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Fig 46. De romerske bysamfund havde lokalt selvstyre. I Pompeji mødtes de folkevalgte i lokaler ved den
sydlige ende af byens forum.

Kapitel 9
Det romerske samfund

Den antikke bystat
I tiden omkring Kristi fødsel bestod den civili-
serede verden af en række bystater under ledelse
af en stærk centralmagt i Rom.

Bystaten, på græsk ðüëéò, opstod i Jonien
omkring 800 f.Kr., men den havde i de følgende
århundreder bredt sig til alle egne af Middelha-
vet. Til Italien var den kommet i kølvandet på
den græske kolonisation, der begyndte i 754 f.Kr.
med anlæggelse af kolonien Cumae vest for det
senere Neapolis.

Bystaten bestod typisk af en by med omgi-
vende landområder. I frugtbare områder kunne
bystaterne ligge tæt ved siden af hinanden. Det
gælder således i områderne omkring vulkanerne
Ætna og Vesuv.

På landet dyrkedes de varer, som var nød-
vendige for at opretholde livet, medens man i
byen fremstillede alle øvrige varer. Med tiden
blev de forskellige håndværk i byen så speciali-
serede, at der blev grundlag for en udbredt han-
del både inden for den enkelte bystat og mellem
bystaterne indbyrdes. Oprindeligt byttede man
varerne, men siden midten af det 7. årh. f.Kr. var
det blevet almindeligt at anvende penge. Således
havde man i det klassiske Athen oboler, drakmer
og miner. Drakmen var en sølvmønt, der svarede
til en beskeden dagløn.

Romerne lærte de græske mønter at kende
gennem kontakten med kolonierne i Syditalien.
Kort før 300 f.Kr. begyndte de selv at slå mønter,
og på kejser Neros tid (54-68 e.Kr.) var sestert-
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Fig. 47. Forretning i Herculaneum med bevare-
de træhylder til amforer med olivenolie og vin. 

Fig. 48. Husene i Pompeji havde indlagt vand.
Desuden var der på gadehjørnerne offentlige
brønde med frisk vand. Vandet kom fra højtlig-
gende områder på Vesuvs skråninger og førtes
ind i byen gennem vandledninger. 

sen (sestertius) blevet den mønt, man sædvanlig-
vis gik ud fra, når man omtalte en vares pris. På
den tid gik der fire sestertier på en denar (de-
narius), der i lighed med den gamle attiske drak-
me svarede til en beskeden dagløn. En sesterts
blev delt i 4 as (as), der således udgjorde 1/16 af
en dagløn.

Denaren var en sølvmønt, medens sesterts
og as blev fremstillet af bronze. Hertil kommer
en mønt ved navn aureus, der var af guld.

Decentralisme og centralisme
Oprindeligt var hver bystat autonom, dvs. befolk-
ningen valgte selv sine ledere og vedtog sine eg-
ne love. I perioden fra 600 til 350 f.Kr. udgjorde
de mange selvstændige bystater i Middelhavsom-
rådet en frugtbar basis for kunst og videnskab,

men i længden kunne bystaterne ikke modstå
presset fra nye og dynamiske stormagter som
først Makedonien og siden Rom. Med kejser Au-
gustus var det slut med enhver form for selvstæn-
dig bystat. Fra Belgien i nord til Ægypten i syd,
fra Spanien i vest til Syrien i øst var de alle
underlagt kejseren og den kejserlige administra-
tion i Rom.

Det betød imidlertid ikke, at Rom blandede sig i
alt. Den enkelte bystat i Romerriget  valgte fort-
sat sine egne byrådsmedlemmer, og bystyrerne
havde vide beføjelser inden for byens rammer.
Det var kun i tilfælde af, at byens egne myndig-
heder ikke var opgaven voksen, at centralmagten
i Rom greb ind. Det skete f.eks. i år 59 e.Kr., da
befolkningen i Pompeji under en gladiatorkamp
kom i blodig kamp med tilrejsende tilskuere fra
nabobyen Nuceria. Det fik kejseren til at forbyde
gladiatorlege i Pompeji de næste ti år, men det er
også det eneste tilfælde af indblanding i det loka-
le selvstyre, vi kender til i Pompeji.

