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PRESH;NTATION AV UTSTÄLLNINGH;N 

I fó'trolighetens och νänskαpens tecken bar vi den story glädjen att, fir den 
svenska publiken, visa denna utställning sir handlar im  livet i det antika  
Pimjx/i. Trots skillnader i sprdk och kultur jinns det alltid en stir och 
ögonblicklig firstdelse när människor samlas och firenas runt ett dukat bord.  

Underytan finns djupgdende skillnader mellan  antikem  dαgar fir tusentals 
dr sedan och vdr tid. Deana direkta firstdelse kan hjä pa iss att firnimma  
den 1dfnga νag sir människan har färdats fir att bli den hon är idag. 

De firemdl sir presenteras i utställningen hargrävts frαm frdn Vesuvius 
vulkaniska lager. Frdn den omedelbara ödeläggelsen av ett verksamt samhälle 
har en stir rikedom aν fornlämningar räddats, vilka bitvis är unika i sitt  
slag. Pd samma satt  sir man rdste liνnära sig fir att leva, är livet lika  
mycket fast firbundet med döden. Denny tanke ger iss ännu större anledning  
att,  fr  nya generationer, visa att vdr härkomst är firenad med bdde  

förhist~risk tid och framtid. 
Med ett tack till de sir i Sverige och i Italien har bidragit till 

firνerkligandet av denna utställning, önsk αr vi alla besökare en stand av 
glädje och  hopp  as att ni kommer att til/bringa ndgra angenäma och lärorika 
timmaϊ  med vad sir är kvarfra°"  de antika Pomp janerna. 

PIErxo Gιονλννl Guzzo  
Soprintendente Archeologo di Napoli e Pompei  



Det är med stirglädje och stolthet  sir vi Bergendahls, medverkar i denna  
unika utställning αν 2 000 árgamla skatter fra°rί  Pomp ji.  

Sim ett företag med rötter i Hässleholm sedan 1922 kä"ner vi oss  
privilegierade att antika förema°l visas, för första gιzngen för vi/ride", just i v'r 
stad. 

Det var sv'rt att tri att det var sa"t när vi fick beskedet och när 
"eld jälarna" bakom utställningen tog den första kontakten im vár  

medverkan, sá,  vi tvekade inte en sekund. 

Bergendahls hargenom decennier förkn ppat sin företagskultur med intresse 
fόr konst, oavsett art eller härkomst. H;tt arvfrn tidigaregenerationer sir  har  
odlats kontinuerligt och  sir  har ga°tt över till "ya generationer, till  
medarbetarnas glädje och trivsel. 

Samtidigt präglas vιzra värderingar av starkt socialt engagemang äve"  

utanför företagets v4ggar. Denna vdr ambition vili vi "u uttrycka genom va°r  

medverkan och support till den unika Pomp ji-utställningen. 

Det jinns ocksá en anna" koppling till utställningen sir är ganska 
naturlig. 

Vi är huvudsakligen ett matföretag  ich utställningen tema ärjust  mat! Vi  
rep resentera r den moderna matkulturen men vi hr övertygade  im  att antikens  
matlagningskonst har influerat vára matvanorpd mánga olika sätt.  ‚„te  fig  
med det, det fines dessutom m~znga likheter mellan dátidens och nutidens satt  
att „juta αν mat.  

Ι vár lilla stad kommer frán september till december 2008 att besk~τdas  
"a0got unikt, ett beundransvärt initiativ som ingen  bar ra°d att  rissa. 

Va°r förhoppning är att Bergendahls medverkan mójliggör en resa tillbaka 
i tide" sir ger en oförglömlig upplevelse.  

SΡIROS MYLONiPi ULOS  

VD & koncernchef, Bergendahl & Son ΑΒ 



Det är en stir ära för Il'ssleholms kommun alt arrangera världspremiären  

av utställningen `Pompeis Panem Gustas — Pomp ji till bords ". Vi kan med  

glädje ach stolthet konstatera att vdrt jina samarbete med olika Orter ich  
regioner i Italien medfört att vi i Hässleholm kan visa upp en världsunik  
utställnrng. Lin del aν föremdlen är nyligen utgrävda ich bar aldrig tidigare  

visats fc'r publik. Ilässleholmsborna ich öνríga i vdr region fdr nu mójlighet  
att vandra tillbaka i historien ich fö ja vad  im  hände i  Pompeii i bö jan av  
det först2 seklet efter Kristus. Det blir en oförglömlig upplevelse somger oss a11a  

mójligh εt att resa tillbaka i  tiden. Satsningen pd utställningenär i likhet med  

vdrt dryen dterkommande 	H uropaforum-Hässleholm, ett led i vdrt arbete aft  
ytterligare stärka Hässleholms roll sir ledande mötesplats i södra Sverige.  

