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Fra Styret

Noen linjer under overskriften Fra Styret er tradisjonelt det første som står å 
lese i dette formidable og enestående tidsskriftet. Denne gangen er overskriften 
upassende, for dette er bare min personlige svanesang som forbundsleder. Jeg 
trådde på som leder i januar 2002, og når vi skriver 2007, er det betimelig at 
en annen tar over – selveste Mathilde Skoie.

Fra forbundets fødsel i 1986 har 
lederen vært en aldrende manns-

person med sete i hovedstaden. Det 
er altså på sin plass at en åndsfrisk 
og energisk yngre kvinne fra univer-
sitetet i Bergen tar over vervet. De 
fleste av våre 420 medlemmer hører 
hjemme i osloregionen. Her foregår 
det meste av virksomheten, som fest 
for en guddom på mørkeste vinte-
ren og seminar i mars over et antikt 
emne. Med Mathilde som leder håper 
vi på mer geografisk balanse – flere 
medlemmer i vest og større tilbud 
til dem og andre interesserte. Etter-
som antikken er blodig, kjønnslig og 
dramatisk til stede i film, fjernsyn 
og romaner, er det ikke av veien om 
forbundet formidler utover i konge-
riket at antikken er mer enn som så. 
Selv om vi neppe utbasunerer med 
salig Lorentz Dietrichson på slutten 
av 1800-tallet: ‘At skille os af med de 
gresk-romerske Culturformer er det 
samme som at skulle skille os af med 
Culturen selv’.

Som leder har jeg kunnet friske 
opp vennskapet med gamle studie-
kamerater og vunnet venner dels 
blant garden av neste generasjons 
klassikere av faget og dels blant andre 
interesserte av ulike årganger. I styret 
har varamedlemmene som de fulle 
medlemmene kommet med fruktbare 
ideer og friskt tatt på seg alskens job-
ber. I kretsen må jeg særlig berømme 
Hilde med det utakknemlige vervet 
som kasserer og vår guunnværlige 
redaktør Gunn. Måtte hun være ved 
evig god helse, og måtte aldri dagen 
opprinne da hun trekker seg som 
redaktør for Klassisk Forum. Man 
greier seg vanskelig uten e-post og 
slikt i disse dager. Men datamaskin 
er ikke en aldrende filologs greie. 
Her og i mangt annet hadde jeg vært 
hjelpeløst fortapt uten mitt finger-
ferdige viv Guri. Andre medlemmer 
har sjelden hatt nei i sin munn når 
de er bedt om å gi til beste om et 
tema her hjemme eller når forbundet 
annet hvert år er på tur ute i den 
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store verden for å møte grekerne og 
romerne og sporene etter dem. Ikke-
medlemmer har villig stilt opp med 
foredrag og annet i Oslo, som regel 
med en skarve flaske rødvin til takk. 
Mest minnerikt for meg, faglig som 
sosialt, er turene til Kroatia, Jordan 
og andre land med levninger etter 
de gamle. Noen av turdeltakerne er 
med gang etter gang, og nye fjes er 
endeløst velkomne. Dessverre er det 
uråd å lage slike turer for småpenger. 
Turene er ikke for yngre medlemmer 
i en fase av livet da det er annet å 
bruke pengene på. Kan vi gjøre noe 
med dette i fortsettelsen?

Ett av forbundets formål er å for-
midle antikken til leg og lærd i kon-
geriket. Et annet er å arbeide for språ-
kene gresk og latin, og for antikken 

for øvrig i skole og på universitet. På 
disse stedene er heldigvis situasjonen 
langt bedre nå enn for få år tilbake, 
ikke minst takket være innsatsen til 
flere av medlemmene våre. Men jeg 
innrømmer beskjemmet at forbundet 
som institusjon har vært lite på denne 
banen i årene med meg som leder.

Til slutt en takk til alle dere som 
har vært med på å gjøre disse årene 
så givende for meg. Videre framover 
gleder jeg meg til mer vennskap og 
viten, flere fester og turer. Nå som 
vanlig medlem av forbundet. Kan-
skje drypper det noen uvitenskape-
lige skriverier til dette strålende tids-
skriftet. Men livets siste fotnote har 
jeg definitivt skrevet.

Johan Henrik Schreiner
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Norsk Klassisk Forbund

– årsberetning 22.9.2006 – 27.10.2007

1. I NKFs 21. virksomhetsår har sty-
ret hatt denne sammensetningen: 
Dag Haug, Hilde Hauland (kas-
serer) Gunn Haaland (redaktør av 
Klassisk Forum), Marek Kretsch-
mer, A. Pio Pethon, Johan Schrei-
ner (leder), Mathilde Skoie, Gjert 
Vestrheim. Varamedlemmer: Jon 
Iddeng, Vibeke Roggen, Catha-
rina Stabel. Valgkomite: J. Ras-
mus Brandt, Marit Ingebrigtsen, 
Tor Ivar Østmoe. Revisor: Sverre 
Aass. 

2. Saldo pr. 6. september var 63.409 
kroner og medlemstallet pr. 7. sep-
tember er 420.

3. Forbundets årsmøte fant sted 
lørdag 22.9.2006 på Institutt for 
klassisk filologi, russisk og reli-
gionsvitenskap i Bergen. Vibeke 
Roggens protokoll fra møtet står 
å lese i Klassisk Forum 2006:2. 
Her gjentas bare at etter års-
møtet fulgte foredrag av Ingvild 
Gilhus om asketiske tekster fra 
Nag Hammadi-funnet og Espen 
Svendsen om det nyfunne Judas-
evangeliet. Om kvelden treff på 
restauranten Sokrates. 

 Styret har hatt to ordinære møter, 
19.1 og 13.9, og ellers hatt kon-
takt på andre måter.

5. Hera sto i år på tur til å bli æret 
med fest i Norske Studenters Ro-
klub i Oslo, 18. januar. Anne Ka-
trine Frihagen gjorde underfun-
dig og skøyeraktig rede for hen-
nes liv med sin troløse husbond 
Zeus, og Einar Berle supplerte 
med høyst avslørende bilder. Det 
tradisjonelle lørdagsseminaret i 
Oslo fant sted 17. mars. Emnet 
var Antikken på film. I ilden var 
Terje Dyrud med filmkavalkade, 
Mathilde Skoie med en Innled-
ning, Inger Merete Hobbelstad 
om Homer og Trojafilmen, Ulf 
Stenberg om Hollywoods utgave 
av antikken. 

6. Forbundets ekskursjon gikk til 
Nord-Hellas 30.9 – 6.10. Dagene 
ble brukt dels i  Thessaloniki med 
kirker, monumenter og museer, og 
dels i Vergina, Veroia, Olynthos.  
I mangel av en lokalkjent cice-
rone hadde mange av deltakerne 
satt seg inn i hver sine biter og 
ga veltalende informasjon på de 
ulike stedene. 

7. Vår alltid flittige redaktør Gunn 
Haaland har stått for to hef-
ter Klassisk Forum, 2006:2 og 
2007:1. 

For styret
Johan Henrik Schreiner
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Protokoll fra årsmøtet i  
Norsk Klassisk Forbund 2007

Årsmøtet ble holdt i aud. 6 i den ny-
oppussede og vakre Domus Acade-
mica (Urbygningen) på Universitetet 
i Oslo, 27. okt. 2007. 32 medlemmer 
var til stede.

1. Åpning
Forbundets leder Johan Schreiner 
åpnet forhandlingene og ønsket vel-
kommen. Han takket også Kirsti 
Strøm Bull for bruk av lokalene. For 
å lede oss gjennom begivenhetene ble 
Dag Haug valgt til ordstyrer og Pio 
Pethon valgt til møtets referent. Inn-
kallingen ble ikke uventet godkjent.

2. Valg
Valgkomiteen v/ Marit Ingebrigtsen 
orienterte om at vår mangeårige 
leder Johan Schreiner ikke ønsket 
gjenvalg. Innstilling fra valgkomiteen 
om ny leder var sittende styremedlem 
Mathilde Skoie. Det kom ingen mot-
forslag, og alle ønsket dette velkom-
men. Innstilling om nytt styremed-
lem i Skoies sted var Hilde Sejersted 
fra Oslo Katedralskole. Ingen hadde 
motforestillinger mot dette. Det ble 
også foreslått omkalfatringer i valg-
komiteen, og Johan Schreiner ble 
foreslått i J. Rasmus Brandts sted. 
Alle innstillinger ble vedtatt med akk-
lamasjon!

Vedtak: Ny leder for Norsk Klassisk 
Forbund: Mathilde Skoie (Bergen)
Nytt medlem i styret: Hilde Sejersted 
(Oslo)

Nytt medlem i valgkomiteen: Johan 
H. Schreiner (Oslo)

Valgkomiteen hadde ikke på forhånd 
spurt øvrige styremedlemmer og va-
ramedlemmer om de tok gjenvalg, 
men tradisjon tro fortsatte alle.

Styrets sammensetning etter dette:

Mathilde Skoie, Bergen (Leder), Gunn 
Haaland, Oslo (Redaktør), Hilde 
Hauland, Oslo (Kasserer).

Øvrige styremedlemmer (alfabetisk): 
Dag Haug, Oslo, Marek Kretschmer, 
Trondheim, A. Pio Pethon, Oslo, Hil-
de Sejersted, Oslo, Gjert Vestrheim, 
Bergen.

Varamedlemmer: Jon W. Iddeng, 
Oslo, Vibeke Roggen, Oslo, Catharina 
Stabel, Oslo.

Valgkomiteen: Marit Ingebrigtsen, 
Johan H. Schreiner, Tor Ivar Øst-
moe.
Revisor: Sverre Aass.

3. Styrets årsberetning
Årsberetningen ble lest opp og god-
kjent uten innvendinger. Norsk Klas-
sisk Forbund takker redaktør Gunn 
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Haaland for to fyldige og gode numre 
av Klassisk Forum.

4. Regnskap
Kasserer Hilde Hauland la frem 
regnskapet for perioden 01.09.2006 
- 31.08.2007, og orienterte fyldig 
og fyndig om forbundets økonomi. 
Regnskapet går nå endelig jevnt over 
12 mnd., men driftsbalansen er nega-
tiv med ca. 3000 kr. (og et reelt under-
skudd på ca. kr. 18.000). Beholdning 
pr. 31.08.2007 er kr. 60388.02. Re-
visjonsberetningen fra revisor Sverre 
Aass ble lest opp. Han anbefaler at 
regnskapet godkjennes.

Vedtak: Regnskapet godkjennes.
Norsk Klassisk Forbund takker at-
ter en gang kassereren for eventyrlig 
godt arbeid.

5. Økning av medlems
kontingenten
For å bøte på de synkende inntektene 
har styret foreslått å øke medlems-
kontingenten fra 150.- til 200.- pr. 
år. Fra salen ble det også foreslått å 
forsøke å rekruttere flere medlem-
mer. Dette bør gjøres mer målrettet 
og aktivt, f.eks. rettet mot studenter i 
de klassiske fagene/deltagere på høst-
kurset i Athen.
Vedtak: Kontingenten økes.

6. Årets klassiker
Styret kom med forslag om å opp-
rette prisen “Årets klassiker”, som 
skal deles ut årlig til en person eller 
organisasjon som har gjort en stor 
innsats for å sette antikken og den 
antikkpåvirkede tradisjon på dags-
orden i norsk offentlighet. Prisen bør 

være et diplom og livsvarig medlem-
skap i forbundet, og bør deles ut på 
årsmøtet. Alle betalende medlemmer 
bør kunne nominere kandidater til 
prisen, og styret bør fungere som 
priskomité.

Målsetningen med prisen er todelt. 
Dels skal den hedre en verdig kandi-
dat, dels vil den bidra til å sette Norsk 
Klassisk Forbund på kartet.

Vedtak: Styrets forslag vedtas. Første 
prisutdeling blir således på årsmøtet 
2008. Det nye styret gis fullmakt til 
å avgjøre prisstatuttene.

7. Eventuelt
Ingen innkomne forslag. Det sittende 
styret tok deretter skjeen i egen hånd 
og hedret på forbundets vegne Jo-
han Schreiner for hans tid som leder. 
Norsk Klassisk Forbund takker Jo-
han for hans ekstreme hjertevarme, 
hans entusiasme og hans (manglende) 
organisatoriske egenskaper. Han ble 
overrakt vin fra antikke vinmarker, 
blomster og billetter til Operaen - når 
den enn måtte åpne. En applaus til 
Guri var også på sin plass, for å ha 
holdt Johan i tøyle.

Etter forhandlingene var det du-
ket for akademisk underholdning. 
Professor Øivind Andersen holdt et 
fornøyelig foredrag om Georg Sverd-
rups liv og virke. Andersen tegnet et 
levende bilde av Sverdrup, dels som 
en lystig trøndersk selskapsløve, en 
superb foreleser med en røst fra dypet; 
dels som en lite produktiv greskpro-
fessor og bibliotekar, en kritikklysten 
prinsipprytter som var full av para-
dokser og fryktet for sine sarkasmer. 
Sverdrups liv ble også sett i lys av frigjø-
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ringen i 1814 og hans delaktighet i å 
etablere et Universitet i Oslo 1811.

Jurist Kirsti Strøm Bull innviet 
oss deretter i de gamle universitets-
bygningenes mysterier. Hun tok opp 
tråden fra foredraget om Sverdrup 
og fortalte om bakgrunnen for uni-
versitetsbygningenes plassering, den 
arkitektoniske utsmykning og om 
selve oppføringen av bygningene. 

Strøm Bull viste oss deretter om i 
den nylig oppussede Domus Acade-
mica (Urbygningen), som er den av 
bygningene som i størst grad er blitt 
tilbakeført til sitt opprinnelige utse-
ende fra 1851.

Forbundet takker begge bidrags-
ytere for strålende foredrag!

Referent, A. Pio Pethon

Vi minner om internettsiden vår: http://www.klassiskforbund.org/
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Si det med blomster
Siri Sande

Hånden på Fig. 12 måler ikke mer enn ca. 2 cm i høyden. Den er allikevel 
klart utformet i detaljen, med lange, slanke fingre hvor det midtre leddet er 
markert med et smalt søkk. Hånden, som er av sølv, holder en liljeaktig blomst 
med tre kronblad. Stilken vikler seg rundt håndleddet og danner en rund base 
som gjør at hånden kan stå.

Antikviteten

Den var imidlertid neppe beregnet 
på å stå oppreist, for den litt ru 

overflaten på undersiden viser at den 
var loddet på noe, antagelig en lang 
nål. Slike pyntenåler, som kunne stik-
kes inn i håret eller i drakten, er ho-
vedsakelig bevart i ben, sikkert fordi 
metalleksemplarene er blitt smeltet 
om. Fig. 3 viser noen pyntenåler i ben 
med forskjellig dekor. Én av nålene 
er kronet av en ørliten Venus-statu-
ett. Kjærlighetens og skjønnhetens 
gudinne var naturligvis et passende 
motiv for slike nåler, som ble båret 
av kvinner. Selv om de kan ha hatt 
praktisk betydning ved at de var med 
på å holde hårlokkene eller draktfol-
dene på plass, var de først og fremst 
smykker.

Noen pyntenåler i ben ender i en 
hånd, som kan være fremstilt med 
fingrene rakt oppad i en ondtavver-
gende gestus (jfr. den såkalte Fatimas 
hånd, som er en populær amulett i 
den muslimske verden). Andre hen-
der holder en liten gjenstand slik som 

hånden på Fig. 1-2. Det er ut fra 
sammenligninger med bennåler at jeg 
gjetter på at vår hånd har sittet på 
en nål. Alternativt kan den ha hengt 
i en halskjede i likhet med moderne 
charms, men da ville man forventet 
at håndleddet hadde endt i en løkke 
for opphenging.

Pyntenåler som ender i et dekora-
tivt element pleier å være romerske, 
så jeg vil forsøksvis datere også vår 
hånd til romersk tid. Noen nærmere 
datering er det vanskelig å komme 
frem til når funnomstendighetene 
ikke er kjent. Siden hånden har over-
levd tidenes omskiftelser i en god 
bevaringstilstand, er det rimelig å tro 
at den er funnet i en grav.

Mine artikler om antikviteter i 
norsk eie er ofte “Pausanias-aktige” 
fordi den gjenstanden de behandler, 
tjener som utgangspunkt for å snakke 
om noe helt annet. Denne gangen er 
hånden et påskudd, ikke til å disku-
tere pyntenåler, men blomster og de 
antikke menneskers forhold til dem. 
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Fig. 1-2. Hånd av sølv, norsk privateie (foto: Marina Prusac, KHM).

Emnet er selvsagt svært vidt, så det 
blir bare snakk om noen streiftog. 
Dertil kommer at blomster er noe 
av det mest ubestandige som finnes, 
slik at man stort sett er henvist til 
avbildninger av dem.

Siden blomster er stillestående ve-
sener, er de ofte avhengige av noe som 
beveger seg for å kunne formere seg. 
Vinden kan f. eks. føre blomsterstø-
vet med seg, men vel så ofte er det 
levende vesener som får blomsterstøv 
på kroppen og bringer det videre til 
en annen blomst. Biene er det mest 
opplagte eksempel, men også dyr, fug-
ler og mennesker kan delta i proses-
sen. Blomstene forsøker å tiltrekke 
potensielle “bestøvere” gjennom ster-
ke farger og behagelig duft. Vi men-
nesker er blant dem som reagerer Fig. 3. Dekorerte romerske hårnåler.
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positivt på blomster, kanskje fordi 
deres duft er så sterk at selv vår svakt 
utviklete luktesans kan oppfatte den. 
Menneskene var ikke snauere enn at 
de ville gjøre blomstenes duft til sin 
egen gjennom å forsterke og bevare 
den i form av parfymer. De eldste 
eksempler på destillasjonsapparater 
som ble brukt til fremstilling av par-
fyme, går i hvert fall tilbake til bron-
sealderen, og i den gresk/romerske 
kultur finner vi i denne perioden også 
de tidligste fremstillinger av blomster 
i kunsten.

Fig. 4 viser en strektegning etter en 
freske fra øya Thera (Santorini). Mo-
tivet er røde liljer i en dekorert vase. 
Liljene er antagelig plantet i vasen. Vi 
ville kanskje tenke på blomster i vann 
når vi ser en illustrasjon som dette, 
men da det ikke ser ut til at man i 
antikken kjente skikken med å sette 
buketter i vann, er det rimelig å tro 
at vasen er en elegant blomsterpotte. 

Fig. 4. Blomster i vase, freske fra Thera.

Fig. 5. Ape som plukker krokus, freske fra Knossos i museet i Heraklion.

Man har funnet blomsterpotter un-
der utgravinger på Knossos, så det er 
tydelig at minoerne dyrket blomster. 
De fleste blomster i minoisk/mykensk 
kunst er imidlertid fremstilt som vilt-
voksende i et landskap.

På Fig. 5, en fragmentarisk freske 
fra palasset i Knossos (ca. 1500 f. Kr.) 
ser man en ape som plukker blomster. 
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Slik er den i det minste rekonstruert. 
Lesere som er eiere av Grimberg (i 
hvert fall den første utgaven, som jeg 
har), vil kanskje huske å ha sett en lig-
nende scene på en fargeplansje i bind 
1. Der er blomsterplukkeren riktig-
nok fremstilt som en ung mann. Det 
var Sir Arthur Evans (1851-1941), 
utgraveren av palasset på Knossos, 
som ville ha den hodeløse figuren 
restaurert slik. Senere forskere har 
ment at den mørke kroppen og ana-
tomien i sin helhet passer bedre til 
en ape enn til et menneske, så nå er 
figuren altså blitt en ape.

Om det har vært tvil om figurens 
identitet, er det klart hva for blomster 
den plukker: krokus.

Siden krokusens støvdragere er 
råmaterialet for safran, er det ikke 
sikkert at blomsterplukkeren ute-
lukkende er opptatt av blomstenes 
skjønnhet. Safran har vært et po-
pulært krydder fra de tidligste tider, 
og det var et møysommelig arbeid å 
samle inn alle de blomstene som var 
nødvendige for å fremstille selv gan-
ske små kvanta.

Krokus var etter sigende blant de 
blomster Persefone plukket da hun 
ble røvet av Hades. Liljer, roser og fio-
ler nevnes også. Uansett, myten om 
Persefones rov viser at blomsterpluk-

king ikke alltid var en ufarlig syssel. 
Mens Persefone og hennes venninner 
var opptatt med å plukke blomster, 
sprang Hades med sitt forspann opp 
av jorden og bortførte den unge pi-
ken til Underverdenen. Motivet med 
dødsrikets gud som plutselig river 
et intetanende menneske bort, pas-
set naturligvis godt til gravkunsten. 
Fig. 6 viser en romersk sarkofag med 
Persefones rov i Palazzo Rospigliosi i 
Roma. Vi ser hvordan Hades’ hester 
galopperer bort mens Persefones ven-
ninner trykker seg skremt sammen. 
Blomsterkurvene deres ligger veltet 
på bakken.

Blomster spiller en viktig rolle i fle-
re antikke myter, ja, noen mytologis-
ke figurer blir likefrem forvandlet til 
blomster. Det gjelder f. eks. den vak- 
re Narkissos (Narcissus), som blant 
andre Ovid har skrevet om i sine Me
tamorfoser (III, 344-510). Narkissos’ 
skjønnhet gjorde ham så selvopptatt 
at han ble ufølsom overfor andres 
kjærlighet. Nymfen Ekko, som elsket 
ham håpløst, endte med å svinne hen 
så bare stemmen var igjen av henne. 
Narkissos selv fikk et lignende ende-
likt. Under en jakt fikk han se sitt eget 
speilbilde i en kilde, og han ble øye-
blikkelig forelsket i det. Speilbildet 
var imidlertid uoppnåelig, for hver 

Fig. 6. Sarkofag i Palazzo Rospigliosi med Persefones rov.
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gang Narkissos bøyde seg ned for 
å omfavne det, ble det oppløst når 
vannets overflate kruste seg. Akkurat 
som Ekko svant Narkissos sakte hen, 
og til slutt døde han. Da man kom for 
å begrave ham, var liket borte, bare 
en blomst var igjen på stedet. En an-
nen vakker yngling, Hyakinthos, ble 
også forvandlet til en blomst. Han 
var en venn av Apollon, som uforva-
rende kom til å drepe ham med en dis-
kos. Apollon gremmet seg naturligvis 
over tapet av sin kjære venn, men da 
ikke en gang hans legekunster kunne 
vekke Hyakinthos til live, forvandlet 
han ham til en blomst i stedet (Ovid, 
Metamorfoser, 161-219).

I samme kategori faller en tredje 
ung mann, Afrodites elsker Adonis, 
som ble drept under en villsvinjakt. 
Jeg har skrevet kort om ham i et 
tidligere nummer av Klassisk Forum 
(2004:2, s. 20-21). Adonis ble rik-
tignok ikke forvandlet til en blomst, 
men i følge én versjon av myten ble 
hans blod forvandlet til røde blom-

ster (Ovid, Metamorfoser, X, 731-
739). Andre overleveringer lar blom-
stene være Afrodites tårer: én versjon 
sier at de var anemoner, mens tårene 
ifølge en annen versjon ble forvandlet 
til hvite roser, som i sin tur ble farget 
røde av Adonis’ blod.

Festen for Adonis var også preget 
av planter. Kvinnene pleide å lage 
såkalte Adonis-hager i form av istyk-
kerslåtte leirkar som de fylte med 
jord. I disse sådde de frø og satte dem 
opp på taket. Frøene spiret raskt, 
men like raskt visnet de små spirene. 
Fig. 7, som er tegnet etter et attisk 
vasemaleri fra ca. 400 f. Kr. eller litt 
senere, viser en Adonis-hage. Midt 
på bildet ser vi Eros, som står med 
halvdelen av en istykkerslått amfora 
i hendene. Den andre halvdelen ligger 
på bakken, og vi ser at det vokser opp 
spirer av begge. En meget lett påkledd 
kvinne som må være Afrodite selv, 
mottar amforahalvdelen fra Eros. 
Hun står med foten på en stige, og 
skal åpenbart klatre opp på taket.

Fig. 7. Adonis-hage, attisk vasemaleri.
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Blomsten som hurtig springer ut 
og likeså hurtig visner, symboliserer 
på en utmerket måte ungdommens 
flyktige skjønnhet. Vasebildet på Fig. 
8, en detalj fra en amfora av den så-
kalte Andokides-maleren (aktiv ca. 
530-510 f. Kr.) forestiller en yngling 
som lukter på en blomst, øyensynlig 
en rose. De som så bildet, eller også 
slike unge mann i det virkelige liv, 
kan ha tenkt at den unge mannens 
skjønnhet ville få et like kort liv som 
rosens. Med sin lille sprettrumpe og 
begynnende skjeggvekst forsiktig an-
tydet gjenspeiler han et skjønnhets-
ideal som man i vår tid helst vil 
forbinde med homofile kretser. Men 
også kvinner var i oldtiden begeistret 
for disse mer eller mindre skjeggløse 
ynglingene. I Theokrits 15. idyll, som 
handler om den store Adonis-festen 
i Aleksandria, beskrives Adonis som 
en yngling på 18-19 år. Hans kyss 
stikker ikke, for han har ennå bare 
gyldne dun på leppen (Theokrit, Idyll 
XV, 129-130).

Ynglingen på Fig. 8 kan se ut som 
om han sprader rundt som en dandy, 
men hadde hele vasemaleriet vært 
vist, ville vi sett at han faktisk er 
tilskuer til en brytekamp. Den lan-
ge staven han holder, kjennetegner 
ham som bryternes trener eller dom-
mer. Han er nok derfor mer av en 
“barsking” enn det første inntrykket 
skulle tilsi. Når han lukter på en rose, 
er det neppe tilfeldig, for rosen var 
grekernes foretrukne blomst. Den 
var assosiert med Afrodite på grunn 
av sin skjønnhet og duft.

Rosen ser ut til å ha vært den 
eneste blomst som grekerne gjorde 
til gjenstand for mer intensiv dyrking. 

Fig. 8. Yngling som lukter på en blomst, 
vasemaleri av Andokides-maleren.

Særlig kjent for sine roser var øya 
Rhodos, som har navn etter denne 
blomsten. Fig. 9 viser et myntbilde 
fra Rhodos, hvor nettopp en rose 
er motivet. Blomsten ble dyrket i 

Fig. 9. Mynt med rose fra Rhodos  
(foto: Håkon Ingvaldsen, KHM).
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stor skala. Sjøfolk som nærmet seg 
Rhodos, kunne etter sigende kjenne 
rosenduften ennå før de hadde fått 
landkjenning. Noe lignende ble sagt 
om Molde, “Rosenes by”. Under 
siste verdenskrig ble Molde som be-
kjent sterkt skadet. Husene brant, 
og rosene med dem. Etter krigen ble 
nye roser plantet i byens hager, men 
da de var av den moderne typen med 
liten eller ingen lukt, fikk sjøfarerne 
aldri mer det gamle inntrykket av å 
bli møtt med rosenduft.

I de tradisjonelle greske hager sy-
nes blomster å ha utgjort en temmelig 
beskjeden bestanddel, i hvert fall om 
vi skal tro litteraturen. Odysseen har 
en ganske inngående beskrivelsen av 
hagen til Alkinoos, faiakernes konge. 
Akkurat som kongen i norske folke-
eventyr bodde de homeriske fyrster 
på store gårder eller snarere gods. 
Alkinoos’ hage er hovedsakelig en 
frukthage hvor det vokser epler, pæ-
rer og granatepler. En del av hagen er 
utskilt som en vingård, og så er det 
snakk om noen ikke nærmere spesi-
fiserte bed som blomstrer hele året 
(Odysseen, 7. sang, 112-132). Disse 
blomstene kan like godt ha sittet på 
nytteplanter som på prydplanter.

Også Odyssevs’ egen hage, som vi 
hører om i 24. sang, bestod hoved-
sakelig av frukthage og vingård. Der 
finner han sin gamle far Laertes, som 
står og graver rundt en plante (Odys
seen, 24. sang, 220-227). Lenger ute 
i sangen (340-344) er det snakk om 
trær som Odyssevs i sin tid fikk av 
sin far: tretten pæretrær, ti epletrær, 
førti fikentrær og femti vinstokker. 
Dette var sikkert verdifulle gaver som 
var verd å huske, for med det samme 

Odyssevs har ramset opp disse trær-
ne, skjønner Laertes at det er sin egen 
sønn han taler med.

Hager var ikke bare eid av pri-
vatfolk, de kunne også være knyt-
tet til helligdommer. Ved det såkalte 
Hefaistos-templet (tidligere kalt The-
seion) ved Athens agora ble det fun-
net fordypninger som var uthugget  
i klippen i to jevne rekker rundt  
templet. Fordypningene var opprin-
nelig fylt med jord hvor det var satt 
ned blomsterpotter, noe som viser at 
templet var omgitt av planter i jevne 
rekker. De amerikanske utgraverne 
har plantet myrt og granateple der 
hvor de opprinnelige plantene stod 
for å gi et inntrykk av vegetasjonen, 
men vi vet ikke hva slags planter 
som opprinnelig vokste på stedet. 
Fig 10 viser et utgravingsfoto hvor 
man tydelig ser fordypningene hvor 
blomsterpottene stod. Å belive hellig-
dommer med vekster var sikkert van-
ligere i antikken enn det vi tror. Noen 
planter var assosiert med bestemte 
guder, og i enkelte helligdommer var 
det planter som “talte”. I Dodona i 
Epiros ble lyden av vinden som suste 
i Zeus’ eiketrær tolket av det lokale 
presteskap, og i Apollon-helligdom-
men i Didyma i Lilleasia var hele 
gulvet i den kjempestore helligdom-
men beplantet med en hel lund av 
laurbærtrær. Her som i Dodona var 
det vindens rasling i løvet som gav 
opphav til orakelsvar.

Planter, særlig blomster, var også 
viktige i privat gudsdyrkelse. Man flet-
tet kranser og girlandere som man la 
på altere eller hengte på statuer. Dette 
var en billig form for offer som en- 
hver kunne tillate seg. De som hadde 
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Fig. 10. Sjakter etter hagen rundt det såkalte Hefaistos-templet på Athens agora.
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anledning til det, kunne plukke plan-
tene selv ute i naturen. Og man be-
kranset ikke bare statuer, men også 
seg selv og andre i festlig lag. Noen 
planter, som eføy, skulle hjelpe mot 
fyllesyke, hvilket var et ekstra incita-
ment til å bære dem på seg.

De hagene vi hittil har nevnt, har 
enten vært anlagt ute på landet eller 
vært knyttet til helligdommer. Pli-
nius forteller i sin naturhistorie (Nat. 
Hist. XIX, 19, 51) at den første som 
innførte en hage direkte tilnyttet bo-
ligen, var Epikur, “denne ekspert på 
otium” (otii magister). Det er forståe-
lig at denne oppfinnelsen skulle bli 
assosiert med Epikurs navn, for det 
mentalhygieniske aspekt ved hage-
stell passer godt til epikureismens ve-
sen. Her er det tydeligvis ikke snakk 
om profesjonister som dyrker jorden 
i stor målestokk som levevei, men 
personer som steller i sin egen hage 
for å skaffe seg glede og avspenning. 
Epikur (341-270 f. Kr.) levde i den 
tidlige hellenistiske perioden, hvor 
man begynte å sette individuelle hen-
syn foran de kollektive. Også i det 
perspektivet passer forestillingen om 
den lille, private hagen, som kanskje 
gir nok til å spe på familiens kost-
hold, men som hovedsakelig dyrkes 
con amore.

Aleksander den stores erobringer 
i Midt-Østen førte til at grekerne 
ble mer interessert i hagestell, for i 
Mesopotamia hadde man i mange 
hundre år vært opptatt av å skape 
vakre og frodige prydhager. De hen-
gende hager i Babylon, som av noen 
ble tilskrevet Semiramis, av andre 
Nebukadnesar, var regnet som et av 
den antikke verdens syv underverker.  

Under utgravinger i Babylon er det 
ikke funnet spor av disse mytiske ha-
gene, som nok hovedsakelig var en 
frukt av hellenistiske dikteres fantasi.

Historien om de hengende hagene 
har utvilsomt en kjerne av sannhet: 
nemlig den at mesopotamiske her-
skere satte stor pris på hager. Siden 
området er fattig på regn, har det 
naturligvis økt herskernes prestisje 
at de ved hjelp av kunstig vanning 
fikk den karrige jorden til å blom-
stre. Mens Homer lot sine herskere 
dyrke frukttrær eller grave i kjøkken-
hagen, nøt babylonske og assyriske 
konger og fyrster livet utstrakt på 
løybenker i parker og hager, omgitt 
av trær og blomster. Fig. 11 viser as-
syrerkongen Assurbanipal (668-629 
f. Kr.) som inntar en drink under 
en pergola sammen med sin hustru. 
Scenen er et utsnitt av et lengre relieff 
som befinner seg i British Museum i 
London. Hadde hele relieffet vært 
avbildet, ville vi sett at det viste flere 
slags trær og busker med fugler og 
insekter som sitter på grenene. En 
omtenksom sjel har til og med hengt 
opp det avhuggede hodet til en av 
Assurbanipals slagne fiender på en 
gren. Her kan man lære hvordan man 
med enkle midler kan skape det ek-
stra lille “piff” som gjør hagefesten 
til en suksess.

Mesopotamia ble senere en del av 
perserriket, og de nye herskerne lå 
ikke etter sine forgjengere når det 
gjaldt å skape storslagne hager og 
parker. Et persisk ord for hage, “pa-
radeisos”, er gått inn i vårt språk 
som betegnelse på Paradis. Noen av 
de persiske hagene rommet bare trær 
og blomster, mens andre var tilholds-
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sted for dyr som perserkongen og 
hans hoff drev jakt på. Som man 
kan forstå, er det her ikke snakk 
om vanlige hager, men vidt utstrakte 
parkområder. Både dyr og planter var 
samlet inn fra forskjellige deler av de 
områder som perserne behersket, og 
parkene kunne derfor betraktes som 
en slags perserriker i miniatyr.

Hadrian ble sagt å ha oppkalt 
områder i sin store villa ved Tivoli 
etter steder han hadde besøkt på sine 
mange reiser (Scriptores Historiae 
Augustae, Hadrian, XXVI), og man 
kan undres på om han fikk denne 
ideen fra historier om perserkongens 
hager og parker, eventuelt med helle-
nistiske herskere som mellommenn. 
De kunstferdige hagene i Midt-Østen 
gjorde dypt inntrykk på grekerne, og 
man må regne med at de hellenistiske 
kongene som etterfulgte Aleksander, 
forsøkte å lage sine egne versjoner.

Romernes sans for kunstferdige 
hager var inspirert fra den hellenis-

tiske verden. Deres egne hager synes 
opprinnelig å ha vært enkle kjøkken-
hager i likhet med de tidlige greske. 
Den type hage som Plinius beskriver 
i bok XIX etter å ha snakket om Epi-
kur, er nettopp en slik kjøkkenhage, 
hortus. Først etterat han har gjen-
nomgått grønnsaker og medisinal-
planter, kommer turen til blomstene 
(bok XXI). I likhet med grønnsakene 
er heller ikke blomstene i Plinius’ 
hage fri for et visst nytteaspekt, for 
man brukte dem til å flette kranser 
og girlandere.

Som grekerne hadde romerne ro-
sen som sin foretrukne blomst. Pli-
nius beskriver mange sorter, fra den 
enkle fem-bladete nyperose til kulti-
verte roser med tolv og flere kronblad. 
Han nevner til og med en type som 
ble kalt “hundreblad-rosen”. Plinius 
bemerker at disse rosene ikke hadde 
noen særlig sterk duft, og det gjaldt 
også roser med særlig store kron-
blad, altså kultiverte blomster. Men 

Fig. 11. Kong Assurbanipal (668-629 f. Kr.) dinerer med sin hustru i en park.  
Relieff i British Museum, London.
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akkurat som i våre dager hendte det 
tydeligvis at man ofret duften for å få 
frem mer spektakulære roser.

Rosenduft ble satt pris på i an-
tikken, ikke bare i forbindelse med 
parfyme, man bar også roser med 
seg. I et av sine mange utfall mot 
Verres forteller Cicero at når denne 
var ute og reiste på Sicilia, skjedde 
det i bærestol, hvor Verres lå på en 
pute fylt med rosenblader, han bar 
en rosengirlander om halsen og en 
krans av roser på hodet, og i hånden 
holdet han en liten pose av gjennom-
brutt stoff fylt med rosenblader som 
han hele tiden luktet på (In Verrem 
V, 11). Det fremgår ikke av Ciceros 
tekst at det å trekke inn rosenduft i 
seg selv var upassende eller uman-
dig, det daddelverdige aspektet lå i 
mangelen på måtehold (dette er en 
konstant beskyldning fra Cicero uan-
sett hvilke av Verres’ aktiviteter han 
beskriver).