Kejseren og hans embedsmænd havde helt
andre opgaver at varetage. Først og fremmest
skulle de sikre rigets grænser langs Rhinen og
Donau samt i områderne øst og nord for Syrien,
hvor grænsen blev truet af de farlige parthere. Et
vigtigt led i administrationen af det vidtstrakte
imperium var oprettelsen af gode  kommunika-
tionsveje, herunder et tæt net af brolagte lande-
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Fig. 49. Pistrinum (bageri) i Pompeji. Brød, bagt
af hvede, var en væsentlig del af kosten i den
romerske verden. Hveden blev bl. a. importeret
fra Nordafrika. I forgrunden ses en kværn, som
blev trukket af slaver eller muldyr. I baggrunden
ses ovnen, der fungerede som en pizzaovn.

Fig. 50 Fresco med kirsebær i Menanders Hus i
Pompeji. Kirsebærret, som var bragt til Italien
fra Lilleasien af den romerske feltherre og leve-
mand Lucullus (118 – 56 f. Kr.), var ligesom
figner, pærer og granatæbler en populær frugt.

veje, der muliggjorde hurtig flytning af hærens
legioner.

De mange områder, der siden slutningen af
det 3. årh. f. Kr. var føjet til Rom som provinser,
blev administreret af udsendte statholdere, der
sørgede for ro og orden, men som derudover ikke
blandede sig i den enkelte bystats anliggender.
På det lokale plan var der også i provinserne
selvstyre.

Set på den afstand, historien giver, fungere-
de denne balance mellem centralisme og decen-
tralisme godt. Generel velstand, militær overle-
genhed og en veluddannet stand af gode embeds-
mænd i administrationen gjorde det romerske
imperium så stabilt, at selv utilregnelige kejsere
ikke kunne true stabiliteten for alvor. Riget be-
gyndte først at vakle, da vilde og sultne fol-
kestammer fra Centraleuropa angreb dets nord-
grænser i slutningen af det 2. årh. e. Kr.

Det romerske slaveri
En slave var principielt en handelsvare, et manci-
pium, uden rettigheder, der kunne sælges og kø-
bes efter forgodtbefindende. Nogle slaver har
haft det forfærdeligt, medens andre kunne opnå
frihed og siden blive nære venner af deres tidli-
gere ejere.

Som resultat af de mange krige i det 2. årh.
f.Kr. steg antallet af slaver i Italien, for slaver var
ofte krigsfanger. De mange slaver medførte en
fundamental omlægning af landbrugsstrukturen i
store dele af Italien. Tidligere fandtes en selv-
stændig bondestand, men nu blev gårdene opkøbt
af rigmænd, der lod jordene dyrke af slaver un-
der en forpagter, der også var slave. De tidligere
bønder søgte til Rom, hvor de udgjorde et fattigt
proletariat, medens markerne dyrkedes af slaver
under ofte kummerlige forhold. Der var dog en
gruppe slaver, som havde det værre, og det var
slaverne i sølvminerne. Deres eneste trøst var, at
pinslerne næppe varede året ud!

Modsat slaverne på de store godser og i
sølvminerne havde husslaverne ofte menneskeli-
ge vilkår. De blev betragtet som en del af familia,
og båndet mellem slave og familia rakte ud over
døden. Også slavernes aske fik plads i familie-
gravstedet.

Mange husherrer gav deres slaver mulighed
for at spare lidt sammen, og ikke sjældent blev
en god og trofast slave frigivet efter nogle års
tjeneste. Selv kunne den frigivne slave ikke opnå
den attraktive romerske borgerret, men det kunne
hans sønner. Frigivne slaver kunne derimod opnå
høje poster i centraladministrationen, og ikke
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sjældent var frigivne slaver i stand til at samle
sig betydelige formuer.