BO  ANDERS ΤΗΟR ΒΕRG  

Kommunstyrelsens ordförande  



Dramatiken kring staden Pomp jis ödeläggel.re har färιgslat miinniskor mer  
och mer efterhand  sir utgrävningar bar fortskridit. Katastrofen bar gett  

gonblicksbilder αν ett samhJ//es vardag fir  2000 ár sedan och bar  

gränsöverskridande fängslat vιzr samtid. De fortlöpande utgräúningarna tillför  

ständigt nya kunskaper  sir gör samhällsbilden äη mer förstáelig. `Pomp ji  
till bords" är ett fantastiskt tillfälle α« ta  del av oçh /evasig in i ett samhälle  
sir är  sa°  olikt men ända° scz likt. Det är en omätlig ν'/vi/ja som visats 055 n'r  
man förbeh~τllslost ger oss i Hässleholm m ι7lighet att anordna denna unika  

utställning.  

LARS OLSSON  

Kommunalrád  

Det är en  sto r fórmιzn fόr Hässleholms kommun att sir fórsta stad fcz visa  
den världsunika utställningen `Pomp ji till bords". A#fa° visa den historia  
som fanns i Pomp ji fόr mer än 2000 ár sedan med ya och aldrig visade  

föremι~l är särkilt intressant. Αtt f~z komplettera denna historia  red máltidens  
betydelse i Pomp ji ÿfter báde utställningen och Hässleholm. Det Jr särskilt  
roligt och intressant eftersom Hässleholm- omr~zdet och Skáne ockscz  bar anor  

med bland annat Hovdala--om .rádet  ich vuikaniska rester i Häglinge—  
omrádet. Ι Sleáne perspektivet  bar vi de stora utgrävńingarna i Uppιzkra  
utanfór Lund. Detta tillsammans knyter ihop Pomp ji och Hässleholm  hie  
historiskt och infór frάmtiden.  

TöMZiA.( NiLSSiN  

Kommunalrιzd  



Utftällningen `Ροmρ ji till bords" innebär en unik mójlighet für  

Hässlεholms kommun att ρrofilera sig  sir en ledande kulturstad i Skáne.  
Genom att  arrangera  en utställning frεzn Italien stärker kommunen ocks4  

Hässleholms ställning  sir en naturlig mötesρlats för euroρafrιzgor. Jag  är 
övertygad  im att utställningen kommer att vara till stir glädje för  
hässleΉolmsbor och övriga besökare.  

JoHAiv 	Η;χτχssοΝ  
Kommunchef  

Dez är fantastiskt att Hässleholm sir första stad f'ztt den unika  
m ijligheten att samarbeta med La Soρrintendena Archeologica di Pirpez  
kring utställningen Pirpeis Panem Gustas — Pimpeji till bords. Min  

förhoρρning  ich ambition är átt utställningen efter att ha vistats i kulturhuset  
kommer attgá vidare ich att Hässleholrnρá sί1 sätt kommer att förkn ρρas  
red utitällningen utomlands For Hässleholm Kulturhus innebär utställningen  

en  ni nriktning• aldrig tidigare har kulturhuset visat en internationell  
arkeologisk utställning, ich just i detta, fórmιzgan att stalla  or, attPinna nya  

vägar, att öρρηα sig för världen, är enligt min uppfattning ett framgdngsrece~t  
sir til'sammάns med modern IT-telenik  ich  goda kommunikationer kommer  

att bid. α till att förverkliga malet  or Hässleholm sir en αν Ska°nes ledande  
kulturkommuner. Fir  Hassleholrarna är Porpezs Panem Gustas —  Pomp  

till bords en unik mójlighet att ριz herraplan ta del αν ett världsunikt  
kulturarv, men lika fantastiskt är mójligheten att fá ta emit tusentals . 

kulturTurïster, att fá visa att i. Hässleholm är kultur en viktig drivkraft ich  
attgäsε'frihet är ett vihtigt lèulturellt begreρρ.  

ΤΟRΒJöxiv NiLSSOi  

Kulturchef  



Föremal sir bevarats genom drtusenden bar berättelser av oerhörd kraft.  
lb/and kan historien i sig upplevas av avlägsen och främmande att den är sv~0r 
att to till sig. Pomp  eis  Panem Gustas — Pomp ji till bords balanserar dock  
det νerkligt storslagna med det rärliggande. Samtidigt sir utställningen  är 
av internationell klass och en del av ettfantastiskt världshaνger den en inblick  
i det dagliga livet i en av de b'st bevarade städerna frazn antiken, vi far en  
kulturhistorisk upplevelse av romersk vardag. Soprintenden . a Archeologica di  
Napoli e Pompei har visat Hässleholm ett stort förtroende  gen im  att la°ta  
Pomp  eis  Panem Gustas — Pomp ji till birds har världspremiär i Hässleholm  
Kulturhus. Hässleholms kommun har a0 sin sida visat prov pá nytänkande.  
Här fiηns en nyfikenhet och en öppenhet för annor/unda idéer — och att tänka  

nytt kan ibland vara att visa upp nagot saz urgammalt och extraordinärt sir  

en kulturskatt frán en annan del av H;uropa. Pimp  eis  — Panem Gustas —  

Pomp ji till birds stärker Hässleholm sir mötesplats för 	Nuropafrdgor, och  
jag ser fram emit att en stir och /a0ngväga publik ska faz lära &inna Pomp ji,  
kulturhuset och Hässleholm.  