Roser ble som andre blomster i 
antikken benevnt etter hvor de kom 
fra. Paestum-roser var særlig berøm-
te i Italia, selv om Paestum ikke var 
deres opphavssted, for de var i likhet 
med svært mange romerske rosesor-
ter importert fra Lilleasia. En annen 
populær rosesort var den galliske. 
Den hadde røde blad (noen varianter 
synes å ha hatt hvite flekker), og det 
var galliske roser som ifølge paleo-
botaniske undersøkelser vokste på 
Vespasians forum i Roma. Disse un-
dersøkelsene ble foretatt i forbindelse 
med utgravinger som ennå pågår, og 
som har gitt oss et nytt bilde av denne 
delen av Roma.

Først og fremst var Vespasians fo-
rum ikke noe forum, d.v.s. torg, i 

ordets egentlige forstand. Betegnel-
sen “forum” fikk det da også først i 
senantikken. Bare en mindre del var 
brolagt. Resten var dekket av jord, 
så man kan altså snakke om et park-
område. Planen har lenge vært kjent 
gjennom den såkalte Forma Urbis, en 
kjempestor plan over Roma innrisset 
på marmorplater. Planen, som stam-
mer fra ca. 200 e. Kr., var satt opp på 
en vegg i et lokale som lå nettopp ved 
Vespasians forum. Man har gjettet på 
at det tilsvarte Byplankontoret, hvor 
man hadde registre for tomter og de 
skattene som skulle betales for dem.

Forskerne hadde lenge undret seg 
over de langsmale rektanglene som 
var innrisset i jevne rekker på Vespa-
sians forum (Fig. 12). Utgravingen 
har vist at det dreier seg om fonte-
ner. De hadde en langsgående rille i 
midten som vannet fløt i, og de var 
ikke særlig høye – man har kalku-
lert høyden til et sted mellom én og 
halvannen meter. Da fontenene ikke 
hadde avløp, piplet det overskytende 
vannet ned på begge sider og sørget 
for jevn fuktighet for den vegetasjo-
nen som vokste der, og den bestod 
altså av galliske roser. (Om Vespasi-
ans forum og de øvrige keiserforaene 
i Roma kan man lese i en bok som 
ganske nylig utkom (oktober 2007), 
og som har med de siste utgravings-
resultatene for hele området: R. Me-
neghini & R. Santangeli Valenzani, I 
Fori Imperiali. Gli scavi del Comune 
di Roma, Roma 2007.)

I den tidlige middelalder forfalt 
keiserforaene, som ble bebygget og 
delvis oppdyrket. Mens de eldre  
utgravingene av foraene, som fant 
sted i 1930-årene, fjernet ethvert spor 
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Fig. 12. Vespasians forum, rekonstruksjon ifølge de siste utgravinger på stedet. Fra 
R. Meneghini & R. Santangeli Valenzani, I Fori Imperiali. Gli scavi del Comune di 
Roma, Roma 2007).

av aktivitet som var senere enn kei-
sertiden, har de nyere utgravingene 
forsøkt å skape et bilde av foraenes 
historie fra antikken til i dag, og det 
gjelder også vegetasjonen. De plan-
tene som vokste på keiserforaene i 
middelalderen var typiske nyttevek-
ster, så man kan si at ringen ble sluttet 
og man endte der man begynte: med 

den tradisjonelle romerske kjøkken-
hage.

Blomst nummer to på Plinius’ ran-
kingliste er liljen. Det er rimeligvis en 
slik blomst hånden på Fig. 1-2 holder. 
Liljen kan ifølge Plinius ikke brukes 
til å flette kranser og girlandere, rime-
ligvis fordi den rette og relativt tykke 
stilken er lite smidig. Blomstens sjarm 
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lå derfor hovedsakelig i dens duft. 
Den ble brukt i parfymeindustrien 
i likhet med rosen. Liljer var stort 
sett hvite, skjønt Plinius nevner også 
fargede varianter. Han påstår til og 
med at man kunne farge liljer røde 
med bermen fra rød vin (Nat. Hist. 
XXI, 13, 26), men det skal visstnok 
bare være oppspinn.

Fiolen kommer som nummer tre i 
popularitet. Av den kunne man flette 
velduftende girlandere og kranser. 
Parma-fiolen er ennå et begrep innen 
italiensk parfymeindustri, skjønt i 
våre dager består de fleste parfymer 
av diverse forskjellige dufter, og man-
ge mener at fiolparfyme er vulgært. 
Billige parfymer med syntetisk fiol-
duft kan riktignok være sterke, men 
blomstenes naturlige duft er delikat. 
Det å plukke årets første fiol og trek-
ke inn duften er riktig et vårtegn.

Fioler er så små at man ikke ser 
dem fremstilt i billedkunsten, i mot-
setning til liljer og roser. En av de mest 
raffinerte fremstillinger av blomster 
fra romersk tid er den såkalte rosen-
pillen fra Hateriernes grav i Roma 
fra ca. 100 e. Kr. (Fig. 13). Selv i 
et så hardt materiale som marmor 
har kunstneren klart å gjenskape de 
lubne rosenes egenart, og med sin 
opprinnelige bemaling så de sikkert 
enda mer naturtro ut.

De kunstverkene som gir best inn-
trykk av romernes blomster, er de 
mange veggmaleriene med hagemo-
tiver. Maleriene fra Livias villa ved 
Prima Porta utenfor Roma er kan-
skje de mest kjente, men der finner 
man ikke så mange blomster, mest 
busker og trær. Mer informative 
er hagemaleriene fra Vesuv-byene.  

Fig. 13. “Rosenpillen”, relieff fra  
Hateriernes grav i Vatikanmuseene.
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Fig. 14 viser et maleri fra det så-
kalte Gullarmbåndets hus (Casa del 
Bracciale d’Oro) i Pompeii. Her ser 
vi ikke bare blomster og trær, men 
også fugler. En fontene fungerer som 
fuglebad, og hagen er ytterligere be-
riket med skulptur (hermer, relief-
fer og opphengte masker i marmor, 
oscillae).

I vår tid nøyer man seg ikke med 
å studere antikkens vekster ut fra 
malerier, man tar også i bruk paleobo-
taniske undersøkelser. I Vesuvbyene 
kan man også ta avstøpninger etter 
røttene til større planter, eller rettere 
sagt, hulrommene etter dem, slik man 
lenge har gjort det for menneskers 
og dyrs vedkommende. De avstøpte 
røttene er naturligvis mindre drama-
tiske enn avstøpningene etter Vesuvs 
ofre, men de er opplysende nok på 
sin måte selv om en legmann ikke 

umiddelbart kan se hva slags røtter 
man har for seg.

I skrivende stund (oktober 2007) 
går det en utstilling om antikke hager 
i Firenze, passende nok i en historisk 
park, Boboli-hagene. Her har man 
blant annet vist resultatene av under-
søkelsene av hagen i et pompeiansk 
hus som er temmelig ukjent for de 
fleste. Det heter Casa dei pittori al 
lavoro etter en freske som viser ma-
lere i arbeid. Det er tatt avstøpninger 
av en rekke små huller i bakken som 
markerer restene etter et gjerde av 
vidjefletning. Slike var åpenbart me-
get populære, og det finnes tallrike 
avbildninger av dem, både i Livias 
villa og andre steder. Flettverks-
gjerdene i den pompeianske hagen 
dannet to rektangler, hvert med en 
halvsirkelformet innbuktning i den 
ene siden akkurat som i eksemplet på 

Fig. 14. Hage, maleri fra Casa del Bracciale d’Oro i Pompeii.
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Fig. 15 (en avtegning etter en freske 
i “Maecenas’ auditorium” på Es-
quilinen i Roma). I forbindelse med 
utstillingen i Firenze har man ikke 
bare rekonstruert flettverksgjerdene, 
men også gjenskapt beplantningen 
innenfor dem – roser og sypress-lig-
nende busker.

Den store pioneren innenfor ut-
forskningen av romerske hager er den 
amerikanske arkeologen Wilhelmina 
Jashemski, som i 22 år ledet utgra-
vingene til universitetet i Maryland 
i Pompeii og andre steder i Vesuv-
området. Etter henne er det blitt mer 
vanlig å utforske ikke bare villa-ar-
kitekturen, men også hagene, i hvert 
fall hvis man har råd til å innkalle 
ekspertise og jordsmonnet er gunstig 
for pollenanalyser og andre paleo-
botaniske undersøkelser.

Det var ikke bare de levende som 
fikk hager i romersk tid, også de døde 
lå omgitt av hager hvis plassen og 
økonomien tillot det. I denne hagen 
inntok man måltider til minne om de 
kjære avdøde. Slike funerære hager 
kunne være ganske store, og man hø-
rer at de var beplantet med vinranker 
og andre nyttevekster, hvis avkast-
ning gikk med til å vedlikeholde og 
pynte gravmælene.

Funerære hager var i prinsippet 
private. Parken rundt Augustus’ 
mausoleum i Roma var også pri-
vat, ettersom han startet byggingen 
av monumentet i en periode hvor 
han fremdeles bare var “den første 
blant likemenn”. Imidlertid fortel-
ler Suetonius (Augustus kap. 100) 
at keiseren lot parken rundt mau-
soleet være åpen for allmennheten 
som en særskilt gunst, skjønt ved å 
gjøre den offentlig tilgjengelig gav 
han den selvsagt et offentlig anstrøk 
i de besøkendes øyne. Også perso-
ner med mer moderate pretensjoner 
kunne innby forbipasserende til et lite 
opphold i funerærhagen ved å sette 
opp benker. Formålet med dette var 
at de besøkende skulle tenke på dem 
som var begravet der, for det å bli 
erindret var svært viktig for antik-
kens mennesker.

Det før omtalte “Maecenas’ audi-
torium” er den eneste struktur som 
nå er synlig i det området som hans 
horti dekket. Dette relativt beskjedne 
uttrykk kom i romersk keisertid til å 
betegne de store og luksuriøse park-
områdene som fylte deler av hoved-
staden, spesielt i dens mer glissent 
bebodde ytre deler. Maecenas’ horti 
ble offer for den store byggeboom 

Fig. 15. Hage, avtegning etter maleri i det såkalte Maecenas’ auditorium på  
Esquilinen i Roma.
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som fant sted etter at Roma var blitt 
hovedstad i et samlet Italia i 1870, 
og hvor mange fornminner som gikk 
tapt da man grov som verst for å byg-
ge en helt ny bydel på Esquilinen, kan 
man bare lure på, men noe ble i hvert 
fall tatt vare på. Skulpturfunnene fra 
Maecenas’ horti fyller et par rom i det 
nyinnredete Konservatorpalasset.

Blant annet har man funnet flere 
gravsteler utført i stilarter som er 
typiske for det 5. årh. f. Kr., d.v.s. 
såkalt streng og høyklassisk stil. Det 
dreier seg enten om originaler eller 
retrospektive verker fra Maecenas’ 
egen tid. Tydeligvis har han i sine 
horti ønsket å gjenskape en funerær 
hage, som samtidig skal gi assosia-
sjoner til fortiden. Gravstelene må 
derfor ha vært kenotafer.

Kanskje har dette vært en sjan-
ger, eller kanskje hadde Maecenas 
egne grunner til å ville gjenskape en 
slik funerær hage. Hans horti dek-
ket nemlig deler av Servius-muren, 
den republikanske bymuren med til-
liggende områder, der det lå fattige 
graver av simpleste sort, hvor ikke 
bare rester etter mennesker, men også 
etter dyr, var stuet sammen i store 
kummer. Disse døde mennesker og 
dyr var øyensynlig slike som folk 
ikke så seg muligheten til å bli kvitt, 
og som de derfor dumpet rett utenfor 
bymurene i håp om at det offentlige 
ville begrave dem.

Men selv de usleste blant de usle 
hadde krav på en viss pietet hvis de-
res siste hvilested ble forstyrret, og 
man kan spekulere på om det var ut 
fra pietet, som for romerne i særlig 
grad betydde respekt for de døde, 
at Maecenas forvandlet de fattiges 

gravplasser til en nostalgisk gresk 
gravlund, en form for “ruinroman-
tikk” i likhet med den man finner i 
1700- og 1800-tallets parker.

Det må være disse lik og kadavre 
som ingen ville begrave, som Horats 
sikter til i Satire I, 8. Dikteren fortel-
ler (eller rettere sagt, han lar hage- og 
fruktbarhetsguden Priapus fortelle) 
at det nå er sunt å bo på Esquilinen. 
Man kan spasere i solskinnet på den 
gamle agger, vollen som var en del av 
Servius-murens forsvarssystem, der 
man før fikk det triste synet av et 
område fullt av hvite ben. Horats sier 
ikke direkte at det var Maecenas som 
stod for denne forandringen, men det 
nevnes i de antikke kommentarene til 
hans satirer.

Om Hadrian forteller som ovenfor 
nevnt hans senantikke biograf, som 
skrev under navnet Aelius Spartia-
nus, at keiseren gav forskjellige om-
råder i sin store villa ved Tivoli navn 
etter kjente steder i Romerriket, ja, til 
og med hadde han en versjon av Un-
derverdenen (Hadrian, XXVI). Var 
dette en kunstig gravlund som skulle 
påminne om døden, eller hadde kei-
seren snarere forsøkt å gjenskape en 
helligdom for guder eller helter som 
hadde med underverdenen å gjøre?

Forskning på Hadrians villa har 
stort sett konsentrert seg om arkitek-
turen og skulpturene som er funnet 
der. Men store deler av villaen var jo 
en park, som må ha vært beplantet. 
Når man leser om de stedene Had-
rian skal ha gjenskapt i sin villa, ten-
ker man stort sett at dette var gjort 
gjennom arkitektur og dekorative 
elementer som skulle gi de rette as-
sosiasjoner, men man kan også tenke 
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seg at planter fra de relevante om-
råder kan ha spilt en viktig rolle i 
helhetsbildet.

Dessverre vet man ikke hva som 
vokste i Hadrians villa. Den før om-
talte Wilhelmina Jashemski publiser- 
te i 1992 undersøkelser hun hadde 
foretatt i villaen sammen med ita-
lienske kolleger (“Preliminary Exca-
vations in the Gardens of Hadrian’s 
Villa: The Canopus and the Piazza 
d’Oro”, American Journal of Archae
ology 96, s. 579-597). Undersøkel-
sene viste, ikke uventet, at man hadde 
dyrket planter i villaen. Langs den ene 
siden av den såkalte Canopus, en lang 
kanal som ender i et monumentalt 
fonteneanlegg dekket av en såkalt pa-
raplykuppel, fant man blomsterpot-
ter i form av halve amforaer i likhet 
med de som utgjør “Adonis-hagene” 
på Fig. 7. I Piazza d’Oro-området, 
som særlig er kjent for sine intrikat 
utformete hagepaviljonger, var det 
hugget ut fordypninger i klippen på 
samme måte som det var gjort rundt 
“Hefaisteion” ved Athens agora (Fig. 
10). Man fant også spor av vannings-
kanaler. Det var derimot umulig å 
få vite noe om selve vegetasjonen. 
Jorden i Hadrians villa egnet seg ikke 
for pollenanalyser, og den hadde dess-
uten vært endevendt mange ganger 
i tidens løp, dels i forbindelse med 
rovgravinger og dels under dyrking, 
særlig av oliventrær.

Wilhelmina Jashemski antok at 
man i Hadrians villa dyrket roser og 
fioler og andre populære blomster, 
samt busker av forskjellig slag. Ro-
merne var glade i buskvekster, som 
de kunne klippe i kunstferdig fasong 
(f. eks. i form av obelisker) eller lage 

hekker av. Vi må huske på at mange 
av disse buskene, som myrt og olean-
der, også bar blomster. I et brev til en 
venn, hvor Plinius den yngre forteller 
om hagen i en av sine villaer, nevner 
han forskjellige slags busker, men han 
hadde rosenbed også (Ep. V, 6). På 
bakgrunn av Plinius’ beskrivelse er 
det laget forskjellige rekonstruksjo-
ner av hans hage (Fig. 16), som var 
en såkalt hippodromhage, d.v.s. den 
hadde form som et circus. Det betød 
ikke at den var en ridebane, for med 
de mange vekster som Plinius opp-
regner, kan den ikke ha gitt plass til 
annet enn spaserturer.

Akkurat som grekerne brukte ro-
merne blomstene til å flette kranser 
og girlandere, som de dels bar på sin 
person (jfr. Verres) og dels smykket 
sine omgivelser med. Noe man deri-
mot ikke finner, er buketter og blom-
steroppsatser. Riktignok finnes det en 
mosaikk i Vatikanmuseene med en 
flott blomsteroppsats i en kurv. Den 
skal være blitt funnet omkring 1790 
i Quintiliernes villa ved Via Appia. 
Nyere forskning har imidlertid vist 
at mosaikken er en forfalskning fra 
1700-tallet. Ikke bare virker oppsat-
sen som sådan mistenkelig moderne, 
men kunstneren har avslørt seg ved 
å avbilde en tulipan, en blomst som 
de gamle romerne ikke kjente.

Det er egentlig bemerkelsesverdig 
at verken grekerne eller romerne sy-
nes å ha kjent skikken med å sette 
avskårne blomster i vann. Kanskje 
det skyldes at de som nevnt fore-
trakk blomster som man kunne flette 
kranser og girlandere av, og slike har 
som regel tynne, bøyelige stilker som 
ikke egner seg til å settes i vann. 
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Fig. 16. Rekonstruksjonstegning av hagen til Plinius’ d.y. basert på 
hans beskrivelser (fra L. Farrar, Ancient Roman Gardens, 1998).
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Pompeianske veggmalerier viser at 
stilleben var populære, og man kunne 
da ventet å finne “blomsterstykker” i 
likhet med de som særlig hollenderne 
eksellerte i på 1600-tallet. Det finnes 
flere raffinerte eksempler på glass-
begre og –boller med innhold, men 
de romerske glassbollene inneholder 
kun frukt, ikke blomster.

Plinius forteller riktignok om en 
blomstermaler, Pausias fra Sikyon 
(Nat. Hist. XXI, 3). Han levde i 4. årh. 
f. Kr., og malte kranser og girlandere 
– ikke så rart, kanskje, for kvinnen i 
hans liv levde av å flette slike. For å 
inspirere ham fant hun hele tiden på 
nye kombinasjoner av blomster som 
han imiterte i sine malerier – i sann-

het et fruktbart samarbeid. Historien 
viser også at det å flette girlandere 
var regnet som en kunst, siden den 
anonyme kvinnen (Plinius nevner 
ikke hennes navn) kunne inspirere 
en anerkjent maler. Et av Pausias’ 
mest kjente verk, Stefanoploktos, 
fremstilte nettopp hans elskede i ferd 
med å flette girlandere.

Dette bildet eksisterte ennå på Pli-
nius’ tid, men er selvsagt nå gått tapt. 
Imidlertid finnes det andre antikke 
fremstillinger av kvinner som fletter 
girlandere. Fig. 17 viser et utsnitt 
av en mosaikk fra Piazza Armerina-
villaen på Sicilia. Her ser vi unge 
piker som er opptatt med å flette. 
Denne virksomheten synes å ha vært 

Fig. 17. Ung kvinne som fletter en girlander av blomster.  
Mosaikk i Piazza Armerina-villaen på Sicilia.
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bedrevet hovedsakelig av kvinner, 
sikkert fordi de også ellers flettet i 
dagliglivet (hår, garn o.s.v.). En an-
nen detalj fra samme mosaikk viser 
en gutt som kommer med råstoffet, 
to kurver fulle av roser som henger 
fra et åk han bærer over skuldrene 
(Fig. 18). Girlanderne som de unge 
pikene fletter, skal kanskje glede del-
tagerne i et middagsselskap, eller de 
er beregnet på sakral bruk.

I senantikken ble de store villaene 
med sine hager og parker forlatt (man-
ge av dem ble brukt til gravplasser), 
og hagebruk ble i stedet overtatt av 
klostrene. Et kloster skulle ha en 
hage omgitt av søylehaller hvor man 
kunne ha en stille stund med bønn 

Fig. 18. Gutt med kurver fylt med roser,  
Mosaikk i Piazza Armerina-villaen på Sicilia. 

og meditasjon (akkurat som Epikur 
verdsatte munker og nonner de men-
talhygieniske sider ved hagen). Man 
dyrket også nyttevekster der, og man-
ge av disse, spesielt krydderplanter, 
ble gjennom klostrene spredt over 
store deler av Europa.

Også i den kristne kunst ble blom-
ster tatt opp, for det persiske ord for 
hage, paradeisos, er som nevnt blitt 
vårt ord for Paradis. Det var naturlig 
å fremstille dette stedet som en hage 
med grønt gress og blomster, hvor 
romernes gamle favoritter roser og 
linjer dominerer (Fig. 19). Jomfru 
Maria ble i særlig grad assosiert med 
rosen, hun ble likefrem kalt “Rosa 
Mystica”. Et populært motiv særlig 
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Fig. 19. Rosenbusk i Paradiset, detalj fra 
absiden i San Vitale i Ravenna (innviet 
år 547).

i senmiddelalderens kunst er “Maria 
i rosenhagen”, hvor hun sitter omgitt 
av et blomsterflor.

Både blomster og Jomfru Maria 
har noe rent og yndefullt over seg, 
så det er lett å assosiere dem. Men 
også barske mannfolk kunne la seg 
fremstille med blomster i hånden ak-
kurat som brytertreneren på Fig. 8. 
På Fig. 20 ser vi en mann som man 
kanskje ikke umiddelbart ville fore-
stille seg som blomsterelsker. Det er 
den tyrkiske sultan Mehmet II, Kon-
stantinopels erobrer (1451-1481). 
Bildet, en miniatyr malt av en ano-
nym tyrkisk kunstner i 1450-årene, 
viser sultanen med en rose som han 
lukter på. Motivet er ikke eneståen-
de, tvert imot er det en egen genre i 
tyrkisk portrettmaleri. Blodtørstige 
sultaner og beryktede kaperkaptei-

ner lar seg fremstille fredelig sittende 
med bena over kors og en blomst i 
hånden, som regel en rose, hvis duft 
de ånder inn.

Slike bilder får meg til å tenke på 
en notis jeg leste i en italiensk avis for-
leden, nemlig at man pleide å bruke 
blomster, eller rettere sagt, folks syn 
på disse, som et middel til å luke ut 
homofile fra den italienske hær. Av 
de spørsmålene som rekruttene fikk, 
dreide i hvert fall to seg om blomster. 
Første spørsmål lød: “Er du glad i 
blomster”? Svarte man ja på dette, 
var man ille ute, og enda verre ble det 
hvis man svarte bekreftende på spørs-
mål nummer to, som lød: “Kunne du 
tenke deg å bli blomsterhandler”? 
Ingen spurte om man kunne tenke 
seg å bli gartner, kanskje fordi det 
regnes som et typisk mannfolkyrke. 
Skjønt gartnere pleier å være glade i 
blomster, de også, så kanskje kom det 
noen homofile gartnere under falsk 
flagg inn i den italienske hær.

Hvor lenge man holdt på med slike 
spørsmål til rekruttene, fortalte den 
nevnte avisartikkel dessverre ikke. 
Hele opplegget oser av et syn på menn 
i alminnelighet, og homofile i særde-
leshet, som er typisk for fascismen, 
men som har holdt seg lenge etter 
dens fall. Det tas for gitt at a) det er 
feminint å like blomster, og b) alle ho-
mofile menn er feminine. Ut fra dette 
synet ville Mehmet II, en av tidenes 
store feltherrer, blitt vraket av den 
italienske hær, for han hadde sikkert 
svart at han var glad i blomster.

I det strøket av Roma hvor jeg bor, 
finnes det diverse blomsterhandlere, 
og de fleste er faktisk menn. De synes 
å være lykkelig uvitende om den fryk-
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Fig. 20. Mehmet den 2. lukter på en rose. Miniatyr av anonym 
tyrkisk kunstner, ca. 1480.

telige trussel mot deres manndom 
som blomstersalget utgjør. Uansett 
bør vi gjøre som dem og nyte den 
floraen som omgir oss, fra kunstfer-

dige oppsatser og buketter til de mer 
beskjedne markblomster som vi gan-
ske gratis kan glede oss over i skoger, 
hager og parker.
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Greske navn på norsk
gjert veStrheim

Å få på plass en fungerende standard for skrivemåten av greske navn på norsk 
er ikke lett, og selv når det er gjort, gjenstår spørsmålet om uttalen. Alminne-
lig brukte navn har en etablert form man kan holde seg til, men hva med de 
mindre brukte, eller de helt ukjente? I forbindelse med mine gjendiktninger av 
den tyske lyrikeren Friedrich Hölderlin (1770-1843), som vier Hellas en stor 
plass i sitt forfatterskap, har jeg vært nødt til å ta stilling til både skrivemåte 
og uttale i en rekke enkelttilfeller uten norsk tradisjon, og det er bakgrunnen 
for denne lille oversikten over hva som er praksis og hvorfor.

Dette er ikke ment som en artikkel 
om transkripsjon fra gammel-

gresk (som jeg heretter for korthets 
skyld vil kalle gresk), for der er pro-
blemene egentlig ikke så store, men la 
meg likevel begynne med en kort re-
degjørelse for hvilke regler som følges 
ved transkripsjon til norsk i dag:

Transkripsjonsproblemer
De fleste av det greske alfabetets 24 
bokstaver er uproblematiske; gresk 
alfa er a, beta er b og så videre, men 
noen få byr på problemer. La meg 
begynne med de enkle problemene 
først:

1. Bokstavene e og o finnes på gresk 
både i en kort versjon (epsilon, 
omikron) og en lang (eta, omega), 
denne forskjellen kan markeres 
ved en strek over den lange og en 

bue over den korte vokalen, men 
det blir sjelden gjort, norsk o og 
e står derfor begge for to forskjel-
lige greske bokstaver.

2. Tre greske bokstaver står for en 
kombinasjon av to konsonanter, 
nemlig tseta, ksi og psi. Sistnevnte 
må gjengis med to bokstaver som 
ps, de to første har vi derimot 
overtatt i vårt eget alfabet som 
z og x. I alminnelig brukte navn, 
som Aleksander, og i etablerte 
lånord, som heksameter, skriver 
vi vanligvis ks istedetfor x, men i 
en rekke fremmedord er x’en be-
holdt. Det er verdt å merke seg at 
alle disse tre konsonantkombina-
sjonene er vanlige i begynnelsen 
av greske ord, på norsk vises dette 
i skrivemåten selv om uttalen blir 
en enkel s-lyd: zoologi, xylofon, 
psykologi.
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3. Gresk r var aspirert, og den blir 
derfor noen ganger gjengitt som 
rh, på engelsk gjøres dette regel-
messig i lånord som rhythm og 
rhetoric, på norsk gjøres det spo-
radisk i egennavn som Rhodos og 
Rhesos, men ikke ellers.

4. Gresk ypsilon kan gjengis både 
som u og y, og noen ganger finner 
man den også gjengitt som v. Van-
ligvis bruker man y for vokallyden 
(polygami, hypnose), men u i dif-
tonger (autonomi, eufemisme). 
Diftongen epsilon-ypsilon skrives 
som ev i Store norske leksikon (ev
daimonisme, evkaristi), men det 
vanligste er å skrive den som eu, 
slik det gjøres i Platons samlede 
verker og i Norsk ordbok. Dif-
tongen omikron-ypsilon gjengis i 
alminnelighet med en enkel norsk 
u: Thukydides, Urania.

5. Gresk har ingen bokstav for lyden 
h, selv om denne lyden fantes i 
klassisk gresk (i nygresk er den 
forsvunnet). Når det, som i inn-
skrifter, skrives med store bok-
staver (versaler), blir lyden ikke 
markert. Når det skrives med små 
bokstaver, blir lyden markert med 
et tegn som kalles spiritus asper, 
og som skrives over den påføl-
gende vokalen. Ved transkripsjon 
markeres lyden med bokstaven 
h.

6. Gresk skrives med de tre ak-
senttegnene som også brukes på 
fransk: akutt (´), sirkumfleks (^) 
og gravis (`). På gresk markerer 
disse tegnene musikalsk aksent, 
dvs. et skifte av tonehøyde. På 
nygresk er denne forsvunnet, men 
trykket faller vanligvis på samme 

sted som den musikalske aksen-
ten var før, og ved høytlesning 
av gammelgreske tekster legger 
både grekerne og vi trykket på de 
aksentuerte stavelsene. Ved tran-
skripsjon av navn er det imidlertid 
vanlig å sløyfe aksenttegnene, og 
på grunn av innflytelsen fra la-
tin blir heller ikke alltid trykket 
lagt der aksenten var (mer om 
dette siden). Noen ganger ser man 
imidlertid sirkumfleks brukt for å 
markere lang e eller o, en praksis 
jeg synes er lite heldig, da den er 
til liten hjelp for den greskkyndige 
og til stor forvirring for den ukyn-
dige.

Alt dette er relativt uproblematisk. 
Verre blir det når vi kommer til ly-
dene p, t og k, som finnes både i en 
aspirert versjon (phi, theta, khi) og en 
uaspirert (pi, tau, kappa). På engelsk 
blir de aspirerte gjengitt som ph, th 
og ch, og det samme finner man van-
ligvis i eldre norsk, men i vår tid er 
praksisen vaklende: Phi skrives van-
ligvis som f, slik bokstaven i dag blir 
uttalt både i Hellas og internasjonalt 
(det greske alfabetet har ingen an-
nen bokstav for denne lyden). Theta 
skrives helst som th, selv om h’en er 
bortfalt i innarbeidede lånord (teori, 
antropolog etc.), og selv om den ikke 
får konsekvenser for uttalen. Khi er 
et større problem: Store norske lek
sikon transkriberer den som kh, men 
i Platons samlede verker skrives den 
som ch: Laches, Charmides. I lånord 
er h’en bortfalt, og man ser den også 
noen ganger utelatt i egennavn. Her 
står det også strid om uttalen: Hvis 
man uttaler lyden som en norsk kj-
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lyd (slik den også uttales på nygresk 
foran e og i), faller det mer naturlig 
å transkribere den ch. Selv uttaler 
jeg den som en alminnelig k, en ut-
tale som jeg også oppfatter som den 
vanligste.

Transkripsjonen med ch har den 
ulempen at den introduserer en bok-
stav som ikke finnes på gresk og som 
vanligvis ikke brukes på norsk, mens 
uttalen med kj introduserer denne 
lyden på steder der den ikke finnes 
på norsk, med det resultat at nav-
nene blir unødvendig fremmedartede 
(Erekjteion, Kjrysippos). Dette siste 
har betydning for muligheten til å 
etablere en standard på norsk, det 
er ikke tilfeldig at p’en i ord som 
psykoanalyse av de fleste behandles 
som stum. Ord som skal inngå i norsk 
dagligtale bør ha en form som er fo-
netisk mulig på norsk (noe flere av oss 
også forgjeves har forsøkt å fortelle 
de ansvarlige for gradsbetegnelsene 
bættsjelår og maaster).

Gresk, latin, norsk, nygresk
Transkripsjonsproblemene er imid-
lertid bare begynnelsen. Minst tre 
kompliserende faktorer kommer i til-
legg. Den første er at mange greske 
ord er lånt via latin. Den andre er at 
vi har lånt disse latinske formene via 
tysk og fransk. Den tredje og nyeste er 
påvirkningen fra nygresk, der steds-
navn gjerne skrives på samme måte 
som i antikken, men uttales ganske 
anderledes, fordi bokstavene har fått 
nye lydverdier. I transkripsjon fra ny-
gresk må beta gjengis som v, mens 
eta og ypsilon blir til i (skjønt ypsilon 
ofte skrives y, noe også Språkrådet 

anbefaler), diftongen ai blir til e og 
diftongene ei og oi til i: Det klassiske 
Euboia er det nygreske Evvia, selv om 
skrivemåten på gresk er uforandret.

Dette fører til at greske navn kan 
gjengis på norsk på en rekke ulike 
måter: Når man først er blitt enige 
om transkripsjonsreglene, kan man 
transkribere navnet og la trykket 
følge den greske aksenten (Aigina), 
man kan følge latinsk skrivemåte og 
trykkplassering (Aegina), gresk skri-
vemåte og latinsk trykkplassering 
(Aigina), eller man kan følge nygresk 
uttale (skrivemåten er uforandret) og 
skrive Egina eller Éjina. (I nygresk 
brukes aksenttegnet til å markere 
trykk, og slik bruker jeg det også i 
denne artikkelen).

Jeg vil tro at den skrivemåten de 
fleste av leserne er fortrolige med er 
Aigina, mens de fleste vil uttale nav-
net som Egina, med g-lyd og trykk 
på første stavelse. Hvorfor man her 
beholder den greske trykkplasserin-
gen, men lar diftongen bli en e-lyd 
som på romanske språk, er ikke uten 
videre opplagt. Også på nygresk blir 
diftongen til en e-lyd, men der ut-
tales g’en som j foran lydene e og 
i: Éjina. I 1996-utgaven av Tanums 
store rettskrivningsordbok er navnet 
skrevet Egina, en form som passer 
med etablert norsk uttale, men for 
den uinnviede må lede til usikkerhet 
både hva angår trykkplassering og 
uttale av g’en. Éjina, som anbefales 
av Språkrådet i en uttalelse fra 2001, 
gir derimot den nødvendige hjelpen 
til riktig uttale, men denne uttalen er 
ikke den som brukes i praksis, i hvert 
fall ikke blant medlemmene av Klas-
sisk Forbund. For en utenforstående 



3� klassisk forum 2007:2

er det heller ikke selvinnlysende at 
Éjina og Aigina (og Egina) er den 
samme øyen.

Hvis Hellas var et nyoppdaget land 
i en fremmed verdensdel, hadde vi na-
turligvis gjort som hellenerne selv og 
sagt Éjina, men siden mange av oss er 
mer interessert i Pindars aiginetiske 
oder enn i pistasjnøttproduksjonen 
på Éjina, faller det naturlig å låne 
navnet fra gammelgresk og ikke fra 
nygresk. Dette er også Språkrådet 
oppmerksom på; det understreker at 
retningslinjene gjelder nygresk, og 
ikke historiske navn. Dermed kom-
mer vi ikke unna den situasjonen at 
mange greske navn har, og vil fort-
sette å ha, minst to former på norsk, 
og i mange tilfeller er det den histo-
riske formen som vil være den mest 
utbredte: Det er ikke mange i Norge 
som har Boiotia og Elis som del av 
sitt daglige vokabular, men det er 
enda færre som har ærender i Viotía 
og Ilía. Når turismen kommer inn 
i bildet, blir saken en annen, men 
det er neppe noen dristig gjetning 
at her vil engelske navneformer ha 
større gjennomslag enn Språkrådets 
anbefalinger: Selv om jeg sier og skri-
ver Khaniá, er Sjánnja (eng. Chania) 
forlengst etablert som uttale blant 
norske turister.

Bare noen få navn har en så inn-
arbeidet norsk form at den nygreske 
neppe vil kunne slå igjennom: Det 
gjelder Athen og Korinth (med el-
ler uten stum h), Sparta og Pireus 
(selv om Språkrådet forsøker seg med 
Spárti og Pireás), og det gjelder Kreta 
(som Språkrådet, uvisst av hvilken 
grunn, ikke foreslår erstattet med 
Kríti). Det gjelder også navnet på 

landet selv: Hvis noen av Klassisk 
Forums tilårskomne lesere kan for-
telle hvordan Grekenland ble danket 
ut av Hellas, er vi mange som gjerne 
vil vite det, men når denne formen nå 
først er etablert, vil den neppe bli er-
stattet hverken med det dagligdagse 
Elláda eller med det mer høytidelige 
Ellás.

Vi har altså noen tilfeller der den 
etablerte, “klassiske” formen nok vil 
forbli enerådende. I andre tilfeller er 
den klassiske tradisjonen så svak at 
selv den mest klassiskfaglige vil velge 
den nygreske formen: Hvor mange 
vet at øyen Poros er det antikke Ka-
lauría? I mange andre tilfeller vil vi 
imidlertid måtte leve med betydelig 
forvirring, og en del av oss vil i em-
beds medfør fortsette å si Euboia, selv 
om vi drar på ferie til Évvia.

