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ABSTRACT 

Författare: Hampus Olsson, 2013 

Svensk titel: Medborgarskap, etnicitet, språk och namn ‒ identitet och de romerska etruskerna 

English title: Citizenship, Ethnicity, Language and Names ‒ Identity and the Roman Etruscans 

A master thesis in Classical Archaeology and Ancient History, Uppsala University 

The Etruscans were, together with the other various populations on the Apennine peninsula, 

subdued and finally integrated into the Roman sphere of interest, while Rome expanded her power 

and influence in the last two centuries BC. Etruscan descendants became a natural part of Roman 

society, and many of them came to hold key roles in the ruling elite. Cilnius Maecenas, Aelius 

Sejanus and the short-termed emperor Otho, to mention a few, all reached the top of the power 

structure in the Roman state.  

The purpose of this thesis is to illuminate different markers of identity such as citizenship, 

ethnicity, language and names. It also aims at trying to understand how the Etruscan self-identity 

was affected during this specific period, specifically by the revolutionary changes in the aftermath 

of the Social War (91-89 BC), and whether, and how, it survived after the complete integration into 

Roman society, among the descendants of the Etruscans. The study can be divided into three main 

angles of approach around which the whole study circles. The citizenship, the nomenclature and 

language, and how the Etruscans are portrayed in Roman historiography.  

I have used a comparing method where I have weighed the work of modern researchers and 

ancient writers and compared it to funerary inscriptions. Among the most important modern 

researchers upon whom this thesis relies I have to mention A. N. Sherwin-White and his The Roman 

Citizenship, which has been inestimable to my inquiry of the Roman citizenship. For the 

understanding of the Etruscan language and nomenclature I owe much to The Ousting of Etruscan 

by Latin in Etruria by Jorma Kaimio, and to Zikh Rasna ‒ A Manual of the Etruscan Language and 

Inscriptions by Rex E. Wallace. Among the ancient writers my primary source has been Livy, but I 

have also consulted many others. The Etruscan inscriptions are to be found in the CIE, Corpus 

Inscriptionum Etruscarum, and the TLE, Testimonia Linguae Etruscae, edited by C. Pauli et al. and 

M. Pallottino respectively.         

 This is a study on the Etruscans, Etruscans in the borderland between the old and the new, 

and how they became an integrated constituent of the Roman people. 

 

Keywords: Identity, Etruscans, citizenship, iura, civitas sine suffragio, socius, the Social War, 

ethnicity, tria corda, name, language, haruspex. 
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1. INLEDNING 

 

Etruskerna blev liksom övriga folk på den apenninska halvön inlemmade i Roms maktsfär i 

samband med Roms expansion av sitt territorium och därigenom växande inflytande. Detta var en 

successiv process som tog flera hundra år. Men när vi kommer in i det tredje århundradet f.Kr. har 

Rom vuxit sig så pass starkt att det inte längre finns någon återvändo. En efter en föll de italienska 

städerna för romarna. Rom knöt allteftersom dessa till sig genom olika, fördelaktiga eller 

ofördelaktiga, foedera, fördrag, och vid det andra århundradets f.Kr. början, fanns inte längre en 

enda stad som inte var knuten till Rom på ett eller annat sätt. De olika folken, som tjänade i den 

romerska armén, och som var delaktiga i Roms erövringskrig utanför Italiens gränser, började med 

tiden att mer och mer uppfatta sig själva som en del av Rom och ville ta del av dess nyvunna 

prestige och makt. I takt med detta började de också alltmer se sig som romare. Samtidigt ville Rom 

inte tillerkänna dem en plats i sitt samhälle, bland annat ansåg de italienska folken, Roms 

bundsförvanter, att de borde tilldelas romerskt medborgarskap. Som de såg på saken var de en del 

av Roms framgång. Dessa meningsskiljaktigheter kulminerade så småningom i en konflikt som 

brukar benämnas bundsförvantskriget (91-88 f.Kr.).  

 Denna studie handlar framförallt om etrusker. Etrusker i gränslandet mellan det gamla och 

det nya. Från att en gång ha varit den dominerande faktorn på halvön, befann sig etruskerna vid 

tiden för bundsförvantskriget i stark beroendeställning till den nya makten, Rom. Inom loppet av ett 

sekel skulle de mer eller mindre raderas ut som ett enskilt folk. De blev romerska medborgare. Ville 

man tillskansa sig inflytande var det som romare man var tvungen att agera. Allteftersom glömdes 

många uråldriga seder och bruk bort. Språket, som än idag inte har kunnat klassificeras på 

tillfredsställande sätt, försvann inom loppet av knappt tre generationer. Etruskerna hade på sätt och 

vis lyckats; de hade blivit en del av Rom, och kunde i egenskap av romerska medborgare göra 

karriär i huvudstaden och därigenom skaffa sig inflytande i den stad som nu styrde världen. Många 

högt uppsatta romare räknade sitt ursprung till Etrurien, Kejsar Otho, Cilnius Maecenas, Augustus 

förtrogne, samt pretorianprefekten Aelius Sejanus för att nämna några. Det var dock ett högt pris 

etruskerna fick betala för att lyckas i Rom, sin existens som folk. Samtidigt som seder och bruk föll 

i glömska upplevde många av dem en renässans; framförallt under Augustus och hans reformer som 

på många sätt syftade till att återta det gamla. Man skulle komma tillbaka till det som var äkt-

romerskt, och eftersom man ville skapa en italiensk enhetskänsla tog man också in element från 

Etrurien. Under de följande julio-claudierna etablerades ett av etruskernas kanske viktigaste 

prästerskap som en egen orden, ordo haruspicum, och blev med tiden en integrerad del av den 

romerska stadsreligionen. 
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Hur påverkades etruskerna under de här tiderna? Hur viktigt var etnicitet, medborgarskap, 

klantillhörighet, namn och språk ur ett identitetsperspektiv? Hur såg etruskerna på sig själva och hur 

såg romarna på etruskerna? Bland annat dessa frågor kommer denna uppsats handla om.   

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa olika identitetsmarkörer, som etnicitet, stadstillhörighet, 

medborgarskap, språk och namn, och hur dessa förändrades under framförallt de två sista 

århundradena f.Kr. med fokus på det sista. Jag har också intresserat mig för huruvida någon, eller 

några, av dessa identitetsmarkörer överlevt och levt vidare in i romersk kejsartid. Uttryckte och 

framhävde möjligen romare med etruskiskt påbrå sitt etruskiska ursprung? Jag har lagt stor vikt vid 

att försöka ta reda på om evidens eller indicier finns som kan styrka eller förneka detta. Förnekar 

evidensen förekomsten av dessa uttryck finns inte mycket mer att göra åt saken, finns däremot 

evidens eller indicier som talar för, blir en naturlig följdåtgärd att försöka ta reda på hur dessa 

uttrycktes.  

Jag kommer i viss mån behandla hela den apenninska halvön, men kommer alltså lägga 

störst vikt vid de romaniserade, eller romaniserande, etruskerna. Jag kommer också studera 

romarnas syn på etruskerna, såväl innan som efter att de givits tillträde till det romerska 

medborgarskapet.  

 

1.2 Frågeställning: Identitet ‒ etnicitet och medborgarskap 

 

Identitet handlar om hur man uppfattar sig själv. Både som enskild person och som del i en grupp. 

Grupptillhörighet är givetvis viktigt för hur man ser på sig själv, och den bottnar i huvudsakligen 

två faktorer: hur en grupp uppfattar sig själv, samt hur den uppfattas av andra.
1
 Identitet kan alltså 

både betraktas som passiv och som aktiv.
2
 E. Isayev frågar sig i ett annat sammanhang: ”Var de 

eller tänkte de på sig själva som lukaner? Det enkla svaret på detta torde vara: några av dem, vid 

givna tillfällen, och beroende på vem som frågar.”
3
 Samma fråga och svar kan appliceras på 

etruskerna. De själva kanske identifierade sig genom sin stadsstat, eller klantillhörighet, förutom om 

ett yttre hot hotade, då blev förmodligen enhetskänslan starkare. Och om en romare hade frågat dem 

är det möjligt att de hade svarat: ’etrusker’, även om vi inte kan veta med säkerhet.  

Självklart finns en mängd olika parametrar utifrån vilka en människa bedömer sig själv och 

andra. För att ta ett exempel från vår egen tid och plats kanske en person boende i Sverige 

                                                 
1
 Warden 2013, 355. 

2
 Hodos 2010, 3-4. 

3
 Isayev 2010, 223. 
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identifierar sig som snickare, förälder, barn, lastbilschaufför, smålänning, svensk, kurd och ateist. 

Som synes finns många identitetsmarkörer att ta till och det kanske är sammanhanget som avgör 

vilken, eller vilka, vi väljer för stunden. På liknande sätt hade antikens människor ett stort antal 

identitetsmarkörer att identifiera sig genom. Jag har inte för avsikt att redogöra för samtliga 

antikens identitetsmarkörer utan har alltså valt att i första hand fokusera på medborgarskap, 

etnicitet, språk och namn. Vad var då viktigast för människorna i Italien under de två sista 

århundradena f.Kr., och framförallt, vad var viktigast för etruskerna? Hur förändrades människors 

uppfattning om identitet i takt med att Roms inflytande växte allt starkare? Och vad hade det 

romerska medborgarskapet för roll att spela i sammanhanget? Fortsatte etruskerna att odla sin särart 

som etnisk/kulturell grupp även efter bundsförvantskriget (91-88 f.Kr.), efter vilket alla italienare 

blev romerska medborgare? Och i sådana fall, hur uttryckte man sin identitet som etrusker i denna 

nya romerska kontext? Går det ens att få ett tillfredsställande svar på den frågan? 

När man diskuterar etruskisk identitet finns det vissa saker man måste ha i åtanke. Identitet 

var inte detsamma för dem som det är för oss och man måste akta sig för att låsa sig fast vid en 

diskussion som enbart baseras på etnicitet och ras. I själva verket tenderade de antika människorna 

att i första hand identifiera sig med sin stadsstat, alltså som pompejaner eller neapolitanare och så 

vidare. Lustigt nog finns indicier på att detta inte nödvändigtvis var fallet för etruskerna. 

Etruskerna, som på många fält skiljde sig från många av sina samtida, kan möjligtvis även skilja sig 

på denna punkt. Vissa evidens antyder nämligen att familj- och klantillhörighet var långt viktigare 

än stadstillhörighet i det etruskiska samhället.
4
     

Det är som sagt lätt att man definierar etnicitet och identitet efter vår egen uppfattning om 

dessa. För en människa som levde under antiken fanns ofta många olika identitetsmarkörer genom 

vilka han eller hon kunde välja att identifiera sig. Till exempel kunde C. Cilnius Maecenas (70-8 

f.Kr.), av etruskisk börd, förmodligen från Arretium, och en av Augustus främsta ministrar, hävda 

att han var etrusk, kan kanske till och med kallades etrusk av romarna själva, men likväl var han 

romare. Detsamma gäller M. Vipsanius Agrippa (63-12 f.Kr.), bördig från Pisae och Augustus 

högra hand, och i viss mån kejsar M. Salvius Otho (kejsare 69 f.Kr.). Cicero diskuterar identitet 

med vännen Atticus i sin De Legibus, och beskriver sina två fädernesländer, sina duae patriae, det 

ena naturligt och det andra genom medborgarskap. Jag kommer återkomma till Cicero och hans två 

fädernesländer längre fram i texten.  