HANNA  GARDE  Τ Τ ,  

Informationschef  

Texterna sir jag har haft förmalnen att översätta frán italienska till  
svenska, fofattade av professor Pietro Giovanni Gυ~ o, professor Antonio  
Varone och andra forskare och arkeologer, har berikat mitt liv och gett större  
insikt i kultur och filosofi sir jag bedrivit under en stir del av mitt liv sir  
gymnasielärare. Pomp ji ger en speciell kiinsloupplevelse i och med det att det  
bar nagot mer att saga vid sidan av den hemlighet sir plötsligt djupfrystes i  
det tragiska ögonblicket dá en stads och en befolknings liv avbröts für  alltid. 
Utställningen `Pomp ji till bords" kommer att bli en oförglömlig upplevelse  
sir ger alla mójlighet att resa tillbaka i tiden.  

Η  T TSABETH ΡΑLΑΖΖΙ  

Oversättare  



Det är en stir glädje för mig aft ha bidragit till denna story kulturella  

manifestation sir kommer att äga rum den 13 septeńiber 2008 dd  
Ηässlebolms kommun skall att to emit utställningen Pimpeis Panem Gustas-  

Pomp ji till bordr. Persοnligen harjag bakom rig m' nga kulturella evenemang  
sir prσΊektledare för en  hei  del utställningar sir jag ÿckades genοmföra i  
Μalmö sir `ϊediscοvering in Pompei" ich `Z,eοnardοs briar". Detgladde  

mig mycket närjag tillkallades till I -Iässlehοlms kommun i juli monad 2007  
med en föη9dgan im jag kunde medverka i förverkligandet av en utställning 
med temat `Pomp ji". Jag kontaktade dd chefsarke οligen ProfessirAntonio  
Van ne sim vänligen anammade min fö η94gan ich har sedan dess arbetat för  

att skapa en belt ny utställning med livsmedel sir tema i antiken  Rom. 
Utställningen `Pomp ji till birds" barförverkligatsgenim den stira insatsen 

fron Professor Antonio Uarine ich hans medarbetare, naturligtvis med  
gidkänrande av chefen för Pomp jis Arkeologiska Institut, Professor Pietro  
Giovanni. Gu  i. Ι—Έ  sslebοlm kommer att f världspremiär men därefter  

kommer utställningen att fortsätta pá m'nga andra orter b'de i 	Huropa ich  
Testen cW världen. Jag boppas att de sir besöker utställningen delar min  
uppfattting att Pomp jis fascination inte bara kan förklaras med skönheten 
i dess ma°lningar, variationen i dess arkitektur, varirna i dess butiker eller de  
överraskande upptäckterna sir firtfarande görs under de pdgdende  

utgrävningarna. Förvissο är Pomp ji allt detta men icksá mycket  mer.  Pomp ji  
är en stad sir lever litt vardagliga liv i alla  dess ilika aspekter, of-centligt ich  
privat, politiskt,  religióst, arbete ich fritid. Fascinationen Jigger just i  
komplexiteten, i assiciatiinerna, i den fantastzska mojhzgheten att áterupprätta 
en dialog ich en kontakt mellan den moderna människan ich människan för 
nästan %vd tusen ár sedan. Det sir min fasta övertygelse att kulturen, oaysett  
var den films representerad, öppnar dörrar mellan ilika länder, folkslag ich  
grupper Jag tycker aven att jä/va exzstensen av det sir vi idag kallar kultur,  
utgör en av pelarna ich huvudingrediensen i ordet humanism. 

PIERO  PΑLΑΖΖΙ  
Projektledare  



INTRODUKTION TILL  
POMPEJI  

Pompeji, bild i fágelperspektí~.  



Flygbild över Vesuvius. 
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POIPEJI. DET FORGANGNA SOI LEVER UPP IGEN  
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"Pompeji ligger intíll Hoden Sarno och är hamn tí11  Nola, 
Nocera och Acerra bide när det gäller import och export av 
handels varor. Ovanf& dessa platser höjér sig berget Vesuvius". 

Med dessa ord milar Strabone,  sir  var grekísk geograf och 
levde under kejsar Augustus tidsperiod, Pompejis verklighet ;  
staden sir grnnclades  vici  floden  Samos mynníng i närheten av 
Vesuvius bergssluttning. Där hade staden kontroll over den niest 
betydande förtöjníngsplatsen ί  sodta Carripanïen νilket medförde 
stort ekonomiskt inflytande. 