Hvor kom de fra?
Med Augustus indtrådte en periode på 200 års
fred, Pax Romana. Freden betød, at man måtte
skaffe nye slaver på andre måder end gennem
krig. En del slaver blev indfanget i Lilleasien,
hvor der var mange og veluddannede mennesker
at tage af, og de var i høj kurs. En slavinde som
Sophia kan nemt have trådt sine børnesandaler i
en græsktalende by et sted i Lilleasien.

Slaver fra det frie nord var derimod yderst
sjældne ikke alene på grund af den lange afstand,
men også på grund af nordboernes medfødte fri-
hedstrang. Således beretter den græske forfatter
Plutarch (ca. 50-120 e.Kr.), at i slaget ved Ver-
cellae år 101 f.Kr. valgte nordboernes kvinder
døden frem for et liv i trældom under romersk
åg.

Helt utænkeligt er det dog ikke at forestille
sig en nordisk pige som slavinde hos en romersk 
familie. Driftige romerske købmænd søgte jævn-
ligt til rigets yderste grænser for at købe fremme-
dartede varer til det romerske borgerskab. En
skidt holstener eller sønderjyde kan have røvet
en pige i Thy og solgt hende videre, så hun endte
i en venlig familia nede i Campanien. Med sin
ranke vækst,  med sine blå øjne og det lyse hår
må Hilda have vakt opmærksomhed på de kanter.

Divide et impera
Hvordan kan det være, at slaverne ikke sluttede
sig sammen og gjorde oprør mod de ofte umen-
neskelige vilkår, vil nogen måske spørge.

Det gjorde de faktisk også flere gange. Det
mest berømte oprør fandt sted i år 73 f.Kr. og
blev anført af en intelligent gladiatorslave ved
navn Spartacus. Oprøret, der samlede et sted
mellem 70.000 og 120.000 slaver, blev dog knust
i løbet af et par år, og de overlevende blev kors-
fæstet levende langs Italiens landeveje til skræk
og advarsel for andre slaver.

Vigtigere end en sådan enkeltstående gru-
som advarsel var imidlertid romernes betydelige
evner til at styre gennem en divide et impera (del
og hersk) politik. Man købte selvfølgelig ikke
slaver fra samme egn, men slaver med forskellig
baggrund for at undgå, at slaverne i det daglige
havde mere tilfælles med hinanden end med
ejeren. Hertil kommer, at udsigten til frigivelse
selvfølgelig har motiveret mange fornuftige sla-
ver til at yde en uforbeholden indsats.

Samme divide et impera politik blev prakti-
seret i rigets randområder, hvor romerne snart
favoriserede en nabostat, snart en anden med det
resultat, at randstaterne hver for sig fik tættere
bånd til den romerske centralmagt end til hinan-
den.

Dén politik nåede helt op til Norden, hvor
man har fundet kostbare romerske gaver af guld
og sølv i Østdanmarks høvdingegrave. Der er
ikke tale om almindelige handelsvarer, men om
fornemme gaver fra romerske generaler, der har
villet knytte disse graves ejere til sig i et forsøg
på at dæmme op for fremtrængende folk fra
Sverige og Norge. Også vore forfædre har såle-
des været mål for romernes effektive divide et
impera politik.

Forum Pompeianum

Mane erat, et gallus iam ter cantaverat, cum Claudia ancillas advocavit. "Iubeo,"
inquit, "vos hodie cerasos maturas carpere, Pompeios ferre, in foro vendere et pro
pecunia accepta panes novos emere. Si haec omnia celeriter feceritis, ante noctem
domum redire poteritis."

5 Ancillae iussu dominae fructus maturos carpserunt et calathos duos cerasis
dulcibus impleverunt. Posuerunt calathos fructibus plenos in capitibus, pedibus
ad forum Pompeianum iter facere inceperunt. Calathos portantes quattuor milia
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passuum ambulaverant, cum Hilda aestu fessa Sophiae dixit: "Arbutum video,
quae umbram optimam offert. Hic paulum nos recreabimus." Ancillae susurro

10 apium gaudebant, dum procul servos vites putantes vident. Servus unus aliis altior
et pulchrior eminebat. Hilda, quae comam eius rutilam esse viderat, sorores et
fratres somniabat. Sophia tamen somnium celeriter  intermisit: "Noli plus somni-
are; ancillae sumus et dominae obedire debemus, quae nos Pompeios celerrime
petere iussit."