När man diskuterar etrusker och deras identitet under första århundradet f.Kr. måste man 

alltså ha allt detta i åtanke. Den kände haruspexen, T. Vestricius Spurinna, han som förutspådde 

Caesars död, vars familj stammade från det etruskiska Tarquinii, ansåg sig förmodligen vara 

romare, men också tarquiniensare, förmodligen var dessa två epitet långt viktigare för honom än att 

                                                 
4
 Se Warden 2013, 357-358. 
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han etniskt var etrusk. Låt mig förklara, Spurinna identifierade sig förmodligen som medborgare i 

staden Rom, därigenom romare, men hans släkt härstammade från Tarquinii, därigenom kunde han 

identifiera sig som tarquiniensare. Hans familjetillhörighet spelade säkert också en stor roll. Något 

gemensamt etruskiskt medborgarskap har av allt att döma aldrig existerat. Och då man under den 

här perioden, och tidigare också, i första hand verkar ha identifierat sig genom medborgarskap, och 

i Etrurien möjligen genom klan- eller familjetillhörighet, snarare än etnicitet, kan man förmodligen 

sluta sig till att det faktum att Spurinna var etrusk, hamnade längst ned på hans identitetslista. 

 

1.3 Metod 

 

Min metod har på många sätt varit komparativ, där jag har vägt källorna, antika författare, 

gravinskrifter och moderna forskare mot varandra. Jag har i mitt arbete strävat efter att förhålla mig 

så neutral som möjligt till källorna, och hellre än att utgå ifrån en klar teoribildning, eller 

förklaringsmodell, har jag i största mån låtit materialet leda mig igenom arbetet. Jag är givetvis 

medveten om det mer eller mindre omöjliga i att förhålla sig helt objektiv till källorna jag har 

studerat, det är lätt att dra slutsatser utifrån förhållanden som hör till vårt eget samhälle. Detta 

resulterar i sin tur i en egen tolkning av materialet.  

Det litterära materialet har framförallt hittats genom sökmotorn PHI Latin Texts.
5
 Genom 

denna har jag lyckats sortera ut för mig intressanta passager som jag sedan noggrant har gått 

igenom. Efterhand som mer och mer material har genomgåtts har jag utifrån detta försökt bilda mig 

en uppfattning av vad detta egentligen har att säga för förståelsen av identitet, hos framförallt 

etrusker, men i viss mån också andra berörda folk på den apenninska halvön i takt med Roms 

alltmer påtagliga närvaro, och slutliga inlemning av dessa folk. När det gäller de översättningar av 

latinska texter som förekommer, har jag i de flesta fallen själv stått för översättningen. 

Översättningar av grekiska författare kommer i samtliga fall från den engelska översättningen i 

Loeb Classical Library. 

För att försöka förstå hur och när det etruskiska språket försvann har jag tittat på daterade 

inskrifter, samt den information romerska och grekiska författare ibland ger oss i förbifarten i små 

passager i sina verk. Jag har sedan redogjort för dessa och därefter jämfört dem för att försöka reda 

ut vad man egentligen kan säga i frågan. 

  

 

 

 

 

                                                 
5
 latin.packum.org 
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1.4 Forskningshistorik 

 

Romerska författare tenderar med några få undantag att inte intressera sig nämnvärt för identitet. 

Bland undantagen kan nämnas M. Tullius Cicero (106-43 f.Kr.), som i De Legibus med vännen 

Atticus diskuterar medborgarskap och fädernesländer utifrån ett identitetsperspektiv. Samt Aulus 

Gellius (ca 125-180 e.Kr.) Noctes Atticae, där den kalabresiske poeten Quintus Ennius (ca 239-169 

f.Kr.) och dennes ’tre hjärtan’ beskrivs. Vad gäller modern forskning finns det mig veterligen inte 

något enhetligt verk som behandlar etruskisk identitet i romersk tid. Däremot tas ämnet upp i 

samband med andra studier. Gary D. Farneys Ethnic Identity and Aristocratic Competion in 

Republican Rome, utgiven år 2007, är ett bra exempel, där han diskuterar de olika etniciteter som 

romarna själva ansåg att deras folk bestod av, sabinare, latinare och nämnda etrusker. Farney har 

också varit till stor hjälp för kapitlet om språk och namn. Jane F. Gardners Being a Roman Citizen 

behandlar det romerska medborgarskapet och går noggrant igenom vad det innebar att vara en 

romersk medborgare, från födsel till död. Boken lägger dock vikten på juridiska förhållanden, kön 

och klass, och precis som titeln anger gör den inga anspråk på att försöka täcka in etruskiska 

romare, eller romare med någon annan etnisk bakgrund heller för den delen. Andrew Wallace 

Hadrill diskuterar identitet och kultur, och hur Rom byggde upp en romersk identitet i Rome’s 

Cultural Revolution. Jorma Kaimios The Ousting of Etruscan by Latin in Etruria, utgiven år 1972, 

snuddar vid identitetsbegreppet och vad namnet spelade för roll när en etrusk blev romersk 

medborgare, men hans intresse och fokus ligger framförallt på rent lingvistiska förändringar av 

namnskicket. Ett mer teoritiserande studium av identitetsfrågor presenteras i: Material Culture and 

Social Identities in the Ancient World, redigerad av S. Hales och Tamar Hodos, utgiven 2010. 

A. N. Sherwin-Whites The Roman Citizenship, denna utgåva utgiven 1973, är, tillsammans 

med Titus Livius (59 f.Kr.-17 e.Kr.), min huvudkälla för kapitlet om medborgarskapet och 

bundsförvantskriget, och är ett verk som citeras och hänvisas till flitigt av andra forskare på ämnet. 

Hans fokus ligger dock inte heller det på identitet, utan han intresserar sig mer för det romerska 

medborgarskapets dragningskraft, vad det innebar att vara en romersk medborgare, samt för de 

diverse ’quasi-medborgarskap’ som Rom skapat åt sina allierade. Han redogör också relativt 

grundligt för de politiska händelser som senare skulle leda fram till bundsförvantskriget, men ägnar 

som sagt en mycket liten del av sin studie åt någon djupare diskussion om identitet. Han tenderar 

också att förklara diverse meningsskiljaktigheter mellan romare och andra grupper på halvön utifrån 

ett rasresonemang. Man skall dock hålla i minnet att första upplagan av verket utkom 1939, och jag 

anser därför att han inte bör bedömas utifrån våra moderna värderingar och etiska förhållningssätt. 

Sherwin-White är givetvis ett barn av sin tid, och trots sina tillkortakommanden har han 

åstadkommit ett gediget verk som står sig mer än väl även idag. 
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Rex Wallaces Zikh Rasna ‒ A Manual to the Etruscan Language, utgiven 2008, ger en 

introduktion till det etruskiska språket, med kort historik och en mycket pedagogiskt presenterad 

grammatik. För en nybörjare på det etruskiska språket har Wallace varit till stor hjälp. Kapitlet om 

etrusker i romersk historieskrivning är, förutom romerska och grekiska författare, en hel del 

skyldigt H. H. Scullards From the Gracchi to Nero och The Etruscan Cities and Rome, utgivna 

1959 respektive 1967, J. Heurgons La Vie quotidienne chez les Étrusques, utgiven 1961, och Tim 

Cornells avsnitt ’Ethnicity as a Factor in Roman History’ i Gender and Ethnicity från 1997.    

 

1.5 Källor 

 

Jag har i huvudsak använt mig av litterära romerska källor. Vissa författare förtjänar att nämnas lite 

mer ingående varför jag här tänkte ta upp dem som har haft störst betydelse för undersökningen. 

Titus Livius stora verk om Roms historia har varit mig ovärderligt när det handlar om etruskernas 

inblandning i tidig romersk historia. Livius har framförallt varit mig behjälplig för kapitlet om 

medborgarskap och avsnittet om den sena kungatiden. Han berättar åtskilliga anekdoter om 

exempelvis krig mot etrusker, ingångna fredsavtal, användande av etruskiska haruspices för 

romerska syften, och han ger oss också beskrivningar av etruskernas karaktär, något som för min 

undersökning har varit väldigt intressant eftersom det ger möjligheter till att förstå romarnas 

uppfattning om etruskerna. Jag har även konsulterat den grekiske historikern Polybios (201-120 

f.Kr.), framförallt för avsnittet om de italienska bundsförvanterna. Diverse verk av ovan nämnde M. 

Tullius Cicero, exempelvis De Divinatione, som tar upp den etruskiska siarkonsten, De Legibus, där 

Cicero diskuterar identitet med sin vän Atticus, samt åtskilliga tal, bland vilka kan nämnas Pro 

Caecina, hans försvarstal av vännen tillika etrusken Aulus Caecina (försvarad av Cicero år 69 

f.Kr.). Vidare förtjänar L. Annaeus Seneca (d.y.) (ca 4 f.Kr.-65 e.Kr.), L. Annaeus Florus (ca 74-

130 e.Kr.) och Valerius Maximus (1:a århundradet e.Kr.) att nämnas. Uppgifterna rörande det 

etruskiska språket, dess överlevnad och dödskamp, har förutom nämnda Livius och Seneca, bland 

andra M. Terentius Varro (116-27 f.Kr.), C. Suetonius Tranquillus (ca 69-122 e.Kr.), som även varit 

mig behjälplig för andra stycken, Ammianus Marcellinus (ca 325-391 e.Kr.) och Zosimus (aktiv ca 

490-510 e.Kr.) försett mig med. Av särskild vikt för studien har, som tidigare nämnts, varit ett par 

rader hämtade från Aulus Gellius Noctes Atticae, i vilken han citerar den kalabresiske poeten 

Quintus Ennius, där Ennius skildrar sin identitet utifrån de tre språk han behärskar; han beskriver 

dessa språk som tria corda, tre hjärtan.
6
 Jag kommer återkomma till Ennius längre fram. Vid sidan 

om litterära källor har jag för stycket om språket tittat på inskrifter från Etrurien och då framförallt 

gravinskrifter från de etruskiska stadsnekropolerna såsom de presenteras hos Kaimio och Wallace.  

                                                 
6
 Gell., Noct. Att. 17.17.1-3. 
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1.6 Avgränsningar och källproblem 

 

Det största problem en etruskforskare stöter på är den minst sagt bristfälliga mängden källor. Alltför 

ofta tvingas den kunskapstörstande etruskologen vända sig till källor författade, inte av etruskerna 

själva, utan av romare eller greker. Etruskerna har nämligen knappt lämnat efter sig något litterärt 

material överhuvudtaget. Vi är sålunda helt utlämnade åt uppgifter som kommer, i första hand, från 

romerska, och i viss mån från grekiska, författare. Vissa av dessa författare var dessutom aktiva 

flera hundra år efter Etruriens inlemmande i den romerska staten. Även när det talas om diverse 

etruskiska böcker om myter och religion, framförallt de böcker som ingår i den s.k. disciplina 

etrusca, som t.ex. Libri Tagetici, berättelsen om den mytiske pojken Tages, eller Libri Vegoici, om 

nymfen Vegoia, rör det sig om latinska översättningar eller tolkningar. Det faktum att uppgifterna 

kommer från personer som så att säga stod utanför det etruskiska samhället, och i vissa fall skrev 

om företeelser som redan för dem hörde till en svunnen forntid, är givetvis något man måste ha i 

åtanke. Samtidigt kan dessa källor av samma orsak inte heller helt avfärdas hur som helst, det är 

trots allt de närmsta källor vi har till vårt förfogande och när allt kommer omkring överträffade 

romarnas kunskaper om det etruskiska samhället vida våra. 

