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Area Volcani
(Nr. 4 i veiviseren)
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Area Volcani er området like bak Septimius Severus triumfbue.
1. Volcanal er stedet hvor Romernes aller eldste
gud, Vulcanus ble tilbedt. Det var i dette området
Senatet (de eldste) kom sammen helt fra byens
opprinnelse for å drøfte saker av felles interesse.
Og her ble den første senatsbygning, Curia,
oppført av Romas tredje konge Tullus Hostilius
(672-640 f.Kr.)
Volcanal

2. Tett inntil triumfbuen er Umbilicus Urbis
(Byens navle). Konstruksjonen som var kledd
med marmor, markerte imperiets geografiske
midtpunkt. Den ble oppført av Constantin den
Store i begynnelsen av det 4. år-hundre, litt i
seneste laget, nå som Romas makt var på hell.

Umbilicus (= navle)
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3. Trappen opp til Rostra Augusti
(el. Nova) Denne talertribunen
var prydet med de egyptiske skipssnablene fra slaget ved Actium
i 31 f.Kr. Slaget endte med seier
over Antonius og Kleopatra,
en seier som gjorde definitivt
slutt på feiden mellom Antonius
og Octavian. Antonius begikk
selvmord kort tid etter og i 31
f.Kr. ble Octavian enehersker i
Roma.

Rostra Augusti

4. Like foran Saturns tempel var
Milliarium Aureum (den gylne
milepæl), en marmorsøyle som
Augustus lot oppføre i 28 f.Kr.
I forgylte bronsebokstaver var
imperiets viktigste byer nevnt
med de respektive avstander fra
Roma langs de fem hovedveiene
som strålte ut fra byen.
Milliarium Aureum

Dorisk orden

Jonisk orden

Korintisk orden

Kolonner (søyletyper)
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De samlede Guders søylegang

Til høyre for Saturn-templet går Clivus Capitiolinus, bakken som
fører til toppen av Kapitolhøyden. Det første man støter på, på
høyre hånd, er en søylegang viet til de tolv viktigste gudene: Jupiter
(den mektigste guden), Juno (hans hustru), Neptun (havets gud),
Minerva (vitenskapens gudinne), Apollo (kunstens gud), Diana
(idrettens gudinne), Mars (krigsguden), Volcanus (håndverkets gud),
Venus (kjærlighetens gudinne), Vesta (hjemmets gudinne), Merkur
(handelens gud) og Ceres (jordbrukets gudinne).
Anlegget kan føres tilbake til det første århundret e.Kr., men ble
rekonstruert bl.a. i år 367, en siste hyllest til guder som ingen lenger
trodde på.
Søylene er av cipollino, en grå marmorsort fra øya Euboia i Hellas.
Bak søylene er syv rom. Det må ha vært tolv rom, ett for hver av
gudenes forgylte statuer.
Slik den fortoner seg i dag, ble søylegangen rekonstruert i 1858.
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Vespasians tempel
Titus Flavius Vespasianus
Imperator Caesar Vespasianus
Augustus
Templet ble påbegynt i 81 e.Kr. av
keiser Vespasians sønn Titus, og
fullført av dennes bror Domitian.
Som alt det andre i Forum, ble også
dette templet restaurert flere ganger.
Det eksisterte fremdeles i det 15.
århundret, men etter hvert som
Forum ble dekket av jord og stein,
var det bare den øverste delen av tre
søyler som stakk opp. I 1811–13
ble resten av søylene gravd fram.
I tillegg til de tre korintiske søylene
er et stykke av bære-bjelken det som
er igjen av templet.

Fra trappen i tårnet som ble
bygget i middelalderen på høyre
side av Tabularium, kan man se
inn i et rom med et praktfullt
stykke av frisen fra Vespasians
tempel.
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Tiberius triumfbue
Tiberius bue spente over Via Sacra til venstre for Saturn-templet,
inntil Basilica Iulias høyre hjørne. Noen få marmorbrokker er det
som er igjen. Denne buen ble oppdaget i 1901. Den ble oppført av
keiser Tiberius i 16 e.Kr. i anledning av brorsønnen Drusus viktige
seier over Germanerne.