15 Postquam alia quattuor milia passuum ambulaverunt, ad portam Nucerinam
pervenerunt. Prope portam feminam manibus porrectis mendicantem viderunt.
Tacitae forum intraverunt. Forum iam hominibus vendentibus et ementibus ple-
num erat. In angulo fori scalam invenerunt, in cuius gradu primo calathos posu-
erunt. Vocibus magnis et sonoris clamabant: "Cerasos maturas et dulces vendi-

20 mus. Maturiores, dulciores et meliores toto in mundo non sunt." Iuvenis ante an-
cillas constitit et interrogavit: "Quanti stant cerasi?" "Libram assibus duobus ven-
dimus," Hilda respondit. Iuvenis signum obscenum manu dextra faciens, "Cerasi,"
inquit, "sine dubio dulces sunt, sed te, cuius coma rutila est, dulciorem fructu
dulcissimo puto. Te emere et edere volo. Dic mihi: quanti stas?" Cui Hilda re-

25 spondit: "Scire debes, iuvenis procax, me venditioni non esse expositam. Cerasos
aut eme aut discede!" Iuvenis, qui fructum desideratum obtinere non potuerat,
libram cerasorum emit et discessit. Post horam ancillae cerasos omnes vendi-
derant. 

Ancillae pistrinum prope forum esse sciebant. Calathos vacuos in manibus
30 portantes ad pistrinum venerunt, ubi pistorem in ianua stantem viderunt. Adventu

ancillarum pistor risit, et in ipso risu dentes carbone nigriores apparuerunt.
"Quid," inquit," tam pulchrae virgines petitis?" "Calathos duos panium emere
volumus," responderunt. "Si me basiaveritis, panes uno sestertio emere potestis."
Cui ancillae ridentes dixerunt: "Basia aliis praebe, quia panes nobis sufficiunt."

35 Ancillae, quae pistori pretium solverant, calathos panibus plenos in capitibus
portantes forum iterum petiverunt.

Dagens grammatik:
Substantiver efter 4. deklination § 23.
Adjektiver i komparativ og superlativ § 32-35.
Adverbier i komparativ og superlativ § 37-38.
Interrogative pronominer § 46.
Verberne possum § 108, volo og nolo § 111.
Præsens partipium aktiv = ppA af verberne § 30.
Andet sammenligningsled i ablativ § 162.
Overgangsrelativ (relativt pronomen i stedet for demonstrativt pronomen) § 288.

Gloser til kapitel 9:
Pompeianus, adj, pompejansk

gallus, m 2, hane

ter, adv, tre gange
canto, 1, synger, galer
cerasus, f 2, êÝñáóïò, kirsebær
maturus, adj, moden
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carpo carpsi carptum carpere, 3, plukker
fero tuli latum ferre, 3, bærer, bringer
ven-do -didi -ditum -dere, 3, sælger
pro, præp m abl, for, i stedet for
pecunia, f 1, penge
ac-cipio -cepi -ceptum -cipere, 3, modtager; ppP:
ac-ceptus
panis -is, m 3, brød
emo emi emptum emere, 3, køber
celer -is -e, adj, hurtig
red-eo -ii -itum -ire, 4, vender tilbage
possum potui  - -  posse, kan; se § 108