Klassisk gresk på norsk
Så langt om den generelle bakgrun-
nen. Min spesielle bekymring har 
imidlertid ikke vært de nygreske for-
mene, men hvilke former som bør 
brukes i gjendiktninger av tysk po-
esi fra rundt år 1800, når emnet er 
det klassiske eller det tidløse Hellas. 
Det later til at Hölderlin selv skilte 
mellom dette og sin samtids Hel-
las: I romanen Hyperion (1797-9), 
der handlingen foregår i samtiden, 
bruker han moderne navneformer 
som Nio (Ios) og Tina (det klassiske 
Tenos, idag vanligvis Tinos). I diktet 
Arkipelaget (1801) bruker han deri-
mot det klassiske Tenos, og så langt 
jeg kan se forekommer det ingen spe-
sifikt nygreske former i hans lyrikk. 
Derimot bruker han også i Hyperion 
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de innarbeidede formene av alminne-
lig brukte navn som Athen, Salamis, 
Smyrna.

I Sverre Dahls norske oversettelse 
av Hyperion (1993) er formene Nio 
og Tina beholdt, et valg som er for-
ståelig for en filolog og som bidrar til 
tidskoloritten, men som må virke for-
virrende på de aller fleste lesere, for 
navnene er umulige å finne på kartet. 
Her ville undertegnede ha erstattet 
de formene som var de alminnelige 
på tysk i Hölderlins samtid med de 
som er alminnelige på norsk i vår 
tid: Ios og Tinos. Hadde de gamle 
navneformene vært alminnelig kjent 
eller navneskiftet vært knyttet til et 
språkskifte, ville saken ha stilt seg an-
derledes: Hölderlins Hyperion drar 
til Smyrna, ikke til Izmir, på samme 
måte som Thomas Manns novelle må 
hete Døden i Venedig og Immanuel 
Kant holdt til i Königsberg.

I lyrikken bruker Hölderlin som 
sagt ingen spesifikt nygreske nav-
neformer, og heller ingen navn av 
slavisk, italiensk eller tyrkisk opp-
rinnelse. Derimot bruker han latini-
serte og fortyskede former av klassisk 
greske navn, og her begynner det 
å bli komplisert. Når disse formene 
også er de alminnelige på norsk, er 
saken klar, men det gjelder bare et 
lite antall navn. Mange navn mangler 
en innarbeidet norsk form, og noen 
ganger finnes det knapt noen praksis 
å holde seg til overhodet: hva skal 
Oeta, Pactol, Messogis og Kayster 
hete på norsk, og hvordan skal de 
uttales? Noen ganger kommer verse-
målet til hjelp og dikterer en uttale, 
men det er ikke gitt at denne formen 
og uttalen også må gjelde på norsk.

For å finne ut av dette måtte jeg 
først undersøke hvilke prinsipper 
som ligger til grunn for den norske 
standarden der hvor den finnes, og 
deretter applisere disse prinsippene 
der en slik standard ikke finnes. Jeg 
skriver med hensikt prinsipper i fler-
tall, for oppgaven kan besvares på fle-
re måter. Transkripsjonsproblemene 
har jeg allerede berørt, men som det 
fremgår av eksemplet Aigina, finnes 
det flere skjær i sjøen.

På norsk er mange greske og latin-
ske steds- og personnavn lånt via tysk, 
og for de greskes vedkommende også 
via latin. Omveien om latin fører til 
at også greske navn får trykket plas-
sert etter latinske regler, enten på nest  
siste (når denne er lang) eller tredje 
siste stavelse, og etter tysk mønster  
er det dessuten vanlig å sløyfe slutt-
stavelsen –us i latinske og –os i greske 
navn. På norsk er det så på top-
pen av det hele blitt vanlig å re-gre- 
cisere skrivemåten av disse latiniserte 
navneformene! På latin blir grekerne 
Sokrátes, Sofoklés og Plútarkhos til 
Sócrates, Sóphocles og Plutárchus, 
på tysk forandres Plutárchus til Plu-
tárch, og på norsk erstatter vi latinsk 
c med k, ph med f og ch med kh el-
ler k (praksisen er vaklende), slik at 
vi får Sókrates, Sófokles og Plutárk. 
Hómeros behandles på samme måte 
som Plútarkhos, han blir til Homérus 
på latin og Homér på norsk. Siste-
stavelsen faller imidlertid ikke bort 
i alle tilfeller, vi sier Alkaios (lat. 
Alcaeus, fr. Alcée), og mens romerne 
Vergílius og Catúllus blir til Vergíl og 
Catúll, heter Lívius fortsatt Lívius på 
norsk (men Livy på engelsk og Live 
på fransk).
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Generelt er norsk mer tilbakehol-
dent med å latinisere og forkorte enn 
tysk, engelsk og fransk, og navn uten 
norsk tradisjon overtas idag uforand-
ret fra latin og transkribert direkte 
fra gresk. Også på engelsk er det i 
dag i akademiske sammenhenger en 
tendens til å erstatte de latiniserte for-
mene med transkripsjoner fra gresk, 
slik at Alcaeus blir til Alkaios og 
Thucydides til Thoukudides.

Som sagt, praksisen er vaklende, 
og av de alternative formene av Ai-
gina som ble foreslått ovenfor, er det 
bare en som virker helt uaktuell på 
norsk, nemlig den latiniserte (som 
imidlertid er vanlig på engelsk). Den 
løsningen som umiddelbart virker 
som den aller underligste, nemlig å 
følge gresk skrivemåte men latinsk 
uttale, viser seg å være den vanligste. 
Det er denne praksisen vi følger i 
navn som Knossos og Delfi; grekerne 
uttaler begge disse med trykk på siste 
stavelse, mens vi følger latinen og 
legger trykket på første. Språkrådets 
anbefalte former, Delfí og Knosós (på 
gresk kan navnet skrives med både en 
og to s’er), er det derimot de færreste 
som har sett.

Språkrådets transkripsjon fra ny-
gresk er uansett uaktuell i min sam-
menheng, men prinsipielt åpner det 
seg tre alternativer for hvert navn: 
Man kan enten beholde Hölderlins 
tyske form uendret, man kan trans-
kribere navnet fra klassisk gresk og 
la trykket følge den greske aksen-
ten, eller man kan transkribere fra 
gresk men legge trykket som på la-
tin. Det første alternativet vil gi tek-
sten en “gammeldags” tidskoloritt, 
siden dette er de formene man ville 

ha funnet i en norsk tekst fra Höl-
derlins tid. Det andre alternativet vil 
understreke det fremmedartede ved 
navnene. Det tredje alternativet er 
det normalspråklige, det postulerer 
at navnene allerede er kjente og for-
trolige for leseren.

Alle disse fremgangsmåtene kan et-
ter mitt syn være berettigede, men jeg 
har selv i de fleste tilfeller foretrukket 
det tredje alternativet. Det skyldes 
ikke bare at dette synes å være den 
formen som har størst mulighet til å 
vinne alminnelig utbredelse på norsk, 
men også at Hölderlin behandler den 
greske verden som et kjent og for-
trolig emne (selv om han selv aldri 
var syd for Alpene). De greske steds-
navnene er ikke besvergelser av noe 
vagt eksotisk, men midler til å vekke 
leserens historiske erindring. Særlig 
i sine sene dikt opptrer Hölderlin 
med en autoritet som ligner Pindars, 
hans mening kan være dunkel, men 
det historiske, mytologiske og geo-
grafiske stoffet forutsettes kjent. Det 
normalspråklige alternativet er det 
som best ivaretar denne autoriteten.

Fra teori til praksis
Hölderlins Pactol er det greske Pak-
tolós, en elv i Lilleasia (tyr. Sart Cayi). 
På latin heter den Pactólus, for o’en 
er lang. På tysk beholdes den latin-
ske skrivemåten og aksentueringen, 
mens sistestavelsen –us faller bort. Vi 
vet at Hölderlin har uttalt navnet som 
Pactól, siden dette kreves av metru-
met i et dikt der han bruker navnet. 
Jeg har brukt den greske skrivemå-
ten, men latinisert uttalen: Paktólos. 
Den greske uttalen ville her ha vært 
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vanskelig å innpasse i verset, samtidig 
som den virker påfallende på norsk.

Hva så med Kayster? Dette er den 
greske Káystros, den latinske Caýstrus 
og den tyrkiske Kücük Menderes. 
Her har Hölderlin beholdt den latin-
ske trykkplasseringen på y (navnet 
uttales uten diftong), han har sløyfet 
det utlydende –us (sml. ovenfor om 
Homer og Plutark) og tilføyet en e for 
å lette uttalen, samtidig som han har 
valgt den greske stavemåten med K 
istedetfor den latinske med C. Höl-
derlin er neppe den første som gir 
navnet denne formen på tysk grunn. 
For meg har valget stått mellom å 
beholde denne formen eller å følge 
mitt i alminnelighet foretrukne prin-
sipp med gresk skrivemåte og latinsk 
uttale, som i dette tilfellet ville ha 
gitt resultatet Kaýstros. Jeg har be-
holdt Hölderlins Kayster, men bare 
fordi han nevner elven sammen med 
Meander, en tysk navneform som er 
dannet på samme måte, og som er 
alminnelig brukt i denne formen på 
norsk.

Elven Meander (tyr. Büyük Men-
deres) er på grunn av sine buktninger 
blitt et geografisk begrep: meander. 
På gresk heter elven Maíandros, på 
latin Maeándrus; diftongen ae blir 
til e på romanske språk og på språk 
som har lånt navnet fra latin, og 
den samme lydutviklingen har fun-
net sted i nygresk, der heter elven 
Méandros. Etter min hovedregel 
skulle den ha hett Maiándros, men 
da ville et kjent navn blitt erstattet 
med et fremmed, mens egennavnet 
ville fått en annen form enn begre-
pet. Jeg har fulgt den formen som 
er etablert for norsk; for å bevare 

stilistisk konsekvens på det aktuelle 
stedet har jeg så også beholdt Kayster 
i denne form. Alternativet måtte være 
å følge hovedregelen i begge tilfeller: 
Kaýstros, Maiándros.

Fjellet Messogis i Lilleasia danner 
vannskillet mellom de to ovennevnte 
elver, og finnes i dag på kartet under 
navnet Aydin Daglari. På gresk heter 
fjellet Messogís, navnet er antagelig 
lånt fra et anatolisk språk. På latin 
faller trykket på o (fordi denne er 
lang), og slik ble navnet formodentlig 
også uttalt av Hölderlin. Slik må det 
også hete på norsk etter min hoved-
regel, og jeg har derfor beholdt Höl-
derlins latinske uttale av navnet. Jeg 
har også beholdt Hölderlins latinske 
trykkplassering i Bóreas (gr. Boréas), 
Kastália (gr. Kastalía) og Ilíssos (gr. 
Ilissós). I sistnevnte tilfelle har jeg 
også i all stillhet erstattet det latinske 
–us med det greske –os, for å oppnå 
stilistisk konsekvens med Kolonos, 
som følger få vers senere. Jeg tror 
ikke det ligger noen dypere mening 
bak Hölderlins bruk av den latinske 
formen av elvenavnet og den greske 
for høydedraget. På samme vis har 
jeg også erstattet de latiniserte fjell-
navnene Taurus og Tmolus med de 
greske Tauros og Tmolos.

Hölderlins Oeta har voldt meg 
større bekymringer. Dette fjellet ved 
Thermopylene heter Oite på klassisk 
gresk og Iti på nygresk. Den greske 
diftongen oi transkriberes på latin 
som oe, i tradisjonell tysk og norsk 
uttale er den blitt til en ø, derfor heter 
Kroisos Croesus på latin og Krøsus 
på norsk. Hölderlin har ganske sik-
kert uttalt navnet som Øta, og slik 
ville jeg også ha skrevet det hvis dette 
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hadde vært et etablert navn på norsk. 
Slik er det imidlertid ikke, og jeg har 
derfor lånt navnet fra klassisk gresk, 
men med en modifikasjon: Istedetfor 
det klassiske Oite har jeg, under tvil, 
valgt formen Oita. Endelsen på –a er 
den opprinnelige formen på gresk, 
og var i klassisk tid bevart i mange 
dialekter (på klassisk attisk er deri-
mot lang alfa gått over til eta), men 
min begrunnelse for å innføre den 
her er at stedsnavn av denne typen 
regelmessig får endelsen –a på la-
tin, og at denne formen beholdes på 
norsk: Kreta, Smyrna, Sparta og Do-
dona heter Krete, Smyrne, Sparte og 
Dodone på klassisk gresk, og Kriti, 
Smirni, Sparti og Dodoni på nygresk. 
På den annen side ser jeg ingen grunn 
til å bevare den latinske diftongen 
oe, langt mindre fornorske den til  
ø. Jeg har vondt for å bruke særnor-
ske vokaler i transkripsjon fra gresk, 
og det later til at Språkrådet lider av 
den samme fordommen i sine anbe-
falinger til transkripsjon fra nygresk: 
Der brukes bokstaven o for å mar-
kere den lyden vi på norsk skriver 
som å.

Her møter jeg umiddelbart meg 
selv i døren, for jeg har avveket fra 
dette prinsippet (og Språkrådets an-
befaling) i ett enkelt tilfelle: Jeg sier 
og skriver Ødipus, ikke Oidipus (el-
ler Oidipous). På samme måte som 
meander er dette et ord som lever 
sitt eget liv i språket, utenfor klas-
siskfilologenes kontroll, og å pukke 
på den mer korrekte formen vil blant 
et bredere publikum bare føre til for-
virring og usikkerhet.

Dette forhindrer ikke at jeg på sett 
og vis har valgt den motsatte løsnin-

gen ved å kalle den greske verdens 
to mest berømte fjell Olympos og 
Parnassos istedetfor Olymp(en) og 
Parnass. Jeg mener imidlertid at disse 
tilfellene ikke er sammenlignbare; det 
er alminnelig kjent at Ødipus var en 
gresk konge, jeg tror de færreste ten-
ker over at “parnasset” egentlig er et 
gresk fjell. Parnass er på norsk blitt 
en død metafor, der den opprinnelige 
betydningen er glemt, og den samme 
tendensen gjør seg også gjeldende 
for Olympen: Navnet assosieres med 
“gudenes bolig” snarere enn med et 
konkret fjell i Nord-Hellas.

En tospråklig tradisjon
Som nevnt i innledningen, alminnelig 
brukte navn har en etablert form man 
kan holde seg til. Men hva gjør man 
når samme ting eller samme person 
har to alminnelige navn? Denne si-
tuasjonen oppstår ikke så sjelden, 
for den romerske antikken var en 
tospråklig kultur. En ting er at greske 
navn ble opptatt i latinisert form, 
og greske ord overtatt som lånord 
eller som oversettelseslån, men latin-
ske begreper og romerske guder ble 
identifisert med greske, slik at det 
knapt ble noen betydningsforskjell 
tilbake mellom virtus og arete, ars 
og tekhne, Minerva og Athene, Jupi-
ter og Zeus. I senere vest-europeisk 
tradisjon ble de latinske navnene 
og begrepene brukt også i eksplisitt 
greske kontekster, og slik brukes de 
også hos Hölderlin. Siden hans tid 
har imidlertid grekernes stjerne vært 
stigende på bekostning av romernes, 
og latindannelsen er det lite igjen av: 
Veien til Hellas går ikke lenger alltid 
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via Roma, og i dag er det i de fleste 
tilfeller de greske navnene som er de 
vanligste.

Som følge av denne historiske ut-
viklingen har jeg hatt få skrupler med 
å erstatte en del latinske former med 
greske, slik at Herkules er blitt til 
Herakles, Jupiter til Zeus, Ajax til 
Aias og Achilles til Akhilleus. Noen 
steder har det vært en dyd av nødven-
dighet: Navnet Orcus ringer en bjelle 
bare for de færreste, det greske Hades 
er derimot velkjent for de fleste. De 
latinske Parca’ene turde være ukjente 
for andre enn ekspertene, men det 
er ikke stort bedre med de greske 
Moira’ene; jeg har i stedet skrevet 
skjebnegudinnene, og i ett tilfelle også 
brukt deres gammelnorske, velkjente 
navn: nornene. Jeg oppfatter det som 
en bedre løsning enn et uforståelig 
navn fulgt av en fotnote.

Hölderlin selv fulgte ingen kon-
sekvent praksis i disse spørsmålene. 
Han bruker det greske elvenavnet 
Skamandros, men også de fortyskede 
formene Ister og Mäander, de latini-
serte Ajax og Achilles opptrer i sam-
me dikt som det greske Skamandros 
og det fortyskede Kithäron (Kithai-
ron), og han skriver både Parnassos 
og Parnaâ, alt etter hva som passer 
best i versemålet. Jeg har derfor hel-
ler ikke selv følt meg forpliktet til å 
være konsekvent, men har valgt de 
formene jeg synes passer best. Som 
oftest er dette de formene som i dag er 
de vanlige på norsk, eller de formene 
som ville ha vært vanlige hvis disse 
navnene ble brukt på norsk.

Et unntak har jeg likevel gjort fra 
mitt ideal om normalspråklige for-
mer, om å unngå det gammeldags-

klingende like meget som det altfor 
eksotiske: Navnet på landet selv. I 
dag er Hellas den vanlige formen på 
norsk, men Grekenland er fortsatt 
fullt gangbart, selv om det har en 
gammeldags dåm over seg, og det vil 
antagelig forbli gangbart så lenge vi 
kaller hellenerne grekere, et navn de 
aldri har brukt om seg selv.

Tidens ideal om å kalle fremmede 
folk for det de kaller seg selv har aldri 
slått igjennom når det gjelder greker-
ne: Når man på engelsk finner adjek-
tivet Hellenic, kan man regne med at 
det er en greker som har skrevet det. 
Jeg tror grekerne gjør best i å ta dette 
som et kompliment, som et bevis på 
at vi ikke tenker på dem som frem-
mede, eller at vi ikke vil innrømme at 
de er det. Den dagen formene hellener 
og hellensk blir enerådende, skjer det 
kanskje fordi vi ikke lenger ser på 
dem som en del av vår egen tradisjon. 
I mellomtiden har landet to navn på 
norsk, og av disse er det ironisk nok 
Grekenland som har den sterkeste 
nostalgiske patosen, i alle fall i mine 
ører. Slik var det neppe i Hölderlins 
tid, for ham var Griechenland det 
normalspråklige alternativet, og han 
veksler mellom dette og Hellas. Det 
har også jeg gjort.

Avsluttende bemerkninger
Det ovenstående er som nevnt basert 
på de erfaringer jeg har gjort meg i 
forbindelse med en konkret overset-
teroppgave, der jeg ble nødt til å løse 
disse problemene med en rimelig grad 
av konsekvens. Jeg har redegjort for 
dette i min innledning til oversettel-
sen, om enn adskillig mer kortfattet 
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enn her, og med et normativt formål: 
Jeg ville forsikre meg om at navnene 
ble lest riktig, siden det er viktig for 
klangen i versene. Her fremlegger jeg 
en mer utførlig redegjørelse for de 

samme problemene, og uten samme 
krav på normativitet, og lar det hele 
ende i et spørsmål: Er de prinsippene 
jeg har skissert slike som alle kan 
enes om?

Klassisk Forum  

ønsker sine lesere 

God Jul

og  

Godt Nyttår!
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Sløyfe på penis og livmor  
på vandring

einar j. berLe

Det skulle imidlertid gå relativt 
lang tid før man skjønte at den 

sæd som var skjedelig deponert, kun-
ne føre til graviditet, sånn omtrent 9 
måneder efter depositum. Dessuten, 
i tillegg til det kopulatoriske, tenkte 
man seg, ikke minst på det mytolo-
giske plan, at graviditet kunne oppstå 
som følge av sædutgytelse på andre 
marker enn de underlivlige, videre at 
sæd kunne ha sitt utspring fra andre 
kilder enn de penile. Således kunne 
jorden, for eksempel, besvangres og 
gyllent regn kunne være et sædelig 
substitutt for den riktige vare. Antik-
kens seksual- og forplantningsteorier 
var pikante, muntre og fantasifulle 
(aldri hersket et mer fordomsfritt syn 
på det som var gudene likt og det 
som var skapt i deres bilde). De gav 
opphav til et fantastisk mytologisk 
materiale, legender og filosofiske teo-
rier. Antikkens estetiske og filosofiske 
syn på det skjønne, fullkomne og 

attråverdige i det menneskelige lege-
met, ble viktige inspirasjonskilder for 
samtid og eftertid, for kunst, musikk 
og litteratur.

Bevare meg vel
Døden var det viktigste i livet i antik-
kens Egypt. Megen verdifull livstid 
gikk med til å planlegge det hinsidige 
og hvordan man skulle bli fortreffelig 
balsamert, jf uttrykket “bevare meg 
vel”. Med dette litt ensidige livsmål 
for det historiske øye, er det derfor 
livsbejaende å finne dokumentasjon 
for at det også fantes førhinsidelig 
glede og muntrasjon i den antikke 
egypters korte jordiske tilværelse. En 
papyrus, oppbevart i Torino (fig 1), 
viser en svært så vellystig sexscene, 
med rik variasjon i samleiestillinger 
og med blygselsfri fremstilling av 
mannlig genitalprakt. Bildet antyder 
et fordomsfritt og humørfylt seksual-

I motsetning til de fleste av våre stamfedre/mødre i dyreriket, finner men
nesket behag i sex i hytt og vær – utenom brunstperioder og månefaser. Ofte 
resulterer den seksuelle union i graviditet. Planlagt eller ikke planlagt. Ønsket 
og uønsket. 
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syn, noe som også fremgår av andre 
fremstillinger. Sex var en viktig del 
av hverdagen og aktiviteten tenktes 
fortsette i det hinsidige. Det er til-
synelatende ingen tabuforstillinger 
omkring seksuell union; antasifulle 
coitusscener avbilder så vel farao selv 
som homoseksuelle par i øm union. 
Selv om det ikke vises så godt på 
den avbildede papyrus, var egyptiske 
menn, i alle fall under visse dynastier, 
omskårne (fig 2, 5). Teoriene omkring 
dette kjønnsmutilerende inngrep er 
mange, men det dreier seg sannsyn-
ligvis om en tradisjon med forankring 
i religion og filosofi. Ritualet kunne 
oppfattes som ofring av en kroppslig 
bestanddel, i dette tilfellet forhuden, 
i kultisk eller religiøs kontekst, eller 
handlingen kunne ha noe med etnisk/
kultisk tilhørighet å gjøre. Renslig-
hets- og phimose-teoriene (phimose= 
for trang forhud) er antagelig av se-
nere dato. Eftersom det er dokumen-
tert at presteskap barberte seg histen 
og (særlig) pisten, er det videre mulig 
at avbildingen, som vanligvis tolkes 
som en omskjæringsscene, i realite-
ten er et kjønshårlig barberingsritual 
(fig 2). Ut over en frisk, vellystig og 
fordomsfri seksualfremstilling, later 
det til at man også på dette tidspunkt 
visste litt om prevensjon; ulike papy-
roi beskriver forskjellige former for 

graviditetsforhindrende tiltak. Man-
ge av disse prevensjonsforanstaltnin-
ger hører hjemme i det magiske og 
mytiske. Et tiltak som imidlertid kan 
ha vært virksomt, var den fra det 
2net årtusen f. Kr. beskrevne me-
tode med å putte en honningdynket 
svamp i vagina. Om den kanskje ikke 
var så effektiv i første omgang, er 
det trolig at svampen, efter en viss 
lagringsperiode, kunne resultere i 
en gjæringsprosess, noe som i an-
nen omgang gjorde miljøet i skjeden 
svært så avvisende for spermier på 
tur. Mer spektakulært, ikke minst på 
grunn av omstendighetene med i det 
hele tatt å skaffe midlet til veie, er 
rådet om å putte krokodilleavføring 
i skjeden. Nu vil en hver gjenstand 
som blokkerer spermienes vandring 
mot høyere sfærer udi det genitale, til 
en viss grad virke preventivt. Det er 

Fig 1. Jordiske gleder i dødsfiksert kultur.

Fig 2. Barbering av kjønnshår eller 
cicumcisio.
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dog tvilsomt om akkurat krokdillære 
ekskrementer skulle ha en slik effekt, 
skjønt fryktfaktoren ved å nærme 
seg en krokodille på toalettbesøk, i 
seg selv kan ha vært fertilitetsbegren-
sende. Metoden er uten tvil egyptisk 
og er ikke kjent eller beskrevet utover 
Nilens bredder.

Løyerlige familier
Mens den erotiske kunst fra Egypt 
er noe sparsomt dokumentert, er det 
fra antikkens Hellas overlevert be-
tydelige kvanta skriftlig og billedlig 
materiale om emnet, og vi kan danne 
oss et godt bilde av datidens syn på 
familiekonstellasjon, seksuell adferd, 
reproduksjonsteorier, heroisk naken-
het og barnebegrensning. De greske 
familier var relativ små. Vanligvis 
fødtes 4-5 barn, men bare halvparten 
levde opp. Platon talte sterkt for den 
lille familie. Hans teoretiske ideal var 
en småkjernet familieenhet med to 
barn, helst et av hvert kjønn. Niobe, 
som overfor tobarnsmoren Leto (hun 
med Apollon og Artemis) skrøt av sin 
store barneflokk, ble da også behø-
rig satt på plass. Det eneste unntak 
fra den lille familieenhet var Sparta. 
I krigerbyen ble man belønnet med 
skatte- og militærfritak for repro-
duktiv innsats; der vanket fristende 
statlige tiltak, en slags antikkens kon-
tantstøtte som økte i verdi og attrå, 
alt efter hvor mange guttefostre som 
ble presentert. Menn giftet seg vanlig-
vis sent, i 30 års alderen, en tradisjon 
forankret i ulike teorier. En av de mer 
interessante var ideen om at det tok 
lang tid for mannens sæd å modnes. 
Efter en lengre sædmodningsperiode 

var det således godt voksne menn 
som gikk inn i ektestanden. Kvinnene 
derimot var meget yngre, 14-17 år 
gamle. Denne alderskonstellasjonen, 
kombinert med kort levealder og  
stor maternell dødelighet i forbindel-
se med svangerskap og fødsel, førte 
til at den reproduktive periode ble re-
lativt kort. Mennene var dessuten, til 
tider, borte over lengre tid, krigsfylt 
som den greske historie jo er. Selve 
ekteskapet, på tross av å være hellig-
hetserklært (hieros gamos), var kun 
til for å vedlikeholde arten. Kjærlig-
het ble sjelden ektemaken til del; den 
fordelte seg på elskere og elskerinner 
utenfor hjemmets lune arnelighet. 
Hva angikk forplantning og repro-
duksjon, hadde man også ulike teo-
rier. Felles for disse var forestillingen 
om at begge kjønn bidrog med sitt, en 
korrekt observasjon, men med en litt 
spesiell tolkning: Som analogi til den 
synbare, ustanselig og uregelmessig 
utstøtte mannlige sæd, hadde man 
den regelmessig opptredende kvinne-
lige pendant, menstruasjonsblodet. 
Ideen om kjønnspesifikke sædvarian-
ter var basert på datidens filosofiske 
fysiologi tradisjon. I henhold til den 
såkalte humorallære bestod mennes-
ket av fire kardinale kroppsvæsker: 
blod – haima (sanguis), slim – phleg-
ma, den gule og sorte galle – chole 
og melaina chole. Når væskene var i 
balanse, hersket livskraftig sunnhet – 
eukrasi; lykkelig blanding og alt stod 
bra til i legemet. Ved sykdom deri-
mot var kroppsvæskene i ubalanse. 
Det hersket dyskrasi. Som en logisk 
konsekvens av denne lære bestod de 
fleste behandlingsmetoder i å restau-
rere det postulerte, disharmoniske 



�� klassisk forum 2007:2

forhold mellom kroppsvæskene. De 
vanligste væskestabiliserende tiltak 
var således årelatning og klyster; 
spektakulære metoder, med sørgelig 
liten effekt på de sykdomstilstander 
de var ment å helbrede eller lindre. De 
sædelige elementer lot seg, med sine 
typiske karakteristika, lett innordne 
i det humorale system. Mannens sæd 
ble oppfattet som et slimelement, 
mens den kvinnelige pendant hadde 
en blodig tilhørighet. At den kvinneli-
ge sæd – menstruasjonsblodet, kunne 
ha noe med reproduksjon å gjøre, 
sluttet man derav at menstruasjonen 
uteble i forbindelse med svangerskap. 
Blodet fløt riktignok bare ut en gang i 
måneden og ble ikke, som hos mannen, 
jevnlig ejakulert. Man tenkte seg derfor 
at orgasmen, som fra mannlig hold ble 
ansett som identisk med sædavgang, 
ikke var nødvendig for den kvinnelige 
part under seksualakten. Selv om alt-
så viten om fysiologi og anatomi var 
mangelfull, hadde man i god, klassisk 
filosofitradisjon helt bestemte teorier 
om selve forplantningsprosessen. Det 
var sågar to ulike teorier, den stoiske 
og den aristoteliske. Ifølge den første 
bidrog mannen med legeme og sjel, 
mens kvinnen kunne tilby litt luft og 
varme. Det er litt uklart hva luften 
skulle tjene til, skjønt varmen kunne 
sikkert komme godt med i livmorru-
gekassen. Den aristoteliske teori var 
litt mer nyansert. Her bidro mannen 
med strukturgivning, mens den kvin-
nelig sæd bygget opp og ernærte; et, 
i teorien i alle fall, relativt moderne 
konsept.

Livmor på vandring og sløyfe på 
penis
Da det meste av den kvinnelige re-
produksjonsanatomi befinner seg 
inne i kroppen og dermed var skjult, 
visste man lite om den. Teorier om 
livmorens utseende var derfor stort 
sett basert på dyreanalogier. Efter-
som dyr oftest har flerkamrede liv-
morer, er det ikke å undres over at 
man trakk mangekamrede slutninger 
også om den kvinnelige reproduktive 
anatomi. Som hos mannen med sine 
to testikler, tenkte man seg også de 
kvinnelige kjønnsorganer, i dette til-
fellet livmoren, organisert i et todelt, 
symmetrisk system, med guttefostre 
i høyre halvdel og pikefostre i den 
venstre. For livmoren måtte ha minst 
to kamre (fig. 3), det kom jo tross alt, 
til tider i alle fall, tvillinger. I tillegg til 

Fig 3. Livmoren burde i alle fall ha minst 
to kammer, og den kunne dra på tur.
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å være et rugekammer for mannens 
sæd, var livmoren, hvis greske beteg-
nelse er “hyster”, et relativt uregjerlig 
organ. Helt av seg selv kunne den 
begi seg rundt på vandring eller ramle 
ut. Den livmoderlige vandringsferd 
var gjerne oppadstigende. Organet 
på ville veier satte seg i så fall fast i 
halsen som en “globus hystericus”. 
Ferden nedover førte derimot ofte til 
fremfall i skjeden, det totale prolaps. 
Behandlingen av denne tilsynelatende 
vanlige antikke kvinnesykdom, var 
å bringe livmoren tilbake på plass; 
skremme den ovenfra med illelukten-
de remedier, eller lokke den ned, med 
velduft eller parfyme. Skjønt man-
nens genitalia er mer synlige, forble 
kunnskapen om deres funksjon også 
for det meste teorisk. Aristoteles an-
tok for eksempel at testiklene var til 
for å balansere penis, og at ejakula-
tet hadde sitt opphav i de skrotale 
organer (fig 4). Det siste stemmer 

for så vidt tildels, idet sædcellene 
stammer fra testiklene. Hans teori 
om at menn stammer fra den høyre 
testikkel og piker fra den venstre, er 
imidlertid ikke helt i samsvar med 
de faktiske forhold. De kvinnelige 
indre genitalia forble skjulte, og de 
ytre ble kun sjelden avbildet i de-
talj. Mannlige genitalia var derimot 
godt synlige og ble ofte avbildet, men 
det hersket strenge konvensjoner om 
hvordan de skulle fremstilles i billed-
kunst og skulptur. I første omgang 
skulle de være rimelig små og pynte-
lige; med lang forhud og for all del 
ikke prangende. (fig 5). Nu må man  
ikke, ut fra slike diminutive avbild- 
ninger av mannlig genitalprakt, trek-
ke den slutning at antikkens menn 
var “poorly endowed”, eller at de led 
av phimose (trang forhud). I skulptur 

Fig 4. Penis og testikler i harmonisk 
balanse.

Fig 5. Det er rimelig å anta at Herakles 
var bedre genitalt utstyrt enn som så, 
men liten penis var mer moteriktig.
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og vasemaleri var den småproporsjo-
nerte og glansdekkende fremstilling 
av mannlige genitalia den vedtatte 
norm og konvensjon. En lang forhud 
ble regnet som spesielt attraktivt, i 
visse sammenheng kunne forhuden 
faktisk utgjøre en substansiell del 
av penis’ lengde. Mannsidealet ble 
derfor svulmende muskulatur, pran-
gende bakpartier og små, pyntelige 
genitalia med glansdekkende forhud, 
sistnevnte i vekslende utforming og 
lengde. I motsetning til Egypt, som 
forøvrig både i billedkunst og arki-
tektur var en viktig inspirasjonskilde 
for gresk kultur og kunst, syntes man 
lite om penil forhudsmutilering. Cir-
cumcisjon ble oppfattet som grotesk 
og uskjønt, og kun barbarer og slaver 
ble avbildet med glans penis blottet 
(fig 6). Også i seksuell kontekst, hvor 
vitterlig forhuden trekker seg tilbake 
ved ereksjon, anså man det som bil-

ledlig sømmelig å la glans penis bli 
fordekt (fig 7). Blottet glans penis, 
også i coital sammenheng, ble ansett 
som vulgært. For å forhindre forhuds-
lig tilbakeglidning eller retraksjon, 
kunne man anvende en dekorativ, 
praktisk anordning, kynodesme; en 
penispyntelig sløyfe rundt forhuden, 

Fig 6. Monstrøse genitalia. Blottet glans var barbarisk uskjønt.

Fig 7. Penilt, sømmelig samleie.
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til dekning av glans penis (fig 8). 
Ved igjen å binde opp det hele i et fi-
nurlig sløyfesystem, kunne man også 
holde styr på selve penis, idet snur-
repiperiene forhindret at det ble for 
megen genital dingling i løpkontekst. 
Det er litt usikkert hvor bekvem slik 
sløyfepynt og oppheng egentlig var, 
men eftersom kynodesme betyr noe 
i retning av “hundebånd”, kan man 
jo gjøre sine refleksjoner.

Greske vas(s)er i sex
Erotiske fremstillinger i gresk vase-
maleri kan undertiden synes en smule 
tekkelige og kanskje litt humørløse, 
men det mangler ikke på fantasifulle 

og orgiastiske fremstillinger. Sympo-
sier, som oftest hadde en intellektuell 
og pyntelig start, gikk til tider over i 
svært så vovede orgier, med hetærer 
som underholdere og seksualpart-
nere. Det som vanligvis begynte med 
åndfulle konversasjoner, gikk med 
økende vinkonsum ofte over til et 
erotisk betont drikkegilde. Det synes 
heller ikke som man var fremmed 
for sex mellom menn, skjønt på det 
homoseksuelle plan var det greiest og 
sosialt mest akseptabelt å være den 
aktive part; aktiv hovedaktør med 
den passive i underordnet birolle. Sex 
mellom menn var forøvrig, i alle fall 
i visse kretser, institusjonalisert og 
vidt praktisert, slik som for eksempel 
i forholdet mellom en eldre mann, 
erastes og en ung gutt, eromenos. 
Det hele fungerte som et slags ek-
stragymnasialt curriculum, der den 
eldre skulle lære opp den yngre. Flirt 
og gaver hørte med (fig 9), midler til 

Fig 8. Penil sløyfepynt.

Fig 9. Ung gutt med gave fra  
oppglødet giver.
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å vennligsinne den yngre, som på sin 
side ikke under noen omstendighet 
måtte hengi seg med letthet. Ritualet 
forskrev en langtrukken, utilnærme-
lig og avvisende holdning fra den 
tilbeiletes side, å gjøre seg utilnærme-
lig og kostbar så lenge som mulig, 
var god, uthalende teknikk. Hvis det 
mellom elev og læremester oppstod 
tilnærming med harmoniske bølge-
lengder, tilkjennegitt ved at den eldres 
tilbudte gave ble akseptert, kunne 
den initiale flirt kulminere i seksuell 
union. Men også her var det kon-
vensjoner. Den aktive, eldre burde 
helst nøye seg med “penetrasjon” 
mellom den yngre partners velfor-
mede lår, mens den passive, yngre 
nærmest gjespende innfant seg med 
den eldre forlystelse. Det er også 
karakteristisk at kun lærermesteren 
ble avbildet med ereksjon, mens den 
yngre nesten alltid er avbildet med 
manglende penilt engasjement (fig 
9); den eldres ereksjon i kontrast til 
den yngres uengasjerte lem, forøvrig 
avbildet helt i henhold til konvensjo-
nens diminiutive genitale formsprog. 
De fleste bilder av denne lærer/elev-
tradisjonen viser mellomlårs pene-
trasjon, eller tilløp til sådan. Analt 
samleie er derimot sjelden avbildet i 
denne kontekst.

