
In angulo cum libello Kapitel 2, side 11

Fig. 8. Forum (torvet) i Pompeji med vulkanen Vesuv i baggrunden.

Kapitel 2

Campania Felix

Italiens geografi
Den italienske halvø består af flere landskaber,
der adskilles af floder og bjerge. Mod nord løber
bjergkæden Apenninerne fra vest mod øst for
derpå at dreje mod syd. Hvad der ligger nord for
Apenninerne, blev i oldtiden ikke betragtet som
en del af Italien, men som en del af Gallia Cisal-
pina (Gallien på denne side af Alperne i modsæt-
ning til Gallia Transalpina, der svarer til det nu-
værende Frankrig). Posletten var således en del
af Gallia Cisalpina.

Efter at være drejet mod syd deler Apenni-
nerne Italien på langs. Det var landskaberne på
den vestlige side af Apenninerne, der fik den
mest betydningsfulde bosættelse.

Nordligst ligger landskabet Etrurien, der af-
grænses mod nord af floden Arno (lat: Arnus) og
mod syd af Tiberen (lat: Tiberis). Etrurien havde
en blomstrende kultur, der nåede sit højdepunkt
omkring 500 f.Kr. I de efterfølgende århundreder

blev den etruskiske kultur opslugt af det ekspan-
derende Rom.

Rom selv ligger på nogle høje midt i landska-
bet Latium, der mod vest er et overvejende fladt
og sumpet område. Den centrale placering mel-
lem to kulturfolk, etruskerne i nord og grækerne
i Syditalien, var af afgørende betydning for den
udvikling, der med tiden skulle gøre Rom til
metropol for et verdensrige.

Syd for Latium ligger landskabet Campanien,
der afgrænses af floderne Liris mod nord og Sele
mod syd. Ved Sele begynder landskabet Lucani-
en, som efterfølges af Bruttium, der udgør den
italienske støvles tåspids. Overfor Bruttium lig-
ger den store og frugtbare ø Sicilien. 

Vulkanerne Ætna og Vesuv
Sicilien og Italien har hver sin vulkan, Ætna og
Vesuv. Ætna ligger på Østsicilien og Vesuv i
Campanien. Sådanne vulkanske områder har til 
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Fig. 9. På ekskursion til Pompeji. 

Fig 10. Foran Villa dei Misteri, Pompeji.

alle tider tiltrukket mange mennesker, ikke på
grund af spændingen, men fordi de vulkanske
bestanddele gør jordbunden særdeles frugtbar.

En storstilet kolonisation
Syditalien, ikke mindst Østsicilien og Campani-
en, blev i perioden 750-550 f.Kr. målet for en
storstilet kolonisation af grækere, der udvandre-
de fra det tørre og stenede Grækenland, eller
Hellas, sådan som grækerne selv kaldte deres
hjemland.

Den første græske bosættelse i Campanien
var Cumae (Êýìç), der blev grundlagt i 754 f.Kr.
Derefter fulgte en række andre græske bosættel-
ser i Syditalien med Syrakus på Sicilien som den
absolut største. Syrakus nåede i sin storhedstid
op på et befolkningstal på omkring 200.000
indbyggere.

Gennem de græske kolonier nåede græsk kul-
tur frem til Italien. Syditalien og Sicilien kaldes
derfor også Magna Graecia.

Folkeslag i Campania Felix
Det frugtbare Campanien, Campania Felix, til-
trak ikke alene grækere, men også andre folke-
slag.

Det første folkeslag, vi har sikker viden om,
er oskerne, der stammede fra Apenninerne. De
må have bosat sig nede i Campanien omkring år
1.000 f.Kr.

Derpå fulgte den græske kolonisation af
kystområderne. Omkring 650 f.Kr. trængte
etruskerne ned i det nordlige Campanien, hvor de
grundlagde den store og betydningsfulde by Ca-
pua.

Tilstedeværelsen af så forskellige folkeslag i
samme område medførte konflikter. En afgøren-
de konfrontation fandt sted i 474 f.Kr., da
etruskerne og grækerne mødtes i et vældigt
søslag ud for Cumae. Etruskerne tabte, og der-
med var deres tilbagegang begyndt.

Fra midten af det 5. årh. f.Kr. trængte nye
stammer, der kaldes samnitterne, ned fra bjerge-
ne. De overtog magten i området, der dog fortsat
prægedes af en frugtbar kulturel blanding.

Først omkring 300 f.Kr. ankom romerne til
Campanien med det resultat, at byerne måtte un-
derkaste sig Rom. I mange forhold fortsatte ud-
viklingen imidlertid ad hidtil kendte baner. Byer-
ne havde lokalt selvstyre, og underkastelsen hav-
de formelt karakter af samarbejdsaftaler mellem
forbundsfæller. Disse aftaler var dog til romernes
fordel. Dette forhold førte til den sidste og af-
gørende magtkamp, Forbundsfællekrigen, der
udkæmpedes i årene 91-87 f.Kr.