iussus, m 4, befaling (forekommer kun i abl sg)
fructus, m 4, frugt
calathus, m 2, êÜëáèïò, flettet kurv, kurv
dulcis -e, adj, sød
im-pleo -plevi -pletum -plere, 2, fylder, opfylder
pono posui positum ponere, 3, anbringer
caput capitis, n 3, hoved
pes pedis, m 3, fod
iter itineris, n 3, vej, tur
quattuor, talord, 4
mille (n.pl. milia) talord, 1000
passus, m 4, skridt; som måleenhed svarer et
skridt til ca. 1,5 m
aestus, m 4, hede
fessus, adj, træt, udmattet
arbutus, f 2, jordbærtræ
optimam, se § 35
of-fero ob-tuli ob-latum of-ferre, 3, frembærer,
tilbyder, overgiver
paulum, adv, en smule, lidt
re-creo, 1, fornyer, styrker
susurrus, m 2, summen
apis -is, f 3, bi
procul, adv, på afstand
vitis -is, f 3, vinstok
puto, 1, hér i opr. betydning: beskærer
alius alia aliud, indef pron, en anden
e-mineo, 2, rager op
coma, f 1, hår
rutilus, adj, rødblond, blond
somnio, 1, drømmer om
tamen, adv, dog, alligevel
somnium, n 2, drøm
inter-mitto -misi -missum -mittere, 3, afbryder

nolo nolui  - -  nolle, vil ikke; se § 111
plus, adv, komparativ af multum, se § 38
ob-edio, 4 (ob+audio), lytter til, adlyder (m dat)
debeo, 2, skylder, bør
celerrime, se § 38

Nucerinus, adj, hørende til Nuceria, vendende
mod Nuceria
manus, f 4, hånd
mendico, 1, tigger
homo hominis, m/f 3, menneske
scala, f 1, trappe
gradus, m 4, skridt, trin
meliores, se § 35
iuvenis -e, adj og subst, ung, ung mand, ung
kvinde
con-sisto -stiti -stitum -sistere, 3, standser
quantus, interr pron, hvor stor, hvor meget; qu-
anti er prisens genitiv, se § 144
sto steti statum stare, 1, står, står i, koster (med
prisens genitiv)
libra, f 1, et (romersk) pund
as assis, m 3, en as; en as er en lille romersk
møntenhed, som udgør 1/16 af en denar, der
svarer til en beskeden dagløn; assibus er prisens
ablativ, se § 172
obscenus, adj, uanstændig, fræk
dexter -ra -rum, adj, højre
dubium, n 2, tvivl
fructu dulcissimo, se § 162
edo edi esum edere, 3, spiser
volo volui  - -  velle, vil; se § 111
dic, kort imperativ af dico, 3, siger
scio, 4, ved
procax -acis, adj, fræk, skamløs
venditio -onis, f 3, salg
ex-pono -posui -positum -ponere, 3, stiller frem
dis-cedo -cessi -cessum -cedere, 3, går bort, for-
svinder
desidero, 1, længes efter, ønsker

pistrinum, n 2, bageri
vacuus, adj, tom
pistor -oris, m 3, bager
ianua, f 1, dør
ad-ventus, m 4, ankomst
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ipse ipsa ipsum, dem pron, selv; se § 45
risus, m 4, smil, grin
dens dentis, m 3, tand
carbo -onis, m 3, kul
niger -ra -rum, adj, sort; nigriores, se § 32
ap-pareo, 2, kommer til syne, viser mig
quis/qui quae quid/quod, interr pron, hvem, hvad
basio, 1, kysser
sestertius, m 2, en sesterts; en sesterts udgør 1/4

denar
unus, talord (gen: -ius, dat: -i), én, en enkelt
cui = ei, se § 288
basium, n 2, kys
praebeo, 2, tilbyder
suf-ficio -feci -fectum -ficere, 3, er tilstrækkelig
for (m dat)
pretium, n 2, betaling, penge
solvo solvi solutum solvere, 3, løser, betaler

Præsens og perfektum participium

Participierne fungerer som adjektiver, dvs. de lægger sig til et substantiv. Af samme grund bøjes de i
kasus, tal og køn.