Ulldott med honning
På tross av lave fødselstall og høy 
spedbarnsdødelighet, hadde man al-
likevel interesse av å begrense antall 
barn. Metodene man valgte, var til 
dels basert på viten om anatomi og 
reproduksjonsfysiologi, dels på magi 
og overtro. Den viktigste form for 

prevensjon var trolig, som inntil vår 
tid, coitus interruptus. Skjønt fra de 
hippokratiske skrifter er denne me-
toden ikke spesielt betont. Derimot 
nevnes svamp i vagina og plugg i 
livmorhalsen. Dessuten abstinens fra 
egen ektefelle, noe som ble begrun-
net som følger: For det første var det 
ikke alltid like greit med for meget 
ejakulasjon, det drenerte hjernen, 
noe som ville føre til senere sløvsinn. 
For det andre, hvis man ikke trodde 
helt på dette med hjernesvinn som 
følge av ejakulasjon, kunne man, i 
preventiv hensikt, abstinere seg helt 
fra sin kone og ha sex med prostitu-
erte eller seksualpartnere av samme 
kjønn, eller satse på analsamleie. Det 
er i denne sammenheng interessant 
at flere vasemalerier med avbildning 
av heteroseksuelle samleiescener, vi-
ser anal penetrasjon (fig 10). Anal 
tilgang er en del av den seksuelle 
meny, både i hetero- og homosek-
suell sammenheng og trolig, uten at 
dette er nevneverdig skriftlig belagt, 
var analsamleie en utbredt form for 
prevensjon. Antagelig er denne prak-

Fig 10. Heteroseksuell analtilgang.
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sis fortsatt sterkt utbredt (men lite 
omtalt) i visse kulturkretser. Kvin-
nen på sin side kunne også gjøre sitt.  
For eksempel putte honninggjennom-
trukne svamper i vagina – akkurat 
som egypterne tidligere hadde gjort. 
Dessuten kunne man sette en plugg 
i cervix. Disse kan blokkere sper-
mienes oppadvandring, og metoden, 
som er beskrevet hos Hippokrates, 
ble brukt helt til vår tid. Var man 
først blitt uønsket gravid, kunne man 
prøve splitthopp, litt brekninger eller 
provosere en blødning; drastiske, men 
akk så ineffektive metoder. Abort var 
for så vidt ikke forbudt, men det var 
i så fall mannen som bestemte hvor-
vidt inngrepet skulle utføres. Det var 
en farlig operasjon, forbundet med 
stor morbiditet og mortalitet. Inngre-
pet er således forbudt i henhold til de 
hippokratiske skrifter. Ikke av moral-
ske skjel, men nettopp fordi det var 
svært risikabelt for pasienten. Et av 
de viktigste hippokratiske prinsipper 
var ikke å skade, og da abortinngrep 
var forbundet med største fare for 
pasienten, falt det utenfor den hip-
pokratiske behandlingsramme. I til-
legg til kjønns-spesifik praksis, fantes 
også en felles prevensjon: Den bestod 
i å smøre enebær på penis, eller putte 
dem i vagina. Den manglende effekt 
viser at man med denne form for 
prevensjon klart var på bærtur. Am-
ming fungerte også som en slags pre-
vensjon, idet man observerte nedsatt 
fertilitet i ammeperioden. Dessuten 
var det trolig ansett som upassende å 
ha sex under denne tiden. Amming er 
fortsatt i våre dager en av de viktigste 
former for familieplanlegging, men 
hvorvidt metoden, under antikken, 

ble anvendt i preventiv hensikt, er 
noe usikkert. Det er imidlertid usann-
synlig at den kom til noen utbredt 
praktisk anvendelse, eftersom man 
i stor utstrekning benyttet ammer. 
Var barnet først kommet til verden 
og ikke var helt ønsket, misdannet 
eller av feil kjønn, kunne man sette 
det bort. At dette var en meget vanlig 
praksis, vet vi blant annet fra littera-
turen, jf Oidipus. Heldigvis ble slike 
hittebarn gjerne satt ut ved templer 
eller lignende; der var det alltid noen 
rede til å plukke dem opp. Selv om 
altså familiene var små, var man 
svært opptatt av fertilitet. Barnløs-
het eller frykt for sterilitet synes å ha 
vært svært utbredt, og helbredelse 
ble ofte søkt i legeguden Asklepios’ 
helligdommer. Den som søkte hjelp, 
gjennomgikk et renselsesbad, ble gitt 
en søvndroge og lagt i et såkalt inku-
batorium. Der ble den syke forventet 
å ha en drøm, som in casu infertilitet 
naturligvis var svært freudiansk, med 
slanger og kopulasjoner. Drømmen 
ble tydet, og ut fra innholdet av denne 
ble det gitt råd om behandling. De 
som ble kurert, strømmet tilbake med 
penger og votivgaver, det siste ofte 
i form av det helbredede organ (fig 
3, 4).

Kunstferdig befruktning og 
fantasifulle svangerskap
På det mytologiske plan, blant gu-
dene på Olympen, var dette med 
forplantning satt i en mer eventyrlig 
og mytisk kontekst. Det ellers blant 
mennesker så vanlige samleiet, var 
for antikkens guder nesten unntaket 
og kvinner (og menn) ble besvan-
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gret på de mest utsøkte måter. Det 
begynte i de tidligste tider. Kronos 
kastrerte sin far Uranos og kastet 
genitaliene på havet. Havkastede 
genitalier dupper fertiliserende i frå-
dende bølger og opp av skummet 
fødtes den skumfødte Afrodite (fig 
11). Kronos fortsatte tradisjonen der 
faren slapp, nemlig med å kvitte seg 
med konkurrerende avkom. Han ble 
riktignok ikke kastrert. Men truet 
av kommende generasjon spiste han 
dem like godt opp, inklusive en vik-
let tøybundt han trodde var sønnen 
Zeus. Men bylten var ikke “the real 
thing”. Fru Kronos hadde gitt ham 
en sten, viklet i tøy, i stedet for et 
nyfødt guttebarn. I overført betyd-
ning kan man således si at Kronos ble 

gravid med flerlinger, besvangret ved 
svelging av fosteranlegg, og med for-
døyelsesapparatet som rugekasse. Da 
Zeus i moden alder og styrke vendte 
tilbake, anvendte han den ovenfor 
beskrevne prevensjonsmetode – pro-
voserte brekninger, noe som resul-
terte i oppspying av alle de oppspis-
te, men heldigvis ikke ihjelfordøyde 
barn. På grunn av farene ved gravi-
ditet var det mange som unngikk å 
bli gravid; gudinner som Athene og 
Artemis valgte et liv i barnløs kysk-
het. Men mannsavvisning ble ikke 
alltid like nådig tatt opp av antikkens 
parrevillige guder; de fant raskt ut-
spekulerte metoder for å oppnå sek-
suell union. I så henseende er Zeus’ 
sædelige eskapader legendariske. Til 

Fig 11. Født av havets skum.
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den kjellerbortgjemte Danae kom-
mer Olympens øverste hersker i form 
av Gyldent Regn (fig 12). Zeus besøk 
hos Leda i svansk form, led(a) som 
kjent til flerlingesvangerskap. Ikke å 
forglemme den noe ullne forkledning 
i hvilken han erobret Io, besvang-
ring på sky(høyt) plan. Hans sønn 
Apollon var ikke snauere han heller. 
Han hadde forelsket seg i en nymfe, 
Daphne. Men hun benyttet seg av 
en svært sjelden prevensjonsmetode 
og omskapte seg precoitalt til et tre 
(fig 13). Man kan tenke seg hvordan 
kvister og løv virket preventivt på 
selv den mest iherdige beiler, man 
stikker ikke sine genitalier inn et kratt 
sånn uten videre. Jakt på uvillige 
jomfruer og metamorfosisk avvis-
ning kunne være trettende i lengden; 
det var kanskje like greitt å over-
late hele reproduksjonsprosessen til 
seksjegerne selv. Eftersom mannens 
sæd var opphav til alt liv, deponert i 

en (vanligvis uterin) parkeringsplass, 
hadde man ingen problem med også å 
godta mannlig graviditet. Igjen er det 
olympieren med tordenbolten som 
er på ferde. Zeus svelger gudinnen 
for visdom, Metis, blir gravid og får 
efter 9 måneder fryktelig hodepine, et 
sjeldent symptom på mannlig svan-
gerskap, men så satt da også svan-
gerskapet i hodet. Behandlingen her 
hører inn under kategorien drastica, 
skjønt ikke så drastisk som fruen 
Medusas tilfelle. I hennes vanskelige 
og kompliserte tilfelle måtte Perseus 
til med hodeavkapping for å bringe 
hennes sagnomsuste børn, Pegasus 
og Chrysaor til verden. Det later til 
at moren i dette tilfellet bare delvis 
overlevde; med kropp på avveie og 
hennes hode som eneste overlevende. 
Zeus blir imidlertid ikke forløst med 
dekapitasjon, men ved at hans ste-
sønn Hephaistos kakket hull i den 
guddommelige panne. Far overlevde 

Fig 12. Kjellerlem 
lemlestet av  
gyllent regn.
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Fig 13. Trekroner er uinntagelige.
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den brutale hodeforløsning og den 
nyfødte datter hoppet, svært så post-
maturt må man vel si, rustningskledd 
ned på stellebordet. Bemerk at gresk 
fødselshjelp tilbyr maskulin fødsels-
hjelp; Perseus og Hephaistos funge-
rer som profesjonelle jordfedre. Det 
er interessant at den greske mytologi 
også har et godt og fornuftig svar på 
problemet med for tidlig fødte små-
rollinger. Da Semele, besvangret av 
Zeus og sånn passe høygravid med 
Dionysos, var dum nok til å be om 
å få se barnefaren, falt hun død om. 
Dionysos ville i våre dager blitt sendt 
direkte til barneavdelingens intensiv-
stasjon. I mangel av antikk sådan, ble 
han sydd inn i Zeus lår, en levende, fa-
derlig kuvøse for et prematurt barn, 
som ble hentet ut i tidens fylde.

Vita sexualis romana
Romerne fulgte initialt gresk sek-
sualpraksis, men ble efterhvert mer 
og mer moralistiske. Allerede i tidlig 
keisertid ble det innført påbud om 
obligatorisk giftermål. Mannen var 
helst i 20-årene, kvinnene som i Hel-
las i tenårene. Mens enkelte greske 
filosofer ikke syntes man skulle være 
så utflytende med sædavganger, av-
viste den romerske legen Soranus fra 
Efesos (under Marcus Aurelius) den 
sædbesparende teori og mente at det 
rett og slett var skadelig å holde sæ-
den tilbake. I Romerriket var dette 
ikke noen dum ide, eftersom man 
efterhvert fikk et betydelig fertilitets-
problem; flere patrisierfamilier forble 
barnløse og således uten arvinger – en 
katastrofe. Noen egentlig forklaring 
på denne mangelfulle befolkningstil-

vekst har man ikke. Det er fremsatt 
de vanlige teorier om blyforgiftning 
og degenerasjon, uten at disse gir 
tilstrekkelig god forklaring på fe-
nomenet. Seksualpraksis i romersk 
kontekst var altså ikke vesensfor-
skjellig fra den greske, men mens 
prostitusjon i antikkens Hellas var 
satt i mer skjønnåndelig kontekst, 
med symposier og syngende hetærer 
som orkestrerte de til tider orgias-
tiske utsvevelser, var det hele nu satt 
mer i system. Bordeller var svært ut-
bredt, og den seksuelle meny syntes å 
ha bestått i en plethora av enestående 
utsøkthet og raffinement. Heller ikke 
later det til at det var så nøye om den 
passive part var mann eller kvinne, 
skjønt i homoseksuell kontekst gjaldt 
fortsatt greske forbilder og normer. 
Den aktive skulle være eldre, den pas-
sive yngre, sistnevnte helst med et lett 
bornert drag rundt munnen. (fig 14). 

Fig 14. Tidsriktig homoseksuell  
konstellasjon.
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Fortsatt var det blottede penishodet 
å anse som uskjønt og upassende i 
billedlig kontekst. Men organer av 
en viss størrelse syntes man ikke å 
ha noe imot. Da mannlige genitalia 
dessuten var lykkebringende og der-
med ubikvitært avbildet, måtte de ha 
et visst format; lykkebringere skal 
jo synes (fig 15). Circumcisjon var 
stadig barbarisk, og under Hadrian 
skal det ha vært straffbart å utføre 
operasjonen. Penispyntesyken gav 
seg andre utslag enn den greske sløy-
fepynten. Det dekorative penisopp-
heng forsvant, erstattet av en pinne 
gjennom forhuden, så helt renset for 
penil ornamentikk var den romerske 
seksualkultur ikke. Romernes form 
for piercing; infibulasjon, en tvers-
gående metallpinne gjennom forhu-
den, var angivelig både attråverdig og 
sexbesparende. Men eftersom det var 
den mest brunstige aldersgruppe man 
ønsket å sextemme, er det lite trolig 
at metoden levde opp til forventnin-
gene. Livmorens tur(ing) ble tilba-
kevist av Soranus av Ephesos (129-
199), men det er tydelig at det nu 
er mer kvinnelig delaktighet udi det 
seksuelle; mer moro enn sine greske 
medsøstre og med en viss innflytelse 
på den seksuelle akt, i alle fall på det 
tekniske plan (fig 16). Greske med-
søstre synes å ha kjedet seg i større 
grad. På prevensjonsfronten kunne 
man, tross verdensherredømme og 
erobringstokter, ikke tilby noe sær-
lig nytt. Det ble med den gamle ab-
stinens, avbrudt samleie, barriere, 
pessar og eddik. En aldri så liten ny-
vinning var imidlertid det romerske 
kondom, bestående av urinblære fra 
geit. Den kunne trekkes over penis. 

Fig 15. Stor penis, enorm lykke.

Fig 16. Romersk moro for begge parter.
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Neppe en behagelig form for preven-
sjon, men sannsynligvis virksom, om 
ikke alltid som prevensjonsmiddel, så 
kanskje som beskyttelse mot seksuelt 
overførte sykdommer.

Vår tids neopuritanisme
Synet på nakenhet og seksualitet be-
veger seg sinusaktig gjennom histo-
rien. Efter 1970 årenes forsøk på 
å normalisere, i alle fall nakenhet, 
er man nu tilbake til tekstilisme og 
neopuritanisme. Nakenheten er ame-
rikanisert, idet vi har fått pseudo-
avkleddhet; ertende fremstilling av 
seksualtilhørige kroppsdeler, liksom 
eksponert og alltid med et anstrøk av 
titillering. Frontal nakenhet, idealet i 
gresk antikk skulptur, er forbudt på 
film, og samleiescener og erigerte pe-
niser, dagligdagse motiver i gresk og 

romersk kunst, pornografiseres, pro-
faniseres og henvises til mørke hyller 
i bortgjemte butikker, som vindus-
knuselig hjemsøkes av det fanatiske, 
selvoppnevnte seksualpoliti. Mens vi 
er lysår bak både grekere og romere i 
vårt usunne syn på nakenhet og sek-
sualitet, er vi meget lengre fremme på 
prevensjonsfronten. Mens antikkens 
løsninger på overbefolkning hoved-
sagelig var krig, sult, pest og emigra-
sjon, har vi en plethora av midler 
til å begrense befolkningseksplosjo-
nen. Men når paver går i ledtog med 
mullaer på konferanser hvor overbe-
folkningsproblematikken er tema, og 
sammen forkynner et befolkningseks-
ploderende formeringsevangelium, 
og Kina får hatske kommentarer for 
sin enbarnspolitikk, later det ikke 
til at befolkningseksplosjonen kan 
bremses med det første.

Frist for innlevering av stoff til neste nummer er

1. mars 2008

men vi tar gjerne imot innlegg før den tid!

Manuskripter som leveres til Klassisk Forum må følge 
bestemte regler, 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.
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Et problem i Ibsens  
Keiser og Galilæer 

– og dets kuriøse løsning

egiL kraggerud

Som kommentator engasjert i det store prosjektetet Henrik Ibsens Skrifter 
får man grunn til å stusse mer enn én gang: ’Hvor i all verden har han dette 
fra?’ eller til og med ’Quandoque bonus dormitat Homerus’.

Hermed et problem som etter 
hvert ballet på seg: I HU (Hun-

dreårsutgaven) s. 187 takker den 
nyutnevnte konsulen Mamertinus 
Julian for verdigheten i eksaltert 
stemning:

Så høj en hæder! Konsul! Fantes der 
nogen tid en så højt hædret konsul, 
som jeg? Mon Lucius, mon Brutus, 
mon Publius Valerius? Hva var disses 
hæder imod min? Hine udnævntes af 
folket, men jeg af Julian!

Hva gjør en kommentator ut av dette? 
Navnene bør selvsagt kommenteres 
for dagens lesere: Brutus, den eldre 
Brutus, ikke den mer kjente Caesar-
morderen, og dernest hans kollega i 
konsulatet Publius Valerius; vi har å 
gjøre med den romerske republikks 
to første konsuler som f.ø. ikke ble 
kalt konsuler fra først av, men pre-
torer.

Kanskje burde man skrive en lin-
je eller to som belyser kontrasten: 
etableringen av den frie republikk 
contra skinnrepublikken under det 
4. århundres dominat med tanke på 
den temmelig uinnskrenkede makt 
Julian nettopp har overtatt som Au
gustus over hele det romerske rike 
(eller hadde tilrevet seg ettersom man 
ser det).

Men Ibsen er ikke helt i pakt med 
dette: For hvorfor tre navn? Her lig-
ger problemet, og det forsterkes av  
Ibsens navnebruk: Brutus er som kjent 
et tilnavn (cognomen) og betegner 
familien innenfor ætten som var den 
juniske (gens Junia). Brutus-familien 
ervervet seg sitt lite smigrende tilnavn 
på grunn av en familiefar som folk 
foretrakk å kalle med det substan-
tiverte adjektiv brutus: “Sløvingen”, 
“Treigingen.” Valerius derimot er 
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slektsnavn (gentilnavn): Brutus’ min-
dre kjente kollega het med sitt fulle 
navn Publius Valerius Poplicola. Så 
hvorfor denne forskjell, denne man-
glende parallelisme? Og hvorfor altså 
tre navn når det jo vitterlig bare var 
to konsuler av gangen; det var repu-
blikkens prinsipp i tusen år. Det at 
de var to, borget for kollegialitetens 
maktbalanse ved det man kaller det 
eponyme embete, for konsulene ga 
navn til året og gjorde det fortsatt 
under Julian. Man sa ennå ikke “362 
e.Kr.”, men: “da Mamertinus og Ne-
vitta var konsuler”. Vi aner altså, nei 
konstaterer en lapsus fra Ibsens side, 
en tredjemann har ingenting å bestille 
i sammenhengen. Dessuten: Lucius 
er og blir et fornavn (praenomen). 
Noen kildehenvisning trengs for så 
vidt ikke. Mistanken melder seg: Det 
er noe galt med “mon Lucius”.

Denne flausen ble da også oppda-
get alt i Ibsens levetid, men dessverre 
for sent til at dikteren kunne få rettet 
den selv. Følgende står å lese i Kohts 
innledning til stykket i Hundreårs-
utgaven:

“Det er påvist (av E. Strömberg, 
Studia in panigyricos veteres, Upsala 
1902, s. 63-66) at han [dvs. Ibsen] 
må ha lest retoren Mamertin’s latin-
ske takketale til Julian fra året 362; 
men at han heller ikke riktig var 
herre over latinen, viser seg av den 
mistydning han har gjort sig skyldig 
i, idet han har oppfattet Lucius Bru-
tus som navn på to personer.”

Koht har rett for så vidt det er man-
glende overensstemmelse mellom 
Ibsen og hans kilde. Den opplagte 
konklusjon kan det heller ikke være 
noen tvil om: Ibsen burde ha skrevet: 

“Mon Lucius Brutus, mon Publius 
Valerius”.

En kommentator må redegjøre for 
hvor dette står hos Mamertinus: Ta-
len foreligger i samlingen Panegyrici 
Latini under tittelen Mamertini gra
tiarum actio de consulatu suo Iuliano 
Imperatori (”Mamertinus’ takketale 
til keiser Julian i anledning av kon-
sulatet”); stedet i talen er kap. 30, 
paragr. 3-4: “Jeg for min del tror 
nemlig ikke at konsulatet til Lucius 
Brutus og Publius Valerius – de før-
ste som etter kongenes fordrivelse 
ledet sine medborgere i kraft av sin 
ettårsmyndighet [utelatt av Ibsen] 
– kan stilles foran mitt.” [Og litt 
etter:] De mottok sin konsulariske 
myndighet gjennom folket, jeg fikk 
den gjennom Julian.” (Neque enim 
ego Luci Bruti et Publi Valeri, qui 
primi exactis regibus potestate an
nua civibus praefuerunt, consulatum 
nostro anteponendum puto. [...] Illi 
consularem potestatem per populum 
acceperunt, nos per Iulianum rece
pimus.)

Kohts innledning kom ut i 1929; 
året før var det kommet en artikkel 
i tidsskriftet Edda av den franske 
Ibsen-oversetter P.G. la Chesnai med 
tittelen “Ibsen traducteur de fran-
cais”, og her fikk man bildet av en 
Ibsen som nærmest hadde sittet med 
ordbok og arbeidet seg møysommelig 
igjennom hundrer på hundrer av sider 
av en bok om Julian på fransk, nemlig 
en del av flerbindsverket L’Église et 
L’empire Romain au IVe siècle som 
utkom i siste halvdel av 1850-årene. 
Forfatteren var Albert de Broglie, og 
han gjorde lykke med sin velskrevne 
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og grundige fremstilling. Snart ble 
han valgt inn som medlem av Acade-
mie Francaise. Chesnai’s poeng var at 
Ibsen – især i annen del av dramaet 
– var iøynefallende avhengig av de 
Broglies verk. Han hadde opplagt 
rett; overensstemmelsene var mange 
og tydelige. Dessuten var det bevist 
av Koht og Elias i deres utgave av 
Efterladte Skrifter (1909) at Ibsen 
hadde laget stikkord til scener “efter 
M. A. de Broglie”. Det viser seg at de 
Broglie har sitert angjeldende parti 
fra Mamertinus’ takketale i fransk 
oversettelse: “En vérité, Lucius Bru-
tus, Publius Valérius, les premiers qui 
après l’expulsion des rois ont exercé 
sur leurs concitoyens un pouvoir 
annuel, n’ont point eu un consulat 
préférable au mien. [Litt etter] Eux 
ont été faits consuls par le peuple, 
et nous par Julien.” I lys av de an-
dre påvirkningene på Ibsen fra dette 
verket måtte Kohts formodning om 
’mistyding’ heller overføres på fran-
sken. Men hvordan var det mulig? 
Den virker da ikke noe mindre klar 
enn Mamertinus’ latin.

Så i 1933 kom Paulus Svendsens 
lange Edda-artikkel “Om Ibsens kil-
der til “Kejser og Galilæer””. Litt 
overraskende regner Svendsen fort-
satt med at Ibsen kan ha sett og 
brukt Mamertinus i original, men 
tilføyer: “Imidlertid har P.G. la Ches-
nay ... gjort opmerksom på at denne 
tale også fins oversatt i Albert de 
Broglies verk, hvorfra Ibsen kan ha 
hentet den.” Obs. “kan” her, ikke 
“har hentet den.” Men realiteten er 
denne: de Broglie siterer Mamertinus 
i oversettelse og fyller to og en halv 
side med tre ekserpter. Mamertinus’ 

tale er på 28 sider; hva de Broglie 
gjengir direkte fra talen, er dermed 
ca. 6-7 prosent av det hele. Hvis det 
kan vises at Ibsen i sin bruk av Ma-
mertinus ikke beveger seg utenfor 
de Broglies ekserpter, øker sjansene 
for at Ibsen har brukt denne og ikke 
Mamertinus’ originaltekst. Og dette 
er nettopp tilfelle. Men fortsatt står 
Ibsens misforståelse der som et uløst 
lite mysterium.

Fire år etter Paulus Svendsens ar-
tikkel, i 1937, tok diskusjonen en ny 
vending i Edda. Chesnai publiserte da 
en artikkel “Les sources historiques 
de “Empereur et Galiléen”” som i 
meget gjentar og utdyper Ibsens for-
hold til de Broglie, men han polemi-
serer samtidig mot Paulus Svendsens 
vurdering av Mamertinus. Med rette 
finner Chesnai det lite sannsynlig 
(”peu vraisemblable”) at Ibsen har 
lest Mamertinus i original. Paulus 
Svendsen satt på denne tid som lektor 
i Trondheim og arbeidet på sin dok-
toravhandling “Gullalderdrøm og 
utviklingstro”. Nå kunne han på sin 
side ta frem en virkelig trumf vis-à-vis 
Chesnai i en raskt produsert artik-
kel “Noen bemerkninger om Ibsens 
“Kejser og Gailæer”. Svendsen kom-
plimenterer med dårlig skjult ironi 
sin franske medforsker for et strå-
lende fyrverkeri av bevis for at Ibsen 
hadde oversatt Broglie til eget bruk. 
Det kinkige med bevisene var bare 
hvordan man skulle forklare Ibsens 
sidehenvisninger til de Broglie i de  
etterlatte papirer, hvorpå han kom-
mer med trumfen fra ermet at det 
ikke var nødvendig å plukke Ches-
nais såkalte bevis fra hverandre ett 
for ett. Det kunne kort og godt sies at 
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Ibsens sidehenvisninger gjaldt “Nyt 
Tidskrift for udenlandsk theologisk 
Litteratur. Ugivet af Dr. H.N. Clau-
sen”, b. 9 (1861) og b. 10 (1862), 
(henholdsvis s. 670 til 760 og s. 1 
– 95). “Der gjengis i oversettelse ef-
ter Broglie avsnittene “Julian som 
Keiser” og “Keiser Julian som Chris-
tendommens Forfølger”. Et tidli-
gere bind (8, 1860) har inneholdt 
en alminnelig orientering, også efter  
Broglies verk.” Det er stort sett det 
hele Paulus Svendsen opplyser i sa-
kens anledning, men så forslår det 
også.

Hvor står vi da med hensyn til 
kildebruken? Ikke Mamertinus i la-
tinsk original (Koht 1929), ikke de 
Broglie i fransk oversettelse (Chesnai 
1928), men: H.N. Clausens danske 
oversettelse av de Broglies franske 
oversettelse av Mamertinus latinske 
original (Svendsen 1937) er det som 
gjelder i dette blant hundre likeartede 
tilfeller.

Det er ett moment Paulus Svend-
sen ikke vektlegger, ja ikke engang 
nevner, at Clausens Tidsskrift utkom 
på Fredrik Hegels Forlag, Gylden-
dal. Tidsskriftet hadde som formål 
å gi innblikk i nyere strømninger i 
teologi og åndsliv. Svendsen mente 
sikkert riktig at Hegel sendte tids-
skriftet da Ibsen 12. juli 1871 ba om 
å få tilsendt pastor Listovs avisarti-
kler om Julian og samtidig spurte: 
“Findes der på dansk nogen anden 
historisk fremstilling av dette emne, 
hvori det faktiske er noenlunde ud-
førlig behandlet?” Noe bedre svar på 
forespørselen enn å sende Clausens 
oversettelse av Broglie kunne neppe 
tenkes. Det er temmelig sikkert at 

heftene kom med bokpakken fra He-
gel alt den 20. juli 71.

Kommentators lemma baller altså 
på seg, og man må få med også den 
oversatte sekundærkilde, Clausens, 
når saken er så håndgripelig. To år et-
ter de Broglies dobbeltbind om Con-
stantius og Julian forelå dermed også 
en dansk versjon av Mamertinos- 
ekserptene. Den har jeg hentet frem 
fra Menighetsfakultetets bokmaga-
sin til stor fordel for min hele kom-
mentar til stykket:

“Høythædrede Consul”, – ja, jeg 
er Consul og høithædret Consul. 
Hvo har mere end jeg været en 
høithædret Consul? Consulatet 
skjenker du mig, Hæderen forunder 
Du mig .... I Sandhed, Lucius Brutus, 
Publius Valerius, de Første som etter 
Kongernes forjagelse have udøvet en 
aarsvarig Magt over deres Medbor-
gere, have ikke havt et Consulat, 
der kan foretrækkes for mit. [...] De 
er blevne udvalgte til Consuler af 
Folket, men vi af Julian.”

Men hva med Ibsens nesten uforstå-
elige lapsus? Moment: Jeg overså i 
min avskrift ovenfor – nesten som en 
refleks – en slem liten trykkfeil i det 
siterte, en feil som stammet fra den 
gode setter i Thieles Bogtrykkeri som 
arbeidet for Gyldendal. Vi vet jo at 
eldre danske tekster bugner av kom-
maer. Jeg hadde vel ikke selv oppdaget 
at det var et feilplassert komma om 
jeg ikke hadde vært opptatt av Ibsens 
lapsus. For mellom Lucius og Brutus 
har setteren kommet i skade for å sette 
et komma; det står: “I sandhed, Lu-
cius, Brutus, Publius Valerius.” Voilà 
Ibsen: “Mon Lucius, mon Brutus, 
mon Publius Valerius”.
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Georg Sverdrup
– greskprofessor og grunnlovsmann

øivind anderSen

Universitetsbibliotekets nybygg på Blindern ble innviet i 1999. Det ble døpt 
Georg Sverdrups hus etter bibliotekets første sjef. Slik er navnet blitt kjent for 
mange. Her skal jeg tegne et bilde av mannens liv og virke. Han var jo ikke 
bare universitetsbibliotekar.1

Men vi begynner med biblio-
teket. Sverdrup ledet Univer-

sitetsbiblioteket i en mannsalder fra 
dets spede begynnelse i 1813 til han 
søkte avskjed i 1845. Å skaffe bø-
ker og organisere et bibliotek var 
livsviktig for det nye universitetet. 
Bokmangelen var et ømt punkt for 
dem som på 1700-tallet arbeidet for 
et universitet i Norge. Behovet for 
bøker ble klart forstått av kong Fre-
derik i København da universitetet 
– omsider – ble opprettet 2. septem-
ber 1811. Hans Universitas Frederi-
ciana ble tilgodesett med flere danske 
samlinger og tusenvis av dubletter fra 
Det kongelige bibliotek. Det tjener 
kongen og Danmark til ære at Uni-
versitetet i 1815 fikk sine bøker som 
avtalt selv om Danmark i mellomti-

den hadde måttet gi slipp på Norge, 
og landets konge i mellomtiden var 
blitt en svensk Karl. De urolige for-
holdene gjorde transporten risikabel. 
Den største skipslasten ankom i slut-
ten av juni 1815: 299 bokkasser ble 
kjørt på 72 vognlass til midlertidig 
lagring på Akershus festning, hvor 

1) I forbindelse med festmøtet ved innvielsen ble jeg bedt om å si noe om Georg Sverdrup; 
en kortversjon ble trykket som kronikk i Aftenposten 3. 9.1999. I større bredde, og med 
hovedvekt på det nasjonale og politiske, har jeg behandlet Sverdrup i “Tegnérs samtidige 
i Norge: Georg Sverdrup og ‘slekten fra 1814’”, s. 25-53 i Louise Vinge (red.), Tegnér och 
retoriken, Lund 2003. Noen avsnitt i det følgende er hentet derfra.
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de ble liggende nærmest for vær og 
vind. I 1816 begynte innflyttingen i 
Rådmanngården (Rådhusgaten 19) 
ved det gamle torget. Der holdt bib-
lioteket til i 35 år. Allerede i 1819 
hadde det 63 000 bind, da det var 
ferdig installert i 1828 var det blitt 
90 000. I 1832 forteller en tysk besø-
kende at biblioteket hadde 112 000 
bind, lette å finne og lette å låne. 
I forelesningsfortegnelsene for Uni-
versitetet i 1820-årene bekjentgjøres 
det at biblioteket er åpent klokken 
1-2 hver dag, senere ble det 12-2. 
Sverdrup arbeidet utrettelig for bib-
lioteket på alle fronter, ikke bare med 
bokanskaffelser. Den aller første pos-
ten i Kollegiets brevbok (14. Juni 
1813) gjelder ansettelsen av et biblio-
teksbud. Som sekretær og assistent 
hadde han noen år sin elev og senere 
kollega Søren Bruun Bugge; senere 
blant andre Henrik Wergeland, som 
i 1837 får ros av sjefen for å stå 
beredvillig til tjeneste også utenom 
arbeidstiden. Han fikk sine årvisse 
100 tønner bygg i året for arbeidet, 
omregnet i kontanter; det utgjorde 
omtrent en femtedels professorlønn, 
altså en II-stilling. Sverdrup var frem-
deles bibliotekets sjef da grunnstenen 
for Domus Bibliotheca ble lagt 2. 
september 1841, “på en slette mel-

lom Slottet og byen” som det het; det 
er bygningen til venstre for Domus 
Media eller Aula-bygningen. I sakens 
anledning ble det også holdt tale for 
Sverdrup.2

Student i København og 
Göttingen
Jørgen Sverdrup ble født på en stor-
gård i Nærøy i Nord-Trøndelag 25. 
April 1770 – det året også Beethoven, 
Hölderlin, Hegel og Thorvaldsen ble 
født og James Cook gikk i land i 
Australia. Ti år gammel ble han sendt 
i skole hos en slektning som var prest 
på Helgeland. Etter syv år der kom 
han i øverste klasse, Mesterlektien, 
ved Katedralskolen i Trondheim. I re-
volusjonsåret 1789 ble han dimittert 
til Københavns Universitet. Jørgen 
tok examen artium med laud – det 
var visstnok da han begynte å kalle 
seg Georg og etter evne la av seg den 
trønderske dialekten. Han skal syste-
matisk ha etterlignet den store norsk-
fødte skuespilleren Michael Rosing 
for å forbedre tonelag og diksjon; 
det gjorde visse dansker også, for 
å få en norsk dåm over språket. Vi 
har mange vitnesbyrd om Sverdrups 
dype, gravitetiske røst og høytidelige 
måte å snakke på – mon ikke noe av 

2) Bibliotekaren Sverdrup blir utførlig behandlet av A.C.Drolsum s. 1-54 i 1. del (”Univer-
sitetsbibliotheket fra dets grundlæggelse til den nuværende chefs tiltrædelse 1876") av 
Universitets-Bibliothekets Festskrift i anledning af hundredaarsjubilæet d. 2nden september 
1911. 2. del av samme festskrift (”Biografiske meddelelser om Bibliothekets chefer”) inne-
holder s. 1-42 Ludvig Daaes biografi om Sverdrup, som tidligere var blitt trykket i form 
av ni artikler i Morgenbladet (1896, ekstranummer 29, 37, 41, 45, 53, 161, 173, 181, og 
1897 ekstranummer 81). Det er fremdeles den fyldigste fremstillingen av Sverdrups liv. Jeg 
henviser til bokversjonen som “Daae”) Også artiklene i Halvorsens Forfatterlexikon og i 
første utgave av Norsk biografisk leksikon (H. Koht) rommer mange opplysninger og har 
mange kildehenvisninger.



�3 klassisk forum 2007:2

grunnen ligger i forsøket på å elimi-
nere det naturlige tonefallet.

Etter å ha avlagt anneneksamen 
eller examen philosophicum med 
praeceteris valgte Georg filologien, 
altså klassisk filologi, som hovedstu-
dium. Han oppnådde det privilegium 
å bli alumnus på Borchs Kollegium. 
Det forpliktet ham til å forfatte og 
forsvare disputationes; i 1795 utgav 
han til og med et specimen i trykken. 
Georg var også medlem av et Societas 
philologica der studentene øvde seg 
på å forfatte og forsvare avhandlin-
ger på latin. Georg var forøvrig kjent 
for å være en god manuduktør for 
yngre studenter, særlig i matematikk. 
Daae (6) mener at Sverdrup natur-
ligvis var medlem av “det riktignok 
allerede kjendelig afblomstrede ‘nor-
ske Selskab’”, men anser Wergelands 
ord om at Georg og en studiekamerat 
fra Trondheim, den senere eidsvolls-
mannen prost Middelfart, “allerede 
da sværmede sammen ved den fælles 
Tanke om Norges Selvstændighed” 
som et upålitelig sagn oppstått post 
eventum. Studiene tok iallfall tid. Et-
ter ni år avla Sverdrup i 1798 den 
store filologiske skoleeksamen med 
utmerkelse.