 De flesta skriftliga dokument etruskerna själva har lämnat efter sig kommer till oss i form av 

inskrifter, och då framförallt gravinskrifter. Dessa har varit mig behjälpliga för att förstå hur det 

etruskiska namnskicket latiniserades men emedan de är gravt stiliserande och mer eller mindre 

endast uppräknar titlar och benämningar på ämbeten den avlidne innehaft under sin livstid, lämnar 

de föga mer information om andra företeelser.     

 

1.7 Presentation 

 

Uppsatsen är indelad i tre huvudkapitel. Ett som framförallt behandlar medborgarskapets roll ur ett 

identitetsperspektiv. Hur man såg på medborgarskap, och då framförallt det romerska, i förhållande 

till andra identitetsmarkörer som exempelvis etnicitet och stamtillhörighet. Vilken roll det romerska 

medborgarskapet spelade är en fråga som ständigt kommer återkomma.  

I det andra huvudkapitlet kommer jag redogöra för det etruskiska språket samt etruskernas 

namnskick och hur detta förändrades i takt med att Etruriens folk blev allt mer integrerat i en 

romersk-latinsk kultursfär. Namnet är en av de starkaste identitetsmarkörer som en människa 

uppfattar sig själv genom, och därför är förändringar av detta som hör samman med en extern makts 

ökande närvaro av stort intresse ur ett identitetsperspektiv. 

   Slutligen kommer jag även ägna ett kapitel åt romarnas syn på etruskerna, samt det påstådda 

etruskiska herraväldet över Rom under den sena kungatiden. Detta anser jag vara av största vikt för 

undersökningen då ovan nämnda faktorer också spelar in i hur en person eller grupp uppfattar sig 
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själv. I etruskernas fall är det särskilt intressant då de själva ’blev’ romare och därigenom en del av 

romarnas samhälle. Vad romarna tyckte och tänkte spelade givetvis en stor roll för hur romerska 

etrusker uppfattade sig själva och för vilka spelplaner de valde att agera på. 
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2. MEDBORGARSKAP OCH ETRUSKISK IDENTITET 

 

För att förstå utifrån vilka premisser en etruskisk person identifierade sig själv är det nödvändigt att 

först studera medborgarskapets vikt på den apenninska halvön, då detta verkar ha haft stor betydelse 

för hur man såg på identitet i allmänhet. Eftersom det romerska medborgarskapet är det mest 

kartlagda, och därtill det mest inflytelserika, har jag bestämt mig för att utgå från just detta för min 

undersökning. Dessutom är kärnan i min undersökning etruskisk identitet i en romersk kontext, 

varför en undersökning av det romerska medborgarskapet också blir naturligt.  

I detta kapitel har jag för avsikt att redogöra för det romerska medborgarskapet, civitas 

romana, ’quasimedborgarskap’ som de latinska rättigheterna, ius latii, samt de italienska allierades, 

socii, skyldigheter, rättigheter och deras position i förhållande till den romerska staten. För detta har 

jag i första hand lutat mig på Livius. Bland andra antika författare jag konsulterat kan nämnas 

Dionysios från Halikarnassos, Cicero, Polybios och Aulus Gellius. Jag kommer också ge en kort 

redogörelse för Bundsförvantskriget (91-88 f.Kr.) som fick till konsekvens att alla fria medborgare 

på den apenninska halvön blev cives romani, romerska medborgare. Augustus och dennes Tota 

Italia-politik, vad dess syfte var och vad den hade för effekter, kommer också diskuteras. Slutligen 

följer en diskussion om medborgarskapets förhållande till etnicitet ur ett etruskiskt 

identitetsperspektiv.  

 

2.1 Romerskt medborgarskap 

 

Fullt romerskt medborgarskap var från början begränsat till fria personer födda i staden Rom av 

romerska föräldrar. Med tiden kom medborgarskapet, antingen i sin fulla form, eller i en reducerad 

sådan, att inbegripa människor från andra delar av den apenninska halvön. Bland de senare finner vi 

cives latini, de latinska medborgare som bodde i landskapet Latium och som med romarna delade 

en form av ’quasimedborgarskap’, civitas sine suffragio, medborgarskap utan rösträtt. Här finner vi 

också en annan grupp, socii italici, de italienska bundsförvanterna, dessa var inte medborgare i 

ordets egentliga mening, utan allierade stater knutna till Rom genom separata och särskilda fördrag. 

Det romerska medborgarskapet kom alltså efter hand att utvidgas till att omfatta människor 

utanför staden Rom. Denna utveckling hänger samman med Roms successivt ökande makt, såväl på 

det politiska som på det kulturella planet. Romerskt medborgarskap blev efter hand en 

statussymbol, något att kämpa och vara stolt över.  

I medborgarskapet ingick en serie rättigheter, iura. Dessa var aldrig konstanta och kunde 

förändras från en period till en annan. Dessa rättigheter inbegrep i stor utsträckning även personer 

av annan legal status än civis romanus, exempelvis civis latinus, som jag kommer diskutera längre 
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fram i texten. Även allierade folk, socii italici, kunde tilldelas vissa iura,
7
 men bara en civis 

romanus innehade samtliga rättigheter. Följande är de rättigheter som förekommer i källorna: 

 

Ius suffragium: Rätten att rösta i de romerska folkförsamlingarna.
8
 

Ius honorum: Rätten att ställa upp i val till ämbeten.
9
 

Ius commercium: Rätten att upprätta lagligt bindande kontrakt och att äga egendom som romersk 

medborgare.
10

 

Ius gentium: Verkar ha varit någon form av mänskliga rättigheter eller folkens rätt. Livius berättar 

om sammanstötningar med Lars Tolumnius, kung av Veji, som skall ha brutiti mot ius gentium då 

han lät döda sina fienders sändebud.
11

 Ett annat exempel kan hämtas från samme författares utsaga 

om Roms konfrontation med gallerna ca 390 f.Kr. Gallerna hade gått in i Etrurien och krävde mark 

av staden Clusium, annars hotade de med krig. Romarna undrade då med vilken rätt under hot om 

krig de kom med sina krav. Vid samma tillfälle skall de romerska sändebuden ha gripit till vapen, 

detta stred också mot ius gentium.
12

 

Ius conubium: I städer som innehade ius conubium kunde medborgarna ingå lagligt äktenskap 

mellan sig.
13

 

Ius migrationis: Rätten att behålla sitt medborgarskap om man flyttade till en stadsstat med samma 

status som ens egen. Om man däremot flyttade till en stat av lägre status, exempelvis en colonia 

latina, reducerades ens rättigheter till ius latii. Denna handling måste alltid vara frivillig.
14

 

Ius migrationis mutandae: Rätten att vid flytt till en annan stadsstat byta in sitt medborgarskap mot 

ett i den nya staden. Man kunde inte vara medborgare i två stater samtidigt.
15

 Det är oklart om 

denna rättighet bör listas separat eller om den skall föras till den ovannämnda ius migrationis.  

Ius exilium: Rätten att frivilligt gå i exil. Denna rättighet verkar ha fått status som en egen ius 

relativt sent.
16

 

I tillägg ingick i det romerska medborgarskapet rätten att stämma någon i domstol, rätt till 

laglig rättegång, rätt att överklaga ämbetsmännens och vissa domstolars beslut. Vidare kunde inte 

en romersk medborgare dömas till döden om han inte dömts av comitia centuriata, en av 

folkförsamlingarna. Och om han var anklagad för förräderi hade han rätt att bli prövad i Rom.
17

  

                                                 
7
 Diod. Sic. 37.15.2. 

8
 e.g. Gell., Noct. Att. 16.13.7-9; Strab. 5.2.3. 

9
 Nicolet 1980, 25; Tac., Ann. 11.23. 

10
 e.g. Tac., Ann. 2.62.10. 

11
 Liv. 4.32.5. 

12
 Liv. 5.36.5-7. 

13
 Diod. Sic. 37.15.2. 

14
 Cic., Balb. 27-29. 

15
 Cic., Balb. 27-29. 

16
 Sherwin-White 1973, 126-127; Liv. 26.3.12; Pol. 6.14.8; Cic., Balb. 27-29. 

17
 Le Glay et al. 2009, 48. 
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 I takt med att Roms dominans på halvön stärktes blev också romerskt medborgarskap mer 

och mer åtråvärt. 

 

2.2 Ius latii – Latinska rättigheter 

 

De latinska rättigheterna har sitt ursprung i det latinska förbundet. Från början en försvarsfederation 

bestående av de stadsstater som talade latin. När det latinska förbundet upphörde att existera 338 

f.Kr. tilldelades dess forna medlemmar istället nomen latinum, det latinska namnet, med tillhörande 

ius latii, på svenska vanligen i pluralis, latinska rättigheter. 

 Det latinska förbundet går enligt A. N. Sherwin-White tillbaka på en religiös 

sammanslutning av helgedomar i Latium. Dessa skall med tiden även ha fått politisk betydelse.
18

 

Anledningen till att ett behov av ett förbund mellan Latiums stammar uppstod, verkar i stor 

utsträckning kunna kopplas samman med hur det geografiska landskapet såg ut. Till skillnad från 

exempelvis grekerna, som bodde i dalar omgivna av höga berg, bodde romarna in latio, på en slätt. 