Tiberius Triumfbue Kilde Baedeker, 1909

Tiberius Claudius Nero fortjener en liten presentasjon: Det begynte
med keiser Augustus som forelsket seg i en av sine venners hustru,
Livia, som var med barn. Han forlangte at vennen ga henne
skilsmissebrev og giftet seg med henne. Livia tok med sønnen Tiberius
inn i sitt nye ekteskap, og så snart hun hadde født, sendte Augustus
barnet til dets far, Tiberius Claudius Nero. Livia, som var en av
Romas vakreste kvinner, viste seg snart å være en meget ærgjerrig
dame. Hun fant snart ut at hun kunne bruke Tiberius som brikke i
sitt spill. Hun sørget for at han ble gift med Augustus eneste datter,
Iulia, noe som kan ha vært medvirkende årsak til hans tragedie, en
depresjon som nærmet seg vanvidd.
Tiberius var lykkelig gift med sin Vipsania som ga ham sønnen
Drusus. Livia tvang ham til å gifte seg med Iulia som var enke
etter M. Agrippa (han som bygget Pantheon). Iulia levde det
man i dag ville kalle et utagerende liv, til de grader at faren til
slutt måtte landsforvise henne.
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Tiberius Caesar Augustus (14–37 e.Kr.)
Etter Augustus død arvet Tiberius keisertittelen. Han er gått over i
historien med et urettferdig dystert ettermæle. I virkeligheten var han
en meget rettskaffen mann uten andre
ambisjoner enn å være en fremragende
hærfører, hvilket han også var. Med
årene ble han mer og mer deprimert, og
sorgen over sønnen Drusus død bidro til
å formørke hans sinn. Drusus døde av en
langsomtvirkende forgiftning som bare
Seianus, Tiberius minister, visste hva
var.
I Tiberius regjeringstid skjedde det en del
grusomheter, men man må ikke glemme at
mesteparten av de redsler som ble begått
skyldes Seianus som han hadde blind
tillit til. Da Tiberius trakk seg tilbake til
ensomheten på landstedet på Capri, fikk
Seianus bukten og begge endene i Roma,
og han visste å benytte seg av sin høye
stilling. Under ham fant keisertidens
eneste jødeforfølgelse sted. Bakgrunnen
var stadig krangel og uro blant jødene.
Seianus fikk senatet til å erklære dem
uønsket, og alle de 4000 jødene som bodde i Roma, ble deportert til
Sardinia, et ugjestmildt og farlig sted både på grunn av røvere og av
det usunne klima. Etter Seianus fall fikk jødene vende tilbake. Selv
endte han i det Mamertinske fengsel hvor han ble hengt.
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Æres-søyler
Æressøylenes stumper foran Basilica Iulia, langs Via Sacra.

Kilde: Ukjent postkort ca 1960
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Focas søyle

Den lange “muren” i forgrunnen er baksiden av Rostra Augusti (jfr. side 00).

Foca var østromersk keiser fra 602 e.Kr. Han ble myrdet i år 610.
Focas søyle er den eneste av Forums søyler som vi vet noe sikkert
om. Den var hentet annet steds fra og ble det siste som ble oppført
på Forum. Pave Bonifacius IV reiste søylen i 608 som takk for at
Foca hadde overlatt Pantheon til kirken. Søylen bar en forgylt statue
av Foca, som ble fjernet da han ble myrdet.
Forum ble herjet av flere alvorlige branner. De siste restaureringsarbeidene fant sted i første halvdel av det 6.århundre da
kampen mot hedendommen begynte. Gamle offentlige bygninger
ble omgjort til kirker eller forsvant. Den romerske adel bygget tårn
og befestninger. I tusen år ble Forum den rene gullgruve hvor stein,
søyler og marmordetaljer ble hentet ut og brukt om igjen. Allerede i
det 12. århundret var Forum ufremkommelig under hauger av søppel
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og jord. I midten av 1500-tallet ble det foretatt en del utgravninger,
ikke av arkeologiske grunner, men heller for å lete etter kunstskatter
til eget bruk. Det var først i det 19. århundret at Foa (1803-19),
Lanciani (1882-84) og Boni (1898) begynte å gå systematisk til
verks for å bringe det gamle Roma frem i lyset igjen.
Da alle fora lå i grus, var Focas søyle det eneste som ble stående
igjen. Etter hvert vokste det saftig gress på det som hadde vært
det ærverdige Forum og området ble kalt Campus Vaccinus, dvs.
beitemark (= eng + ku).