Det har alltid vært viktig for unge 
talenter å komme ut, og viktig med 
gode forbindelser. Med anbefalinger 
fra historikeren P.F. Suhm reiste Ge-
org til Göttingen, til Tysklands mest 
ansette universitet. Der ble han halv-
annet år. Stedet var en høyborg for 
tysk nyhumanisme og arnestedet for 
moderne antikkvitenskap. Begge de-
ler satte sitt sterke preg på Sverdrup. 
Nyhumanistene – fra Winckelmann, 
Lessing og Herder til Goethe, Schiller 

og Hölderlin – gav de gamle grekere 
en ny storhetstid. Renessansehuma-
nistene hadde først og fremst rettet 
blikket mot Roma; for dem gjaldt 
det å komme bak middelalderen og 
tilbake til den mønstergyldige klas-
siske latiniteten. Det gjaldt å imitere 
antikken. Nyhumanistene flyttet fo-
kus fra Roma til Hellas, til de allsidig 
– poetisk, filosofisk og estetisk – be-
gavede grekerne, til originalgeniene 
som vant sin kultur av egne krefter, 
det rike og uforfalskede kildevellet 
for vår kultur. Ved omgang med gre-
kerne kunne også vi dannes til sann 
menneskelighet. Poenget var ikke 
lenger imitasjon, men innforlivelse 
og selvutfoldelse. Studiet av antikken 
skulle forme og danne mennesket og 
utvikle intellekt og følelser til en har-
monisk enhet: Slik het det der Georg 
Sverdrup nå vanket.

Hellasbegeistringen og troen på 
antikkens dannelsesverdi gav den 
klassiske filologien og vitenskapen 
om antikken en særlig status. Pro-
sessen hadde både ideologiske og 
institusjonelle sider. Den klassiske 
filologien frigjorde seg fra rollen 
som redskapsfag for teologien. Ja, 
den gjorde teologien rangen stridig 
som den viktigste vitenskapen, den 
som visste mest om hva et menneske 
er. Samtidig skjedde det en profe-
sjonalisering av studiene. Filologien 
fikk prestisje. Det var i Göttingen 
betegnelsen stud. philol. først kom 
i bruk.

Den dominerende filologen i Göt-
tingen var Christian Gottlob Heyne, 
professor i et halvt hundre år fra 
1763. Han oppettet det første filolo-
giske seminar som en form for spesia-
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listutdanning for filologer. Heyne var 
også sjef for universitetsbiblioteket. 
Sverdrup skriver begeistret om det 
til en venn: “Om man aldrig havde 
tilforn følt Lyst til Studeringer, maat-
te man optændes af Lyst dertil ved 
paa engang at see sig omringet af 
disse uhyre Skatte af Geni og Lær-
dom.”3 Sverdrup fikk et godt person-
lig forhold til den generøse og muntre 
Heyne. Heynes mest berømte elev var 
den gnavne Friedrich August Wolf, 
som Sverdrup også lærte å kjenne. 
Wolfs sensasjonelle Homer-bok fra 
1795 ble begynnelsen på moderne 
homerforskning. Hans filologiske 
seminar ved universitetet i Halle 
ble berømt som skoleringsforum 
og forskerverksted. Hans undervis-
ning dekket nær sagt alle aspekter 
av antikken; han gav tysken et ord 
og vitenskapssamfunnet et begrep 
for en samlet antikkvitenskap: Al-
tertumswissenschaft – en betegnelse 
som tidvis også ble overtatt på dansk 
og norsk som Alderdomsvidenskap, 
et ord vi føler vi godt kan klare oss 
uten. Altertumswissenschaft peker 
fremover, mot historisme og positi-
visme. Poenget er ikke bare å lære 
av antikken, og la seg intellektuelt 
og estetisk danne av den, slik nyhu-
manismen ville; poenget er å lære om 
antikken, å bearbeide en gammel og 
fremmed kultur ensyklopedisk, i alle 
dens aspekter. Da universitetet i Halle 
ble stengt etter slaget ved Jena i 1806, 

kom Wolf til sin gamle elev Wilhelm 
von Humboldt i Berlin og til hans 
“humboldtske” universitet. Vi vet fra 
brev at Sverdrup hadde planer om å 
reise til Halle høsten 1798. Det ble 
ikke noe av. Men Sverdrup kom til å 
stå for mye av det samme her hos oss 
som Heyne i Göttingen, Wolf i Halle 
og Humboldt i Berlin.

Sverdrup hadde også planer om å 
dra videre til Paris. Men man hadde 
også bruk for ham hjemme. I skolen 
var mangefagligheten og mangfoldet 
på vei inn, basert på det rimelige 
synspunktet at “den grundige Lærde 
ikke bør i noget Fag være aldeles uvi-
dende”. Ulykken, hevdet kritikerne, 
var at “man begynder med formeget 
paa engang”.4 Det var imot de klas-
siske idealer, som hvilte på prinsippet 
om konsentrasjon om det vesentlige: 
non multa, sed multum. Det spilte 
vel også inn at Sverdrup allerede i 
1796 hadde inngått hemmelig forlo-
velse med den 15 år gamle Petronelle 
Treschow i København; han var in-
teressert i fast utkomme. I 1799 tok 
han derfor imot et tilbud om å inn- 
gå i en kabal som skulle sikre ham 
stilling som overlærer i København 
med utsikt til avansement til uni-
versitetets greskprofessorat. Kaba-
len endte imidlertid med at han 20. 
september ble utnevnt til overlærer 
ved den lærde skole i Christiania. 
Han fikk ansvaret for geografi og 
historie.

3) Brev av 30.1.1798 til R. Nyerup, trykket i L. Daaes Udvalg af Breve til professor R. Nyerup, 
Chra. 1861, 35f.

4) Brev av 30. August 1798 til Sverdrup fra Konferentzraad Michael Treschow, hans kommende 
svigerfar, sitert hos Daae8f.
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Lærer i Christiania
Sverdrup kom tilbake til gamlelan-
det, “smuk, beleven, munter og vit-
tig”, som en kvinnelig iakttager siden 
skrev.5 Han var en livlig selskaps-
mann og en ivrig amatørskuespiller, 
med flere ledende roller. Christianias 
damer fant ham så interessant at de 
satte seg i naboværelset når han drev 
sin historieundervisning, og “stem-
men var saa stærk og kraftig, at intet 
Ord undgik os”. “Han havde et vittig 
Svar ved Haanden til hvert Spørg-
smål.”

Men den skolepolitiske hverdagen 
meldte seg. Den tyve år eldre Niels 
Treschow6 var rektor ved skolen. 
Han var nå i ferd med å iverksette 
omfattende endringer i fagplaner og 
undervisningsopplegg. De gikk kort 
sagt ut på at den gamle latinskolen 
skulle gi mer plass til morsmål, til 
moderne språk og til realfag på be-
kostning av de klassiske språkene. 
Ikke nyhumanismens konsentrasjon 
om det klassiske som det ene nød-
vendige, nei, bredde og mangfold og 
nytte skulle prege skolen. (Men selv 
etter reformene forble latin det domi-
nerende faget, med ni timer i uken i 
åtte år; latin og gresk la til sammen 
beslag på bortimot to tredeler av 
språktimene.)

Den 6. januar 1800 innviet Kate-
dralskolen sin nye festsal, den som 

fra 1814 til 1866 også tjente som 
stortingssal og i dag kan ses på Fol-
kemuséet. Rektor Treschow holdt sin 
store tale om “Forstandens Oplys-
ning og Hiertets Dannelse”. Men-
neskets høyere bestemmelse, sier 
Treschow, består i regelmessig bruk 
av sjelens edlere krefter; derfor må 
skoleplanen gi hver enkelt av disse 
krefter en verdig beskjeftigelse. Alle 
talenter skal fremlokkes og “danne, 
skjerpe eller slipe det raae Naturevne 
[anlegg] på alle Sider”. “Historiens 
Rigdom, Mathematikens og Philo-
sophiens Grundighed maae forbin-
des med hverandre, hvis Eensidighed 
i Tænkemaade skal undgaaes.” Gre-
kerne, den antikke verden, de klas-
siske idealer står ikke i sentrum. Og 
Katedralskolens rektor nevner ikke 
latinen med ett ord, enda han selv er 
latinlærer.7

Overlærer Sverdrup, fersk fra Göt-
tingen, likte dårlig det Treschow stod 
for. Dessuten var han jo forlovet i 
København. Den kommende sviger-
faren ville gjerne se ham i en bedre 
stilling, og Sverdrup ville gjerne bort 
og opp. Svigerfaren hadde gode for-
bindelser, og Sverdrup hadde gjort 
seg fordelaktig bemerket. Universi-
tetspatronen, hertugen av Augusten-
borg, forespeilte snart Sverdrup både 
en stilling i skolen og noe å gjøre 
ved universitetet; Sverdrup antydet at 

5) Conradine Dunker, i hvis Gamle Dage (skrevet i 1850-årene, utgitt 1871, gjenopptrykt Oslo 
1985) Sverdrup ofte nevnes.

6) En tradisjon vil ha det til at Niels Treschows farfar var illegitim halvbror til Pernilles farfar. 
Han ble neppe oppfattet som en del av Sverdrups svigerfamilie.

7) Kampen om skolen og dannelsesstriden blir godt belyst hos Helge Dahl, Klassisisme og 
realisme. Den høgre skolen i Norge 1809-1869, Oslo 1976, og Anton Fr. Andresen, Opp-
lysningstider, nyhumanisme og nasjonalisme i Norge i de første årene etter 1814. Nytt lys 
på vår første skoledebatt, Oslo 1994 (KULTs skriftserie nr. 26).



��klassisk forum 2007:2

hans første forelesning ville være over 
Xenofons Anabasis. Det varte likevel 
til 1803 før Sverdrup kunne flytte. Da 
ble han overlærer ved Metropolitan-
skolen og “Adjunkt og Examinator 
i græsk Filologi” ved Universitetet. 
Hertugen skriver til ham i den for-
bindelse: “Naar Deres Talenter til 
at beklæde en akademisk Lærestol 
er afgjort, naar De ved Embedsflid 
har godtgjort Deres Værdighed til 
at udmærkes, da vil Professortite-
len ikke længer udeblive” (Daae 11). 
Åpenbart som reaksjon på noen be-
skjedenhetsfraser fra Sverdrups side 
skriver han videre: “Hvad Frygten 
angaar, at De ikke vilde kunne svare 
til de gjørendes Forventninger, da 
anser jeg den for overdreven Beske-
denhed, om jeg end ikke var forvisset 
om det modsatte i Følge alt, hvad jeg 
har hørt om Dem, maatte De tillade 
mig at bringe i Erindring, hvad De 
formodentlig har hørt af Heyne, naar 
han har fortalt Dem sit Levnetsløb, 
at de bedste akademiske Docenter 
har begyndt med at være helt maade-
lige”. Trøsterike ord til alle tider.

Professor i København
Sverdrup ble i København i ti år fra 
1803. På skolen fikk han fortsatt 
ansvar for historie og geografi; det 

fikk han fra vinteren 1805 også på 
det mer prestisjefylte pedagogiske 
seminaret som eksisterte i Køben-
havn fra århundreskiftet til 1811.8 
Skolen var under reformering. I sko-
leloven av 1809 ble faglærersystemet 
knesatt til fortrengsel for det gamle 
klasselærersystemet, det inviterte til 
faglig fordypning i annet enn gresk 
og latin. Loven skjelte også til dem 
som ikke så skolen bare som en dan-
nelsesanstalt som forberedelse til 
akademiske studier, men som kunne 
gi unge menn utdanning med sikte 
på “deres tilkommende borgerlige 
Stilling og Forretninger”. Skolen var 
likevel først og fremst lærd og univer-
sitetsforberedende, og selv om flere 
fag kom til, het det at “et grundigt og 
dannende Studium af de gamle Sprog 
og Klassikere stedse skal beholde den 
fortrinlige Plads, som deres Vigtighed 
for de lærde Skolers Øiemeed hiemler 
dem.” Seminaret i København over-
tok den gamle filologiske eksamens 
– også kalt “skolelærereksamens” 
– formål om å kvalifisere kandidater 
for skolen. Forbildet var forsåvidt 
seminarene i Göttingen og Halle; 
en hadde faktisk forsøkt å få først 
Heyne og så Wolf til å lede det. Men 
det var ikke et rent klassisk seminar. 
Det tok sikte på å lære studentene å 
“læse og fortolke gamle skrifter med 

8) Jeg har ikke fått undersøkt detaljene: Halvorsen i HFL sier, i overensstemmelse med Daae, 
at Sverdrup i brev av 16. februar og 12. mars 1803 fikk tilbud om Lærerposten “i det filo-
logiske fag eller i Historie og geografi” ved Metropolitanskolen, og 15. april ble utnevnt til 
overlærer i sistnevnte fag; også at han 8. februar 1805 ble lærer i “den historisk-geografiske 
Klasse” ved seminaret. Det sier også Ivan Boserup i Københavns Universitet 1479-1979, 
bind 1 s. 288. Koht derimot sier i 1. utgave av NBL at Sverdrup 15. april 1803 ble utnevnt 
til overlærer i filologiske fag ved skolen, og 8. februar 1805 tillike ble lærer i gresk ved 
seminaret; det samme sier Storsveen i 2. Utgave av NB.
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Indsigt, Smag og Kritik” – men også 
å kvalifisere dem til å undervise i fi-
losofi, matematikk, historie, geografi 
samt den “naturlige og aabenbarede 
Theologie”, og skulle endelig lede til 
en praktisk eksamen i undervisning 
“deels af Auctorerne, deels af forbe-
meldte Videnskaber”.9

Allerede våren 1805, like etter at 
han var blitt knyttet til seminaret, ble 
Sverdrup forfremmet fra adjunkt til 
ekstraordinær professor i gresk ved 
universitetet, og fra 1806 hadde han 
ingen tilknytning til skolen lenger. Nå 
var han og Niels Treschow kolleger 
igjen – Treschow var blitt professor i 
filosofi i København et par år før.

Som greskprofessor i København 
holdt Sverdrup hvert semester fore-
lesninger og øvelser over en gresk 
dikter og en gresk prosaist. Han for-
nyet og utvidet det gjengse reper-
toaret blant annet med Pindar og 
Aristofanes, politiske taler og filo-
sofisk prosa. I 1809-12 annonserte 
han forelesninger eller øvelser over 
Platon i seks av åtte semestre. Lesnin-
gen av greske filosofiske tekster var 
noe F.A. Wolf hadde lagt stor vekt 
på. I sine homerforelesninger i 1807 
henviser han til Wolfs Prolegomena 
ad Homerum og orienterer også om 
Heyne og Robert Wood. “Homer 
har ei været grækernes første Digter. 

Dette kan tingenes egen natur bevise, 
ti av Homers vers vil man let kunne 
see, at den Nation som har frembragt 
sådanne Vers, allerede i lang Tid har 
kjendt Poesie.”10 Sverdrup var dess-
uten interessert i historie og histo-
rikere; han gjennomgikk Thukydid 
og drøftet hovedproblemer i gresk 
historie – et tema han også skrev en 
bok om. Ifølge Ivan Boserup ble disse 
aspektene av de nye antikkstudier 
etter Sverdrups avgang igjen trengt i 
bakgrunnen av en annen side av det 
nye oldtidsstudium, som Sverdrup til 
gjengjeld ikke hadde vært tiltrukket 
av: arkeologi, kunsthistorie, myto-
logi og religionshistorie.11

Vi har flere positive vitnesbyrd om 
Sverdrup som lærer. For en ung dan-
ske var Sverdrup “ved sin Djærvhed 
og Friskhed, ligesom ved den legem-
lige Høide og Kraft en Typus paa 
den trønderske Slægt, som virkede 
i lige Grad imponerende og tiltræk-
kendee paa de Unge [...] Den mandige 
Djærvhed og den tørre Humor [var] 
af lige stor Virkning.”12 Sverdrup var, 
ifølge Peder Hjort, “i ry for Genialitet 
og Sans for de nye Meninger om Po-
esi, Filosofi og Theologi, som vi Unge 
begynte at høre saa meget om, baade 
for og imod, men Intet fængsler mere 
Studentens Sind og gjør ham villigere 
til Hengivenhed og Beundring, end 

9) Trond Werner Pettersen, Fra dannelse til forskning. Filologien ved Det kgl. Frederiks Uni-
versitet 1811-1864 (Hovedoppgaveserie 1/2007, Forum for universitetshistorie, UiO), 11f, 
med videre henvisninger.

10) Fra Gregers Fougner Lunds referat (NBO Ms. forlesn. In quarto 2563:1).
11) Boserup (ovenfor n. 8) 289. Der rapporteres det også at det ved Det kgl. Bibliotek finnes stu-

dentreferater av Sverdrups forelesninger over Isokrates, Euripides, Demosthenes, Aischylos, 
Hesiod og Pindar.

12) H.N.Claussen i sine Optegnelser om mit Levned og min Tids Historie, København 1877, 
23 og 52.
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Troen paa, at hans Lærer staar over 
og forud for Tiden. Hans Hoved og 
hele Væsen blev næsten Typus for 
Geniet.”13 Et annet glimt av mannen 
får vi gjennom den norske dikteren 
Conrad Nicolai Schwach, som var 
blant Sverdrups studenter i Køben-
havn. Han fikk eksamen med beste 
karakter, etter det han selv sier på 
grunn av “Djærvhed og en smule 
Aandsnærværelse”. Da han ble fore-
lagt en av de store korsangene hos 
Aischylos, slo han til:

Da flere vare examinerede foran mig, 
havde jeg let bemærket, at Professo-
ren yndede en svulstig Oversættelse. 
Dertil give de græske Chorsange 
ypperlig Anledning; og jeg oversatte 
den mig forelagte med al den Svulst, 
jeg kunde opdrive. Jeg saae, at Au-
ditorium smaaloe; men Professorens 
Aasyn blev straalende; han gav flere 
Gange sit Bifald tilkjende, blandt an-
det med de Ord: ‘Det kan man kalde 
at oversætte’, og da Chorsangen 
var endt, reiste han sig uvilkaarlig 
og dimitterede mig med de Ord: 
‘Det er aldeles udmærket.’ Glad var 
jeg; mine Kammerader i Auditoriet 
modtog mig med Fnisen og med den 
Forsikring at jeg var en Helvedes 
fiffig Knægt.14

Schwach, som visste hvordan han 
skulle ta professoren, gikk likevel 
glipp av den gullmedaljen som tilkom 
kandidater som fikk “utmerket” i 

alle fag; han fikk nemlig bare “meget 
godt” i latinsk stil, en stil som Jacob 
Rosted fikk tilsendt og fant “aldeles 
fuldværdig til Udmærkelse”. Siden 
fikk Schwach høre av Sverdrup at 
grunnen til at den glimrende stilen 
hans ikke fikk beste karakter, var at 
ingen av de danske studentene kunne 
få mer enn “meget godt” det året. 
Og de danske sensorene, som var i 
flertall, ville ikke at en norsk student 
skulle overstråle de danske. På tide å 
få et norsk universitet!

Filologen som nesten ikke skrev
Sverdrup var ikke produktiv etter da-
gens krav. Vi så at han som 25-årig 
student lot trykke en av sine dispu-
taser. Det var 25 små sider Elegia 
Callini notis illustrata. Publikasjonen 
ble anmeldt lokalt.15 Sverdrup roses 
for at han i dette “Prøveskrivt .... 
haver gjort sig Heine’s [dvs. Heynes] 
Maneer egen, i at interpretere et Digt 
med Kundskab og Smag”. Anmelde-
ren ønsker at avhandlingen må bli så 
kjent i utlandet “at den i hver kritisk 
Litteraire-Historie maatte anføres, 
hvor der tales om Kallinos og Ar-
chilochos”. Sverdrup får imidlertid 
kritikk for latinen, helt fra tittelen 
av: “Notæ ere ikke Adnotationes; 
de som hyppigst misbruge hiint Ord 
for dette, ere enten skjødesløse Sti-
lister, eller Lærde som forstaae meer 

13) Peder Hjort i Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemådes og Dannelses Historie. Til biogra-
fisk Eftermæle samlede og på ny udgivne af P.H., Forfatteren, Kirkelig-etisk Afd. 1ste Bind, 
København 1856 p. VI.

14) Sitert hos Arild Stubhaug, Helt skal jeg ikke dø. Conrad Nicolai Schwach, hans liv og erind-
ringer. Oslo 2002, 72f.

15) Kritik og Antikritik, udg. af et Selskab 1795, nr. 35 s. 453ff (referert hos Magnus Olsen (n. 
41) 294.
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Græsk end Latin, saasom de fleste 
Englændere.”

I årene 1799 til 1812 utgav Sver-
drup så en del latinske og greske 
tekster til skole- og universitetsbruk: 
latinske prosastykker, Hesiods Theo
goni og Skjoldet; Thuykydids, Pla-
tons og Lysias’ gravtaler og talene 
mot Ktesifon og for kransen, noen 
dialoger av Platon, noen tragedier 
av Aischylos. Dette er opptrykk og 
tilretteleggelser av andres utgaver, 
uten selvstendig vitenskapelig verdi. 
Sverdrup oversatte også både en 
større og en mindre latinsk gram-
matikk, og han utgav en dansk-norsk 
oversettelse av tyskeren A.H.C. Hee-
rens Haandbog i de gamle Staters 
Historie; den utkom i København 
i 1800. Forfatteren hadde vært en 
av Sverdrups lærere i Göttingen. At 
Sverdrup hadde interesser utover det 
rent språklige og litterære vitner også 
hans eneste selvstendige publikasjon 
om, en Kort historiskpolitisk Udsigt 
over den græske, især atheniensiske, 
Handel indtil Alexander den Stores 
Tid. Verket utkom i to avdelinger i 
Det skandinaviske Litteraturselskabs 
Skrifter, det første i 1807 og det an-
dre, med Handel og Politik i tittelen, 
i 1813. Til sammen dreier det seg 
om 2x80 små sider. Sverdrup var 
blitt innvalgt i Litteraturselskabet i 
1806, og skriftet er vel å anse som 
en kvittering.

Det viser at Sverdrup kunne hvis 
han ville, eller måtte. Teksten vitner 

om stor belesthet både i gamle og 
nye forfattere – her er det ikke bare 
tale om Herodot og Thukydid, men 
også Strabon, Eusebios og Proko-
pios. Og det markeres uenighet med 
både Heyne og Mynter og andre. I sin 
grunnleggende skepsis til å lese for 
mye handel og for mye handelspoli-
tikk og økonomisk rasjonalitet inn i 
antikke handlingsmønstre, kan han 
minne om Moses Finley. Han kjen-
ner i grunnen “ingen, som sigtede 
til at fremme Handelen, eller gjöre 
Cretenserne opmærksomme paa de 
Fordele, deres Beliggenhed og Her-
redömme over det tilgrændsende 
Hav tilböde dem”. “Den politiske 
Oeconomies Grundsætninger synes 
desuden næsten alle Alderdommens 
Lovgivere, Solon neppe undtagen, 
kun lidet at have kjendt; ja, Aris-
toteles selv, hvis Værk over Politi-
ken i saa mange andre Henseender 
er yderst lærerigt, forekommer mig 
i dette Stykke kun lidet tilfredsstil-
lende” (I, 212).16

Siden, som professor i Christia-
nia, produserte Sverdrup ingenting. 
Hadde han rett og slett ikke tid, så 
mye som han ellers hadde å gjøre? 
Eller hadde han gått tom? Han ble 
kritisert for ufruktbarhet, både i Kø-
benhavn og senere her hjemme, som 
vi skal se. Men presset ble kanskje 
ikke følt så sterkt for en mann av 
hans generasjon: Idealet var å være 
lærer og lærd, heller enn forsker og 
forfatter.

16) Boken fikk en anmeldelse i Allgemeine Leipziger Literatur-Zeitung nr. 164 for 1814. Jeg vet 
ikke i hvor høy grad Sverdrup bare følger andre, eller bidrar med egne synspunkter. Han 
var sikkert godt innlest; høsten 1806 inneholder Fougner Lundhs forelesningsnotater (se n. 
10) Sverdrups Anmærkninger til Mathiæ historiæ græcæ præcipua capita.
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Livet i København – blikket mot 
Norge
Sverdrup ble verdsatt ikke bare som 
gresklærer og intellektuell inspira-
tor for studentene, men også som 
selskapsmann og samtalepartner i 
sosietetslivet. Han hadde giftet seg 
inn i en god familie i 1804; sviger-
faren ble adlet i 1812; Sverdrup ser 
ut til å ha kjent “alle”. Han stod på 
god fot med Oehlenschläger og ble 
en nær venn av Grundtvig. “Kjæm-
pesønnen”, “Klippesønnen” kaller 
Grundtvig ham; han trøster Sverdrup 
med et dikt da han mister en fire år 
gammel datter i 1812. Grundtvig sier 
riktignok i et brev at Sverdrup sårt 
trenger til “mere Stadighed i Livets og 
Sandhedens rene alvorlige Betragt-
ning”, men alle ulikheter til tross, 
gleder Grundtvig seg over “Synet af 
ham i enkelte heldige Øieblikke” og 
er imponert over “Dybden i hans fø-
lelser og det, at han uagtet min stærke 
Modsigelse og den Foragt Verden vi-
ser mig, endnu er min Ven”; Sverdrup 
fikk også sommeren 1814 et “deiligt” 
dikt tilsendt fra Grudntvig; det tol-
ket hans dype sorg over de gamle 
tvillingrikenes adskillelse. Sverdrup 
prøvde forgjeves å få Grundtvig til 
Christiania som professor og uttalte 
til manges ergrelse at “Grundtvig var 
den eneste Filosof, som havde seet 

klart i Norden”.17 I 1815 appellerte 
Sverdup til stiftsamtmann Christie 
om økonomisk støtte til Grundtvigs 
Snorre-oversettelse, slik at den kunne 
“udgives, saaledes, at den for en liden 
Penge kunde kjøbes af menig Mand, 
komme i alles Hænder, læses og saa-
ledes gjenkalde det næsten svundne 
Minde om vore nordiske Forfædres 
Bedrifter [...] I Sandhed, var der en 
Tid, hvor det var vigtigt ved aandelig 
Beskjæftigelse at rive Sindet løst fra 
de lavere jordiske Sysler, der dagligen 
alt mere og mere synes at nedtynge 
det mod Jorden, at bilde det i Jord-
livets smaalige Planer og beplette 
det med Egennyttens tærende Rust, 
var der en Tid, paa hvilken det var 
gavnligt at lytte til Stemmerne fra 
Fædrenes Grave og i Krøniken skue 
deres kraftfulde Daad og Færd og 
Gang gjennem Livet, da er det den, 
i hvilken vi leve, og vandtets ved 
en saadan Beskuelse intet andet end 
den oprigtige Bekjendelse, at vi ere 
en Dværgeslægt mod hine Fædre, og 
at vi ofte bramme med deres Mod 
og Bedrifter uden at have Villie eller 
Kraft til at efterligne dem, da var vor 
Vinding stor”.18

Det sverdrupske hjem ser ut til å 
ha konkurrert med Treschows om  
å være samlingssted for nordmenn i 
København.19 Hos Sverdrup, ble det 

17) Forholdet til Grundtivg belyses flere steder hos Daae.
18) Brev datert 25.11.1815; trykt i Breve fra Danske og Norske, især i Tiden nærmest efter 

Adskillelsen udgiven af Ludvig Daae, Kjøbenhavn 1876, 370-2. Om Snorre-oversettelsen 
skriver han også mye i brevet til Sibbern (nedenfor).

19) Første bind av Provst Frederik Schmidts dagbøker, København 1966-85, som dekker tiden 
1794-1814, gir et levende inntrykk av intellektuelt og sosialt liv i København i denne tiden; 
Sverdrup er ofte nevnt. Bare hos Paulus Svendsen, “Maurits Christopher Hansen” DKNVS 
Forhandlinger bind 15, 1943, 37-79, s. 40, har jeg funnet opplysningen om at både Treschow 
og Sverdrup (og Hansen) var frimurere.
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sagt, trengtes ingen spillebord som 
nødhavner, nei, man “samlede sig i 
en Kreds midt paa Gulvet og med-
delte hverandre Anekdoter og lystige 
Indfald af Holberg, Wessel, Søren 
Latiner og Thaarup, hvorved Mel-
lemgulvet blev dygtig rystet.” Peder 
Hjort forteller at da han tradisjonen 
tro meldte seg hjemme hos Exami-
nator dagen før Philologicum, hadde 
han “havt den Glæde at træffe Sver-
drup liggende på Ryggen på Gulvet, 
omkravlet af Børnene”20

Sverdrup var en intellektuell kraft, 
alltid ajour med det siste i tysk dikt-
ning og åndsliv; han likte å snakke 
om Goethe og Schiller, om Schlegel, 
Schleiermacher og Fichte – som han 
elsket like høyt som han beundret 
ham – , om estetikk og “Digtekun-
stens Princip”. Han deltok i det som 
var igjen av Det norske selskab, og 
han var sekretær i den danske filia-
len av Selskabet for Norges Vel, der 
Treschow var formann. I 1807 var 
han med i studentenes livjegerkorps 
som kaptein og sjef for 7. kompani, 
der han hadde Johan Gunder Adler 
– siden kjent som “Grunnlovs-Ad-
ler” – under seg som sersjant, og 
Chr. M. Falsen – senere kjent som 
“Grunnlovens far” – til kollega som 
kaptein for det 3. regiment. Under 
nødsårene var han medlem av en ko-
mité som samlet inn “frivillige Bidrag 
til Opmuntring for de norske Krigere 
og til Understøttelse for disses Enker 

og Børn”.
Hele tiden ivret Sverdrup for nor-

ske interesser og for opprettelsen av 
et norsk universitet. I et langt brev 
til C.F. Sibbern i 1811, en slags pro-
gramerklæring, hvor han er opptatt 
av at ikke bare Grundtvig, men Stef-
fens og Sibbern selv må komme til 
Christiania som professorer, skriver 
han om “den næsten ubeskrivelige 
Følelse, som fylder min hele Sjæl ved 
Tanken om at komme tilbage til mit 
Fædreland og virke umiddelbart for 
det”, og erklærer at selv om biblio-
tekene og gode venner binder ham 
sterkt til København, så “trækkes 
jeg af en uimodstaaelig Magt, som af 
en Magnet, hen mod sine kjære nor-
ske Fjelde.”21 Sverdrup hadde verken 
rast eller ro; han ville hjem og bygge 
opp et norsk universitet.

Universitetet ble som kjent oppret-
tet ved kongelig reskript 2. september 
1811 – sikkert er “intet af nogen 
Nation i Verden modtaget med en 
større og almindeligere Enthusiasme, 
end denne Resolution er blevet mod-
taget i Norge”, skriver Sverdrup i det 
nevnte brevet til Sibbern. Treschow 
fikk være med i den tunge universi-
tetskommisjonen som ble oppnevnt 
i november for å forberede etable-
ringen. Han foreslo Sverdrup som 
sekretær, men en mer erfaren, og helt 
dansk, professor ble foretrukket. I 
november 1812 ble Sverdrup fore-
spurt om han ville dra til Christiania 

20) P. Hjort, Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemådes og Dannelses Historie. Til biografisk 
Eftermæle samlede og på ny udgivne af P.H., Forfatteren, Litterærhistorisk Afdeling 2det 
Bind, Kjøbenhavn 1863 p. XXI.

21) Datert 25.12.1811, trykt i Breve til og fra F.C. Sibbern, ved C.L.N.Mynster, København 
18966, 6-15.
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som professor; i januar 1813 var han 
blant de seks første som ble utnevnt 
– Niels Treschow i filosofi stod først 
på listen, som nummer to stod Georg 
Sverdrup som professor i gresk språk 
og litteratur ved det nye universitetet, 
med plikt til foreløpig å undervise 
også i latin. Lønnen var “en fast aar-
lig afkortningsfri Gage af 600 Rdl, 
samt 150 Tønder Byg, at betale aarlig 
efter Akershus Stifts Kapitelstaxt”. 
For biblioteket skulle han i tillegg få 
100 tønner bygg. Dessuten fikk han 
en fullt møblert leilighet, inklusive 
fire barnesenger, i Dronningensgate.

Men først var det avskjed i Køben-
havn. Både Treschow og Sverdrup 
stod høyt i kurs, ja, Peder Hjort sier 
at de to københavnske professorene 
de yngre studerende dengang hadde 
mest respekt for, var nettopp Tres-
chow og Sverdrup – selv om han 
våren 1813 for sin egen del var mest 
fornøyd med Treschow: “Min egent-
lige beåndelse i det År fik jeg hos 
gamle Treschow; Sverdrup var vel 
genial og livlig, men altfor hastig, og 
havde nu allerede Hovedet fuldt af 
Norge. Treschow holdt derimod ud 
til Enden.”22

Studentene i København lot både 
Treschow og Sverdrup stikke i kob-
ber og holdt felles avskjedsfest for 
dem i Frimurerlosjen; kantaten for 
dagen var det romantikeren og ro-
mandikteren B.S. Ingemann som 
skrev. Det forelå flere forslag til fei-
ring, for eksempel at studentene ved 

avreisen skulle stå sorgtungne med 
luen i hånden for å vise hvor triste 
de var (det ble foreslått av en som 
senere ble misjonær, blir det opp-
lyst). Da professorene endelig reiste, 
holdt ca. 25 studenter avskjedsfro-
kost i vertshuset Amsterdam nord for 
Hørsholm – “og her kom tilsidst de 
tilstedeværende Studenter til at staa 
i to Rader paa Landevejen, men sna-
rere med vinrøde end med sorgblege 
Aasyn”.23

Sverdrup tillot seg ved avskjeden å 
si at han hadde hatt “det Held at op-
live det næsten hendøde Studium av 
den græske Litteratur” i København. 
Ifølge en korrespondanse mellom 
kolleger skal han ha “meget omtalt 
sine egne Fortjenester af at hæve den 
græske Literatur ved Universitetet og 
ytret Frygt for, at dette ikke vilde se 
hans Savn oprettet.” Kollegene li-
ker det ikke, og minner hverandre 
både om at Sverdrup iallfall ikke har 
skrevet stort, og at han de siste årene 
skal ha holdt ganske “jaskede” eller 
sleivete forelesninger. Imidlertid må 
også de rose ham for kjærlighet til 
faget og medgi at han har vært en 
god lærer (Daae 20f).

Fra kongens by ilte Sverdrup til 
Norge for å arrangere det norske 
universitetets første examen artium 
i juni 1813. Sytten kandidater fra 
landets lærde skoler var oppe, i løpet 
av tre dager besvarte de 11 skriftlige 
oppgaver; alle bestod, og etter sen-
sur og muntlig ble de immatrikulert 

22) P. Hjort (n. 18) p. XXII.
23) Historien om avskjeden er fortalt både hos Hjort (ovenfor n. 13, VI-VII) og mer utbrodert 

hos H.C.A. Lund, Studenterforeningens Historie 1820-1870, København 1896, 26-8.
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3. juli i katedralskolens auditorium, 
der Treschow som universitetets rek-
tor holdt en latinsk tale. For høsten 
1813 annonserte Sverdrup 12 timers 
undervisning i uken, om Aristofanes’ 
Plutus, og Platon, Horats’ satirer, Ci-
ceros taler pluss filologisk encyclope-
di, og tilbød samtidig privatissime å 
veilede “sine yngre medstuderende” i 
å fortolke de gamle greske og romer-
ske forfatteres verker, i å disputere og 
skrive latin.