Varken de eller de närliggande latinska samhällena kunde försvara sig själva, om fienden skulle 

anfalla. Därför var en allians i någon form nödvändig. Att Rom blev den dominerande makten i 

Latium bör ha att göra med att man kontrollerade en övergång över Tibern.
19

 Rom verkar, i alla fall 

om man får tro Livius, ha intagit en särställning i förbundet redan under Tarquinius Superbus, 

traditionellt Roms siste kung och avsatt 510/509 f.Kr. Både Livius och Dionysios av Halikarnassos 

skriver att Superbus tillskansade sig kontrollen över rådet i Lucus Ferentinae, en av förbundets 

viktigaste helgedomar.
20

 Dateringen är givetvis problematisk, särskilt då vi med säkerhet inte kan 

säga exakt när Tarquinius Superbus regerade i Rom. Sherwin-White anser att dessa utsagor inte är 

särskilt detaljerade samt att de är fyllda av mytiska element, men att den samlande effekten, när den 

generella berättelsen om utvidgningen av etruskernas makt i Kampanien tas med i beräkningen är 

ansenlig.
21

 Denna hypotes stödjer Sherwin-White på antagandet om ett etruskiskt herravälde över 

Rom under de sista kungarna, om detta kommer diskuteras mer ingående i kapitel 4.2 Etruskiska 

kungar i Rom. Hur som helst tycks det som att Rom, i ljuset av sin dominerande ställning, tidigt 

utvecklade olika förhållanden till olika städer i förbundet. Gentemot vissa verkar man ha varit 

jämställd partner medan man mot andra verkar ha utövat någon form av herravälde, samtidigt som 

dessa städer själva var medlemmar i förbundet.
22

 Under det tidiga 400-talet, enligt Livius år 493 

f.Kr. för att vara exakt, befästes förbundet genom det cassiska fördraget, foedus cassianum.
23

 Det 

                                                 
18

 Sherwin-White 1973, 6-7. 
19

 Sherwin-White 1973. 6-7. 
20

 Liv. 1.50-51; Dion. Hal. 3.45-48. 
21

 Sherwin-White 1973, 15-16. 
22

 Pol. 3.22; Liv. 1.56.3; 57.1; 60.1. 
23

 Dion. Hal. 6.95; Liv. 2.33.9; Cic., Balb. 53. 
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har diskuterats om inte detta fördrag istället bör förläggas senare, under 300-talet, men man får nog 

ändå sluta sig till den tidigare dateringen då tiden fram till upplösningen av förbundet, år 338 f.Kr. 

annars blir lite väl kort. Hur som helst, efter ett antal uppror under 300-talet f.Kr., vilka slutade med 

romersk seger, upplöstes förbundet år 338 f.Kr. Från början hade det latinska förbundet bestått av 

trettio självständiga stadsstater, triginta populi,
24

 vid tiden för förbundets upplösning hade de 

självständiga stadsstaterna reducerats till tretton.
25

  

 Efter 338 f.Kr. skedde en förändring i status för den individuelle homo latinus. Tidigare, när 

Latium bestod av småsamhällen, var en man bara en latinus, ordagrant en ’som bor på slätten’, och 

som hörde till en viss by. Sedan de dagarna hade begreppet latinus förändrats och förlorat sin 

etniska betydelse, och i stället övergått till att beteckna en viss medborgerlig status, med en ius, en 

rättighet, som inte hade något med etnisk eller geografisk härkomst att göra.
26

  

I överenskommelsen av år 338 f.Kr. nämns för första gången conubium och commercium 

som särskilda iura, och nu bestämdes vilka rättigheter och skyldigheter som skulle gälla mellan 

Rom och de före detta medlemmarna av det latinska förbundet. Tidigare hade det existerat en 

ganska vag tanke om ömsesidiga politiska rättigheter, om vilka Dionysios talar som fortfarande 

existerande mellan alla latinare under det tidiga 400-talet f.Kr.
27

 De forna medlemmarna av det 

latinska förbundet tilldelades nu ius latii, latinska rättigheter. De gavs en form av 

’quasimedborgarskap’ som kallades civitas sine suffragio, medborgarskap utan rösträtt. Även städer 

utanför Latium kunde tilldelas latinska rättigheter, exempelvis hade Capua, som ju ligger i 

Kampanien, och som blivit ett så kallat municipium, tilldelats dessa vid ett tidigt skede. Civitas sine 

suffragio gav Rom direkt kontroll över sina allierade trupper. Livius berättar att Capua avföll till 

Hannibal under det andra puniska kriget eftersom dess kampanska medborgare ställde sig ovilliga 

till att göra krigstjänst i den romerska armén.
28

 Civitas sine suffragio innebar att folken mellan vilka 

den gällde, officiellt, stod på samma nivå, och man innehade de flesta rättigheterna hos varandra, 

som ius conubium och ius commercium. Dessutom hade latinarna ius civitatis mutandae, som alltså 

innebar att de, om de flyttade till en annan stadsstat, kunde avsäga sig sitt gamla medborgarskap och 

bli fullvärdiga medborgare i den nya stadsstaten. Detta var emellertid helt frivilligt. Denna lag 

verkar dock inte helt igenom ha inneburit en positiv utveckling i de latinska städerna; Livius 

berättar att latinska ambassadörer år 177 f.Kr. inför senaten beklagade sig över att alltför många 

latinska medborgare flyttade till Rom. Detta medförde att deras egna städer avfolkades.
29

  

                                                 
24

 Liv. 2.18.3; Dion. Hal. 3.31.4. 
25

 Sherwin-White, 1973, 31. 
26

 Nicolet 1980, 30. 
27

 Dion. Hal. 6.63.4; 7.53.5; 8.35.2; 8.76.2. 
28

 Liv. 23.7.1. ne civis Campanus invitus militaret.  
29

 Liv. 41.8.8; 41.9-10. 
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Men det faktum att man accepterade civitas sine suffragio innebar inte att ens egen stat 

uppgick i den andra. Res publica campanorum samexisterade med Res publica populi romani, det 

ena uteslöt inte det andra. Det är också därför som en civis sine suffragio inte hade rätt att hålla ett 

ämbete, magistratum capere, i Rom; men denna begränsning gällde för båda parter, såväl för en 

romare som bodde i Capua som en person från Kampanien som bodde i Rom. De båda 

medborgarskapen överlappade.
30

  

  Den exakta skillnaden mellan municipia som innehade statusen municeps med civitas sine 

suffragio och de latinska städer som åtnjöt ius conubium, ius commercium och ius civitatis 

mutandae, är svår att att reda ut. Sherwin-White skriver att gränslinjen mellan latinare och cives 

Romani var tydligare dragen.
31

 Förvirring därom verkar ha rått även under antiken. Festus definierar 

municipes både som de som inte var romerska medborgare och de som var det.
32

 Enligt Sherwin-

White verkar båda påståendena stämma, låt vara för olika perioder.
33

 Skillnaden mellan ett 

municipium och en colonia verkar också ha varit svårdefinierad. Aulus Gellius skriver att 

municipium och colonia ständigt förväxlades. Enligt honom är en municeps en romersk medborgare 

från en fri stad, ett municipium, som har sina egna lagar och rättigheter. Med Rom delar dessa 

endast ett hedersprivilegium, ett munus (som att tjäna i de romerska legionerna snarare än i 

auxilierna, hjälptrupperna). Municipia är enligt Gellius inte bundna av några andra tvång eller 

romerska lagar än dem som stadsfästs av deras egna medborgare.
34

 Den huvudsakliga skillnaden 

mellan municipia och coloniae är att de senare grundats av staden Rom, och därför inte har några 

egna rättigheter eller lagar utan tillfullo är en del av den romerska staten.
35

 Gellius, som skriver 

under mitten på 100-talet e.Kr., påstår att städerna under hans tid föredrog status som coloniae, 

snarare än som municipia. Under Hadrianus regeringstid (117-138 e.Kr.), skall medborgare i staden 

Italica i Spanien, från vilken han själv stammade, ha bett om att få sin status som municipium 

upphävd och i stället bli en colonia.
36

 Fenomenet beror enligt Gellius på att municipia, vid den här 

tiden, ändå inte hade mycket för sina rättigheter, då var det bättre att helt och hållet vara integrerad i 

den romerska staten.
37

 Man skall dock inte förväxla municipia under Gellius tid med dem som 

diskuteras i denna studie. De municipia Gellius talar om är städer utanför Italien, i provinserna. De 

italienska municipia hade, även om de nominellt fortfarande kanske gick under namnet municipium, 

efter bundsförvantskriget blivit inlemmade i den romerska staten och deras invånare hade erhållit 

                                                 
30

 Sherwin-White 1973, 42-43. 
31

 Sherwin-White 1973, 46.   
32

 Fest., De Verb. 11.105; s.v municipium, municipes. 
33

 Sherwin-White 1973, 51. 
34

 Gell., Noct. Att. 16.13.6. 
35

 Gell., Noct Att. 16.13.8. 
36

 Gell., Noct. Att. 16.13.4-5. 
37

 Gell., Noct. Att. 16.13.9. 
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fullt romerskt medborgarskap. Gellius skriver exempelvis att Praeneste, under Tiberius regeringstid 

(14-37 e.Kr.), bad om att få bli ett municipium.
38

  

 

2.2.1 Caere – den första italienska stadsstaten att tilldelas civitas sine suffragio? 

 

Flera författare berättar hur caeriterna i samband med gallerstormen den 18 juli 390/387 f.Kr. 

hjälpte romerska flyktingar, och hur de gav de vestaliska jungfrurna en fristad i sin stad. En romersk 

plebej vid namn Lucius Albinus skall i kaoset ha fått syn på vestalerna då han var i färd med att 

med sin familj fly Rom i en kärra. Genast skall han ha kommenderat ned sin fru och sina barn från 

kärran och i stället hjälpt vestalerna att fly till Caere där de togs emot med djup vördnad och där 

deras heliga kult kunde fortsätta utan avbrott.
39

 Både Aulus Gellius (ca 130-170 e.Kr.) och den 

grekiske geografen Strabon (ca 63-24 f.Kr.) skriver att Caere tilldelades civitas sine suffragio efter 

att caeriterna hjälpt Rom under denna dess första riktigt allvarliga kris. Enligt Gellius skall Caere ha 

varit den första italienska staden, utanför Latium, som tilldelades civitas sine suffragio.
40

 Det finns 

dock en stor skillnad i hur de båda författarna såg på dessa rättigheter; medan Gellius beskriver hur 

romarna utav tacksamhet tilldelade Caere denna rättighet, poängterar Strabon det faktum att 

caeriterna inte blev fullvärdiga romerska medborgare utan istället tilldelades ett ’quasi-

medborgarskap’, och antyder att Caere i själva verket behandlats med stor otacksamhet av Rom.
41

 

Även Livius nämner händelsen, men uttrycker varken någon egen ståndpunkt, eller försöker på 

något sätt ta parti för den ena eller andra sidan, utan nöjer sig med att konstatera att den flerfaldige 

diktatorn, Vejis erövrare, M. Furius Camillus beslutade att ett vänskapligt förhållande mellan den 

romerska och den caeritiska staten skulle etableras eftersom Caere under gallernas invasion hade 

skyddat Roms heliga skatter och dess präster.
42

 Dessa heliga skatter nämns också av Strabon som 

skriver att caeriterna tog emot och skyddade alla som flydde från Rom, däribland vestalerna och den 

eviga elden som brann i Vestas tempel.
43

 Caeres bistånd i denna svåra stund kommer återigen bli 

aktuellt ca trettio år senare i samband med att man ställde sig på Tarquiniis sida i ett krig mot Rom. 

Efter att romarna hämnats på tarquiniensarna, genom att låta föra till Rom och avrätta de mest 

inflytelserika bland dessa (tarquiniensarna hade några år tidigare, år 358 f.Kr., låtit avrätta 308 

romerska fångar på torget i Tarquinii
44

), anslöt Caere sig till dem och medborgare härifrån började 

härja i gränstrakterna. Men när det uppdagades för caeriterna att Rom verkligen rustade för krig mot 

dem, övergav de helt sonika sina fränder och skickade en ambassad till Rom för att be om fred. 