Resultatet af Forbundsfællekrigen blev opta-
gelse af alle byer i Italien i en italisk enhedsstat
med Rom som hovedstad. Samtidig fik indbyg-
gere i Italien ius Romanum, dvs. romerske
borgerrettigheder. Ius Romanum betød, at man
kunne indgå juridisk bindende aftaler, og at man
kunne få sine sager afgjort ved en romersk doms-
tol. Herved var vejen banet for det kommende
Imperium Romanum.
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Feminae peregrinae

Callista domina Syracusana est et Susannam ancillam habet. Susanna est ancilla
Iudaea. Hodie Campaniam peragrant.

Dum Claudia et ancillae circum mensam iacent, feminas peregrinas per fene-
stram apertam audiunt. Claudia portam villae aperit et feminas advocat. Claudia

5 feminas salutat et interrogat: "Nonne peregrinae estis?" Callista respondet:
"Peregrinae sumus. Callista sum, et Susanna est ancilla mea. Ex Sicilia venimus
et Campaniam peragramus, quia amicas Romae habemus."

Claudia: "Via longa et hora calida est. Intrate et relaxate in umbra villae."
Feminae peregrinae in umbram villae laetae intrant.

10 Dum feminae in umbra villae sedent, Claudia Sophiam et Hildam iubet: "Aqu-
am frigidam et escam bonam peregrinis date."

Ancillae feminis peregrinis aquam et escam dant. Post cenam Claudia feminas
interrogat: "Romam-ne saepe visitatis?" Callista respondet: "Non saepe, sed inter-
dum Romam visitamus."

15 Ancillae orant: "Narrate de vita Romana, dum lanam  praeparamus." Callista
sic narrat: "Dominae Romanae horam octavam aut nonam ad cenam destinatam
habent. Feminae Romanae stolas pretiosas super tunicas portant et semper cenas
magnificas habent."

Hilda interrogat: "Num vita ancillarum Romae bona est?"
20 Susanna respondet: "Non, dominae Romanae numquam laborant, sed saepe et

sine causa ancillas verberant. Dum dominae cenant, ancillae ieiunae et tacitae ad
mensas ministrant."

Claudia exclamat: "Vita urbana mala est, et dominae Romanae bestiae sunt."
Sophia et Hilda tacitae cogitant: "Vita nostra rustica, sed sana et humana est."

Dagens grammatik:
Possessive pronominer § 44; i femininum bøjes de efter §§ 13 og 29.
Verber efter 1. konjugation i præsens indikativ og præsens imperativ § 61.
Verber efter 2. og 4. konjugation i præsens imperativ §§ 66 & 81.

Gloser til kapitel 2:
Callista, f 1, Êáëëßóôç, græsk kvindenavn, der
betyder den Skønneste
Syracusanus, adj, syrakusansk, fra Syrakus (by
på Sicilien)
Susanna, f 1, hebræisk kvindenavn, der betyder
lilje
Iudaeus, adj og subst, zÉïõäáÃïò jødisk, jøde
hodie, adv, idag
per-agro, 1, rejser igennem

dum, konj, medens

per, præp m akk, gennem
fenestra, f 1, vindue
apertus, ppP (af *aperio, 4, åbner), åben
audio, 4, hører
porta, f 1, port, dør
aperio, 4, åbner
ad-voco, 1, hidkalder
saluto, 1, hilser
inter-rogo, 1, spørger
nonne, adv, mon ikke
re-spondeo, 2, svarer
meus, poss pron, min; se §§ 44 & 29
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Fig. 11. Apollontemplet i Pompeji. På toppen af den lille mar-
morsøjle til venstre i forgrunden ses et solur.

ex eller e, præp m abl, fra
quia, konj, fordi
amica, f 1, veninde, bekendt
Roma, f 1, Rom; Romae, lokativisk genitiv, se §
149

intro, 1, indtræder
re-laxo, 1, hviler mig
umbra, f 1, skygge
laetus, adj, glad

iubeo, 2, befaler, opfordrer
esca, f 1, mad
do, 1, giver

-ne, spørgende adverbium, mon;
-ne sættes efter sætningens første ord for at mar-
kere spørgsmål
visito, 1, besøger
non, adv, nej
sed, konj, men
interdum, adv, undertiden, af og til

oro, 1, beder
narro, 1, fortæller
de, præp m abl, om
vita, f 1, liv
Romanus, adj, romersk
prae-paro, 1, forbereder, klargør

sic, adv, således
octavus, adj, ottende
nonus, adj, niende
stola, f 1, en løs overklædning, en stola
super, præp m akk, over
porto, 1, bærer
semper, adv, altid
magni-ficus, adj, storslået, overdådig

num, adv, mon

numquam, adv, aldrig
laboro, 1, arbejder
sine, præp m abl, uden
causa, f 1, grund
verbero, 1, pisker
ceno, 1, spiser
ieiunus, adj, sulten
tacitus, adj, tavs
ministro, 1, tjener, serverer

ex-clamo, 1, udbryder
urbanus, adj, bymæssig, by-
malus, adj, ond, dårlig
bestia, f 1, vilddyr, dyr
cogito, 1, tænker
noster -ra -rum, poss pron, vor; se §§ 44 & 29
sanus, adj, sund
humanus, adj, menneskelig
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