Sverdrups annus mirabilis: 1814
Men ikke før var universitetet kom-
met i gang i 1813, så skriver vi 
1814. Sverdrup står som en av de 
fremste representantene for det som 
Carl Schnitler har kalt “slekten fra 
1814”, det sjiktet av klassisk sko-
lerte embedsmenn som kom til sin 
rett “fordi livets egne stemninger og 
behov paa en eiendommelig maate 
faldt sammen med de antike dyder, 
samtidig som den klassiske dan-
nelsens indehavere var blit landets 
herrer”.24 Schnitler karakteriserer 
tiden slik: “Nationalstoltheten, den 
patriotiske eksaltation og den stadige 
følelse av, at fædrelandet var i fare, 
den overspændte sans for offentlige 
saker og for ‘Fædrelandets vigtige 
anliggender’ (Ciceros summa res pu
blica), – endelig armoden, de spartan-
ske tarvelighetskrav og den stoiske 
tendens til selv at bære alle byrderne 
for efgterslegten, – alt møtes og sam-
ler sig til en egen heroisk stemning, 

som gir Carl Johan-tiden dens sterke 
episke drag. Heltene i dette epos er 
fremfor nogen embedsmændene. De-
res akademisk-abstrakte aand, lati-
nen, gav som aldrig før eller siden sin 
farve til norsk dannelse. Sværmeriet 
for det klassiske foldekast gaar igjen 
paa ethvert omraade. Selv bak den 
steile og stortalende nordmandsfø
lelse, som er saa karakteristisk for ti-
den, sporer man latin og abstraktion. 
Den uttrykker foreløbig til fuldkom-
menhet det norske folks gjenvakte 
selvfølelse, men ingenlunde dets selv-
erkjendelse. Norskhetens betydning 
er endnu i det væsentlige politisk, 
ikke national. Den er i virkelighe-
ten et postulat, fremkommet mere 
gjennom reaktion mot det danske og 
svenske end gjennom iagttagelse av 
det norske land og folk selv. Den er 
patriotisme mere end nationalfølelse 
og har mindst av alt noget folkelig 
præg. Som den flommende retorik, 
den gav sig uttryk i, eide den selv 
sterke latinske bestanddele.”

Den høyt profilerte, sterkt patrio-
tiske, men egentlig upolitiske, Sver-
drup ble trukket inn mot begivenhe-
tens sentrum i de kritiske og hektiske 
månedene etter at Kielertraktaten av 
10. januar ble kjent i landet. Trakta-
ten innebar at Danmark skulle avstå 
Norge til Sverige. Mange mente at 
nå måtte Norge likevel prøve å stå 
på egne ben. I Norge hadde den dan-
ske prins Christian Frederik vært en 
populær stattholder og øverstkom-
manderende fra våren 1813. Prinsen 

24) Carl W. Schnitler, Slegten fra 1814, Kristiania 1911, 422f. Jeg har gitt min versjon av saken 
i “Våre latinske grunnlovsfedre”, Samtiden, 1989:3, 38-44.
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var antagelig ikke helt uinteressert i 
et selvstendig Norge, med ham selv 
som – NB arveberettiget – konge; han 
anså seg som “odelsbåren” til Norges 
krone. Sverdrup kjente prinsen fra 
København, og alt tyder på at han var 
positiv til ham. Men Sverdrup kunne 
ikke akseptere arveprinsippet; han 
oppsøkte prinsens fortrolige, stifts-
amtmann Thygesen og argumenterte 
for at landet måtte få en folkevalgt 
konge. Engasjementet hans i denne 
saken førte til at han, som Treschow, 
var blant de tyvetalls menn som ble 
innbudt til det såkalte “Notabelmø-
tet” på Eidsvoll d. 16. februar. En 
gang kjente alle nordmenn historien 
om skyssbonden som forsikrer Sver-
drup om folkets kampvilje og selv-
stendighetstrang og ved siste skifte 
sender Sverdrup videre med ordene: 
“Husk at gud er attåt!”. Selv om det 
har vært mye diskutert, gir kildene, 
fremfor alt prinsens egen dagbok, 
godt belegg for å hevde at det først og 
fremst var Sverdrup som fikk prinsen 
fra å pukke på noen arverett til Nor-
ges trone. Han holdt en innstendig 
appell til prinsen, “han besvor meg 
ikke at sætte Kronen paa mit Hoved 
imod næsten alle Nationens oplyste 
Mænds almindelige Mening”, skri-
ver prinsen – “Dertil har Deres kgl. 
Højhed ikke mere Ret end jeg”, skal 
Sverdrup ha sagt til ham. Ledet av 
“kjærlighed til Sandhed og Fædre-
land” talte Sverdrup om folkets su-
verenitet og insisterte på at prinsen 

måtte la folket – det vil si: en riksfor-
samling – velge ham til konge. Prin-
sen måtte til slutt “overbevist kaste 
sig i Sverdrups Arme”.25

Sverdrup ser ut til å ha spilt en 
viktig rolle som formidler mellom 
prinsen og mer skeptiske nordmenn 
i tiden fram til eidsvollsforsamlingen 
trådte sammen 11. april. Til riksfor-
samlingen ble Sverdrup valgt som 
første representant fra Christiania. 
Under hele oppholdet delte han et be-
skjedent to-mannsrom med Falsen. 
Som Falsen, hadde også Sverdrup 
med et grunnlovsutkast til Eidsvoll. 
Som Sverdrup, var Falsen også en god 
latiner – “der findes snart sagt ikke 
den latinskrivende historiker – selv 
fra middelalderen – som han ikke 
citerer, selv i sine politiske brochu-
rer”, sier Schnitler (Slegten, 425). På 
rommet om kvelden kunne Sverdrup 
og Falsen avstemme sine synspunkter 
og legge opp følgende dags taktikk. 
I sin Norges KonstitutionsHistorie 
skriver Henrik Wergeland at “Dio-
skurene” – Zeus-sønnene Castor og 
Pollux – “vare ikke mere sympathisk 
forbundne end [Sverdrup] og Fal-
sen”. Han omtaler Sverdrup som en 
av riksforsamlingens lederskikkelser 
eller “chorager”. “Denne uafhængi-
ge og kraftige Personlighed indtog 
en imponerende Stilling, som Re-
genten kjendte Betydningen af siden 
Eidsvoldmødet den 16de Februar. 
Dybsind og Selvfølelse laa i hans 
Udvortes, hvis antikædle Profil har-

25) Notabelmøtet er mye omtalt, bl.a. i Jacob Aals erindringer fra 1814; aktstykker er trykket 
i Yngvar Nielsens Bidrag til Norges Historie i 1814, I, Kra. 1882; særlig s. 13f; utdrag av 
prinsens franske dagbok s. 24-26.
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monerede saa vel med hans klassiske 
Lærdom. Følelsen av Selv’et havde 
ogsaa sin Deel i de Sarkasmer, som 
ofte gjennemknittrede den dybe Bas-
torden i hans tale.” 26 Eller som en 
litt yngre historiker sier: “Sverdrup 
havde et bydende Væsen, og i hans 
Ydre prægede sig maaske ogsaa vel 
Stærkt hans egen Bevidsthed om at 
være en betydelig Personlighed.”27 
Hvordan han følte seg, vet vi ellers 
ikke så mye om – men han mistet 
sin andre datter, den åtte år gamle 
Elisabeth i slutten av april; i boken 
om Slægten Sverdrup står det at hen-
nes sykdom og død var et tungt slag 
for foreldrene “og nedsænkte Georg 
Sverdrup, som forgudede dette barn, 
i en saa fortvilet sorg at han i denne 
tid havde vanskelig for at holde sine 
kræfter sammen i rigsforsamlingen 
paa Eidsvold”.28 Riksforsamlingens 
husdikter, prost Fredrik Schmidt, 
skrev et trøstedikt til ham.

Som taler var Sverdrup fremfor 
alt en fryktet kritiker. “Sjelden holdt 
han lange Taler,” skriver Jacob Aall, 
“men ofte opponerede han – som 
ventelig var – med Skarpsindighed 

og stundom med Bitterhed. I sær viste 
han sig stedse som Wergelands ivrig-
ste Modstander. Han satyriserede 
bittert over enkelte mindre hældige 
Udtryk i hans Taler, og viiste deri 
ofte ikke den Humanitet, som kunde 
ventes af en Mand af den Kultur.”29 
Andre steder hører vi at Sverdrup 
“talte nogle Ord, der mere gik ud paa 
at raillere Exaltationen i Wergelands 
Tale, end paa at gjendrive Oppositio-
nen og forsvare Sagen”.30 Sverdrup 
var ifølge unionstilhengeren Aall “en 
af Selvstændighedens varmeste og 
blindeste Forfægtere” (men Aall sier 
at han også er en av de godmodigste, 
og alltid har rene hensikter). Ifølge 
Aall røpet Sverdrups opposisjonelle 
opptreden på Eidsvoll “meer Logik 
end Sagkundskab, og han beskjæf-
tigede sig meer med den fremsadte 
Form end den egentlige Materie. Iøv-
rigt havde jeg ogsaa her Leilighed 
til at bemerke, at Lærdom og Uvi-
denhed ofte grændser til hinanden i 
praktisk Anvendelse i Borgerlivet.” 
Klassikeren Sverdrup nøt rollen som 
prinsipprytter og paradoksmaker. Ja-
cob Aall var selv en verdensvant for-

26) Wergelands historikk om grunnlovens tilblivelse utkom heftevis fra 1841. Historikken er lett 
tilgjengelig i Skrifter, Bind 6, Oslo 1958; sitatene fra s. 120. Wergeland bygger på forskjellige 
kilder, bl.a. brev skrevet av faren Nicolai Wergeland, en av de ledende unionstilhengerne, ofte 
angrepet og latterliggjort av Sverdrup. Nicolais anonymt utgitte Fortrolige Breve til en Ven, 
skrevne fra Eidsvold i Aaret 1814 af Et Medlem af Rigsforsamlingen, Chra. 1830, omtaler 
ofte Sverdrup,; han tilkjenner ham “edt ypperligt hoved og hjerte”, men omtaler også hans 
“stikkende allusion” og “spidse Spøg”.

27) Yngvar Nielsen, Norges Historie efter 1814, I (1815-22) Kr. 1882, 169.
28) S.H. Finne-Grønn, slægten Sverdrup, Chra. 1923, 49.
29) Sitert fra Jacob Aals Dagbog fra Eidsvoll med hans Karakteristik over Rigsdagens Medlem-

mer, således som jeg betragter dem, utgitt i utdrag av Y. Nielsen (n. 25) 367-403, sitatene i 
dette avsnitt fra s. 391. Karakteristikk av Sverdrup også i Aalls Erindringer som Bidrag til 
Norges Historie 1800-1815, opprinnelig utgitt i 1844 og 1845, gjenutgitt i ett bind, Chris-
tiania 1859, 399f.

30) Henrik Wergeland (n. 26) 157.
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retningsmann. En trøst for Sverdrup 
må det være at også Niels Treschow, 
filosofen som naturligvis også var  
en stor latiner, har fått en tilsvaren- 
de karakteristikk av en samtidig, 
nemlig at “med sit Kjendskab til  
den menneskelige Natur i Alminde-
lighed manglede der ham Evne til 
at gjennemskue og bedømme Indi-
vider.”31

Sverdrups innlegg var fulle av an-
tikke allusjoner og eksempler: “Sver-
drup talede om grækernes, romernes 
og in specie Ciceros Eksempel,” sier 
presten Hans Jacob Grøgaard; det 
sies med anerkjennelse og ikke med 
oppgitthet av en stor latiner, som byg-
get sine egne taler på Cicero og Quin-
tilian supplert med Bastholms Geist
lige Talekunst.32 Sverdrup går inn for 
allmenn verneplikt fordi det tilsvarer 
den athenske og romerske borgers 
plikter, han forsvarer ordensvesenet 
fordi det har sin parallell i antikkens 
bruk av æreskranser; vi kjenner hans 
meninger om en god del andre saker, 
inklusive jødenes adkomst til rike, 
som han var imot, “ikke af Sekthad, 
men fordi Jøderne dannede en Stat i 
Staten og kunde blive farlige i politisk 
Henseende”.

Vi har én lengre tale av Sverdrup 
fra riksforsamlingen. Den ble frem-

ført 13. mai. Den fins i to litt forskjel-
lige versjoner, Riksarkivets og Nasjo-
nalbibliotekets.33 Ifølge overskriften i 
NBOs eksemplar er talen holdt “i An-
ledning af Spørgsmaalet om Norge 
efter Kieler Tractaten bør underkaste 
sig Sverrig.” Det var finanskomitéens 
innstilling som var oppe til drøfting. 
Kjernen i spørsmålet var om Norge 
hadde økonomisk ryggrad til å stå 
alene. Mot en slik bakgrunn er det 
slående at Sverdrups tale ikke nevner 
et eneste tall og knapt berører øko-
nomi og finanser i det hele tatt. Det 
er politiske og moralske verdier det 
dreier seg om – fedreland og frihet. 
Jeg nøyer meg med å la Sverdrup an-
slå tonen med sin innledende periode. 
Den er konstruert rundt kontrastene 
honestum – utile, andre anliggender 
– res publica, og er like thukydideisk 
dialektisk i tanken som den er gor-
giansk-retorisk i formen:

Dersom man i ethvert vigttigt Anlig-
gende ei først bør undersøge, hvad 
der er nyttigt, men hvad der er Ret; 
ei hvad Fordeel kan tilraade, men 
hvad Dyd og Ære byder, saa er 
denne Undersøgelse uden Tvil også 
i Stats- og offentlige Sager om ikke 
det, hvorfra man i almindelighed 
gaaer ud, saa dog det, hvormed man 
bør begynde.

31) Jørgen Herm. Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed, I, Kra. 1871, 86.
32) Grøgaards Optegnelser fra Eidsvold er utgitt av Yngvar Nielsen (se n. 25) s. 349-366; sitat 

fra s. 359. Om Grøgaard, se også Schnitler, Slegten, 442.
33) Et manuskript kom for dagen i riksarkivet i mellomkrigstiden og ble trykt med en innledning 

av Sverre Steen i Historisk Tidsskrift 30 (1934-36) 46-53. Den er også trykt i samlingen Eids-
voll 1814, ved Eli Fure, Oslo 1989, 266-269. Riksarkivets ms. går tilbake på eidsvollsmannen 
Carl Stoltenberg. Den versjonen jeg kom over i en åpenbart yngre “Afskrift” i kvartformat i 
Nasjonalbibilioteket er ganske forskjellig. Den er nesten dobbelt så lang, og i de delene av talene 
som de to mss. har felles, er det mange avvik i detaljer. Det er særlig en del avsnitt om Sverige 
og svenskene, og enkelte mer realpolitiske momenter, som mangler i Riksarkivets versjon. Jeg 
har gått litt nærmere inn på talen i bidraget om Sverdrup og 1814 i Tegnér-boken (n. 1).
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Cicero kunne ikke ha sagt det bedre. 
Og litt senere, om utsiktene i en til-
synelatende ulike kamp:

Men hverken ere vi overvundne 
– ingen Fodbred af vort land har 
Fienden havt inde – ei heller ere 
vi endnu saa svage, at vi jo af feig 
Overgivelse have mere at befrygte 
end af en tapper Modstand at haabe. 
Fiendens egen Frygtsomhed, Ræn-
ker, Smiger og Underhandlinger 
med fremmede Magter give tydeelig 
nok tilkiende, at vi i eget Land i det 
mindste ere ham ganske voxne om ei 
aldeles overlegne.

Demosthenes kunne ikke ha sagt det 
bedre. Og litt senere, om utsikten til 
at det kan ende med døden:

Ja, mine Herrer, Livet ophæves, 
men dog kun dette Liv, et Liv, som 
egentlig er en bestandig Død, og Liv 
alleene forsaavidt, som det udvikler 
sig til en høiere Virksomhed, som vi 
deri see ud over Tidens og Gravens 
Grøndser og modnes til en høiere 
Tilværelse. Det er denne Idee, som 
idelig svæver Helten for Øine, som 
opliver hans Mod og bestemmer 
hans Handlinger uden at han er sig 
det ret tydeligt bevidst. Hvorledes 
kunde man ellers frikende ham for 
Daarlighed, for et slags Sværmerie, 
man ellers pleier at fordømme?

Sokrates og Perikles kunne ikke ha 
sagt det bedre. Og sluttappellen:

Paa de faldne Heltes Grav, skal  
evige Bautastene stande. Fra det 
kolde mørke Norden skal udgaae  

Lynstraaler der skal knuse under-
trykte Nationers Lænker. Gud den 
almægtige bevare gamle Norge.

Bush og Bin Laden kunne ikke sagt 
det bedre.

Presten Darre skriver at Sverdrup 
holdt sine skjønne og henrivende tale 
“i det mest tvilsomme Øieblik”, dvs. 
mens alt stod på vippen. Forsamlin-
gen var litt rådvill, “man betænkte sig 
nogen Tid – Taushed herskede på en 
eller anden Mummel nær”. Så reiste 
Jonas Rein seg og holdt en varm og 
– igjen – henrivende tale som mye 
mer direkte var rettet mot svenske-
partiet og “de Personer, der under 
hele Rigsforsamlingens Vedvarende 
havde udbredt Splid og under Skin 
af Patriotisme søgt at opløse Rigsfor-
samlingen for at spille Riget i Frem-
medes Hænder.” Den talen vakte 
stor jubel. Også Reins tale er bevart, 
sammen med andre taler av denne 
presten som ved siden av teologien 
hadde tatt filologisk embedseksamen 
og ikke skal ha eid annet enn latinske 
bøker.34

Sverdrup, som med sine 44 år også 
hadde alderens autoritet i forsamlin-
gen, var medlem av alle de viktiste ko-
mitéene: reglementskomiteen, kon-
stitusjonskomitéen og redaksjonsko-
mitéen og trykningskomitéen. Han 
var riksforsamlingens president 17.- 
19. mai, og den første som satte sitt 
navn under den nye grunnloven. 
Samme dag gjennomførte han reso-

34) Situasjonen og talen i Eidsvoll 1814 (n. 33) 269-74. En annen tale av Rein hos Henrik Wer-
geland (n. 26) 158f. Wergeland omtaler (119) Rein som “den mest (endog noget spansk) 
exalterede af de falsenske Patrioter. Af energisk, flammende, men ofte indtil det Paafaldende 
ulogisk Veltalenhed, under hvis heftige Udgydelser han dog bandt sig til Papiret.” Vi vet ikke 
om Sverdrup var bundet til manus.
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lutt kongevalget, mot svenskepartiets 
innsigelser. Han ledet så delegasjonen 
som brakte Christian Frederik bud 
om at han enstemmig var valgt til 
Norges konge. En gang kjente alle 
nordmenn Sverdrups ord da valget 
var gjort: “Reist er altså innen Norges 
enemerker Norges gamle kongestol, 
som Adelstener og Sverrer bekledte, 
og hvorfra de med visdom og kraft 
styrte gamle Norge.”

I det alminnelige omdømme står 
Sverdrup i skyggen av sin stallka-
merat og meningsfelle Falsen – enda 
f.eks. Christian Frederik regelmessig 
nevner Sverdrup først når han omta-
ler de to i sine opptegnelser, og Jacob 
Aall i sin karakteristikk av selvsten-
dighetspartiets menn begynner med 
Sverdrup og tar Falsen som num-
mer to. I Oscar Wergelands maleri 
“Eidsvoll 1814”, som pryder veggen 
bak Stortingets talerstol og stadig er 
synlig på TV, er det Falsen som er 
president, Sverdrup sitter langt bak 
og er knapt synlig – bildet viser for-
samlingen d. 11. Mai.35 Falsen har 
også fått pryde den norske 1000-
kroneseddelen. Ettertiden lar den ene 
vokse, den andre avta.

Skuffelse og tilbakeslag
Sverdrup var nedslått over unionen 
med Sverige. Han ble innkalt til mø-
tet i Moss i august, men ankom først 
post festum, etter at Mossekonven-
sjonen var et faktum. Antagelig for 

å unngå å bli valgt til det ekstraor-
dinære Storting som skulle besegle 
unionen senere på høsten, reiste han 
til København for å hente biblioteket, 
som det het. Treschow gjorde mye 
av seg på det tinget, nå som ivrig 
unionist; han forstod “med større 
Klogskab og Sindsro ... at skikke sig 
i de nye forhold”; Sverdrup likte det 
ikke, han fant at Treschow var in-
konsekvent og led av “Mangel paa 
Enhed baade i Filosofi og Liv” (Daae 
31). Prinsen hadde i mars måned ut-
nevnt både Treschow og Sverdrup 
til den såkalte Oplysningskomite 
som inntil videre skulle ta seg av 
kirke- og undervisningsvesenet. Nå 
når det skulle bli orden på sakene 
ble Treschow utnevnt til kirke- og 
undervisningsminister og Opplys-
ningskomitéen oppløst. En tradisjon 
går ut på at Treschow ble foretrukket 
for Sverdrup fordi grev Wedel hadde 
rådet kongen, eller snarere kronprins 
Carl Johan, til å foretrekke en “som 
intet gjorde, for en som av ensidighet 
handlet galt.”36 Jacob Aall derimot 
har vurdert det slik at Sverdrup var 
den som vanskeligst kunne avses på 
universitetet.

Men Sverdrup trakk seg ikke helt 
ut av politikken. Han var stortings-
representant og tidvis stortingspre-
sident både i 1818 og 1824. Han 
arbeidet på bred front for nasjonale 
saker, fra Snorre-oversettelsen til 
stipendordninger for naturforskeres 
reiser i fedrelandet og midler til inn-

35) Som Sissi S. Winge viser i sin magisteravhandling Eidsvoll 1814. Historiemaleri og samtids-
dokument, Oslo 1994.

36) Jeg har opplysningen fra Pettersen (n. 9) 17.
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kjøp av astronomiske instrumenter. 
Han utviklet biblioteket. Men hans 
forslag om økte midler til bokkjøp 
ble forkastet under henvisning til at 
de norske spesiedalere stod så sterkt 
at han nå kunne få mer for pengene. 
Han er ikke begeistret for alt han ser 
rundt seg. I et brev til kollegiet i 1816 
da han foreslår å hente Grundtvig til 
Christiania som professor i univer-
salhistorie, utbrer han seg om tidens 
elendighet:

Tungt er det vel ofte faldet mangen 
Mand paa Sindet, naar han i alvor-
lige Timer efter at have gransket i 
de gamle Aarbøger spørger sig selv: 
Hvor ere de svundne hen de herlige 
Tider, som her staae afmalede? Vare 
de Mænd, hvis Daad her beskrives, 
og hvis Vandel Gudsfrygt, Simpel-
hed, Ærlighed, Uegennyttighed og 
sand Kiærlighed til Fædrenelandet 
prydede, Fædre til den nu levende 
slægt hos hvilken Lunkenhed og 
Ringeagt for det Allerhelligste,  
Lyst til udvortes Glimmer, lav  
Egennytte og Ligegyldighed for 
Fædrenelandet ere traadte i hine 
Dyders sted?

(...) Sørgeligt er det at vi, naar vi 
ville være ærlige, maae bekjende, at 
vort Fædreneland fjernet fra Middel-
puncten af Europas Cultur og Laster 
har ladet sig smitte af disse, uden at 
være bleven i nogen synderlig Grad 
deelagtig i hin.

(...) End sørgeligere er det at erfare 
hvorledes de fleste her som andre 
Steder, glemmer hvad Tiden ene har 
Behov og troe at kunde fremmane 

en nye Guldalder ved et forbedret 
Pengevæsen, ved en udvidet Handel, 
ved Anlæg af Fabriker og Manufac-
tur, og ene sørger naar Forstanden i 
slige Ting staaer stille, naar Raad her 
glippe og Veien synes sperret til disse 
de kommende Dages rige Velstands-
kilder. 37

Jeg synes det minner om ting vi har 
hørt – og sagt – siden også.

Desto viktigere å satse på de klas-
siske språkene. På Stortinget i 1818 
forelå et utkast til “Lov angaaende 
de lærde Skoler” som langt på vei var 
Sverdrups verk. Utkastet var helt i ny-
humanistisk ånd. Det ville slå tilbake 
forsøkene fra Treschow og andre på 
å sette bredde og nytte i høysetet. 
De gjorde front mot dem som, med 
Treschows ord, ville “danne, skjærpe 
eller slibe det raae Naturevne paa 
alle Sider” – i praksis litt mer av det 
meste, og litt mindre latin og gresk. 
Sverdrup mente det var bedre med 
grundighet i noe enn med overfladis-
ke kunnskaper om mange ting. Sko-
len skulle gi ”en fast Grundvold for 
Videnskabelighed i Almindelighed, 
og ikke blot de første Elementer af 
særskilte Videnskaber”. Poenget lå 
ikke i opphopning av kunnskap, men 
i “personlighedens organiske vekst 
gjennom arbeidet med et så lite an-
tall gjenstander som mulig på en så 
allsidig måte som mulig”, med et 
uttrykk ikke fra Sverdrup, men fra 
forbildet Humboldt. Og ingenting 
var mer egnet til å danne mennesker 
og forberede til universitetet enn ar-

37) Universitetets Arkiv (nå i riksarkivet), Collegiets saksmappe for 1816, lnr. 37; sitert etter 
Andresen (n. 7) 111.
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beidet med latinsk grammatikk og 
antikk litteratur. Det gikk sterkt ut 
over matematikk og naturfag, mors-
mål og moderne språk – fag som 
naturhistorie, fysikk og engelsk falt 
helt ut av timeplanen. Klassiske språk 
fikk over halvparten av timetallet i 
skolen, samtidig som pensum i latin 
og gresk ble blåst opp. Følgende la-
tinske forfattere skulle gjennomgås i 
skolen: Nepos, Phaedrus, Caesars de 
bello Gallico, Ciceros catilinariske 
samt to andre taler, samtlige kome-
dier av Terents, Sallust, fem bøker 
av Livius, Ciceros de amicitia og de 
senctute, “samt enten hans quæstio-
nes Tusculanæ eller libri de officiis, 
eller de oratore”, Tacitus’ Agricola 
og Germania, eller et par bøker av 
Quintilian, fem bøker av Ovids Me-
tamorfoser, Horats’ epistler og tre 
bøker av odene, fire bøker av Vergils 
Æneide.38 Forslaget innebar også at 
en i de laveste klassene skulle vende 
tilbake til ordningen med klasselæ-
rere eller “hørere” som skulle ha ele-
vene i samtlige fag. Ordningen skulle 
sikre “en Forbindelse og Harmoni 
mellem Undervisningens forskjel-
lige Grene, der ikke saa let er mulig, 
naar hver Lærer har sit særskilte Fag, 
hvormed han udelukkende beskjæf-
tiger sig, og naar Disciplene paa den 
barnlige Alder skal høre de mange 
separate Forelæsninger, der med hver 
Time omskifter.”

Selv hårdbarkede skolefilologer 
protesterte. Men i Stortinget talte 

bare tre imot. En av dem var pres-
ten Søren Abel, far til Niels Henrik. 
Han mente at latin og gresk bare 
hørte hjemme på universitetet, og at 
skolen måtte satse på ungdommens 
interesse for naturen. Ironisk utbry-
ter han: “Man vil danne Grækere og 
Romere; fortræffeligt for vort elske-
de Norge!” Sverdrup kunne ha sagt 
det samme, uten ironi. Lovutkastet 
hans ble vedtatt, med den ene end-
ringen at det skulle leses bare tre eller 
fire komedier av Terents; ikke alle 
seks. Men Niels Treschow satt som 
minister, og han frarådet sanksjon. 
Den skolen loven skisserte, ble aldri 
realisert. Foreløpig ble skoleloven av 
1809 stående.

Greskprofessoren
Sverdrup var professor i “den græske 
Philologie”, men var pålagt inntil vi-
dere også å ta ansvaret for latinen. 
Det gjorde han i femten semestre til 
1820, da Søren Bruun Bugge 22 år 
gammel ble utnevnt til lektor i “det la-
tinske Sprog”.39 Bugge hadde samme 
år som den første overhodet tatt den 
filologiske skoleeksamen ved univer-
sitetet. Han var påsatt til stillingen, 
men burde gjøre det bra; for sikker-
hets skyld fortalte Sverdrup ham på 
forhånd hvilke steder hos de latinske 
og greske forfatterne han kom til å 
bli eksaminert i. Da Treschow gikk 
av fra professoratet for å bli minister, 
tok Sverdrup fra 1817, etter et dansk 

38) Etter Daae 34. I gresk skulle elevene lese: Herodian, Xenofons Anabasis eller Memorabilia, 
ni bøker av Iliaden eller Odysséen, fire av Platons mindre dialoger, første bok av Herodot, 
en biografi av Plutark, noen av Theokrits idyller. Hva skolepensum var senere i århundret 
har jeg skrevet litt om i “Hva leste peblingene”, Klassisk Forum 1986:2, 31-46.
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mellomspill, på seg undervisningen 
i filosofi også.40 Den stod han for 
til 1824, da det danske stjerneskud-
det Poul Martin Møller fikk en stil-
ling ved vårt universitet. Da Møller 
i 1831 vendte tilbake til Danmark, 
gikk Sverdrup over fra professoratet 
i gresk til professoratet i filosofi for 
godt. Samtidig ble Fr. M. Vibe lektor 
i “det græske Sprog”. Sverdrup satt i 
filosofiprofessoratet i ti år til han gikk 
av i 1841; bistillingen som universi-
tetsbibliotekar beholdt han til 1845. 
Det var ikke noe som het sabbatsår og 
forskningsfri. Annalene forteller at 
“hans Forelæsninger have kun været 
afbrudte ved hans Deeltagelse som 
Medlem af Rigsforsamlingen 1814 
og Storthingene 1818 og 1824”.

I sine nesten tyve år som gresk-
professor underviste Sverdrup til de 
forberedende studier eller annenek-
samen, examen philologicophilo
sophicum, der poenget var å gjøre 
de studerende “saa bekjendte med de 
forskjellige Videnskapbsgrene, som 
de nødvendigen maa være, for siden 
at kunne have en sikker Grundvold 
at bygge deres videnskabelige Be-
skjæftigelser paa”, som det står i 
studieplanen.41 Alle riktige studenter 
(det fantes også en gruppe såkalte 
præliminarister) måtte ha sine obli-
gatoriske fag. Sverdrup underviste 
Niels Henrik Abel i både teoretisk 
og praktisk filosofi og i gresk. Det er 

i en av Sverdrups timer Abel skal ha 
fart opp og ut som en annen Arki-
medes med ordene “Jeg har det! Jeg 
har det!” – neppe løsningen på et 
problem i gresk grammatikk.

Sverdrup foreleste gjerne to timer 
daglig seks dager i uken. Vi har sett 
hva han begynte med høsten 1813; 
våren 1824, mens han fremdeles måt-
te undervise i filosofi, foreleste han 
over Apollonius’ Argonautica hver 
dag, og desssuten tre timer psykologi 
og tre timer metafysikk per uke; det 
annonseres slik på latin: “Georgius 
Sverdrup, Professor Linguae Græcæ, 
singulis hebdomadis diebus, hora 
XII-I Apollonii rhodii Argonautica 
interpretabitur. Ternis hebdomadis 
diebus, hora antemer. X-XI Psycho-
logiam, totidemque diebus, eadem 
hora, Metaphyhsicam tradet.” Høs-
ten 1829 gjennomgikk han Aischy-
los’ Prometheus og utvalgte dialoger 
av Platon; våren 1830 fortsatte han 
med Platons dialoger og gjennom-
gikk dessuten den greske litteraturs 
historie. Som filosofiprofessor gjen-
nomgikk han våren 1840 logikk, 
etikk og ontologi i tur og orden, og 
annonserer også med en imøtekom-
menhet som vi ikke ser tidligere, at 
“det foredragne vil han i Samtaler 
med sine tilhørere søge videre at ud-
vikle”, eller som det heter i den la-
tinske teksten: “Colloqviis subinde 
instituendis, si quae minus lucide ex-

40) Ved Treschows avgang kontaktet Sverdrup flere yngre danske kandidater, mens Treschow 
til hans store ergrelse gikk inn for en svenske; det ble likevel en av danskene, en cand. theol. 
Dahl. Men han ble syk og vendte tilbake til Danmark allerede i 1816.

41) Den som gjaldt fra 14. Oktober 1826. Foruten gresk og romersk filologi og hebraisk, bestod 
eksamen av matematikk, astronomi, historie, filosofi, naturlære og naturhistorie. Se Magnus 
Olsen, “ Filologien” i Gerhard Gran (red.), Det kongelige Fredriks Universitet 1811-1911, 
bind 2, Kra. 1911, 291.
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posita fuerint, dilucidius, qvantum in 
eo erit, explicabit.”

Som greskprofessor holdt Sver-
drup dels oversiktsforelesninger (Phi-
lologisk encyclopædie; de vigtigste 
Dele af Alderdomsvidenskaben, Den 
græske Literaturs Historie; Græker-
nes private Liv), og dels innføringer 
i Fortolkningskunsten og De vik-
tigste af Kritikens Grundsætninger; 
men for det meste gjennomgikk han 
greske tekster fra Homer Hesiod og 
Pindar over Platon og Xenofon og 
Theofrast til Aristofanes, Aischylos, 
Sofokles. Det overrasker at Lykofron 
kunne komme på pensum; til gjen-
gjeld glimrer talerne, historikerne og 
Euripides med sitt fravær. På latinsi-
den til og med året 1820 gjennomgikk 
Sverdrup romersk litteraturhistorie, 
mange forskjellige verker av Cicero, 
Horats, Lucrets, Vergil, Juvenal, Ti-
bull og Ovid, foruten at han “veiledet 
de Studerende i at disputere og skrive 
Latin”. 42

Forelesningene var i det store og 
hele formidling av autorisert kunn-
skap, det gjelder både de filologiske 
og de filosofiske. Studentene ble be-
lært om ting som en i dag finner i 
kommenterte skoleutgaver eller læ-
rebøker av forskjellig slag. En kan 
ikke snakke om forskningsbasert un-
dervisning; ja, en kan ikke snakke om 
klassisk filologi som et forskningsfag 

i det hele tatt. Det var et kunnskaps- 
og dannelsesfag.

Kunnskapen ble formidlet ved 
professoral diktat. Studentene no-
terte flittig. På Nasjonalbiblioteket 
i Oslo er det bevart en god del ned-
skrifter av studenter. Sant å si virker 
det meste nokså kjedelig. Noen er 
anonyme, og noen udaterte, men vi 
har f.eks. Aristofanes’ Plutus, Pla-
tons Kriton og Horats satyrae fra 
høsten 1813 ved Andreas Hofgaard, 
Homers Iliade 1814-15 ved samme, 
Ovid fra våren 1816 ved Søren Bruun 
Bugge, Platons Faidros 1818 ved Si-
mon Wolff, Sofokles’ Aias fra 1820 
ved Ole Olsen. Vi har Sverdrups Lo-
gikk fra 1834 ved Helge Johan Thue, 
Psykologi 1835 ved Chr. Munthe, 
Psykologi 1839-40 ved Gisle John-
son.43 Jens Garmanns referat av Sver-
drups etikk-forelesning fra 1835 er 
en konsis gjennomgåelse i 22 para-
grafer fordelt på en innledning og 
tre hovedavsnitt. Antagelig er den til 
forveksling lik tilsvarende gjennom-
gåelser ved andre nordiske og tyske 
universiteter. Professor Krug i Leip-
zig skal ha vært hovedleverandør av 
skolefilosofi.

Det filologiske seminar
Dette var mer eller mindre planke-
kjøring, eksamensrettet elementær-

42) Universitetets forelesningsfortegnelser for 1813-1853, som hvert semester forelå både på latin 
og norsk, finnes i to bind på NBO, men første bind 1813-23 er pr. otober 2007 ikke på plass. 
En kan hjelpe seg med Norske Universitets- og Skole-Annaler. Udgivne af C.A. Holmboe. 
Professor ved Det Kongelige Frederiks Universitet; heftene til det som utgjør første bind kom 
i 1834-35. Holmboe regner opp de temaene Sverdrup har forelest over på s. 179f.

43) Sverdrup er representert på NBO ved Ms. forel. 26, 27, 28, 29, 154, 161, 162, 163, 322, 
330, 331, 332, 333, 337, 422, 423, 493, 684, 861, 862, 1065, 1212, 1217, 1216, 1245 
(som består av 38 hefter i to store esker, alt etter Andreas Hofgaard.
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undervisning for alle studenter. I tyve 
av sine år som professor var Sver-
drup mer engasjert i en annen slags 
undervisning og veiledning, reservert 
for dem som viet seg filologien som 
hovedstudium. Det var dem han sik-
tet til da han allerede i sitt første 
semester tilbød sine yngre medstu-
derende privatissime veiledning i å 
fortolke antikke forfattere og å dis-
putere og skrive latin. Det var bare 
så få av dem. Bugge var den første 
som tok filologisk eksamen i 1820; 
den neste fulgte seks år senere. Da 
var det noe helt annet med teologi, 
jus og medisin, der studenttallene var 
både to- og tresifrede.44 Forholdene 
beskrives i en artikkelserie i Budstik
ken fra 1818, der det heter:45

Hvad Philologiens Studium an-
gaaer, da er her ved Universitetet, 
saavidt bekjendt, for Nærværende 
kun tre Studerende, der ganske 
opoffre sig samme, og det med en 
saare roesværdig Flid. Imidlertid ere 
Udsigterne for dem, der ene opoffrer 
sig Philologiens Studium, kun lidet 
tillokkende, og dette Studium fordrer 
ogsaa et altfor langt Ophold ved Høi-
skolen, til at Nogen, der ikke enten 
har privat Formue, eller nyder sær-
skilt Understøttelse af Universitetet, 
skulde kunne hengive sig til samme, 

om han end dertil har Lyst og Anlæg. 
De Fleste lade det derfor beroe med 
Det, de lære til den philologiske Deel 
af anden Examen.