                                                 
38

 Gell., Noct. Att. 16.13.5. 
39

 Liv. 5.40.10; Val. Max., Facta et Dicta 1.1.10.1-5.  
40

 Gell., Noct. Att. 16.13.7. 
41
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Ambassadörerna påminde då romarna om den hjälp de erhållit av Caere när gallerna hotade, och om 

den djupa vördnad för de romerska kulterna som caeriterna hade visat. Romarna skall då ha rörts till 

tårar och ingått en vapenvila om etthundra år med Caere. Detta skall ha skett år 353 f.Kr.
45

 

 Att Caere så tidigt tilldelades civitas sine suffragio är enligt Sherwin-White inte alls 

konstigt. Han menar att Caere, som geografiskt ligger mycket nära Rom, tidigt skars av från övriga 

Etrurien och inlemmades i Roms och en latinsk intressesfär.
46

 Något som även de antika källorna 

vittnar om.
47

 Roms handlande var givervis också strategiskt. Det var nämligen viktigt att vid den 

här tiden säkra gränsen norrut. Det torde också vara därför som man knöt till sig Caere hårdare än 

andra etruskiska städer, ett helt självständigt Caere kunde helt enkelt bli för farligt. Samtidigt var, 

enligt E. Badian, alternativet att jämna Caere med marken, helt uteslutet på grund av den ovan 

nämnda vänskapen de båda städerna emellan.
48

  

 

2.3 Socii italici/foederati – De italienska bundsförvanterna  

 

Socii italici, de italienska bundsförvanterna, skiljer sig från cives latini i den mån att de inte knutits 

till Rom genom erövringskrig, utan hade succesivt inlemmats i den romerska intressesfären. 

Latinarna hade ju, som tidigare avhandlats, tilldelats nomen latinum och ius latii efter att det 

latinska förbundet upplöstes år 338 f.Kr. Dessa bildade nu en enhet som alla ägde de rättigheter som 

det latinska namnet innebar. Bundsförvanterna hade allt som oftast tvingats in i beroendeställning 

gentemot Rom. Utifrån kan de två fraktionerna likna varandra, både latinarnas och 

bundsförvanternas främsta plikt gentemot Rom var att förse armén med soldater. Men medan 

latinarna kämpade i legionerna, slogs bundsförvanterna i hjälptrupperna, auxilierna. Senaten 

beslutade om hur många soldater en bundsförvant skulle bidra med, varpå konsulerna sände en 

order till magistraten i bundsförvanternas städer om antalet soldater staden skulle skicka, samt när 

och var dessa sedan skulle infinna sig.
49

 De allierade trupperna ställdes sedan under befäl utsedda 

av konsulerna, dessa kallades praefecti sociorum.
50

 Inte ens i härlägret hade bundsförvanterna 

samma status som sina stridskamrater i legionerna, ty när man färdigställt lägret hänvisades 

bundsförvanterna till de eventuellt återstående tomma ytorna till höger och vänster om agger på 

båda sidor av lägret.
51

 Som belöning för sina uppoffringar kunde bundsförvanterna erhålla några av 

de iura som det latinska namnet innebar. Diodorus Siculus antyder, något vagt, att bundsförvanterna 
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kunde tilldelas ius conubium, rätten till giftermål mellan sina och Roms och latinarnas medborgare, 

och ius commercium, rätten att upprätta ett lagligt bindande kontrakt och att äga egendom som 

romersk medborgare.
52

 

 Samtidigt som bundsförvanterna hade liknande skyldigheter som latinarna, saknade de de 

flesta av dessas rättigheter, som inte kom som ett paket utan som fastställdes mellan Rom och 

respektive bundsförvant.
53

 Bundsförvanterna var, precis som latinarna, nominellt självständiga 

stater. Men till skillnad från latinarna hade de knutits till Rom genom ett fördrag på icke jämlika 

villkor, de var socii iniquo foedere. Detta innebar bland annat att de var tvungna att assistera Rom i 

krig även då deras egna intressen inte var hotade.
54

 I tillägg hade latinarna officiellt rätten att 

förklara vem de än ville krig, något bundsförvanterna inte hade rätt till, ty de hade kapitulerat för 

Rom och var tvungna att beskydda freden vare sig de ville det eller ej.
55

 I själva verket hade 

bundsförvanterna endast en kommunal autonomi, men till skillnad från de latinska städerna, hade de 

större frihet i relationer med andra italiska stater. De kunde exempelvis utbyta medborgarskap med 

sina grannstäder, och de inbegreps inte i romerska förordningar gällande migration.
56

 

 Att ingå ett foedus iniquum med Rom innebar att man frivilligt gick med på att underkasta 

sig Roms överhöghet på den apenninska halvön.
57

 Livius ger oss några exempel på hur det kunde gå 

till när en italiensk stad knöts till Rom som en bundsförvant. År 330 f.Kr. skickade volskerna
58

 

sändebud till Rom för att be om hjälp mot samniterna. I utbyte mot hjälpen lovade volskerna att bli 

lojala och underlydande undersåtar. Tydligen var inte volskernas underkastelse fruktlös, för senaten 

skall ha sänt en ambassad till Samnium som skall ha varnat för vad som skulle komma att hända om 

samniterna inte tog tillbaka sitt hot mot volskerna.
59

 Även samniterna själva skall ha sänt 

ambassader till Rom. Livius skriver att de år 318/317 f.Kr. sände en ambassad för att förnya ett 

fördrag som existerade mellan dem och Rom.
60

 Under 300-talets senare hälft beviljades en rad folk 

allianser av olika slag med Rom. År 318/317 f.Kr., samma år som samniterna förnyat sitt fördrag, 

skickade teanensarna från Apulien sändebud till Rom för att be om en allians. Livius skriver att de 

mycket riktigt beviljades en allians, dock inte på de villkor de själva önskade, utan på sådana som 
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gjorde dem till romarnas undersåtar.
61

 Under slutet av århundradet tillkom fler städer, år 304 f.Kr. 

bad, och erhöll folk som marserna och frentanerna status som socii.
62

  

Det fanns dock fördelar med att vara en socius iniquo foedere. Lånegivare som kom från en 

stad med status som socius, utnyttjade det faktum att de inte inbegreps av den romerska kreditlagen 

och började låna ut pengar till ockerränta. Detta startade under 190-talet f.Kr. en låntagarkris som 

ruinerade många människor i Rom. För att få bukt med problemet föreslog folktribunen M. 

Sempronius då att såväl latinare som bundsförvanter, skulle inbegripas av samma lag, när det rörde 

sig om penningutlåning, som romerska medborgare.
63

 Det nya förslaget kan dock inte ha setts 

positivt från bundsförvanternas sida. Deras medborgare, som inte hade stått under den lag som 

fixerade räntan, hade tidigare tjänat stora pengar på sin verksamhet, en inkomstkälla de nu 

berövades.   

Sherwin-White, som ofta baserar sina hypoteser på rasliga grunder, påstår att den viktigaste 

skillnaden mellan romarnas syn på latinarna respektive bundsförvanterna ligger i deras etnicitet: 

”De är ’främlingar’, geografiskt och rasmässigt,…”
64

 Detta är dock ingen förklaring som delas av 

de antika författarna, bland annat beskriver Velleius Paterculus bundsförvanterna som män av 

samma släkt och blod.
65

    

 

2.3.1 De etruskiska bundsförvanterna 

 

De etruskiska stadsstaternas relation till Rom är synnerligen obskyr. Under det andra puniska kriget 

verkar romarna ha betraktat etruskerna med misstänksamhet; Livius skriver att romarna fruktade en 

revolt i Etrurien.
66

 Föga förvånande hänvisar Sherwin-White till de etniska motsättningar som enligt 

honom måste ha existerat mellan de båda folken.
67

  

Hur fördragen mellan de etruskiska städerna och Rom såg ut är en komplicerad fråga. Enligt 

Livius skall Rom bara ha ingått foedus med en etruskisk stad, nämligen Falerii.
68

 Strikt sett var 

Falerii och dess invånare faliskerna inte etrusker, faliskiskan är ett italiskt språk, men de levde på 

den etruskiska sidan om Tibern och hade tidigt hamnat inom etruskernas intressesfär. De var också 

medlemmar av det etruskiska tolvstadsförbundet.
69

 Livius skriver att de efter att ha stått på Vejis 

sida år 394 f.Kr. besegrades av Camillus varpå de blev socii, bundsförvanter.
70

 Detta hindrade 
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emellertid inte faliskerna från att ett antal gånger resa sig mot Rom, sista gången år 241 f.Kr. efter 

vilket Falerii förstördes av romarna.
71

 Det är också vanskligt att reda ut vilka förpliktelser som 

ingick i de etruskiska städernas fördrag med Rom. Vanligtvis var, som tidigare nämnts, en av 

bundsförvanternas primära skyldigheter att förse den romerska armén med soldater. Visserligen 

nämner Livius en cohors perusina
72

 i samband med Hannibalkrigets första år, år 216 f.Kr. för att 

vara exakt, men när Scipio förbereder sig för att invadera Afrika år 205 f.Kr. verkar de etruskiska 

städerna enbart bidra med materiel till en flotta.
73

   

 

2.4 Bundsförvantskriget 

 

Quorum ut fortuna atrox, ita causa fuit iustissima: 

petebant enim eam civitatem, cuius imperium armis 

tuebantur: per omnis annos atque omnia bella duplici 

numero se militum equitumque fungi neque in eius 

civitatis ius recipi, quae per eos in id ipsum pervenisset 

fastigium, per quod homines eiusdem et gentis et 

sanguinis ut externos alienosque fastidire posset.
74

 

 

Så grym var deras fortuna, som saken var rättfärdig; ty 

de sökte det medborgarskap vars makt de försvarade 

med sina vapen; varje år och i varje krig bidrog de med 

ett dubbelt antal män, både kavalleri och infanteri, och 

ändå erkändes de inte de medborgerliga rättigheterna i 

den stat som, genom dem hade nått en så hög ställning, 

att den kunde hålla sig för god för män av samma släkte 

och blod som vore de utlänningar och främlingar.
75

 

 

Så beskriver Velleius Paterculus (19 f.Kr.-31 e.Kr.) orsaken till bundsförvanternas uppror år 91 

f.Kr.
76

 Bundsförvantskriget, som också går under namnet det marsiska kriget, efter ett av de mer 
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tongivande folken i upproret, skakade Italien åren 91-88 f.Kr.
77

 I de antika källorna beskrivs det 

som ett fasansfullt krig; ”det största i vår historia”, skriver Diodorus Siculus, och Velleius skriver 

att 300 000 unga män dog under striderna.
78

  

Med tiden hade Rom stärkt sitt grepp om den apenninska halvön. Liknande den utveckling 

som skett i förhållandet till latinarna redan på 300-talet, kom även bundsförvanterna att från Roms 

sida betraktas som romersk egendom och deras mark som romerskt territorium. Under 100-talet 

började Rom alltmer tillskansa sig funktionen av en centralmakt. Länge accepterade 

bundsförvanterna denna utveckling men i takt med att Rom började lägga sig i deras inre 

angelägenheter tröt tålamodet. Bland annat kan nämnas ett dekret som senaten utfärdade år 186 

f.Kr. som förbjöd festen till Bacchus, Bacchanalia, i hela Italien.
79

 Romarna hade också börjat sko 

sig på bundsförvanternas bekostnad. År 168 f.Kr. skickade den etruskiska staden Pisae sändebud till 

Rom som beklagade sig över att romerska kolonister drev iväg pisanarna från deras land. Livius 

skriver visserligen att senaten beslutade att tillsätta en kommitté för att undersöka saken,
80

 men han 

följer inte upp kommitténs arbete och det är oklart om något egentligen beslutades till pisanarnas 

fördel. Trots allt detta förvägrades bundsförvanterna medborgarskap i den stat de alltmer hade 

börjat betrakta som sin.  