Pompejí  skulk enbart ha blivít kvar som en liten och rik stad 
i den romerska världen, besökt αν mánga inflytelserika personer 
i samhället under den tidsperioden, med en befolkníng  ρ.  círka 
8000-12000 invinare, kind för sina vinodlingar och jordbruk, 
sin blomstrande tillverkningsverks αmhet rörande bearberning 
αν ull och tíllredníng avgarum, som var en kryddstark fisksis och 
användes mycket i det romerska köket, tillredd genom urlakníng  

αν skarpsill οm inte en oväntad händelse hade blivit uppskjuten  

ί  den moderna världens medvetande sor själva spegelbilden αν  
livet i den antika världen.  

Det fasansfulla utbrottet ir 79 e. Kr. drabba:de hela Vesuvius  
orride.  Hela städer med kringliggande omriden begravdes  

under meter tjockt täcke αν vulkaniska komponenter och  
msentals människor som bodde där miste sina liv. Det var ett 
slags oförklarligt verk som är svirt att försti.  

Denna händelse har bidragit till  att omridet som  blivit 
bevarat i materiens dödsfa ιnn samtidigt har  skyddats frin tidens  
tand, vilket har gett det möjlighet att kunna framträda intakt i  
hela sin k onsistens i nutiden. Det är sir om den hade varit  
omsluten αν händelser i det skyddande vulkaniska höljet αν de  
produkter som trots att de förorsakat döden istället fyllt en sann  
och fantastisk resa genom tiden.  

Det är ingen mumifierad verklighet som visas för en  

arkeolog, som mer än 250 ir med stor omsorg arbetar red att  
lutta fynd. Tvärtom är det en ytterst intressant och levande värld  
som i  alla avseenden, skälvande αν livet, fylls αν starka känslor  
och relationer  till  varie  slags föremil, som kite ens döden kan  
radera bort.  

Rekonstruerad bild  ρ  Pompeii.  

Det är särkilt i Pompeji, mer äη pi andra platser, som man  
lyckats "utnyttja" en sidan situation. Staden har ί  verkligheten  
varit begravd i en kraft  sir  i genomsnítt uppskattats till  
omkring sju meter pimpsten som var  litt  och lös och αν myçket  
fin aska, som trots att den stelnade blev enkel att söndersmula  
med hjälp αν en hacka. Detta har gjort att man kunnat  
genomföra utgrävníngen  ρ.  ett mer utvidgande sätt äη i  
Herculaneum,  sir istället var begravd under en ström αν  
vulkanisk gyttja med en dubbel kraft som för övrigt stelnade αν  
själva lavans konsistens.  

Utgrävníngen som är relativt lätt hat därför medfört att man  

gräνt  frani  mer  im  mi tredjedelar αν hela stads ytan.  Pompeii bestir  
av en total  yta pá 63,5 hektar varav 44 hektar har grävts ut.  Ian  har  
ocksi bevarat dokumenteringen αν stadsplaneringssituatíonen och  
det ekonomiska soçiala läget som anger hur själva staden förhiller  
sig till dess omgívande omriden med de minga lantgirdarna,  
fritidshus, omfattande odlingar, bosättníngar αν  olika typer. Detta  
är inte likt nigon arman situation i hela den antika världen, som vi  
hat fitt.  

Det har i andra sidan sagts att det är bara med stratigrafiska  
prover sir man nedanför ytans nívi kan fi fram en idé om hut  

man levde under romartiden. Med alit större klarhet hiller man  

pi att dra upp huvudlínjerna i stadens komplexa historia. Förut  
samlade man fakta, pi ett verkligen osäkert  satt,  genom  
fornlämningar frin det förgingna och som fortfarande  furs kvar  
i den romerska epoken sisom Doriskt tempel eller väggarna i  
det  litt  vulkaníska fragmentet som orngav perimetern.  

Tack vare sidana forskníngar, trots att det fortfarande firms  
kvar minga dunkla moment, är det numera heft  klart  att staden  
grundades i början pi sjätte 'seklet fore Kristus di etruskerna  

behärskade omridet och and folkslag som "opicier" som slog  

sig net  i dalg°angen. Det har ocksi pekats pi den gradvíst ökade  
utvidgningen i fjärde seklet fore Ι{rístus mot norr och mot öster  
i den befolkade ytan  inne i staden med avseende pi den  
ursprunghga bebodda karnan ί. omridet sir vat beläget runt  
Forum med den samnitiska, befolkningen. Därefter ökade  

expansionen motöst till  följd av óro som förorsakades i omridet  

Vesuvius i  akúvitet. 
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Pompeii,  flygbild. 