“Følgen af Alderdomsvidenska-
bens Forsømmelse vil uden Tvivl in-
den saare kort Tid vise sig til Skade, 
ikke mindre for Universitetet end for 
Skolerne”, hevder bladet. Lærerre-
krutteringen til den lærde skole var 
med andre ord i krise. Når det var så 
gode utsikter for jurister og teologer, 
var det ikke fristende å underkaste 
seg den anerkjent vanskelige og svært 
omfangsrike filologiske embedseksa-
men. Med all den latinen og gresken 
en tross alt fikk med seg fra skole 
og anneneksamen, eller som teolog, 
kunne en nok komme inn i skolen li-
kevel, om det ble nødvendig. Det var 
også slik det fungerte. Departementet 
fant i 1817 at utfallet av examen ar-
tium de to siste år hadde “tilstrekke-
ligen godtgjort” studentenes dårlige 
kunnskaper, og Kollegiet mente at 
hovedårsaken var “Savnet af Lærere, 
der selv have faaet en grundig phi-
lologisk Dannelse”. Sverdrup grep 
fatt i dette problemet med et skriv til 
det akademiske kollegium der han 
gjorde oppmerksom på “Vigtigheden 
af at føie de fornødne Foranstaltnin-
ger til Dannelsen af duelige Lærere 

44) Det samlede antall studenter ved universitetet var naturligvis ikke stort. I de årene Sverdrup 
fungerte i hovedsak som professor i gresk (1813-31) steg tallet på nye studenter pr år fra 
18 til noe over hundre. I 1824 var det tilsammen 340 studenter ved universitetet og i 1832 
var det 630. Sikrere og lettere brødstudier enn filologien dominerte. I årene 1824-1832 steg 
tallet på teologer fra 85 til 230 i de ni årene, tallet på jurister fra 100 til 200, og tallet på 
medisinere fra 40 til 80. År om annet var det mellom 138 og 197 studenter som ikke hadde 
valgt embedsstudier. Lenge var studentene nokså jevnt fordelt mellom akademiske borgere, 
som etter examen artium tok anneneksamen og dem som i stedet avla den såkalt prelimi-
næreksamen, med sikte på “norske” juridiske og medisinske embetseksamener: De trengte 
ikke mye klassiske språk.

45) Jeg tar dette fra Olsen (n. 41) 291 og Petersen (n. 9) 24f.
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for de lærde Skoler, og foreslog, til 
Opnaaelsen af dette Øiemed, Opret-
telsen af et philologisk Seminarium, 
samt vedlagde Udkast til et Regle-
ment for et saadant”.46 Kongen ved-
tok i 1818 at “saasnart muligt skal 
et philologisk Seminarium oprettes 
ved Univ. for vordende Lærere ved de 
lærde Skoler”, med et reglement som 
blant annet stipulerer at “bestyrelsen 
af dette saavelsom Underviisningen 
derved paalægges helst en Prof. i den 
græske og romerske Literatur” og at 
“ingen optages som Seminarist, med 
mindre han, ved den philol. Prøve, 
har erholdt i det mindste Charakte-
ren haud illaud.” Seminaret skulle 
ha åtte studenter, det skulle være 
to-årig, og studentene skulle få sti-
pend. “Efter fuldendt Cursus kunne 
de Seminarister, som have erhvervet 
Directors og de øvrige Professorers 
fordeelagtige Vidnesbyrd gjøre sig 
Haab om Forfremmelse til Skole-
embeder, dog saaledes, at Ingen kan 
ascendere til Rector, Conrector eller 
Overlærer, uden at have underkastet 
sig Skoleembedsexamen eller nogen 
anden offentlig Prøve, der skjønnes 
at have samme Gyldighet.”

For de riktige filologene fikk Sver-
drup altså opprettet et filologisk se-
minar etter mønster av seminarene i 
Göttingen og Halle. Seminaret skal 
ikke erstatte skoleembedseksamen, 
men Sverdrup får lagt inn et ekstra 
gir i lærerutdanningen. Sverdrup ble 
naturligvis direktør for seminaret fra 
det kom i gang i 1819. Reglementet 
stipulerer at:

Læregjenstandene skulle være: de 
philololgiske videnskabers Ency-
clopædie, Mythologie, de græske og 
romerske Antiquiteter, den græske 
og romerske Litteraturhistorie, de 
almindelige Grundsætninger for 
Critik, Hermeneutik og Metrik, 
hvormed forbindes Methodologie, 
samt practiske øvelser.

Holmboes oversikt (Annaler 212) 
over hva Sverdrup tilbød av under-
visning de første ti årene, er som 
et ekko av retningslinjene ovenfor. 
Mange temaer går også igjen fra un-
dervisningen til anneneksamen. Men 
det er også en del nytt. Sverdrups til-
bud på seminaret så slik ut: Kritikens 
og Fortolkningskunstens Grundsæt-
ninger – Den græske Literaturs His-
torie, tilligemed en Bedømmelse af 
de græske Forfattere, og Angivelse 
af de bedste Udgaver af deres Skrif-
ter – Grundrids af den græske Pa-
læographie – Philosophiens Historie 
hos Grækerne og Romerne – Græske 
Antiquiteter – De gamle Asiatiske 
Nationers Mythologie – De græske 
Mythographer – Metriken – Hesiods 
Digte – De orphiske Digte – Pindars 
Digte – Aristophanes’s Comoedier 
– Æschylus’s Perser – Euripides’s He-
cuba – Aristoteles om digtekunsten – 
Enkelte vanskelige Steder hos græske 
og romerske digtere– Den romerske 
Literaturs Historie – Juvenals Satirer. 
I tillegg veileder han alumnene “i 
anvendelsen af Fortolknings- og Dis-
puteerkunstens Regler, og gjennom-
gaaer deres philologiske Udarbeidel-
ser”; øvelsene i fortolkningskunst 

46) Dette og de følgende sitatene fra Holmboes Annaler (n. 42) 210f.
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omfattet veiledet interpretasjon av 
Herodot, Apollodors Bibliotek, Pla-
tons Staten og annet.

Undervisningen på seminaret – på 
ettermiddagen – kom altså i tillegg 
til de vanligvis to fulle formiddags-
timene med ordinær undervisning. 
Slik ble det også for Bugge, som fikk 
ansvaret for latinen fra 1823. Vi vet 
ikke noe særlig om hvordan under-
visningen på seminaret skilte seg fra 
den øvrige undervisningen; vi får tro 
den var mer diskuterende. Å dømme 
etter referatene la Sverdrup stor vekt 
på å formidle bibliografien innenfor 
de områdene han dekket. Essayskri-
ving og oppgaveretting var tydeligvis 
vanlig praksis.

Holmboes Annaler forteller (213f) 
i 1834 at “alumnernes Antal har næs-
ten til enhver Tid været fuldtalligt, og 
de have, efter begge Lærernes Vidnes-
byrd, stedste udmærket sig ved stadig 
Orden og Flid, og ladet spore en iver 
for at danne sig til duelige Philolo-
ger, der er saameget roesværdigere, 
som den udvortes Løn, Philologiens 
Studium i vort Fædreland lover sine 
Dyrkere, ikke synes at være meget 
opmuntrende.” I universitetets beret-
ning for 1824 heter det at “dette In-
stitut [seminaret] er i fremskridende 
Opkomst, og at Smagen for et grun-
digere Klassisk Sprogstudium synes 
mer og mer at udbrede sig mellem 
de Studerende saa at der er Haab 
om, at efterhaanden stedse flere ville 
vælge Philologien til Hovedstudium, 
og saaledes afhjelpe Trangen til due-
lige Lærere ved de lærde Skoler.”47  

I 1829 ytret kollegiet seg på følgende 
måte: (Annaler 213):

Overhoved bemærkes hos vore 
Studerende en tiltagende Interesse 
for Alderdomsvidenskaben. Saa 
glædeligt end dette maa være for 
Enhver, der efter Fortjeneste skatter 
den gamle Literatur, saa meget er det 
at beklage, at Udsigterne for dem, 
der opofre sig til Alderdommens 
Studium, ere saa lidet lyse. Førend 
Staten seer sig istand til at lønne 
sine Skolelærere således, at ikke blot 
Skolens Bestyrer til Nød kan leve 
med Familie, men at i det mindste 
een Overlærer ved hver Skole med 
Familie kan have sit tarvelige Ud-
komme, kan man ikke vente, at vore 
Skoler ville svare til deres Bestem-
melse.

Seminaret nøt stor respekt. Det var 
noe eksklusivt ved det. “At ville være 
Filolog var omtrent at paatage sig 
den brogede Josefskjortel, eet Skridt, 
hvorved man ligesom ansaaes for at 
ville distingvere seg fra sine Kam-
merater. G. Sverdrup var Medusaho-
vedet, der holdt Middelmaadigheden 
borte fra disse Enemærker.” Da Sverd-
rup gikk over til professoratet i fi-
losofi i 1831, beholdt han ansvaret 
for seminaret. Det satt han med til 
han gikk av; men da ble også semi-
naret nedlagt. De første semestrene 
etter kan vi se spor av tradisjonen 
for eksempel når Aubert våren 1842 
i tillegg til forelesninger over Tacitus 
og Ovid og grammatikk, i et typogra-
fisk uthevet avsnitt etter den vanlige 
undervisningen annonserer at “Een 

47) Sitert hos Petersen (n. 9) 33.
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time ugentlig vil han gjennemgaae de 
Viderekomnes philologiske Udarbei-
delser, der maatte blive underkastede 
hans Censur. I en anden Time vil han 
læse over udvalgte Steder af Livius, 
især dem, som have hensyn til den 
ældre Romerske Statsforfatning, ef-
ter Niebuhr og Andre. I en 3die Time, 
vil han foredrage Grundreglerne for 
philologisk Hermeneutik og Critik”. 
Høsten 1842 annonserer han, men 
ikke uthevet, øvelser i å skrive og 
disputere på latin for de viderekom-
ne, og våren 1843 “tilbyder han sin 
Bistand, om Nogle af Philologerne 
ønske at anstille Øvelser i at inter-
pretere eller skrive Latin”. Vi aner en 
tradisjon som går i oppløsning.

Menneske og lærer
Sverdrup ble ikke blidere og mildere 
med årene. Han mislikte unionen 
med Sverige; han var så demonstra-
tivt imot at han kan ha blitt gjen-
stand for en viss politisk overvåk-
ning.48 Samtidig hører vi fra Pavels at 
Sverdrup begynte å tro at Christian 
Frederik bare hadde spilt farse her 
oppe, og arbeidet for Danmark så 
lenge han kunne, for så å ha frem-
kalt katastrofen; Sverdrup skal en 
tid ha støttet tanken om å flytte uni-
versitetet til Larvik – kanskje for å 
komme bort fra det kongelige sven-
ske establishment i Christiania; han 

ønsket å kunne flytte til en avkrok 
for å glemme verden og glemmes av 
den; han snakket i 1815 også om 
å flytte til Tyskland, om han bare 
kunne leve på fjellet der. Han kom på 
kant med Treschow som gjorde kar-
riere under det nye regimet; han fikk 
verken Grundtvig eller Sibbern eller 
Steffens til kolleger i Christiania; han 
mislyktes med skoleloven; han lyktes 
med seminaret, men da han gikk, ble 
det også borte. Etter hvert måtte han 
også se at den nye tids menn inn-
tok sine posisjoner på universitetet: 
Schweigaard og P.A. Munch, som 
dominerer universitetsplassen på sine 
høye sokler, og Johann Sebastian 
Welhaven, som ble konstituert i en 
mye omstridt stilling i filosofi i 1840 
– “hvilket Fag saaledes da for første 
Gang fik to Lærere ved vort Universi-
tet. Dette var vistnok Sverdrup meget 
ukjært, thi mellom ham og den Kreds, 
Welhaven tilhørte, bestod intet godt 
Forhold.”49 Alle var produktive, også 
Sverdrups nærmeste etterfølgere som 
filologer, Aubert og Vibe. Sverdrup 
fikk aldri skrevet noe. “Og som det 
saa ofte gaar med kundskabsrige og 
begavede, men litterært uproduktive 
Mænd, udvikles der hos ham mere 
og mere en nedsættende, steril Kri-
tiserelyst, der gik ud over skrivende 
Lærde” sier Daae, som siterer et brev 
fra en tidligere elev av Sverdrup i 
København, som beklager seg over at 

48) Daae 33 med henvisning til M. Birkeland, “Norge 1815-1816”, i Morgenbladet for 1868. 
Referansene til Pavels (Dagbøker) skyldes også Daae, 30-33.

49) Daae 40, som også forteller at det “vistnok” hadde vært Sverdrups ønske at hans sønn, 
cand. theol. William Sverdrup (1809-1872) skulle etterfølge ham; han var fra 1834 annen-
amanuensis ved Universitetsbiblioteket, og utgav i 1836 en Logikk som skulle gi prov på 
hans kompetanse, men skriftet “blev ikke vel optaget af Kritiken og navnlig strengt bedømt 
af Schweigaard. Broren Michael Sverdrup (1806-1875) gjorde karriere som jurist.
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vært en imponerende fremtoning 
og en fascinerende foreleser, hørte 
vi allerede fra tiden i Købdenhavn. 
Om sin første dag på Det kongelige 
Fredriks forteller en fersk student 
at “Sverdrups deilige Foredrag og 
majestætiske udvortes gjorde et dybt 
Indtryk på alle, hans dybe stærke 
Bas trængte letteligen igjennem hele 
Salen til enhvers Øre, og hvad han 
sagde med Hensyn til os, gik os til 
Hjertet.” Søren Bruun Bugge min-
nes “de ypperlige Forelæsninger” 
han som student hørte av “denne 
saa høit begavede Mand med det 
mandige, imponerende Ydre og den 
kraftige, dybe R.øst”.52 Som oppo-
nent ved universitetets første dispu-
tas i 1816, i medisin, taler Sverdrup 
ifølge Pavels’ dagbok “et deilig La-
tin, han har et skjønt Organ, saa 
ikke et Ord falder til Jorden, og de 
Udbrud af hans sarcastiske Lune, 
som hørtes bestandig, fremlokkede 
ofte Smiil, stundom endog høi Lat-
ter.” Fra én hører vi at Aristofanes’ 
Skyene “var en Forlystelse”, mens 
dikteren Andreas Munch skriver om 
Sverdrups gjennomgåelse av Kong 
Oidipus i 1830 at “hans Fortolk-
ning deraf var aandfuld og skjøn, 
saa jeg nu først kom til at fatte en 
klassisk Autors poetiske Betydning, 
medens jeg forhen paa Skolen kun 
havde havt Øie for de latinske og 
græske forfatteres sproglige Vanske-
ligheder. G Sverdrups imponerende 

Sverdrup rakker ned på alt som er av 
danske videnskapsmenn og anvender 
“det ham af Naturen forundte store 
Pund til med Spidsfindighed at for-
svare Paradoxer”.50 Schnitler skriver 
at “der er noget dypt tragisk over 
en livsskjæbne som denne; dens sid-
ste del staar i en slik merkelig mot-
sætning til de løfterike ungdomsaar 
i Kjøbenhavn. Det ser ut som om 
Sverdrup er blit et offer for den aan-
delige armod som hersket i Norge i 
den første menneskealder efter 1814. 
Han som hungret efter aand, uten 
selv at eie skapende evner, og som i 
sin ungdom og manddom igjennem 
var kommet i nær berøring med de 
moderne europæiske strømninger, 
han maatte forkrøple oppe i datidens 
Norge, som endnu i alt utenom poli-
tik laa en menneskealder tilbake for 
Danmark og det øvrige Europa. 51

Sverdrups sarkasmer har vi hørt 
om allerede på Eidsvoll. Det kunne 
bli for mye av det gode. Henrik Wer-
geland skrev et vers:

Fra Sverdrup mangen Mand  
paastaar,
At Vittigheder fløde.
Stor Synd, han jager dem; man faar
Dem derfor næsten døde!

Men Wergeland skrev også om Sver-
drups “antikædle Profil” på riksfor-
samlingen, ja han taler om Sverdrups 
“virkelig antikformede, zeusligne-
nede Hoved”. At Sverdrup må ha 

50) Daae 33; brev fra rektor Borch 1817.
51) C.W. Schnitler i artikkel om Sverdrup i Jubilæumsverket Eidsvold 1814, (red. Av A. Collett 

o.a.) Kra. 1914, 254.
52) I Skillings-Magazin 1881:6, s. 85.
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Personlighed (han lignede Goethe), 
hans dybe og sonore Stemme og den 
Nimbus, der endnu stod om ham fra 
hans betydningsfulde Deltagelse i mit 
Fædrelands nye politiske Liv, bidrog 
ogsaa til at forhøie det Indtryk, hans 
Forelæsninger udøvede paa mig, som 
paa alle hans øvrige Tilhørere.”53 
Sverdrup liknet altså ikke bare Zeus, 
men også olympieren Goethe. Den 
senere stiftsprost P. A. Jensen sier54 
at Sverdrup imponerte sine tilhørere 
ved sitt høytidelige foredrag; aller 
sterkest inntrykk gjorde han “da han 
efter Budskabet om Goethes Død be-
steg Kathedret og begyndte med de 
Ord: Mine Herrer, den store Goethe 
er død! Det lød fra Grunddybet i 
hans Røst, som om han havde sagt: 
Den store Pan er død, men det var 
da ogsaa den hele Parentation over 
den Store.” Fra senere i 1830-årene 
forteller Peter Jonas Collett at Sver-
drups forelesninger samlet overfylte 
auditorier: “Mange maatte staae. Alt 
dette bebudede da noget Mærkeligt. 
Efter en liden Stunds Forløb kom 
da Professor Sverdrup med megen 
Møie gjennem Stimmelen; men nu 
besteg han Cathetered og der blev 
blikstille i Salen. Alle stode i taus 
Forventning. Nu begyndte han da en 
i Sandhed deilig Indledningstale til 
Philosophien; han talede den hele Tid 
uafbrudt uden at støde eller gjentage; 
hans deilige Foredrag og majestæ-

tiske Udvortes gjorde et dybt Indtryk 
paa alle.”55

Sverdrup opplevde også anerkjen-
nelse og gleder utenfor universitetet. 
Da Steffens kom til byen i 1824, 
var Sverdrup vertskap for sin gamle 
venn sammen med grev Wedel, Karl 
Johans stattholder. Da Oehlenschlä-
ger besøkte byen i 1833, ble Sver-
drup utsett til å holde festtalen ved 
æresmiddagen der også et dikt av 
Welhaven ble fremført. Oehlensch-
låger forteller begeistret om gjensy-
net med Sverdrup – “denne sjeldne, 
skiønne, kraftige Nordmann, dannet 
af den græske Aand, en af Landets 
første Statsborgere, som i Katastro- 
phen 1814 havde havt stor Indflydelse 
paa Kong Christian”, og han gjengir 
in extenso den talen Sverdrup holdt 
for ham, og som ender med å ønske 
dansken “hjertelig velkommen i vore 
Fædres gamle Klippeland”. Oehlen-
schläger setter talen “lige saa høit 
som en Fyrstes Ordensdekoration”.56 
Sverdrup selv ble dekorert med den 
svenske Nordstjärneorden ved Karl 
Johans kroning i 1818, og han ble 
kommandør av St. Olavs Orden det 
året den ble opprettet (1847).

Siste akt
Sverdrup søkte avskjed som profes-
sor og gikk av 25. august 1841. Stu-
dentene som hadde feiret 70-åringen 

53) A. Munch, Barndoms- og Ungdomsminder, Chra. 1874, 193f.
54) I en påbegynt selvbiografi, Illustreret Nyhedsblad 1863, nr. 10; referert hos Daae 39.
55) P.J.Collett, Studenteraar: Oplevelser og Refleksioner 1831-1838, red. Av Leiv Amundsen, 

Oslo 1934.
56) A. Oehlenschläger, Erindringer, bind 4, København 1859-51, 107f
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i Filologisk forening året før, feiret 
ham nå med fakkeltog til løkken 
Frydenlund ved foten av St. Hans-
haugen, hvor han nå bodde. Om-
trent 240 deltagere deltok i opptoget, 
“omgivet og fulgt af en stor Folke-
masse”, som det står i avisreferatet 
dagen etter. 57 Henrik Wergeland var 
der, arm i arm med Sverdrups nevø, 
den unge Johan Sverdrup. Marcus 
Jacob Monrad holdt talen på vegne 
av de akademiske borgere, Han ut-
trykte “deres Erkjendelse af hans 
Værd som Videnskabsmand, Lærer 
og, som den, der bidrog saa væsentlig 
til at grundlægge og opreise Norges 
i 1814 gjenerhvervede Frihet.” Sver-
drup takket rørt sine gamle studenter. 
“Sin Virken for Erhvervelsen, eller 
rettere Vedligeholdelsen af Norges 
Frihet, ‘thi aldrig vare Nordmæn-
dene Slaver’ – satte han kun lavt, 
men tilskrev Tidens Aand og Om-
stændighederne Fortjenesten”, sier 
referatet. Han uttaler håpet om at 
“man altid vilde erkjende, at Frihe-
dens sikreste og uundværligste Ga-
ranti var almindelig Oplysning; ja 
at Friheden næsten var identisk med 
denne; den akademiske Ungdom var 
derfor bestemt til at blive dens Støtter 
og Bevarere, og han haabede vist at 
den vilde opfylde dette kald”.

Sverdrup var nå først og fremst 
frihetsmannen. Det ble også trukket 
fram da regjeringen gikk inn for at 

han bare skulle få 2/3 lønn i pensjon 
(han beholdt 300 Spd. som godtgjø-
relse for stillingen som biblioteks-
sjef). Mange syntes det var smålig 
mot den gamle eidsvollskjempen, og 
ved revisjonen året etter fikk Herman 
Foss gjennomslag for at Sverdrup 
skulle få full lønn, senere av Sver-
drups venner omtalt som nasjonal-
belønningen. Det kom imidlertid til 
en pinlig pressepolemikk om dette, i 
forbindelse med forfatteren Mauritz 
Hansens død i 1842. Han var den 
som hadde konkurrert med Welha-
ven om den nye stillingen i filosofi, 
og han mente han nærmest hadde 
Sverdrups løfte på den. Nå døde han, 
etter mye motgang. I Den Constitu
tionelle hedret Andreas Munch ham 
med et dikt der han tegner et bilde av 
dikteren som hadde så mye å tilby, 
men som Norge lot gå for lut og kaldt 
vann – “Mens for et tvivlsomt Ord, 
som Tiden bød, / og for et Bogliv, 
som kun goldt henflød, / Du skjænker 
Andre Guld og Borgerkroner!” Alle 
skjønte at dette var et spark til Sver-
drup, som fikk så mye virak på grunn 
av sin (overvurderte) rolle i 1814, 
og til tross for at han hadde vært 
litterært uproduktiv.58 Stabell, som 
forsvarte Sverdrup i Morgenbladet, 
unnlot ikke å peke på at “bemeldte A. 
Munch søgte om at blive Amanuen-
sis ved Universitetsbibliotheket, men 
efter Overbibliothekaren, Professor 

57) Den Constituionelle Nr. 258, onsdag 15. september, s. 1.
58) Andreas Munch tilhørte kretsen rundt Schweigaard, P.A. Munch og Welhaven på denne tiden; 

han reviderte de siterte linjene når han utgav diktet om Maurits Hansen i Digte, gamle og 
nye i 1848 så de er mindre bitende: “Men for hvert Lykketræf, som blindhed skjød, / Mens 
for saa mangt et Liv, der tomt henflød, / Du skjænkte Andre Guld og Borgerkroner.”
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Sverdrups Erklæring ikke fik denne 
Post” (nr. 292, 19. Okt. 1842); en 
anonym innsender angriper Munch 
for “i et Sørgedigt over en fortjent 
Afdød at ville besudle en levende 
Hædersmands Rygte”; at reaksjo-
nene ikke har vært mer umiddelbare 
“forklares bedst ved Hr. A. Munchs 
Ubetydelighed i enhver Henseende” 
(nr. 293); Munch slår tilbake mot 
Stabell og “hans Hjælpetropper af 
anonyme Indsendere” og hevder om 
Sverdrups innsats i 1814 at “Alt-
sammen er kun løse, dunkle Sagn, 
og Hr. Professoren har selv offentlig 
erklæret, at man overvurderede hans 
politiske Fortjenester (...) Ja, jeg har 
den Tillid til Hr. Sverdrup, at han 
som en sandhedskjærlig og ærekjær 
Mand væmmes over den Virak han 
ikke maatte fortjene, og at han ikke 
miskjender Den, der søger Sandhed” 
(nr. 295). Michael Sverdrup trekker 
en klinge for sin far, og “forventer at 
A. Munch for Eftertiden vil afholde 
sig fra at besudle en Mand, hvis Be-
skedenhed og hele Tænkemaade har 

ladet ham betragte den af Nationen 
saa hæderlig belønnede Handling 
som en simpel Opfyldelse af Borger-
pligt” (nr. 298). Det sluttet ikke der. 
En ubehagelig mediaeksponering for 
alle parter!

Georg Sverdrup døde på Fryden-
lund 8. Mars 1850, samme år som 
Oehlenschläger, Wordsworth og Bal-
zac, samme år som Ibsen utgir Cati-
lina. Han hadde da vært enkemann 
i nesten to år; fru Petronelle kan jeg 
ikke huske å ha sett omtalt noe sted. 
Eilert Sundt talte ved graven.

Sverdrup donerte ikke sine brev 
og papirer til Universitetsbiblioteket. 
Med en vergilsk gest befalte han at de 
skulle brennes. (Han var jo også bib-
lioteksmann, og visste hva det ville 
si å motta private samlinger.) Han 
ville ikke ha noe minnesmerke på 
graven.59 På Vår Frelsers Gravlund lå 
han under et enkelt kors inntil 1982. 
Da fikk han som Eidsvollsmann fra 
Christiania en liten bautasten. Sist  
jeg var der en 17. mai hadde 17. mai-
komiteen bekranset graven.

59) Hjemme på Laugen fikk han en staselig bauta i 1914: “Til minde om Eidsvoldsmanden 
professor Gerog Sverdrup, født paa Laugen 23de april 1770. – Reist af folket i Namdalen 
17de mai 1914.” På nedre Grünerløkka fikk han sin gate i 1864.
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Bokanmeldelser

P  å Kungliga Vitterhetsakademiens 
oversikt1 over prisvinnere for 2007 

kan man få et symbolsk inntrykk av 
den klassiske filologis posisjon og 
synlighet i den svenske akademiske 
verden:

Akademiens jetong i guld till fil.
dr h.c. Ingegerd Fries, Umeå, för 
väsentliga insatser i arbetet med 
kommentardelen och med Linnés 
latin i utgåvan av Iter Lapponicum 
2003 og till professor Sigurd Fries, 
Umeå, för kvartssekellångt akribiskt 
forsknings- och ederingsarbete kring 
Linnés Iter Lapponicum (1732).

50 000 kr till fil.dr Johanna Aku-
järvi, Malmö, för hennes arbete  
Researcher, Traveller, Narrator.  
Studies in Pausanias’ Periegesis.

Rettigska priset till professor Anders 
Cullhed, Stockholm, för utomor-
dentligt förtjänstfulla insatser inom 
litteraturvetenskaplig forskning 

förenande såväl djup som bredd. 
Prissumman är 100 000 kr.

Gad Rausings pris (NB: merk navnet 
på den gjeveste prisen!) för fram-
stående humanistisk forskargärning 
till Dr.phil. Mogens Herman Han-
sen, Köpenhamn, för hans fram-
gångsrika forskning med internatio-
nell genomslagskraft om den antika 
grekiska stadsstatens utveckling  
och om den atenska demokratin.  
Prissumman är 800 000 kr.

For den som ikke er kjent med pro-
fessor Cullheds ovennevnte dybde  
og bredde, kan jeg opplyse om at 
hans litteraturvitenskapelige forsk-
ning spenner fra spansk barokk til 
svensk modernisme i tillegg til at han 
fungerer som litteraturkritiker i Da
gens Nyheter. Med sin ferske mur-
stein om senantikkens litterære strid 
mellom fakta og fiksjon begir han 
seg nå altså også inn i den senantikke 

Anders Cullhed
Kreousas skugga  
– Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens latinska litteratur
Symposion 2006, 842 sider
ISBN 91-7139-747-7

1) http://www.vitterhetsakad.se/aktuellt/priser2007/priser2007.html
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Det er pedantisk å kreve en redegjø-
relse for tittelen på side 1 – den vide-
rekomne leser orienterer seg gjerne i 
en ny fagbok på flere måter enn ved 
fortløpende lesning – men eksemplet 
kan stå som symbol på hvilke utfor-
dringer forfatteren står overfor med 
et verk av en slik størrelse. Jeg skal ta 
for meg noen av disse utfordringene 
i det følgende. Jo lengre en bok er, 
jo viktigere er det også å ha en klar 
og sammenhengende struktur. Dette 
er åpenbart Cullheds største utfor-
dring, og anmelderen ønsket ofte be-
dre fokus i verket. Med 6 kapitler (en 
epilog utgjør kapittel 6) tar Cullhed 
for seg fiksjonens plass og funksjon 
i den kristne senantikken fra Plotin 
til Boethius, med hovedvekt på pole-
mikken mot den pagane litteraturen. 
En bok som skal dekke denne tema-
tikken under hele senantikken, må 
nødvendigvis bli et stort verk. En fare 
med et slikt monument er at det som 
er ment å være en sammenhengende 
monografi, lett får enkelte likhets-
trekk med et oppslagsverk, med en 
litteraturhistorie i vårt tilfelle.

Cullhed bruker omlag 100 sider 
på å annonsere sitt tema med in-
troduksjonskapitlet I inbillningens 
värld. Her kunne man med fordel 
ha syntetisert, og vi kan vel kan-
skje lese forfatterens innrømmelse av 
problemet når han skriver “Det är 
hög tid att skrida till verket” på side 
105!2 Hvorfor må Cullhed innom 
Shakespeare (18 ff.), Rousseau (29 
ff.), Eco (27ff.), Coleridge (30 ff.), 

litterære verden, og dette verket var 
ifølge nettsidene utslagsgivende for 
prisgiverne. La det være sagt med en 
gang: dette er et imponerende stykke 
arbeid og et kjærkomment nordisk 
forskningsbidrag til senantikkens fik-
sjonsteori, men ettersom forfatteren 
har fått en god porsjon ros i hjemlan-
det, tillater jeg meg her å korrigere 
rosen litt.

 Leserens første spørsmål er kan-
skje: “Hvordan illustrerer hovedtit-
telen undertittelen?” De fleste tar nok 
referansen til de rørende avslutnings-
versene fra Aeneidens andre bok (771 
ff.), men altså, hvor er koblingen til 
fiksjonstematikken? De fleste aner 
nok også forbindelsen, men man må 
tålmodig vente på eksplisitte svar. 
Først på side 108 (riktignok frem-
deles i begynnelesen av en bok på 
842 sider) dukker de relevante Ver-
gilversene opp, og på side 111 får vi 
nøkkelen:

Hennes släktskap med drömmen ska 
vi återfinna i olika varianter genom 
den kommande fremställningen. Det 
ter sig fullt naturligt att hela scenen 
skulle te sig paradigmatisk för den 
litterära fiktionen redan i Augus-
tinus’ Bekännelser. Där värjer sig 
visserligen författaren, genomlyst av 
en sannare strålglans från annan ort, 
mot Kreousas bild.

Vi forstår: liksom Creusa er en skygge 
og et skinnbilde (umbra – simula
crum – imago), er også den pagane 
litteraturen for de senantikke krist-
ne intellektuelle: uvirkelig, tom, luft. 

2) Dette gjelder også andre steder som f. eks. mot slutten av kapittel 3 på s. 382: “Det är hög 
tid att skrida till summering och slutsats.”
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Thomas av Aquino (42. ff.) og et 
utall andre forfattere og teoretikere 
– ikke bare fra antikken, men også 
fra middelalderen, renessansen, ro-
mantikken og 1900-tallet – for å pre-
sentere sitt tema som kort og godt er 
det senantikke fiksjonsbegrepet ek-
semplifisert med en rekke tekstana-
lyser som viser to tendenser blant de 
kristne senantikke forfattere?: 1) den 
“kulturradikale” (som Cullhed kal-
ler dem) strømning (polemikk mot 
den pagane litteraturs vanitas) og 2) 
den “syntetiserende” (forsonende) 
strømningen. Vi forstår naturligvis 
at henvisningen til Shakespeare osv. 
viser at så å si all senere litteratur er 
påvirket av antikke fiksjonsbegreper 
– mange moderne litteraturvitere kan 
nok trenge en Cicerone som Cullhed 
– men jeg er redd for at forfatte-
rens verbositas og prolixitas virker 
mot hans overordnede pedagogiske 
hensikt. En gjennomgang av antik-
kens fiksjonsteori er absolutt på sin 
plass i innledningen, men er Cullheds 
gjennomgang av Plutark (38 ff., 65 
ff), Proklos (39 ff.), Ovid (55 ff.) og 
Cicero (70 ff.) avgjørende for hans 
senere omgang av Augustin og de an-
dre? Når f. eks. Plutark vies 10 sider 
i introduksjonskapitlet, forventer jeg 
som leser at han er avgjørende eller 
i alle fall vesentlig for ett eller flere 
påfølgende kapitler. Det er ikke til- 
fellet. Plutark opptrer bare i digresjo-
ner eller i tilfeldige berøringspunkt 
med de senantikke kristne forfat-
terne.

Digresjoner er åpenbart noe Cull-
hed har en hang til. Kreousas skugga 
ville tjene meget på en beskjæring av 
disse. Det er nok en velmenende be-

læring når encyclopedisten Cullhed 
legger ut om det romerske undervis-
ningssystemet (191 ff.) under Augus-
tins ungdomsmøte med Vergil, el-
ler når han midt i en drøfting av 
Martianus Capellas lærde allegorier 
gir seg i kast med et kulturhistorisk 
panorama som strekker seg fra Peri-
kles’ Athen til skrift- og bokproduk-
sjonens utvikling opp til karolingisk 
tid (489 ff.), men det er til liten hjelp 
for den som prøver å samle Cullheds 
tråder. Også her viser forfatteren 
stor selvinnsikt, og leseren trekker 
et lettelsens sukk i passasjer som s. 
102 (om forfatterutvalget): “I övrigt 
ska jag inte trötta läsaren med någ-
ra utförliga motiveringar för mina 
sagesmän”; s. 118 (om Plotins En-
neader): “Detta är inte platsen för 
någon detaljerad genomgång av Plo-
tinos’ kosmos.”; s. 244 (om Augus-
tins De ordine): “Detta är inte platsen 
för någon detaljerad genomgång av 
systemet…”; s. 484 (om Martianus 
Capellas De nuptiis Philologiae et 
Mercurii): “Att i detalj följa polyhis-
torns personifierade konster genom 
De nuptiis skulle arta sig till en djup-
dykning i det bibliotek Filologin kas-
tat upp och spränga ramarna för den 
här framställningen”; og side 640 
(om Prudentius og det hedenske gu-
deapparat): “Detta är inte platsen för 
någon religionshistorisk genomgång 
av förhållandet mellan den klassiska 
Olympens (i teorin) hädangångna el-
ler neutraliserade gudar och den sen-
antika kulturens desto flitigare och 
farligare demoner.” Likevel, det kan 
vel være en smakssak hvor mange 
avstikkere man vil være med på un-
derveis.
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Introduksjonskapitlet gir altså 
en gjennomgang av det aristoteliske 
mimesis-begrepet og Platons “nega-
tive” fiksjonsteori og deres innflytelse 
på senere antikk litteratur. Mot slut-
ten av kapitlet gjør Cullhed rede for 
grunntrekk ved senantikkens “kul-
turradikalisme”. Et viktig poeng i 
sammenhengen er at en før-kristen 
mytekritikk hadde rasjonalisert my-
tologien med filosofiske, allegoriske 
eller historiske argumenter fra før-
sokratikere til stoikere og epikure-
ere før apologetene så å si kuppet 
arenaen, klare til å overskygge de 
greske mythoi og romerske fabulae 
med Bibelens (les Sannhetens) lys. 
Dette er vel kjent for de fleste, men 
Cullheds budskap i sammenhengen, 
hvilket jeg anser som hans røde tråd, 
er spenningsforholdet mellom teori 
og praksis:

Den här retoriken är typisk, efter-
som den utpekar en motsägelse hos 
majoriteten av de kristna författarna. 
I teorin tog man avstånd från klassi-
kernas eleganta stil, ofta förknippad 
med deras hedniska föreställnings-
värld, men i praktiken kunde man 
inte avvara den, inte ens (som här) 
i angreppen på just denna föreställ-
ningsvärld. Så alstrades en spänning 
mellan intention och praxis eller 
mellan deklaration och skrift, som 
kommer att aktualiseras flera gånger 
i den följande framställningen.3

Kapittel 2, Förspel hos Plotinos: “som 
om”… – Ord och bild i Enneader
na, tar for seg arven etter Platon og 

hans innflytelse på nyplatonismens 
fiksjonsskepsis. Et helt kapittel viet 
Plotin er problematisk i en bok med 
en undertittel som eksplisitt angår 
latinsk litteratur. Dette kan forsvares 
med at nyplatonismen påvirket både 
Augustin (som er Cullheds hoved-
interesse) og andre forfattere i sen-
antikken og tidlig middelalder (som 
Cullhed også berører), men struktur-
messig hadde det kanskje vært be-
dre om Plotin ble “bakt inn” på de 
relevante steder i bokens spennende 
rekke med tekstanalyser.