Det är dock fel att påstå att samtliga av bundsförvanternas städer önskade romerskt 

medborgarskap. Cicero skriver exempelvis att både Neapolis och Heraclea, efter kriget, först 

vägrade acceptera romerskt medborgarskap emedan deras egna separata fördrag med den romerska 

staten gav dem bättre privilegier.
81

 De flesta städer verkar dock ha önskat romerskt medborgarskap. 

Vad anledningen till det var, är en fråga man bör ställa sig; att erhålla romerskt medborgarskap 

skulle förmodligen inte tillföra bundsförvanterna något i praktiken, för att utnyttja den tyngsta av 

rättigheterna, ius suffragium, måste den röstberättigade infinna sig personligen i Rom, något de 

flesta socii förmodligen inte ansåg vara mödan värt. De skulle också vid en första anblick förlora på 

det rent ekonomiskt; som socii var bundsförvanterna, liksom latinarna, inte föremål för romerska 

skatter,
82

 i tillägg skulle de förlora sin nominella självständighet.  Det fanns dock något annat som 

gjorde att de gick så långt som att ta till vapen för att få sina krav tillgodosedda; känslan av att vara 

förfördelad. Bundsförvanterna ansåg sig vara en del av det imperium som Rom hade byggt upp. Det 

var för ett erkännande mer än för något annat som de kämpade.
83

 Även om Rom gång efter annan 

nekade bundsförvanterna deras krav på jämlikhet, saknades det inte helt och hållet romare som 
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verkade för deras sak. Folktribunen M. Livius Drusus försökte få igenom en rad reformer för att 

bland annat förändra maktförhållandena mellan equites och senaten i domstolarna. Till sin hjälp 

stödde han sig på plebs, men också på bundsförvanterna, som han lovade romerskt medborgarskap. 

Tyvärr för bundsförvanterna blev Drusus mördad nära sitt hem av en okänd mördare år 91 f.Kr. 

Denna händelse beskriver många av de antika författarna som det som slutligen tände den 

upproriska gnistan hos bundsförvanterna.
84

 Appianos skriver i sin romerska historia att 

bundsförvanterna, sedan de hade hört om mordet på Drusus och att andra som talat för deras sak 

sänts i exil, inte såg någon annan utväg för att erkännas medborgarskap än att revoltera mot 

romarna.
85

 P. A. Brunt håller inte med Appianos i hans förklaring till varför bundsförvanterna sökte 

romerskt medborgarskap. Snarare än att de sökte jämlikhet i imperiet menar Brunt att man sökte ett 

skydd mot det oinskränkta imperium som de romerska magistraten utövade i de allierades städer. 

Då de inte var underställda romersk lag kunde magistraten mer eller mindre agera efter eget tycke 

och enligt egna intressen. Vidare anser Brunt att det framförallt var eliten bland bundsförvanterna 

som intresserade sig i frågan och som sökte romerskt medborgarskap, utan vilket de var utestängda 

från makt och inflytande. Resten av befolkning hade mycket litet intresse av att över huvud taget ta 

ställning, de följde helt enkelt enbart sina lokala ledares åsikter och beslut.
86

 Det finns dock all 

anledning till att förhålla sig skeptisk till detta påstående. För det första går det stick i stäv med 

Brunts egen tes om beskydd mot de romerska magistratens maktutövning i bundsförvanternas 

städer, något som knappast enbart drabbade eliten. För det andra måste även de mindre bemedlade 

ha känt av en ojämlikhet i förhållandet till sina romerska gelikar, framförallt i den romerska armén. 

Det var ju italienska bondpojkar som utgöt sitt blod för den romerska statens ära i samtliga Roms 

krig, utan att egentligen få något av värde tillbaka förutom ”äran” att få kämpa för Rom. Som 

tidigare nämnts tilläts inte ens bundsförvanterna logi innanför de romerska härlägrens palissader. 

Nog kan man tänka sig att missnöjet tröt även här.    

Revolten bröt ut på allvar i staden Asculum, där folket först mördade den romerske 

representanten, praetorn Q. Servilius tillsammans med dennes legat Fonteius, därpå dödades 

samtliga romare som befann sig i staden.
87

 Ryktet spred sig till de sammansvurna städerna och 

kriget var ett faktum. Italienarna bildade en federation som de kallade Italia, och de valde staden 

Corfinium som sin huvudstad, vilken de döpte om till Italica.
88

 L. Annaeus Florus, som visserligen 

ansåg att bundsförvanternas krav på romerskt medborgarskap var riktigt, ser ändå deras revolt som 

ett förräderi. Bittert utbrister han, med viss ironi kan tänkas, att Asiens och Europas erövrare nu 
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attackerades från Corfinium.
89

 Brunt ser bundsförvanternas nya statsbildning Italia som ett anti-

Rom, en gemensam stat för alla italienare i Roms ställe.
90

 Att de italienska bundsförvanterna 

kallade sin nya federation för Italia, är revolutionerande i sig självt. Rom hade, genom sina fördrag 

med enskilda stadsstater och sina expansionskrig, skapat Italia, från oskiskans Víteliú,
91

 som 

möjligen har att göra med ordet för kalv, på latin vitulus, på oskiska vitlu, från början endast en 

beteckning på Kalabrien, eller i alla fall södra Italien, med de grekiska kolonierna. Men som senare, 

genom romarnas expanderingspolitik, kom att beteckna hela den apenninska halvön.
92

 Romarna 

hade dock aldrig en tanke på att det skulle vara ett enat Italia och inte Rom som skulle styra halvön. 

För första gången i världshistorien uppstod nu en tanke om ett enat Italien lett, inte av en 

självutnämnd stad, utan av samtliga italienare tillsammans. Denna tanke skulle låta vänta på sig 

1952 år för att förverkligas, nämligen i och med bildandet av Konungariket Italien år 1861. 

Det råder delade uppfattningar bland antikens författare om etruskiska städer deltog i kriget 

eller ej. Florus skriver att hela Latium och Picenum, hela Etrurien och Kampanien och till sist hela 

Italien deltog i kriget och han räknar även upp, bland italienarnas befälhavare, en befälhavare för de 

etruskiska styrkorna, Egnatius.
93

 Jag har inte funnit etruskerna nämnda i samband med vilka städer 

och folk som ingick i revolten hos någon annan författare, och bara en till, nämligen Velleius 

Paterculus, nämner hela Italien.
94

 Vad han menar med hela Italien är dock inte helt klart, det är 

nämligen osäkert om han till Italien räknade Etrurien. Med detta i baktanke finner jag det 

förvånande att Brunt mer eller mindre utan reservation ställer sig bakom Florus linje och påstår att 

etruskerna faktiskt tog till vapen under slutet av år 90 f.Kr. Som främsta anledning ger han den 

etruskiska aristokratins fruktan att förlora makt och inflytande i Etruriens städer om dessa 

tilldelades romerskt medborgarskap.
95

 Men varför skulle då övriga Italiens aristokrater så hett ha 

traktat efter medborgarskapet med anledning av att öka sitt inflytande och makt i Rom, medan de 

etruskiska aristokraterna bara tänkte på möjlig förlorad makt och inflytande i sin egen hembygd? 

Och vore det då inte en anledning att ställa sig på Roms sida i kriget, som inte ville tillgodose 

bundsförvanternas krav på medborgarskap, istället för att göra gemensam sak med dem som krävde 

det? Vore det i själva verket inte rentav kontraproduktivt? Livius skriver i bok 72 att följande folk 

deltog i upproret: Picentes, Vestini, Marsi, Paeligni, Marrucini, Samnites och Lucani. I bok 74 
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skriver han emellertid att en Aulus Plotius besegrade umbrer och etrusker sedan dessa båda folk 

rebellerat. Detta skall ha inträffat år 89 f.Kr., alltså året efter att Lex Iulia de Civitate, lagen om 

romerskt medborgarskap till de bundsförvanter som förblivit lojala, gått igenom.
96

 Appianos räknar 

upp Marsi, Paeligni, Vestini, Maruccini, Picentes, Frentani, Hirpini, Pompeiani, Venusini, Apulii, 

Lucani och Samnites.
97

 Däremot skriver han att missnöjet sjöd även i Etrurien. Men missnöje och 

enstaka skärmytslingar betyder inte detsamma som att faktiskt ta till vapen och gå med i kriget på 

italienarnas sida, vilket Brunt hävdar. År 90 f.Kr. hade etrusker och umbrer ännu inte gjort uppror, 

men de var sannerligen eggade till att göra det. Appianos (ca 95-165 e.Kr.) skriver att då Rom 

fruktade ett krig på två fronter, både i norr och i söder, belönade man samtliga lojala bundsförvanter 

med romerskt medborgarskap, Lex Iulia de Civitate. Etruskerna skall omedelbart ha accepterat den 

nya lagen och blev således romerska medborgare.
98

 De latinska städerna förblev, med ett undantag, 

Venusia, lojala mot Rom under hela konflikten. Enligt H.H. Scullard har det att göra med att en 

majoritet av den lokala eliten i de latinska städerna redan var romerska medborgare. Sedan 130-

120-talet f.Kr. hade Rom börjat dela ut romerskt medborgarskap till dem som höll ett offentligt 

ämbete i de latinska städerna, och emedan dessa ämbeten byttes ut årligen torde andelen 

medborgare vid tiden för utbrottet av bundsförvantskriget ha vuxit avsevärt.
99

 Även Brunt är inne 

på samma linje, han räknar dock upp fler anledningar än Scullard. Brunt menar att latinarna var 

knutna till Rom både genom blod och språk och att de och deras elit redan åtnjöt en rad privilegier, 

där medborgarskapet var det främsta. Slutligen måste man ha i åtanke att latinarna kanske 

förväntade sig en romersk seger, och helt enkelt inte ville riskera att stå på förlorarens sida när 

kriget skulle summeras.
100

 Det verkar också som att även personer från etruskiska städer tilldelats 

romerskt medborgarskap före bundsförvantskriget. Så tidigt som år 389 f.Kr. tilldelades enligt 

Livius de som deserterat till Rom från Capena, Falerii och Veji romerskt medborgarskap.
101

 

Inledningsvis gick kriget bra för bundsförvanterna, de intog bland annat de lojala städerna 

Alba Fucens och Carseoli, och under romarnas försök att återta den tidigare, stupade den ene 

konsuln P. Rutilius.
102

 Men sedan romarna börjat attackera de olika folken var för sig, man delade 

upp de olika folken mellan sina befälhavare, och börjat dela ut romerskt medborgarskap,
103

 avföll 
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de en efter en ända tills endast de hårdnackade samniterna återstod. Och år 88 f.Kr. var upproret 

mer eller mindre krossat.
104

        

Efter kriget upphörde de olika folken på halvön att ur statlig synvinkel betraktas som 

särskilda folk. Inom loppet av några få år organiserades de gamla stadsstaterna och stamområdena 

om till municipia. Juridiskt var nu en etrusk romare, lika mycket som en infödd sådan, och kunde ta 

värvning i legionerna på precis samma premisser som den senare. Den tidigare status som givits 

olika städer, som latinska städer eller allierade, socii, upphävdes söder om Podalen och dessa 

samhällen inkorporerades nu i den romerska staten. Genom den tidigare nämnda Lex Iulia de 

Civitate (90 f.Kr.), samt Lex Plautia-Papiria de Civitate (89 f.Kr.) och Lex Pompeia de Civitate (89 

f.Kr.), tilldelades alla fria medborgare i Italien, romerskt medborgarskap. När kriget var slut hade 

bundsförvanterna alltså uppnått målet för sitt uppror, trots att de hade förlorat kriget.  