αν Hannibals expedition mot Rom ί  slutet αν tredje seklet före  
Kristus. Frán stadens glansperiod under lippe= αν andta seklet  
före  Kris  tus  har betydande monument. áterfunnits. Frän de  
upprörda skeden i det sociala kriget och det därpá följande Sullas  
koloníalvälde frán ár 80 före Kristus firms  oc{sá antika k'άllor 
sorn förser oss med information om ólika händelser som gällde  
staden. Den νärstα αν  alla dessa händelser i kejsarepoken ut  den  
förskräckliga jordbävningen som ínträffade  at 62 efter Ktistus.  
Ett fenomen  sir de nyligen gjorda forskningama nu hat kunnat !  

Pompeii,  flygbilcl.  

Pompeii.  Amfiteatet  

intyga är att  fiera jordskaly som därefter áte τkom under loppet  
αν 17  at  skíljde aig frán Vesuvius utbrott lakttagelser visar att 
Pompeii  skάd. ad?s allvarligt efrer en rad jcrdskalv ined gray  
intensitet en kort tid fö εe útbrot t i. Staden förvandlades helt till  
en  arbetsplats Σör repar:atíoner.  ' 

Ι den sista periideτι i stadens liv framträder omedelbart  
samma bildinför arkeohgen, sam aktivt beskriver, understryker  
och  analysera htiIa sam_ ιìansättrrīngen αν faktorer  sir  rör det  
ekonomiska, scciala, adminis -rativa samt religionen his  
invánarna, dera.s vanor seder och tradítioner, känslor, á.sikter,  
förbindelser. i Riet  och ínte minst ;=ä1να stadsverksamheten  sir  
backar  pp  dessa fenomen i en oväntad föreníng αν  
sammaniunkade inslag  sir  s~τlle ha varit otänkbart att  
äterskapa ρά  ett annat s ιtt.  

Det  sir  tairas mer,  at  inte  ali  se planläggníngsstrukturen  
när det  gullet  bÿggnadeina i den irLre delen αν staden útan istället  
utforska ó ch aνslöja integriteten i  sjalva bostäderna bide  
struktúrellt ocz i. bohaget för att -ά  en klar uppfattníng  im  hut 
människorna le τde och vilken livsstil de hade  sir  detta  
áterspéglar.  

Det fαktum  or  är _nest sláe κΞe är hur extremt fort det gick  
reel den ovän_ade katastrofen och  ali  man kunnat .terúnna det  
exakta innehálet ί  vaήe míljö p_ecis  sir  det lämnades i det  
bestärtιda ögonbscket rr_ed  varie enkelt ínslag och exakt placeting.  
Om det var avsett eller ar en slun~ sá vat  det inte skapat för konst  
sir  det istället έr ί  till  exempel b?gravningsutrustníngen  dr  de  
enkla kompor_enterna,  sir är vala med omsorg αν den sir  
ombesörjde begtavníngen, 1'ämr-_ats med den avlidne. Här kan  
sagas  att det  fragment  av ρίιηρ=trrι och ask, sir  har begravt  
varie sak, hat  $ grmnd αν lätheten, ρο~~_ösheten och dess  
absorp tions , ~rrrrága = högsta grad skyddat föremá:len  sir  
áterfunnits intak:a  sir  ri11  exempel glasbehallare.  

Det  at verklígen här í Po~xoeji  sir  det  at  möjligt att  
áterskapa vanε•r ocri levnadssätt i swmband med ett  
bostadsomráde i  Italien i  första hejsar2.ldern och att tränga in i  
själen. Man skulle nä~tαn kunna  suga  att  man  váldtar sjulva  
intimiteten.  

Det är  intu bata öνer hund-atusen föremá.l i allmänt bruk  
tiler  dekorer, 20000° kvadra_meter väggmá.lníngar, 2000 
kvadratmeter mosaik, h υ.ndratal skulpturer, bohaget, guldet,  
smycken och andra petsonliga grydnadssaker  eher  byggnader  
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Pompeii, Teatro Grande. 
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Pompeii, Teátro Piccolo (Odeioni. 

för specifika ändamil  sir basilikan, tempel, teatiai, amteater.  
comitium, samlíngsplats Z  badhus, bordeller, verkstäder oçh totalt  
ytterligare 2 rniljoner kubikmeter murverk sir representerar  
varie detalj i männískornas liv utan οcksá det enkla fallet att  
männískorna själva berättar sing historier med spontanír_et cch  
realism sir ä,r otroligt.  