Castorenes tempel (se neste side)

Castorenes tempel Kilde: Postkort fra før 1917
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Castor og Pollux tempel
(Nr. 7 i veiviseren)

Mytologi. Spartas konge Tyndareos hadde to barn med sin hustru
Leda: Castor og Klytaimnestra. En dag fikk den kvinnekjære Zeus
øye på den vakre Leda, og for å kunne nærme seg henne uten å vekke
ektemannens mistenksomhet, tok han en svanes ham. Resultatet
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Caesars tempel
(Nr. 9 i veiviseren)

Caesars tempel

Året er 44 f.Kr. På stedet hvor Caesars lik ble
brent på Forum reiste Senatet en seks meter høy
søyle med innskriften “Fedrelandets far“, samt
et alter hvor evig ild skulle brenne. Men allerede
før ett år var omme, var både søyle og alter
fjernet av triumviren Antonius og hans svirebror
Dolabella.
To år senere besluttet triumvirene at det skulle
reises et tempel til den ”Guddommelige Caesar”
(Divus Caesar).

Triumviratet det her er tale om, er det annet
triumvirat som ble dannet like etter Caesars
død. Det besto av:
– Antonius – som var rundt Caesars alder (ca
50 år) og som var den som hadde bukten og
begge endene.
– Octavian – som på det tidspunktet bare var
19 år og som i mange år fremover, med taktisk
tålmodighet, kom til å spille en underordnet
rolle. En av hans ordtak var ”Festina lente”
(= skynd deg langsomt).
– Lepidus – som etter hvert ble utspilt av de to andre og ble
avspist med embetet som Pontifex Maximus (yppersteprest),
et embete som var på livstid.

Men det ble ingenting av triumvirenes byggeplaner. Både fordi
de møtte motstand hos senatet og fordi de ikke kunne bli enige
innbyrdes. Først i 31 f.Kr. tok Oktavian byggeplanene opp igjen.
Da Caesar adopterte sin søsters dattersønn (Octavius), fikk
denne Caesars navn som skikk og bruk var. At begge hadde
samme navn kom til å virke temmelig forvirrende, og den unge
Caesar ble for lettvinthets skyld kalt Octavianus.
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Etter Antonius definitive nederlag i slaget ved Actium 31 f. Kr., fikk
Octavian makten i sine hender og i 27. f.Kr. keisertittelen Imperator
Caesar med tilnavnet Augustus som egentlig betyr ”ærverdig”. Etter
ham ble samtlige keisere helt opp til begynnelsen av det 4. århundret

kalt Imperator Caesar Augustus.
Som allerede nevnt, hadde Caesar
planlagt en radikal omlegging av
Forum: Plassen skulle vendes slik
at den kom til å stå i rett vinkel i
forhold til Tabularium. Den skulle
brolegges med travertin. Curia
skulle bygges om. Forum var i
støpeskjeen da Caesar ble myrdet.
Rostra, talerplattformen i Curiaområdet, var ikke lenger tilfredsstillende etter at Comitium på grunn
av Curias utvidelse var blitt sterkt
redusert. Augustus oppførte en ny
talertribune i den sørvestlige enden
av Forum, på stedet hvor Caesars
lik var blitt brent. Den ble kalt
Rostra Iulia. Midt på den 26m
lange og 7m brede plattformen
var det en nisje for et alter som
skulle erstatte det som Antonius og
Dolabella hadde fjernet.

Caesars tempel (ruin) Kilde: Lugli 1940

Caesars tempel (til v.) og Castorenes tempel

Det må understrekes at det ikke dreier seg om Caesars grav.
Ingen kunne gravlegges innenfor bymuren. Caesars aske ble
lagt i Iulia-slektens gravsted på Marsmarken.