Præsens participium aktiv = ppA dannes ved at føje -nt- til stammen og bøjes efter 3. deklination, se
§ 30. Præsens participium svarer til lang tillægsmåde på dansk, der dannes ved at tilføje -nd- til stammen.
Præsens participium af verberne amo 1 og rego 3 bøjes således:

m & f n m & f n
nom.sg. ama-n-s ama-n-s reg-e-n-s reg-e-n-s
akk. ama-nt-em ama-n-s reg-e-nt-em reg-e-n-s
gen. ama-nt-is ama-nt-is reg-e-nt-is reg-e-nt-is
dat. ama-nt-i ama-nt-i reg-e-nt-i reg-e-nt-i
abl. ama-nt-e/i ama-nt-e/i reg-e-nt-e/i reg-e-nt-e/i

nom.pl. ama-nt-es ama-nt-ia reg-e-nt-es reg-e-nt-ia
akk. ama-nt-es ama-nt-ia reg-e-nt-es reg-e-nt-ia
gen. ama-nt-ium ama-nt-ium reg-e-nt-ium reg-e-nt-ium
dat. ama-nt-ibus ama-nt-ibus reg-e-nt-ibus reg-e-nt-ibus
abl. ama-nt-ibus ama-nt-ibus reg-e-nt-ibus reg-e-nt-ibus

Oversættelse: elskende, styrende, f.eks. den elskende konge, den styrende kvinde.

Perfektum participium passiv = ppP dannes ved at føje -t- til stammen. Formen svarer delvis til kort
tillægsmåde på dansk, som ligeledes dannes ved at føje -t- til stammen. Perfektum participium bøjes efter
1/2. deklination, se § 29. Verberne amo 1 og rego 3 danner følgende former:
    

m f n m f n
nom.sg. ama-t-us ama-t-a ama-t-um rec-t-us rec-t-a rec-t-um
akk. ama-t-um ama-t-am ama-t-um rec-t-um rec-t-am rec-t-um
gen. ama-t-i ama-t-ae ama-t-i rec-t-i rec-t-ae rec-t-i
dat. ama-t-o ama-t-ae ama-t-o rec-t-o rec-t-ae rec-t-o
abl. ama-t-o ama-t-a ama-t-o rec-t-o rec-t-a rec-t-o

nom.pl ama-t-i ama-t-ae ama-t-a rec-t-i rec-t-ae rec-t-a
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akk. ama-t-os ama-t-as ama-t-a rec-t-os rec-t-as rec-t-a
gen. ama-t-orum ama-t-arum ama-t-orum rec-t-orum rec-t-arum rec-t-orum
dat. ama-t-is ama-t-is ama-t-is rec-t-is rec-t-is rec-t-is
abl. ama-t-is ama-t-is ama-t-is rec-t-is rec-t-is rec-t-is

Oversættelse: elsket, elskede, styret, styrede; f.eks. en elsket kvinde, den elskede kvinde, de styrede om-
råder.

Øvelse i anvendelsen af participier

Du bedes ved hjælp af den dansk-latinske gloseliste indsætte de rigtige former af participierne i følgende
eksempler. 

1. Faunus venit ____________ .
Faunen (skovguden) kommer dansende.

    
2. Faunum ____________  inter arbores  ____________  videmus.

Vi ser Faunen dansende mellem de høje træer.

3. Nymphas ____________  audimus.
Vi hører de syngende nymfer (skovgudinder).

4. In silva voces nympharum ____________  audimus.
I skoven hører vi de syngende nymfers stemmer.

    
5. Carmen (n) pulchrum ab nymphis ____________  est.

En smuk sang er/blev sunget af nymferne.

6. Via est _________  et ____________ , sed ___________  ________  est .
Vejen er stejl og vanskelig, men for de elskende er den let.

7. Diana ab nymphis ____________   ____________   est .
Diana (gudinde for naturen) er omgivet af dansende nymfer.
    

8. Diana sagittas  ______________  in pharetra ____________  habet.
Diana har forgiftede pile i sit gyldne pilekogger.

9. Diana Actaeonem venatorem  ___________  sagitta ____________ ferit.
Diana rammer den flygtende jæger Aktæon med en forgiftet pil.
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