Detta fra.--nkommer frαmför allt pi vägg inskriptionerna  sir  
man  fumait  i ett ytterligare antal pi tiotusen. Inskriptionerna  ft  
iss att lära känna namnen pi personerna  sir strövade omkdng 
vid husvägg-arna men ocksá deras passioner, önskningar, 
existentiellά  frigor och hela deras mänskliga livskraft. Aanu  en 
ging  handlardet im spontant lämnade spá,r, inte för att de sk»lle  
viija utmgna idens orättvisa, framställa sig sjaiva i en viss dager 
eller sir en lügkomst, vilket istäl-et de inristade inskripti οnerna 
pi marmor eller brins ger. Ι de inristningarna har människor 
funderat och gett i uppdrag till  hantverkare att förverkli~a sina 
tankar (ich alltsi betalat). Det är den information sir hat nitts  

fram till iss frin den antika världen. Istället handiar det  im  
spontana uttryck,  sir ibland icksi skrivs av 1da, men sir 
likväl öppnar en värld med känslir  ich  oväntade tankar sir 
berör iss ρá ett omedelbart  satt  utan att gi genim nágon 
främmande kimpinent  sir  skulle kúnna  vara följd~n när  
skrivare kipi:.rar ich  iterkipierar handskriften eller me}slar  ρά . 
en lämplig sten. Ett direkt meddelande  sir  gr frin själva  
handen pi den sir  har tänkt ut  ich  skrivit det ti11  den sim läser  
det, är sir ett midernt SIS bara det att avstindet  hr  är 
annirlunda eftersim det rör sig  im  tiden i ärtusenden ich inte  
ί  kílimeter rzknat.  

Valkampα.nj inskriptionerna  sir milades $ husfasaderna  
infirmerar  im  namnen pi administratörerna som ir efter ár var  
satta att styra staden. De förklarar icksi detaijerat den politiska  
striden för att förvärva  ich  behilla makten, alliansen mel-an  
kandidaterna; grupptrycket ich stödet sir  gais till  en kandidat  
eher  om  man ville "sätta krikben" för nigon annan.  

När mar_  strövar inikring i staden lyckas man ve_kligen  
nudda víd den antika världen si sir den visar sig för i ss. Det  
inger en känsla, sir inte den iskalla fiiländ άde atmisfaren frán  
ruiner  ich  mä.ktiga minument sir Cilisseum, akvedukter och  
valven frin lmjsar Augustus storhet i Rom kan framkallα. Istället  

är det husväggarna, de utsrrsyckade rummen ich skeletten mec  
spir άν fortfarande  val förnimbara ängsliga kval,  sir döden har  
f~ngat ich vanställdheten = kripparna  sir fir iss att först ά  
Jetas  känslor, händelserna ich den vanuiga normnla människaris  
historia i  cet dagliga  Riet. 

Pompeii,  Forum. Bild fdn nord-säst.  
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Pompeji, Forums badanläggníng. Bild ρá calidarium (beta bad).  

Det är möjligt ä andra sidan, att äterskapa de v ίktig~  
händelserna sir  kommet  till  uttryck i hela samfundet ,  ίnte bar~  
sir enskilcla företeelser utan ocksä sir politiska, religiösa,  

sociala och ekonomiska.  
λdminístratíonen i den romerska kolonín i Pompeii ναχ  

grund och  bitten anfbrtrodd ät Rädet (Ordo Decurionum). Dct 
var en myndighet och hade den beslutande makten. Den  

-atöνade kontroll öνer  alla  sektorer i det óffentliga livet. Räd~t 
Ξ estod αν förutvarάnde ämbetsmän som var tillsatta hela livet. 

Den utövande makten verkställdes αν fyra ämbetsmän sir 
ärligen valdes av populus, folkförsamlingen, sir tvä och tvä delad° 
s  ansvάret och funktíonerna. De tvä högsta ilmbetsnilnnen.  

duoviri iure dicundo, och  hack huvudansvaret för staden. D°  

atfärdade och tillämpade Rädets beslut, hade uppsikt över  

statskassan, lade ut uppdrag  ρ  entreprenader och admiitrerade  

rättvisan. Aediles, edilerna,  vat de tνä lägre ilmbetsrnrmen, sir  vai  
underordnade Rädet. De hade sir uppgift att sköta  im  gatorna  
och offentliga byggnader, ansvara för stadspolisens tjänster οεh αt,t  
svsmedel fungerade. Vart femte är val.des duoviri quinquennales,  som 
var duumvirer. De kontrοllerade utöνer administratíva ρösteτ, 
medboigarnas skatter och Rädets .förmögenhet och moral:  