Det er tydelig at denne nisjen har blitt murt igjen. Man har lenge
ment at dette skjedde i kristen tid fordi man ikke ville ha et alter viet
til en menneskeguddom.
Ideen med guddommeliggjørelse av døde personer var ikke ny.
Egypternes faraoer hadde allerede i flere tusen år vært dyrket
som guder. I Caesars tilfelle var det guddommeliggjørelse post
mortem, men etter ham ble samtlige romerske keisere dyrket
som guder i levende live. Den første keiseren, den diplomatiske
og slu Augustus ønsket aldri å bli kalt eller dyrket som gud,
men hadde ikke noe imot å være “sønn av en gud”.
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Innerst i atrium førte noen trinn til salen hvor Pontifex Maximus
ble tatt imot.

Kjøkkenregionen på Atriums høyre side er forbausende godt bevart.
Møllen er av nyere dato enn resten.
Hva spiste vestalinnene? Hovedsakelig grøt basert på vann og mel
etter eldgammel skikk. I mai fikk vestalinnene sin del av kornhøsten.
Da malte de kornet til offerkaker (Panes) som sammen med resten
av kornet ble oppbevart i Vesta-templet.
En dag i året ble Vesta feiret – særlig av møllere og bakere. Eselet
som dro møllekvernen ble pyntet med roser, og brødringer ble trædd
inn på tømmene.
Vesta-ordenen ble oppløst i år 382. Skulle man trekke en sammenlikning, ville man kunne si at det her dreide seg om det første kloster
på italiensk jord.
Under et jordskjelv raste deler av Tiberius palass ned fra Palatin
og vestalinnenes palass ble fullstendig begravet. I 1899–1900 ble
palasset funnet igjen 20 meter under jordmassene.
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Antoninus og Faustinas tempel
(Nr. 12 i veiviseren)

Templet er oppkalt etter imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus
Antoninus Augustus Pius (138–161) og hans 2. hustru Faustina
Augusta. Antoninus reiste templet i 141 e.Kr. til minne om sin
avdøde hustru, Diva Faustina.
		
Caesar var den første som ble opphøyet til gud (= divus). Så
lenge keiseren levde, var hans tittel Caesar Augustus. Etter at
han var død, brukte man betegnelsen Divus.
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Romulus tempel
(Nr. 14 i veiviseren)

Keiser Maxentius (306-312 e.Kr.) reiste dette templet til minne om sin
sønn, Romulus, som døde i 309 e.Kr. Før templet var ferdigbygget,
døde Maxentius. Det ble fullført av keiser Constantin.
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Pave Felix IV (527-530) innlemmet en kirke i templet. Kirken ble
viet til de hellige Cosma og Damian.
Brødrene Cosma og Damian var arabiske leger (4.århundre).
De virket blant de fattige i Roma. De hadde konvertert til
kristendommen og led martyrdøden.

Inngangsportalen er flankert av røde porfyrsøyler. I bronsedøren,
som er original, virker låsen fremdeles den dag i dag. Mosaikken
i apsis er fra det 6. århundre og er den siste romerske og første
bysantinske mosaikken i Roma. Det er interessant å se de to
østerlandske helgenene fremstilt med mørke ansikter
Pave Urban VIII restaurerte kirken etter en brann i 1833, og hevet
samtidig gulvet 12 meter på grunn av fuktproblemer. I 1879 ble
den underste delen av Romulus-templet sanert og tømt for all slags
skrot. Inngangen til kirken var den gang som nå fra Via dei Fori
Imperiali.
Ganske spesielt for denne kirken er krybben som ble satt opp i 1939.
Den er 16 m bred, 9 m høy og 7 m dyp. Figurene av terrakotta, tre
og porselen er laget av berømte kunstnere på bestilling av kongen
av Napoli, Carl III (1716-1788). Her fremstilles Jesusbarnet med
Josef og Maria midt i livaktige scener fra hverdagslivet i Napoli på
1700-tallet.
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