 

2.5 Etnicitet kontra medborgarskap 

 

Det är viktigt att man inte gör misstaget att, på modernt vis, knyta det romerska medborgarskapet 

till nationalitet. Det romerska medborgarskapet var, efter bundsförvantskriget, i första hand 

juridiskt, och inte baserat på en tanke om gemensamt ursprung, släktskap eller etnicitet. Och även 

om medborgarskapet nu utsträckte sig över hela den apenninska halvön var det till Rom man var 

tvungen att bege sig för att utnyttja sina rättigheter som medborgare, som att rösta till exempel. Det 

rörde sig alltså inte om ett italienskt medborgarskap utan det var som romare man lade sin röst, 

oavsett varifrån man kom eller ens familj härstammade.
105

 Ett tämligen osmidigt system kan tyckas, 

och tydligen funderade man redan under Augustus tid på att modifiera det, för Suetonius skriver att 

Augustus införde ett nytt system genom vilket medborgarna tilläts rösta på sina hemorter. Efter 

slutförd omröstning skulle rösterna sedan sändas förseglade till Rom för att där gås igenom och 

räknas.
106

 Det är dock oklart om det någonsin genomfördes, jag har inte stött på andra källor som 

bekräftar det.     

Det vanligaste stadsskicket i det tyrrenska Italien från början av den arkaiska perioden var 

stadsstaten, inte ethnos, folk. Detta hade viktiga konsekvenser för hur man betraktade sig själv och 

hur man såg på identitet. Man identifierade sig i första hand med sin stadsstat, senare genom 

medborgarskap, snarare än genom etnicitet. Enligt Tim Cornell skall allt bevis tyda på att 

medborgarskap översteg etnicitet.
107

 Alla är dock inte överrens rörande de etruskiska städerna. P. G. 

Warden skriver att det borde ha funnits någon form av medborgarskap i städerna men att det är 
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vanskligt att få en vettig bild av hur detta samverkade med andra typer av identitet och att det är 

viktigt att forskning på området fortsättes. Warden argumenterar för ett samhälle där familj- och 

klanidentitet var viktigare än stadsidentitet och medborgarskap. Exempelvis tar han upp att den 

militära organisationen verkar ha varit organiserad efter klantillhörighet. Som evidens tar han upp 

ett fynd av 125 hjälmar från Vetulonia (400-talet f.Kr.), samtliga med inskriften Hapnas, som skall 

vara namnet på en klan.
108

 Warden argumenterar på ett övertygande sätt men jag anser ändå att 

evidensen är alldeles för skrala för att man definitivt skall kunna bekräfta att så var fallet. Vidare 

kan man tänka sig att under arkaisk tid men att stadsstatens och medborgarskapets roll framemot de 

två sista århundradena f.Kr. hade blivit mer lik situationen i övriga Italien. Warden skriver själv att 

evidensen för hur den etruskiska eliten uppfattade sig själv pekar på att identitetsuppfattningen 

förändrades över tid.
109

 Och påståendet om medborgarskapet får stöd även av Appianos, som 

skriver att de italienska bundsförvanterna brydde sig mer om det romerska medborgarskapet än om 

sina egna länder.
110

 Även Diodoros Siculus för fram ett liknande påstående.
111

 Rom bestod, som 

tidigare nämnts, av en mix av olika etniciteter, samtidigt var alla romare. Cicero, som i sin De 

Legibus, diskuterar medborgarskapet med vännen Atticus, pratar om varje medborgares duae 

patriae, två fädernesländer. Ett naturligt och ett juridiskt. Även om man alltid kommer hysa kärlek 

till det fädernesland som ens släkt stammar från och där man själv är född, får det inte råda något 

tvivel om vilket av de två fädernesländerna man har mest kärt, plikten gentemot res publica måste 

alltid komma i första rummet. För Cicero, som uttrycker sig genom en politikers termer, 

personifieras denna plikt gentemot staten av kurian. Men den kan även appliceras på en medborgare 

som stod lägre ned på rangskalan; för en soldat inbegrips denna plikt i krigstjänstgöringen, en 

vanlig mans huvudsakliga munus, plikt, blir att tjäna sitt land som en soldat – patria civitatis pro 

qua mori debemus.
112

 Sherwin-White påstår att så länge som det romerska medborgarskapet 

begränsades till den apenninska halvön måste patria naturae, ha kommit på andra plats, precis som 

Cicero anser att det måste vara. Men senare, när medborgarskapet tilldelades personer i provinserna, 

som kanske aldrig hade sett Rom, är det tveksamt om samma påstående är gångbart.
113

   

Men att etnicitet inte verkar ha varit den viktigaste identitetsmarkören betyder inte att den 

var oviktig. T. D. Stek tycker dock att det är viktigt att inte överdriva etnicitetens vikt, han påpekar 

att andra sätt att identifiera sig genom var viktigare.
114

 Samtidigt finner vi etruskiska aristokrater 

som, i varje fall under en övergångsperiod och kanske i tillägg till sitt medborgarskap, verkar ha 
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identifierat sig själva utifrån sitt etniska ursprung. Detta påstående gäller endast etruskiska 

aristokrater verksamma i staden Rom. Ett gott exempel återfinns i den så kallade Corsini-tronen. 

Tronen är ett romerskt marmorarbete utfört under mitten av det första århundradet f.Kr. men 

utformad efter en trontyp som användes i Etrurien under 600- och 500-talen f.Kr. en typ som 

traditionellt kopplas samman med furstliga eller kungliga familjer, som ett tecken på hög rang.
115

 

Corsini-tronen hittades på 1730-talet vid Laterankyrkan i Rom i samband med de arkeologiska 

utgrävningar som ägde rum när påve Clemens XII: s
116

 gravkapell byggdes i direkt anslutning till 

kyrkan.
117

 Från början ansåg man att tronen var ett helt igenom etruskiskt arbete, men en del 

faktorer gör det troligare att det rör sig om ett senare romerskt sådant; för det första materialet, 

marmor används sällan i det arkaiska Etrurien, för det andra fyndplatsen och för det tredje 

relieferna, som helt klart inte går i etruskisk arkaisk stil, bland annat bär en soldat en hjälmtyp som 

användes först under 100-talet och det första århundradet f.Kr., däremot är motiven furstliga, de 

utgörs av scener i en furstes eller kungs dagliga liv under arkaisk tid
118

 – ryttarprocessioner, jakt, 

gravoffer och spel.
119

 Utformningen av tronen är helt klart etruskisk och går tillbaka på en typ som 

vi känner i form av brons- och till och med träoriginal från 600-talsgravar i Chiusi (Clusium) och 

Verrucchio, från Chiusi finns även små miniatyrmodeller i terrakotta (600–500-talet f.Kr.), från 

Cerveteri (Caere) reproduktioner i verklig skala från gravar uthuggna direkt ur klippan (600-talet 

f.Kr.), samt bilder på stelai från Bologna (300-talet f.Kr.). Utifrån bilderna på stelai från Bologna 

verkar tronen ha förlorat sin ursprungliga funktion som symbol för hög rang och offentlig makt, 

använd av såväl män som kvinnor, och i stället ha blivit kvinnans exklusiva egendom och 

därigenom fått mer privata konnotationer. Dessa stelai från Bologna visar kvinnor sittande på 

tronen i en mer privat miljö. Mario Torelli anser att tronen från och med denna period användes av 

den etruskiska kvinnan i hennes roll som hemmets härskarinna, och funderar på om den rentav var 

förbjuden att användas av män.
120

 Förlagan till denna marmorkopia, förmodligen i brons, vill 

Torelli datera till slutet av 400-talet f.Kr. och förlägga till området mellan Chiusi, Perugia, Arezzo 

och Volterra. Kopian anser han vara utförd under första århundradet f.Kr. av en ganska anspråkslös 

hantverkare från centralitalien, som lade till en egen stil samt några, förmodligen omedvetna, 

uppdateringar av originalets ikonografi, exempelvis den hjälmtyp som tidigare tagits upp.
121

 Vem 

beställde då kopian, och varför?  Man vet att på platsen för den nuvarande Laterankyrkan fanns, 

under första århundradet f.Kr. och första århundradet e.Kr., en exklusiv villa tillhörande familjen 
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Plautii Laterani,
122

 vars namn ju fortfarande bevaras i den nuvarande kyrkan. Den siste Plautius 

Lateranus, och den ende som bar cognominet Lateranus,
123

 var inblandad i den pisonska 

sammansvärjningen
124

 mot kejsar Nero (54-68 e.Kr.), och hans egendom konfiskerades tillsammans 

med andra konspiratörers efter att sammansvärjningen avslöjats.
125

 Denne Plautius Lateranus 

härstammade från en rik familj från en liten stad i närheten av Tibur, Trebula Suffenas. Hans familj 

dyker för första gången upp i samband med bundsförvantskriget. Två medlemmar är kända, A. 

Plautius leg. 90 och 87 f.Kr. samt M. Plautius Silvanus folktribun 89 f.Kr. Den verklige stamfadern 

är dock en son till den förstnämnde, en A. Plautius, praetor 51 f.Kr. Från honom delas sedan 

familjen i två grenar, en som bär cognominet Silvanus, och en annan som vår Plautius Lateranus är 

en medlem av. Silvanusgrenen verkar ha varit mer framgångsrika än Lateranusgrenen, och detta 

torde ha att göra med deras kopplingar till den kejserliga familjen. Modern till familjens förste 

konsul, M. Plautius M.f.A.n. Silvanus, cos. ord. 2 f.Kr. tillsammans med Augustus, närde ett nära 

vänskapsförhållande med kejsarinnan Livia. Hennes namn var Urgulania, och skall ha varit av 

etruskisk börd.
126

 Torelli kopplar samman hennes namn med en Orgolnius, en kung i Caere som 

skall ha störtats under mitten av 300-talet f.Kr. av Aulus Spurinna. Han anser att Orgolnia är en 

arkaisk form av familjenamnet Urgulania, och rekonstruerar båda som ett etruskiskt *Urclna.
127

 Hur 

det än må vara med den saken fungerade denna Urgulania som äktenskapsmäklerska åt båda grenar 

av familjen Plautius. Såväl sin son, konsuln år 2 f.Kr. som sin sonson, A. Plautus, quaestor 31 e.Kr., 

gifte hon bort med kvinnor av etruskisk börd. Sonen med en Lartia Cn.f. och sonsonen med en 

Vibia Marsi f. Laelia nata
128

, men sin största affär gjorde hon med sin sondotter Plautia Urgulanilla, 

som giftes bort med den blivande kejsar Claudius.
129

  

Urgulanias gren av familjen dog ut år 59 e.Kr. då den siste medlemmen av grenen, A. 