För  ail väljas sir ämbetsman mäste kandidatema ρresentera 
sig själva för vä1jarkären. De var ofta grupperade i par eller ί  griιρp 
sir  ρ.  förhand var bestämda. En mycket livlig valrörelse eggacle 
upp hela den inre stadens liv. Det var bara män, frigivna och  
emanciperade  sir fick rösta. De grupperades i fern valclistriktil 
omrädet. De sir valdes ficksjälva bekosta med egna resurser en  

offentlig byggnad eller fester för stadens ίnvänare 
Vi äterskapar  ρ  samma sätt upplevelserna med gudornen 

anfingen i rituell formalism frän hednisk religion sir skap άt 
av avlägsna gudar eller i förbindelsen med den orientalisk:a 
världens mera kända tillgängliga gùdom som lovade , ett 
utomjordiskt liv ti l l  sina anhängare. Mänga αν dessa hade int? 
mycket att glädja sig över pY denna jord. Vi kan ocksä gá in i 
hemdyrkans intimitet. Den sir förrättades αν pater familia;  
_amiljefadern, framför lararium altaret och familjens husgudar 
där en gudom ofta dyrkades och sir var mera nilt epokens 
människor, sir  Herkules, deus bonus, mannen sir lyckades 
iinna odödligheten genom att klara αν olika svärigheter eller 

Pimpeji, frëskomákύng med Venus  Pompeiarn $ kärra som  ciras  αν elefantet  

11[erkurius  sir hjälpte till  i affärer eller själva Venus Phisica,  
siadens skyddsgudinna, sir  var förkroppsligάd αν den skapande 
naturens mystiska  kraft.  

Det var en religion sir ofta förväxlades red vídskeplighet 
a,h sir utövades med hjälp αν ett stort antal amuletter, 
aνbildnίngar och värdeföremäl  sir helt idart var avsedda för 
att hälla fascinum pil längt avständ,  den olycksbädande makten i 
ίLvilliga ögon. Det är klart  ait  steget till  magin inte är sä längt im  
man börjar förbereda trolldrycker och läkedrycker för att hindra 
d°t fysiska  ich  psykíska frän angrepp. ,rkeologiska fynd har 
vsat hur  ragm gär  r  i sin fuhla kraft  pa det rechcmska omrädet. 
De mediciner sir användes var naturmedel och framställdes 
ofta αν vegetabiliska ämnen. Men det  kir  ocksä frän delar αν 
d ur sir ansägs ha särkilt goda egenskaper. . 

Krämēr och parfymer välkomnade mycket sädana ämnen.. 
De  var  ytterst dyrbara och framställdes i särskilda verkstäder. . 

De ansägs ha lika stir betydelse sir idag. Det är inte en  

tilfάllιghet att man híttade smyckeskrin bredvid kvinnorna sir 
d° tänkte  ta  med sig i sitt desperata försök att fly.  Smä 
pa.rfymfläskor hade placerats  vici sidan  im  smycken. 

Det är möjligt att äterskapa festmältidernas detaljer i sociala 
seder i husen, de stora hyllοrna för matl.agning i köket, ugtiar, 
sm  ä flyttbara ugnar, fyrfat, grytor ί  brins i olika slags firmer, 
d~n dyrbara bordsservísen som ibland  var  i silver med minutiös  
baarbetning, de praktfuhla matborden, triclinium  rurmen, själva 
d mäleriska avbildningarna över festmältiden sir gjordes. Det 
fri-ins  till  pa köpet mskriptoner sir nämner recept och  dar  man 
Eagar över otillräckliga inbjudningar. eller ocksä plumpa 
b~rtslösade försök till ,förförelse - med nägorlunda gjorda 
rrotätgärder - med stir uttrycksfullhet nämns detta ögonblick 
=om  den högsta tilldragelsen. Det stora antalet fynd αν föda  sir 
ilterfunrilts i form αν ben rester, snäckskal,, fiskben, behällare 
med säser av olika typer, αν olivolja,  vin "etiketter", olika typer  
a säd och bröd  sir nu var förkolnade, ger oss möjlighet att 
ti lsammans med "inköpslistorna" för mat, sir äterfunnits  
oerkligen kunna ange ί  stora drag, kanske mte  direkt  menu, men  
h°lt säkert de olika sociala klassernas matvanor.  

Nils man gär in i affärerna, i hantverks verkstäder,  ρ  stallen  där  
man  hache  äterförsäljníng αν  olihca slags produkter, lyckas man nudda  
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Pompeii, Apollontemplet. 



20  

vid inte bara den aktíva arbetsamheten his invanarna utan icksa. 
den teknologíska kvaliteten som . verkl.ígen var hög i den antika 
världen. Den hade ástadkommits genom de ilika pridukternas 
förädling, sir  i fallet med bröd där säden mals i kvarnsten, sedan 
i blandmaskiner, utrustning för stekning ich försäljnigg i en 
arbetspricess för att framställa en "taylitismi" (midell att 
irganísera vetenskapligt arbete) ante litteram  eher  vinet med torcu/aria  
sir förberetts i varje liten detalj för skörden ich pressning αν 
druvir,prela;  genim det högsta fiuiktiins sätt för att kite  tala  im 

druv saften  sir  direkt  halls  i dolia, vínfat för lastning ich lagring. 
Här finner  vi ocksá de mycket sifistikerade processerna sir nästan 
pamίnner im "industríellt" förfaringssätt sir rör pälsarbete  eher  
färgning. αν  viiv som ibland är αν högsta lyx där till ich med 
guldtradar har  vävts in. . 

