokte eggeplomm.er 
koriander/evt selleriblader 
litt frisk mynte 
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Brødskivene fubes lett med eddik
vann. Kle en bolle med stykkene. 

Sauter kjøttet lett i olivenolje, ha 
gjerne en vinskvett i til slutt. 

Legg lagvis kjøtt, ost, pinjekjer
ner, kapers, løk og agurkskiver i 
bollen. 

Fjern det grønne skallet om det er 
bittert. 

Ingrediensene til dressingen fin
hakkes/moses og helles over retten. 
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Settes kaldt i minst en time, gjerne 
under press, dvs. en tallerken med 
lodd på. 

Hvelves og dekoreres eventuelt 
med agurkskiver og persilledryss. 

Apicius anbefaler et fat med sne 
under! 

At det også er hvitløk blant ingre
diensene, røper dens rurale opphav. 

Det hevder ihvertfall en av kom
mentatorene. 

Inger Marie Molland Stang 
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