Kapittel 3, Från fictum till factum 
– En huvudlinje i den augustinska fik
tionskritiken, er bokens hovedanlig-
gende og dekker 250 sider. Gjennom 
en biografisk skildring av Augustins 
litterære utvikling viser Cullhed 
Augustins avvisende holdning til fik-
sjon, en holdning som tiltar i takt med 
Augustins erkjennelsesvei. Omven-
delsen er selvfølgelig en kritisk fase i 
denne sammenheng. Jeg tar hatten av 
for Cullheds brede lesning av Augus-
tins forfatterskap og hans fortrolighet 
med augustin-forskningen. Spesielt 
god lesning, ifølge undertegnede, er 
underkapitlet Andens figurer (s. 285-
347). Her presenteres på en utmerket 
måte Augustins kreative bidrag til 
hva vi kunne kalle retorikkens krist-
ning. Augustins oppgjør med retorik-
kens tomme blomsterspråk (og sin 
egen fortid som retorikklærer) skjer 
ved hans utvikling av en eloquentia 
christiana i verket De doctrina chris
tiana, en manual, så å si, for den 
vordende orator christianus.

3) Fra side 87 om Ambrosius.
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Kapittel 4, Det sneda talet – Al
legori och allegores i lärdomskultu
ren, tar for seg Lactantius, Servius, 
Macrobius, Martianus Capella, Ful-
gentius og Boethius; de forfattere som 
Cullhed lar representere den synteti-
serende og forsonende strømningen 
etter apologetenes negative holdnin-
ger. I dette kapitlet lar Cullhed oss 
forstå hvordan den syntetiserende 
tendensen er en slags fornyelse av 
den før-kristne mytekritikk omtalt 
ovenfor. Når de hedenske gudene tol-
kes metaforisk og den mytologiske 
litteraturen leses allegorisk, blir fik-
sjonen legitim også for de kristne. 
Hvordan dette kommer til uttrykk 
på forskjellige vis, lar Cullhed oss 
oppleve gjennom sine tekstanalyser. 
Denne forvandlingen av den kristne 
litteraturen ser vi altså hos Lactantius 
som i sitt forsøk på å nå frem til den 
romerske kulturelite bryter med de 
andre apologetenes sermo humilis.

Men så støter vi på et alvorlig 
problem. Hvorfor har Cullhed brukt 
halve boken på å illustrere spennings-
forholdet mellom pagan vs kristen 
fiksjonsteori når knapt halvparten av 
kapitlets forfattere kan kalles krist-
ne? I kapitlets innledning får vi vite 
at vi nå skal…

“…uppehålla oss vid brobyggarna 
och syntetiseringsförsöken, närmare 
bestämt vid de framsynta ansatserna 
att legitimera litterär fiktion på  
de nya villkor, som, direkt eller in- 
direkt, dikterades av ecclesia  
triumphans.”4

Med denne premiss, hvordan i all ver-
den kan Servius, Macrobius og Mar-

tianus Capella kalles brobyggere i 
forlengelse av Lactantius? Cullheds 
drøfting av disse forfatternes fik-
sjonsmessige element og begreper er 
interessant lesning, det er ikke det, 
men det er jo fullstendig løsrevet fra 
hans overordnede tematikk. I prak-
sis begynner Cullhed her å skrive en 
annen bok som har mer med menip-
peisk satire enn med pagan vs kristen 
fiksjonsteori å gjøre.

Kapittel 5 derimot, Poeta chris
tianus – Klassicism och fiktionsför
bud i den kristna diktningen, er mer 
gjennomført og konsekvent (selv om 
man ved den ene eller andre for-
fatteren kan undre seg hvor sam-
menhengen med Augustin og/eller 
den menippeiske satire ligger). Med 
tekstanalyser fra Paulinus av Nola, 
Proba, Prudentius, Juvencus, Sedu-
lius, Avitus og Arator viser Cullhed 
hvordan disse forfatterne gjennom 
kontrastimitasjoner, dekontekstua-
liseringer og rekontekstualiseringer 
på ulike måter forholder seg til den 
mytologiske fiksjonen. Mangfoldet 
her krever noen eksempler. I cen-
to-diktningen får vi en fullstendig 
dekontekstualisering av Vergil når 
Proba omsmelter Skapelsen til hek-
sameter. Det velkjente viditque Deus 
cuncta quae fecit et erant valde bona 
(I Mos. 1.31) erstattes med Didos be-
undring av Aeneas: expleri mentem 
nequit ardescitque tuendo (Aeneiden 
1.713). Særlig hos Prudentius ser vi 
en rekke eksempler på kontrastimi-
tasjoner. Christe, graves hominum 
semper miserate labores fra begyn-
nelsen av Psychomachien er mer enn 

4) s. 395.
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en tilfeldig allusjon til Aeneiden 6.56: 
Phoebe, gravis Troiae semper mise
rate labores:

“Kristus övertar Apollons plats 
liksom människosläktets Trojas. 
Där hednaguden skulle ge hjälten 
tillträde till underjordens profetiska 
mysterier, förväntas Kristus upplysa 
Prudentius om kampen inne i män-
niskans själ…”5

Et helt annet grep er demoniseringen 
av den litterære fiksjonen. Dette ser 
vi eksempel på i Avitus’ De spiritalis 
historiae gestis, et epos om den gam-
meltestamentlige historien fra Ska-
pelsen til Rødehavsgjennomgangen. 
I annen bok, om arvesynden, blir Lu-
cifer med sin forvandlingsevne ikke 
bare et negativt motbilde til Ovids 
forvandlingstematikk, men i det hele 
tatt et negativt symbol på den fiktive 
verden:

“Et nunc saepe hominum, nunc ille 
in saeva ferarum
Vertitur ora novos varians fallentia 
vultus.” osv.6

Kapittel 6, Epilog: Ecclesia trium
phans, har undertittelen Figur och 
fiktion på tröskeln till medeltiden 
og skal fungere som en skisseaktig 
kommentar til den fiksjonsteoretiske 
utvikling fra senantikken til mid-
delalderen. Her skulle jeg ønske at 
Cullhed la større vekt på å trekke 

de mange tråder som han har spun-
net frem til dette punkt (side 729). 
Cullhed har halt oss gjennom en ikke 
liten mengde litteratur fra apologe-
tenes fiksjonsteoretiske via negativa, 
til den menippeiske satires allegorier 
og bibelepikkens intertekstualitet 
og dekontekstualiseringer. Senan-
tikkens interessante mangfold som 
Cullhed har latt oss få innblikk i, 
burde sammenfattes i et lengre teo-
retisk overblikk der han heller gir 
oss en sveipende diskusjon som går 
fra Isidor til Alanus ab Insulis. Selv 
om Cullhed er fullt klar over at den 
latinske middelalders fiksjonsteori er 
et svært broget teppe7, er det like 
fullt fare for at fremstillingen blir 
noe overfladisk når tidsperioden fra 
tidlig middelalder til høymiddelalder 
skal gjøres rede for på et 20-talls si-
der. Likevel, Cullhed har også gode 
poenger og konkluderende drøftin-
ger. Man kunne kanskje savne en 
større tyngde på de rent litteraturvi-
tenskapelige argumentene, som jo er 
Cullheds generelle innfallsvinkel, for 
når argumentasjonføringen blir his-
torisk (særlig fra side 740 og utover), 
lider også fremstillingen av litt krasse 
dikotomier (kristen vs pagan).

Boken inneholder også et appen-
dix med tekstutdrag i original (s. 763-
796), litteraturliste (s. 797-830) og 
personregister (s. 831-842).

5) s. 635.
6) s. 700. For den som vil lese teksten i sin helhet, kan jeg henvise til det fantastiske nettsted 

www.dmgh.de, hvor man går følgende vei: scriptores è auctores antiquissimi è 6,2: Alcimi 
Ecdicii Aviti Viennensis episcopi Opera quae supersunt.

7 ss. 748-749: “Den här fortsatta integrationsprocessen, fiktionens konsolidering i den äldre 
medeltida och högmedeltida kulturen, är ett stort och trassligt problemfält där emellertid 
några preliminära riktmärken bör pekas ut innan undersökningen förs till slut.”
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I det store og hele er Kreousas 
skugga en lærerik reise, og anmelde-
ren tar med seg meget av det landskap 
Cullhed har vist, både dets kampsce-
ner og de mer fredelige tablåer. Boken 
gir oss et klarere bilde av den senan-
tikke litteraturens tilblivelse i spen-
ningen mellom klassisk tradisjon og 
det nye kristne budskap. Boken vil 
helt sikkert bidra til å rette søkelyset 
mot forsømte områder av forsknin-
gen. Glimrende eksempler på det er 
Cullheds oppmerksomhet rundt in-
tertekstualitetsforskningens revurde-
ring av bibelepikken som tradisjonelt 
sett gjerne ble nedvurdert og ignorert. 
Cullheds lesning av kildene er grundig 
og imponerende, hans oversikt over 
forskningen likeså. Mange av hans 
poenger bygger riktignok i stor grad 
på resultatene til Jacques Fontaine, 
Wolfgang Kirsch, Klaus Thraede og 
andre, men det store overblikket må 
sies å være Cullheds touch. For på 
tross av at han bruker mye energi på 
formidling (les kulturhistorisk bak-
grunnstoff og redegjørelse for tidli-

gere forskning), byr han også på en 
del primærforskning. Anmelderen er 
naturligvis positiv til formidling, men 
mengden i denne boken gjør den til 
en hybrid mellom populærvitenska-
pelig litteratur og primærforskning; 
Cullhed vil henvende seg både til den 
alment interesserte og til en forsk-
ningselite, og i så måte spriker boken i 
to retninger: den blir for tung som po-
pulærvitenskapelig litteratur og for 
lite fokusert som primærforskning. 
Språkvalget kan jo tyde på at Cullhed 
mest har hatt den allmänna publiken 
for øyet. Tematisk sett er boken også 
nokså sprikende. Kanskje hadde tre 
forskjellige bøker om henholdsvis 
Augustin, den menippeiske satire 
og bibelepikken resultert i tre mer 
ensartede og gjennomførte bøker. Av 
plasshensyn har anmelderen her måt-
tet begrense seg til en nokså generell 
kritikk, men det er forhåpentligvis 
tilstrekkelig til at den enkelte leser får 
lyst til selv å snuse på detaljene.

Marek Thue Kretschmer
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Steven Saylor Roma: En historisk roman fra antikkens Roma  
Press forlag, 2007.
Originalens tittel: Roma – The Novel of Ancient Rome
Oversetter: Ann Kristin Hermundstad
ISBN: 9788275472531
Pris: kr 359,-
537 sider

Steven Saylor er kjent for sine krim-
bøker i serien Romasubrosa. 

Hovedpersonen her er privatetter-
forskeren Gordianus, en romernes 
svar på Varg Veum eller Thygesen, 
som opererer i seinrepublikken på 
jakt etter sannheten i ulike mord og 
mysterier. Nå har Saylor tatt en pause 
fra krimgenren og begått en histo-
risk slektsroman med et tidsspenn på 
1000 år, fra tida før byens grunnleg-
gelse ned til Augustus er keiser og 
starten på vår kristne tidsregning. 
Vi følger en talisman, en gullfallos, 
og dens ferd ned én avstamnings-
linje knyttet til to av de eldste slek-
tene i Roma, Potitii og Pinarii, be-
skrevet av Livius (1.7) i forbindelse 
med deres tjeneste som prester for 
Herculeskulten ved Ara Maxima på 
Forum Boarium. Vi møter slekten 
først som handelsreisende med salt 
fra Tibermunningen, seinere sammen 
med Romulus og Remus og når den 
siste kongen Tarquinius Superbus 
fordrives, og slik fortsetter mannlige 
etterkommere å dukke opp i tilknyt-
ning til skjebnesvangre begivenheter i 
romersk historie i republikktida – på 
feil side når Coriolanus vendte seg 
mot byen i 491, som uekte barn mel-
lom en patrisier og plebeier i forbin-
delse med tolvtavleloven og dermed 
solgt som slave, som forfører av en 
vestalinne da gallerne beleiret Capi-

tol, som adoptivbarn i gens Fabia, 
som giftmorder, arkitekt, underof-
fiser, Plautus’ teatersjef, Bacchusdyr-
ker, ridder og handelsmann, venn av 
Graccherne, Caesars svoger, og til 
slutt som Augustus’ fetter.

Det hele er en riktig fornøyelig 
historie, hvor vi møter romere av 
alle avskygninger og ikke minst får 
innblikk i de betydningsfulle hendel-
sene i Romas historie, i hvordan byen 
vokser og utvikler seg og bevarer og 
glemmer brokker av sin egen historie. 
Her er mye vold og brutalitet, men 
ettersom søkelyset er rettet mot Urbs, 
blir vi spart for krig og kampscener. 
Handlingen veksler mellom storpoli-
tikk, religion, byutvikling, dagligliv 
og kjærlighet, hvor hovedpersonene 
vikler seg inn i og påvirker historiens 
gang. Det hele med personlige og ar-
tige vrier på historiske hendelser og 
Romas mysterier fra Saylors hånd. 
En rekke dikteriske friheter må opp-
lagt innrømmes en romanforfatter i 
den anledning, og det tidlige Roma 
er jo så myteomspunnet at Saylors 
historier og løsninger er like god som 
noen. En historisk roman må selvsagt 
snakke vårt språk og til mennesker 
av i dag, og da er visse anakronismer 
ikke til å unngå. Noen er dog drøy-
ere enn andre, som at den etruskiske 
byen Tarquinia (et romersk navn på 
byen etter den ble erobret) hadde en 
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institusjonalisert 3-årig høyskole for 
haruspices på midten av det 8. århun-
dre fvt., eller den perioden arkeolo-
gene kaller tidlig proto-urban jern-
alder i villanova-etruskisk tid. Som 
bytte fra krigen mot volskerne helt i 
begynnelsen av det 5. århundre finner 
vi videre “vognlaster med mynter” (s. 
155) – drøyt 200 år før romerne selv 
slo mynt – og det må vi vel definitivt 
kunne fastslå ikke hørte hjemme der. 
Men historiske “faktafeil” skal man 
lete lenge etter hos Saylor, han har 
åpenbart lagt ned veldig mye arbeid 
i å få det skikkelig på plass. Det er 
også utført et godt forlagsarbeid her. 
Boken er delikat, illustrert med kart 
og slektsoversikt og oversettelsen er 
også nesten fri for trykkfeil og de sed-
vanlige anglisismene i gjengivelsen av 
latinske ord og uttrykk.

Stor litteratur synes jeg aldri det 
blir; Saylor kan liksom ikke måle 

seg med Ivo Andriã og hans Broen 
over Drina, en roman i samme genre. 
Personene mangler dybde og Saylor 
er ingen poet. Men som en så ruti-
nert krimforfatter vet han å holde 
tak i sine lesere og virker som en 
utmerket pedagog og formidler av 
romersk historie og kultur. Om du 
ikke er en tilhenger av historiske ro-
maner, kjøp den likevel, og gi den 
til et barn, barnebarn eller en du vil 
skal bli interessert i romersk histo-
rie. Vi som allerede er medlemmer i 
Norsk Klassisk Forbund kan kose oss 
med Plutarks livsskildringer av repu-
blikkens stormenn så lenge, mens vi 
gleder oss til at den så etterlengtede 
norske oversettelsen av Livius blir 
publisert (og drømmer om at Kul-
turbiblioteket også finner noen til å 
oversette Polybios).

Jon Iddeng

Mogens Herman Hansen: The Shotgun Method. The Demography of the 
Ancient Greek City-State Culture, Columbia og London 2006.

Hvor mange gamle grekere fan-
tes det egentlig? Spørsmålet er 

av største betydning for å forstå det 
greske  samfunnet. Befolkningsstør-
relsen, befolkningsutviklingen og 
fordelingen mellom by og land kan 
fortelle mye om et samfunns økono-
miske struktur, om premissene for 
politisk organisering, om avhengig-
het av importerte matvarer, om mili-
tær slagkraft osv. En beregning som 
gir et høyt befolkningstall vil styrke 
en “modernistisk” forståelse av det 
antikke samfunnets økonomi, der 

fjernhandel tillegges stor betydning, 
mens et lavt anslag gir “primitivis-
ten” gode kort på hånden, idet det 
lettere lar seg forene med et samfunn 
preget av selvbergingsjordbruk. 

Jeg kan røpe med en gang at Mo-
gens Herman Hansens beregninger 
av folketallet i det gamle Hellas gir ny 
ammunisjon til modernistene. Han 
konkluderer med at i den klassiske 
perioden hadde den gresk-språk-
lige verden (Epeiros, Makedonia og 
samtlige kolonier iberegnet) et inn-
byggertall på minimum 7,5 millioner, 
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og kanskje så mye som 10 millioner. 
Med andre ord: Det fantes nesten 
like mange grekere i antikken som i 
dag. (Hellas har i dag 10,7 millioner 
innbyggere, de fleste av dem gresk-
talende, i tillegg kommer Kypros og 
diasporasamfunn i bl.a. USA og Aus-
tralia, totalt finnes det anslagsvis 13 
millioner greskspråklige.) Hvordan 
kommer han frem til dette tallet?

Svaret er en kombinasjon av ar-
keologi og statistikk, det er den sta-
tistiske metoden som i bokens tittel 
kalles for the shotgun method – hag-
lemetoden. Arkeologiske undersø-
kelser, både i form av utgravning av 
bysentra og overflateundersøkelser 
av større områder, har gitt oss nye 
opplysninger om bebyggelsen i det 
klassiske Hellas, og det er dette ma-
terialet Hansen behandler statistisk, 
med kontroll mot skriftlige kilder der 
slike finnes. Materialet er systemati-
sert av the Copenhagen Polis Centre, 
som på sin liste regner med i alt 1035 
bystater, hvorav 869 med kjent belig-
genhet.

Tidligere forsøk på å anslå folke-
tallet har vært basert på skriftlige 
kilder i form av oppgaver over hæ-
rens størrelse i de enkelte stater, på 
beregninger av det lokale jordbrukets 
evne til å brødfø befolkningen og på 
størrelsen av de enkelte staters tributt 
til det attiske sjøforbund. Særlig den 

sistnevnte metoden, som forutsetter 
at tributtbelastningen per innbygger 
var av samme størrelse overalt, har 
fått hard kritikk både av Hansen og 
andre. 

Selvbergingsevnen er også et tvil-
somt mål, her beregner man hvor 
mange mennesker de forskjellige 
landskapstypene kan fø ved tradi-
sjonelt (dvs. 1800-talls) jordbruk, 
og multipliserer med flatemål: Med 
15 innbyggere pr kvadratkilometer i 
fjellene og 40 på slettelandet gir dette 
ca. 3 millioner for fastlands-Hellas, 
et tall som stemmer godt med be-
folkningen på slutten av 1800-tallet, 
men gir for lavt resultat i de tilfellene 
der vi har mer detaljerte opplysninger 
om folketallet i klassisk tid. Metoden 
bygger naturligvis på økonomisk pri-
mitivisme (man forutsetter at landet i 
normalår var selvforsynt med korn), 
men også på at jordbruket var om-
trent like effektivt på 1800-tallet som 
i klassisk tid, og det er det ikke uten 
videre gitt at det var: Jordbruket på-
virkes av lokale forhold som erosjon 
og avsetning av nytt jordsmonn, av 
hvordan grøfter og vanningssystemer 
vedlikeholdes, av teknisk innovasjon, 
av foredling av gamle og introduk-
sjon av nye arter, og av forandringer i 
klima: Marginale forandringer i gjen-
nomsnittsnedbør og -temperatur kan 
gi store lokale utslag.1

1) Mindre variasjoner i klimaet har funnet sted siden antikken, den “lille istid”, som nådde 
sitt høydepunkt på 1600-tallet, er veldokumentert. A. T. Grove og Oliver Rackham (The 
Nature of Mediterranean Europe, New Haven 2001) antar at klimaet i Hellas og Italia kan 
ha vært noe fuktigere og kjøligere i klassisk tid, og i Attika og på Kreta finner man spor av 
åkerdyrkning fra klassisk tid i områder som idag er uegnet til formålet. Dette betyr imidler-
tid ikke at Hellas i antikken eller tidligere hadde vegetasjon av mellomeuropeisk type med 
store løvskoger, Grove og Rackham går kraftig i rette med forestillingen om Hellas som et 
“ødelagt landskap”.
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Opplysninger om arméstørrelsen 
er mer pålitelige, men her er proble-
met for det første at våre tall ikke 
nødvendigvis omfatter alle våpenføre 
menn, eller alle menn i våpenfør alder 
(noen vil ha vært tjenesteudyktige), 
og dernest at det er usikkert hvor stor 
del av befolkningen disse utgjorde 
(avhengig av gjennomsnittlig leve-
alder, av befolkningens kjønnssam-
mensetning og av andelen av slaver 
og bofaste fremmede). Et grovt esti-
mat er 1 av 4, med dette forholdstallet 
beregnet K. J. Beloch (1886) folketal-
let i fastlands-Hellas i klassisk tid 
til ca. 3 millioner (det samme som 
i hans samtid). Hansen mener dette 
forholdstallet er for høyt, og påpeker 
at selv om det gir et samlet resultat 
som omtrent tilsvarer 1800-tallets, 
er tallene drastisk anderledes for det 
ene representative distriktet der vi 
har mer nøyaktige tall for klassisk 
tid, nemlig Boiotia (Attika, som også 
er veldokumentert, var et særtilfelle 
både i antikken og på 1800-tallet). I 
395 hadde boiotierne en hær på minst 
25 000 stridsdyktige menn, som et-
ter Hansens beregninger gir en total 
befolkning på 150 000 til 200 000. 
Selv om denne beregningen skulle 
være for høy, må folketallet ha vært 
betraktelig større enn de 40 000 som 
oppgis i folketellingen fra 1889. 

Hansens metode er istedet å bruke 
arkeologiske kilder og statistisk me-
tode til å beregne a) totalt befestet 
byareal for alle greske poliser, b) be-
byggelsesgraden for dette, c) folke-
tettheten i bymessig bebyggelse, d) 
omfanget av rurale bosetninger og 
e) befolkningens fordeling mellom 
urbane og rurale bosetninger. Det er 

ved hjelp av denne metoden, og med 
støtte i skriftlige kilder der slike fin-
nes, at han er kommet frem til resul-
tatet på mellom 7,5 og 10 millioner 
for alle greske samfunn. 

Av de 869 poliser hvis beliggenhet 
er identifisert, vet vi med sikkerhet at 
528 var befestet, formodentlig var 
langt de fleste av de resterende også 
befestet. I noen tilfeller var det befes-
tede området mindre enn den bymes-
sige bebyggelsen, men vanligvis var 
det større. For 232 poliser kjenner 
vi det befestede areal, men er disse 
representative? Rimeligvis er de store 
overrepresentert. Vi kjenner det om-
trentlige territorium for 636 poliser 
(fordelt i fem grupper fra under 25 til 
over 500 kvadratkilometer), og for 
194 poliser kjenner vi både byareal 
og omtrentlig territorium. Hansen tar 
de 636 polisene med kjent areal som 
representative for alle de ca. 1000 
som fantes rundt år 400 f.Kr., og de 
194 som representative innenfor hver 
sin gruppe, slik:

1) Av 636 poliser hadde 15% et areal 
på under 25 kvadratkilometer; 
hvis dette er representativt, fantes 
det i alt 150 poliser i denne minste 
kategorien.

2) Vi kjenner byarealet for 13 poliser 
i den minste kategorien, gjennom-
snittlig byareal for disse er 8 hek-
tar; hvis dette er representativt, 
var det totale byarealet i denne 
kategorien 1200 hektar.

Ved å beregne byarealet innenfor hver 
kategori på denne måten, kommer 
Hansen frem til et samlet byareal på 
50 510 hektar. Utgravninger gjør det 
i mange tilfeller mulig å beregne hvor 
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stor del av arealet som var bebygget 
for boligformål, Hansen anslår dette 
til omtrent halvparten av totalarea-
let, med en høyere andel i de små og 
en lavere andel i de store polisene 
(Med Syrakus som ekstremtilfellet 
med 20%). Befolkningstettheten be-
regner han slik: 

Hvis vi setter 25 år som forventet 
levealder for nyfødte, vil et gjennom-
snitt på fem levendefødte barn per 
kvinne være for lite til å opprettholde 
folketallet, mens seks barn per kvinne 
vil gi en svak vekst. Kjernefamiliens 
størrelse vil først øke og så avta (ved 
død eller giftermål), men gjennom 
det meste av tiden vil den omfatte 
3-4 barn. I tillegg til kjernefamilen 
kommer besteforeldre (ofte beste-
mødre, siden giftealderen for kvin-
ner var langt lavere enn for menn), 
slektningers foreldreløse barn (blant 
menn som fylte tredve døde over 
halvparten før de fylte seksti), og 
slaver: Hansen regner en halv slave 
per husstand. Samlet regner han seks 
individer per husstand som et sann-
synlig gjennomsnitt, men han kalku-
lerer med et minimumstall på fem. 
Fra et stort (og sterkt varierende) 
arkeologisk materiale beregner han 
et gjennomsnitt på 30 hus og dermed 
150 innbyggere per hektar, et tall som 
er noe lavere enn gjennomsnittet for 
europeiske byer i tidligmoderne tid.

Disse beregningene gir et samlet 
innbyggertall på 3 333 250 i byene. 
Landbefolkningen (dvs. alle som bod-
de utenfor polis-statens sentrum, en-
ten de bodde i landsbyer eller min-
dre bosetninger) kommer i tillegg, og 
her er usikkerheten adskillig større: 
Hvordan fordelte befolkningen seg 

mellom by og land? Mangelen på 
landskapsarkeologiske undersøkel-
ser gjør det vanskeligere å beregne 
rurale befolkninger enn urbane, og 
der hvor grundige undersøkelser er 
gjennomført, er tolkningen av ma-
terialet usikkert: De minste funnste-
dene kan være frittliggende gårder, 
men de kan også være sekundære 
bosetninger som bare ble brukt i de-
ler av året, i forbindelse med som-
merbeite eller vår- og høstonn. Jo 
flere små funnsteder som tolkes som 
sekundære bosetninger, desto høyere 
blir naturlig nok urbaniseringsgra-
den, og desto lavere blir det totale 
folketallet. 

Hansen baserer sine beregninger 
på en høy urbaniseringsgrad, han an-
slår landbefolkningen til en tredjedel 
av totalen i små poliser, halvparten i 
mellomstore poliser (200-500 km2) 
og en tredjedel i de største polisene. 
Totalt gir dette et innbyggertall for 
alle poliser på 6 789 750. I tillegg 
kommer Epeiros og Makedonia, der 
bare deler av befolkningen bodde i 
poliser og Hansens metode følgelig 
ikke kan brukes. For Epeiros gir me-
toden beskjedne 50 000; mens J.-N. 
Corvisier (1991, 2000) med støtte 
i arméstørrelser og beregninger av 
selvbergingsevne anslo folketallet 
for dette området til 425 000. For 
Makedonia anslo K.J. Beloch (1886) 
innbyggertallet til 300 000. I tillegg 
kommer også den befolkningen i fjel-
lene som ikke hørte til noen polis: 
Helt frem til vår tid har nomade-
samfunn som sarakatsaniene og de 
rumensktalende vlakhene operert i 
Hellas, på vandring mellom vinter- 
og sommerbeiter. Hansen antar imid-
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lertid at de har vært for få til å ha 
betydning for regnestykket.

Hvis alle disse høyst usikre an-
slagene er noe i nærheten av riktige, 
kommer det samlede tallet for alle 
grekere på 7,5 millioner. Dette er 
et minimumstall. Der kontroll mot 
skriftlige kilder er mulig, er tendensen 
at haglemetoden oftest gir et for lavt 
tall, det kan tyde på at befolknings-
tettheten i byene er satt for lavt, el-
ler at urbaniseringsgraden er satt for 
høyt. Mens mange antikkhistorikere 
anslår bybefolkningen til en tiende-
del av totalen,2 konkluderer Han-
sen med at nærmere halvparten av 
befolkningen bodde i byer. Kanskje 
er forholdstallet for høyt, men hvis 
hans beregninger av bybefolkningen 
er i nærheten av å være riktige, må 
urbaniseringsgraden ha vært langt 
høyere enn alminnelig antatt: Hvis 
3 millioner byboere utgjorde bare 
10 prosent av befolkningen, ender 
vi opp med et samlet folketall på 
ufattelige 30 millioner. Vi må altså 
trekke den motsatte konklusjonen, 
nemlig at disse 3 millioner utgjorde 
en stor del av den samlede befolknin-
gen, som Hansen som nevnt anslår til 
mellom 7,5 og 10 millioner. Av disse 
viser hans beregninger at 60 prosent 
bodde i det egentlige Hellas (definert 
som fastlandet med Epeiros og Ma-
kedonia, vestkysten av Lilleasia og 
øyene i Det joniske og Det egeiske 
hav) og 40 prosent i koloniene.

Hva så med selvbergingsevnen? Ved 
folketellingen i 1889 bestod konge-

riket Hellas av fastlandet fra og med 
Thessalia, i tillegg til De joniske 
øyer, Sporadene og Kykladene. Her 
bodde det i alt 2,2 millioner men-
nesker, og det var så mange som lan-
det kunne brødfø; på denne tiden 
ble kornimport nødvendig. Hansens 
befolkningsanslag for dette området 
pluss de egeiske øyene er på 3,0 til 3,5 
millioner. Han konkluderer derfor 
med at hvis landbruksproduksjonen 
var den samme i klassisk tid som i det 
19. århundre, må omtrent 1 million 
mennesker i dette området ha vært 
avhengige av importert korn. 

På dette punktet i fremstillingen (s. 
33, s. 80) kunne jeg ha ønsket meg 
flere detaljer. Hvilke konsekvenser 
får det for regnestykket å inkludere 
Kreta og andre store øyer (Rhodos, 
Khios, Samos, Lesbos) som ikke hør-
te til kongeriket i 1889? Var Kreta 
importør eller eksportør av korn i 
det 19. århundre? Hvor stor del av 
fastlandets areal ble disponert til eks-
portrettet jordbruk (korinter var en 
viktig eksportvare) i den samme pe-
rioden? Og hva vet vi om omfanget 
av eksportrettet jordbruk i klassisk 
tid? Og som allerede nevnt: Land-
brukets avkastning i klassisk tid var 
ikke nødvendigvis den samme som på 
1800-tallet. På dette punktet er det 
naturlig å etterlyse mere forskning.

Slike innvendinger kan likevel nep-
pe rokke ved bokens konklusjon, og 
hvis Hansen har rett, får det vidtrek-
kende følger: Moses Finleys bilde av 
et samfunn preget av selvbergings-

2)  F. eks. Peregrine Horden og Nicholas Purcell, The Corrupting Sea (Oxford 2000).
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jordbruk og med lite fjernhandel må 
forkastes. Istedet ser vi et samfunn 
der jordbruk nok er den domine-
rende næringsveien, men der fjern-
handel spiller en viktig rolle, og hvor 
fjernhandelen med koloniene (som 
eksporterte korn) bidrar til å spre 
nye ideer og til å bevare felles språk 
og kultur. Vi ser også et samfunn der 
størstedelen av befolkningen er be-
skjeftiget med jordbruk, men likevel 
bor konsentrert i større bosetninger 
– et mønster vi gjenfinner på Sicilia og 
Sardinia frem til vår egen tid. 

Med denne boken legger Mogens 
Herman Hansen et solid grunnlag 
for studiet av antikkens økonomi. 
Et spørsmål som naturlig melder seg 

i forlengelsen av hans beregninger, er 
omfanget av den handelen som for-
synte Hellas med korn. Hvor mange 
skipslaster trengtes, og hvor mange 
mann måtte til for å transportere kor-
net fra Sicilia, fra Svartehavet og fra 
Kyrene og Egypt i løpet av seilingsse-
songen? Hans beregninger av urbani-
seringsgraden har også vidtrekkende 
følger for forståelsen av polis-statens 
utvikling: Hvis Hansen har rett, var 
ikke byen et sted for administrasjon 
og forbruk i en forøvrig rural verden, 
men det befolkningsmessige tyngde-
punktet i et samfunn av det Max We-
ber kalte Ackerbürger, jorddyrkende 
byborgere.

Gjert Vestrheim
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Res coquinaria
gunn haaLand

I antikken vokste asparges vilt, men romerne visste også å kultivere den. Den 
ble spist og var en delikatesse, men ifølge Hippokrates ble den også brukt som 
legemiddel. Han forteller at en te brygget på tørket asparges var vanndrivende 
og godt for urinveislidelser.

Men tilbake til asparges som mat 
– det fortelles at den beste as-

pargesen ble dyrket i området rundt 
dagens Ravenna, der jordsmonnet 
var spesielt gunstig for planten. De 
ble spesielt store (Plinius, men også 
Martial nevner asparges fra Raven-
na). Cato forteller om dyrking av 
asparges, det gjør også Plinius, som 
samtidig nevner at det finnes en vill 
type som er kraftigere i smak, og som 
det finnes mengder av på markene i 
Germania superior.  Hvordan man 
dyrker asparges, har ikke forandret 
seg mye fra Cato til ut på 1800-tal-
let.

Det fins ingen beskrivelse av til-
dekking av asparges mens den gror, 
så man regner med at de bare kjente 

den grønne, ikke den hvite asparge-
sen (men det er noen som mener at 
de hadde begge typer).

Men hvordan spiste de aspargesen 
sin? Apicius har en oppskrift på en 
puré som skal brukes til småfugl. 
Jeg synes det er litt leit å mose god 
asparges, og føler meg nokså sikker 
på at de må ha spist lettkokt asparges 
med en eller annen saus til, selv om 
det ikke står noe om det hos Api-
cius. Kanskje det var for enkelt og 
selvfølgelig for ham? Cato sier heller 
ingenting om hvordan tilberede den. 
Men Anthimus, en 500-talls lege fra 
Konstantinopel, som var knyttet til 
frankerkongen Theoderiks hoff og 
skrev en epistel til ham ‘Om matva-
rers beskaffenhet’, sier (54): “Aspa-
ragi vero satis boni sunt et domestici 
et agrestes” – både dyrkede og ville 
asparges er gode. De bør ikke kokes 
altfor mye, sier han, for da mister 
de både kraft og smak. Og de spises 
med olje og salt. Så enkelt kan det 
gjøres! Så da blir oppskriften slik 
denne gangen:
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Skjær bort de trænede delene av 
aspargesene, kok dem i lettsaltet 
vann – ikke for lenge!

La renne av. Ha olje i en steke-
panne, og rist aspargesene lett før 
de serveres.

Det som er spesielt morsomt (sær-
lig på bakgrunn av det Plinius sier 
om den ville aspargesen i Germania 

superior), er at det er funnet bronse-
knivskaft formet som aspargestop-
per flere steder i Tyskland (f.eks. ved 
Trier og Karlsruhe). De er nok brukt 
som serveringskniver, ikke som per-
sonlig bestikk-kniv. Bildet, som er 
hentet fra Antike Welt nr. 3 2007, 
viser et slikt skaft ved siden av en 
virkelig aspargestopp.

På dette veggmaleriet fra Pompeii ser vi en bunt asparges, akkurat som vi ser  
dem i grønthandelen i dag.
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