Det är en_skíftad inänsklighet sir inte uρphör att överraska  
aven  när vi vagar iss ut  till  ytter staden da ví gar pa de pa gator  

sir delar staden. Dar Jigger begravníngsplatserna vid sidan  im  
gangvägen och de d'öda vísar Sig med statyer för att há11a vid liv 

Pompeii, Casa del Fauno. Bild pá atriet med liten statt'  av dansande faun.  



Pompeii, Casa dí Marco Lucrezio Frontone. Bild pá  atri  et,  
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Pompeii, Eumachias byggnad..Pelarraden. 

de kroppsliga dragen eller genom enkla "skúggor" där det  ρ.  
gravarna inristats en hälsning till  fotgängaren att bjudas in och  
starna upp för att lyssna  ρ  deras historia  ich  hylla ūpplevelsen.  

ίiΝΤΟΝΙΟ VAROΝE  

Pompeii, Casa del Menandro. Bild pá atriet.  

Referenser:  

Α..VARONE, Polητρei. I misteri di una viltà sepolta, Roma 2000; F. C0MmLLI (cur.),  
Pompe;. La vita ritrovata, Udine 2002; M. RAiIERI PALETTA (cur.), Pompei. Storia,  
vita é arte della città sepolta, Vercelli 2004.  

Tecknng αν ett bageri i Pompeii.  
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DE POMPEJANSKA AVTRYCKEN  

Enligt rekοnstruktíοn av händelserna i Pompeii, pá basis av 
tvá berömda brew skrivna av Ρhώυs cl y, som han skickade till  
Tacitus och nyligen gj9rda forskningar 'nom vulkanologi, 
exploderade vulkanen Vesuvius mitt ρá dagn kring ki οckan 13 
00 den 24 augusti ár 79 e. Kr. Den första fasen utgjōrdes av ett 
oavbrutet. fall av pimpsten över Pompeii och byggnaderna i hela 
Vesuvius syd östra omráde dränktes under ett 3 meter lager. 

Den andra eruptiva fasen började klockan ett pá natten den 
25 august dá vulkanen sprutade ut sex pyroklastiska floden, 
fined andra ord mòln med superhättad gas, aska och pimpsten, 
som lade sig över hela omrádet runt Vesuvius och som med 
olika grader trängde igenom plats  er  även där det inte hade fallfit  
pirnpsten. Detta lager över Pompeii och omrádet runt omkring 
övergick i fast form i en tjocklek pá högst 1,50 meter'. 

Under utgrävningarnas ging ända frán ár 1748, har det  
fastställts i dagböcker, att det fauns urh ōlkníngar i det inre av 
detta kompakta och m οtstándskraftiga lager som hade konturer 
av föremál frán den organiska naturen och som hade_förstörts 
under tidens  ging.  Man försökte att sporadískt gjuta gips för att 
de skulle kunna to form. Man kan bara utgá frill mitten av 
artonhundra talet dá denna metod användes i stor omfattning. 
Pá sá satt  Lick man de första pompejanska avtrycken. 

Proceduren var relativt enkel eftersom man bara behövde 
gjuta gips ända till att iháligheten bleu fylld och vänta tills att 
gipset stelnat för att sedan mejsla ut det yttre hölje som bestod 
av aska och därmed avgränsa den erhállna formen. De fyra  
första mänskliga kalkerna som är kompletta tack vare det 
oskadade skicket gjorde att man med lätthet kunde fá fram 
gipsavgjutningar. Dessa fann man den 5 februari ár 1863 i  
Vicolo di Augusto i Pompeii. Upptäckten väckte pá den tide ń  en 

Teknik för att göra kalker.  

Tekník för  art  göra kalker.  

otrolig sensation och togs mycket upp í den italienska och  
utiändska litteraturen  im Pompeii. Luigi Settembriní skrev i ett  
αν  sina brev  sir han kallade "I Pompeiani", Pompejiborna, och  
sir han skíckade till ledaren för utgrävningarna Giuseppe  

Fiorelli den 18 februari 1863, "Där är det kite konst, det är inte  

imitation utan bara deras ben, relikerna frá τ2 deras kött och kläder  
blandande red gips. Det är dödssmärtan som ger kropp och  

form".  . 

ERNESTO DE CAROLIS  

För rekonstruktionerr αν de eruptiva händelseförloppen och áterfinnandet  

αν mänskliga kroppar í Vesuvius omráde, se: DE CAROLIS-PATRICELLI-  
CIARALLO 1998 ,  sid: 76-123;  DE  CAROLIS-PETBICELLI 2003.  

Teknik för att görά  kalker.  