Plautius, sonen till den tidigare nämnde A. Plautius, quaestor 31 e.Kr., mördades av Nero på grund 

av att han stod kejsarens mor Agrippina d.y. nära. En del av familjens egendom bör då ha tillfallit 

släktens andra gren, Plautii Laterani, inkluderat förfadersbilderna, imagines maiores, som en familj 

förvarade i husets atrium, samt den så kallade Corsini-tronen. Emellertid dog som sagt även den 

andra grenen ut bara några år senare, år 64 e.Kr.
130

 Tronen som hittades på platsen för Plautii 

Lateranis villakomplex kan ha tillhört denna starka och inflytelserika kvinna, Urgulania. Den kan ha 
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tillverkats som ett monumentum triumphale, avsedd att stå synlig i husets tablinum för att påvisa 

Urgulanias furstliga etruskiska härstamning. Torelli går ytterligare ett steg och påstår att tronen 

tillverkats i samband med Urgulanias giftermål med M. Plautius Silvanus, och skulle då kunna 

dateras till runt år 40 f.Kr. Det etruskiska originalet i brons skall ha stått i brudens barndomshem 

och hon fick med sig kopian i marmor till sitt nya hem.
131

 Tiden för giftermålet stämmer väl 

överens med dateringen av tronen, bland annat utifrån relieferna. Så jag håller det för högst troligt 

att kopian kom i familjen Plautius ägo i samband med M. Plautius Silvanus och Urgulanias 

giftermål. Däremot kan man inte säga någonting om det etruskiska originalet, att påstå att originalet 

stod att finnas i Urgulanias familjehem anser jag alldeles för spekulativt. Hur som haver, det viktiga 

i sammanhanget är ändå marmorkopians funktion av identitetsmarkör. En identitetsmarkör för en 

svunnen kunglig makt, men kanske också för etnicitet. Det är visserligen osäkert vad som här var 

viktigast, det faktum att familjen kunde spåra sina rötter till kunglig börd, eller att kunna visa upp 

ett statusobjekt tillverkat efter ett etruskiskt original och med etruskisk formgivning. Eller rör det 

sig om en kombination av de två?   

 

2.6 I kölvattnet efter bundsförvantskriget – Augustus och Tota Italia 

 

Även om samtliga italienare, söder om floden Po, nu officiellt var romare, förblev en skillnad 

mellan två typer av medborgarskapet. Å ena sidan de som hade ett origo municipalis, ett ursprung 

från ett municipium, å den andra de som var registrerade i staden Rom. Under mitten av det första 

århundradet f.Kr. delades Italien upp, städer och byar fick områden, territoria, tilldelade sig. 

Omedelbart efter bundsförvantskriget hade hela Italien officiellt tillhört staden Roms territorium. 

Innan bundsförvantskriget hade Rom fortfarande varit en stadsstat, låt vara en något övervuxen 

sådan. Mot slutet av republikens sista årtionden hade uttrycken municipia et coloniae, kommit att 

syfta på hela Italien, medan Urbs Roma, antingen syftade på staden Rom som sådan eller på en 

abstrakt idé om storhet.
132

 Denna reforms effekt, och avlägsnandet av Stadens territorium, gjorde att 

skillnaden mellan stads- och municipalromare alltmer glömdes bort, och enandet av Italien skred 

hela tiden framåt.
133

 Denna utveckling mot det romerska, som hade startats redan av Sulla och 

fortsatts av Caesar, fortskred med olika hastighet i olika delar av Italien. Exempelvis gick det 

långsammare i de nordetruskiska städerna och i de grekisktalande städerna i södra Italien. Men när 

Octavianus några årtionden senare blev Augustus och inrättade principatet, intensifierades 

utvecklingen genom hans Tota Italia-politik. Det var inte längre viktigt att särskilja Italiens olika 

regioner och dess olika etniska och social grupper. Det ansågs snarare opassande, och skulle gå 
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stick i stäv med Augustus politik som istället syftade till att särskilja Italien från provinserna, från 

resten av imperiet. Det blev viktigt att framhäva Italiens särställning, att det romerska folket bestod 

av alla folk på den apenninska halvön och att dessa hade ett gemensamt arv och en gemensam 

kultur som stod i kontrast till provinsmänniskornas. Italien skulle för övrigt behålla sin särställning i 

flera hundra år, ända till dominatets inrättande under Diocletianus regering (284-305 e.Kr.). Och det 

var först under Caracalla ((198-)211-217 e.Kr.), genom den så kallade Constitutio Antoniniana (212 

e.Kr.), som samtliga fria män i imperiet tilldelades romerskt medborgarskap, och samtliga fria 

kvinnor tilldelades samma rättigheter som romerska kvinnor.
134

 

Augustus ämnade framhäva de gammalromerska traditionerna och sederna. Han skriver 

själv i Res Gestae, att han återställde många av förfädernas kulter, vilka då höll på att falla i 

glömska, samt att han själv satte nya exempel för framtidens människor att imitera.
135

 Augustus 

återställde också många gamla religiösa ordnar, som arvalbröderna och fetialierna, och han tillsatte 

också en flamen dialis,
136

 Jupiters överstepräst, vars ämbete hade stått vakant sedan år 87 f.Kr. 

Roms gudomliga ursprung framhävdes genom att Aeneasmyten togs fram, på vilken skalden 

Vergilius skrev Roms nationalepos. Om hela Italien skulle integreras i den romerska traditionen, 

måste italienarna göras medvetna om och lojala mot denna tradition. Därför uppmuntrades dessa 

starkt av centralmakten på hela halvön.
137

  

 

2.6.1 Ordo haruspicum 

 

En av de religiösa ordnar som Augustus intresserade sig för var etruskisk till ursprunget. 

Haruspices (på etruskiska netśvis), tydde omen och fenomen som blixt, kor som talade, en trumpet i 

skyn, och siade om framtiden. Men de var mest kända för att läsa djurs inälvor, speciellt levern.
138

 

Haruspex-traditionen hade gamla anor och skall, om man får tro Cicero, ha mottagits av etruskerna 

själva genom den gudomlige gossen Tages. I De Divinatione berättar Cicero genom Cato d.ä. att 

bonden Tarchon, staden Tarquiniis (etr. Tarchna) mytiske grundare, en gång då han plöjde ett fält, 

plötsligt skall ha trängt djupare ned i marken med plogen än vanligt och ett gossebarn vid namn 

Tages skall då ha hoppat fram och ha talat till honom. Cato fortsätter med att berätta att denne 

Tages, enligt de etruskiska annalerna, skall ha haft en gosses utseende men en siares klokhet. 

Förskräckt och häpen skrek Tarchon till varpå en hop människor samlades runt omkring dem, och 

efter en kort stund var hela Etrurien samlat. Tages talade därpå länge och väl till församlingen som 

ivrigt tog emot allt han sade och skrev ned det. Hela hans anförande behandlade siarkonsten. Med 
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tiden, allteftersom man lärde sig och testade nya saker enligt de principer som Tages påbjudit, lades 

dessa till den ursprungliga kunskapsbanken. Enligt Cicero är detta berättelsen såsom romarna har 

mottagit den från etruskerna, och som deras arkiv bevarar den, och enligt etruskerna själva skulle 

detta vara ursprunget till deras siarkonst.
139

 Romarna beundrade etruskerna djupt för deras 

kunskaper i religionen, och framförallt i siarkonsten. Etruskiska haruspices hade ända sedan 

kungatiden konsulterats för att tolka järtecken och avvärja dåliga omen.
140

 Faktiskt beundrade man 

dem till den grad att det uppstod problem när Rom var i krig med etruskerna. Något som Livius 

rader: ”när etruskerna, vars tjänster man använde för att avvärja onda omen, var i krig med dem, 

hade de inga siare”,
141

 tyder på. Farney håller det för troligt att romarna inte rådfrågade haruspices 

innan de mest våldsamma fientligheterna mellan Rom och Etrurien upphört, under 200-talets f.Kr. 

första hälft.
142

 Men detta påstående går stick i stäv med de ovan citerade raderna ur Livius. 

Haruspex-traditionen hade ett mystiskt skimmer över sig då den var kopplad till en myt, den hade i 

vilket fall gamla anor, och haruspices hade konsulterats av romarna sedan urminnes tider. Kanske 

tänkte man längre inte på det faktum att det var en ursprungligen etruskisk tradition, den kanske 

redan hade blivit en sådan naturlig del av den romerska stadsreligionen att ingen längre såg den som 

något utländskt och främmande. Men kanske kan det faktum att traditionen faktiskt inte var romersk 

utan tillhörde ett annat folk i Italien ha spelat in för Augustus då han beslöt sig för att etablera en 

ordo haruspicum i Rom. 

 Denna ordo, hade redan etablerats i Etrurien under slutet av 100-talet f.Kr., och i 

samförstånd med den romerska senaten dessutom. Detta var för att försäkra sig om att de etruskiska 

kunskaperna i siarkonsten inte skulle dö ut.
143

 De etruskiska prästerna bildade ordo haruspicum, 

bestående av sextio medlemmar. De kontrollerades emellertid av decemviri s.f. och var alltså 

formellt underställda ett romerskt prästkollegium, enligt Farney ett tydligt tecken på att ordon 

ansågs utländsk och icke-romersk.
144

 Mycket tyder på att medlemmarna i kollegiet var tvungna att 

vara av etruskisk nobel börd. Som visas av fasti Tarquinienses av summi haruspices, härstammar 

samtliga medlemmar under det första århundradet f.Kr. från en etruskisk stad.
145

 Under Augustus 

och de julio-claudiska kejsarna etablerades ordo haruspicum som en permanent komponent i den 

romerska stadsreligionen. Många etruskiska aristokrater skaffade sig kunskap i disciplina etrusca, i 

vilken siarkonsten ingick. För en man som Aulus Caecina, härstammande från Volaterrae och vän 

till Cicero, var det en familjetradition att lära sig detaljerna i disciplina etrusca, vilket det säkerligen 
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var även för andra aristokratiska etrusker.
146

 Torelli anser att hela ordo haruspicum bestod av enbart 

aristokrater.
147

 I vilket fall som helst gjorde sig etruskiska aristokrater oumbärliga för Rom genom 

att haruspex-traditionen gjordes till en del av den traditionella romerska religionen.
148

 Ordo 

haruspicum tillhörde därefter den romerska stadsreligionen till dess att kejsar Theodosius I (378-95 

e.Kr.) förbjöd den tillsammans med övriga icke-kristna kulter.
149
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3. DET ETRUSKISKA SPRÅKET OCH ETRUSKERNAS NAMN  

 

Den här undersökningen syftar i första hand inte till att studera den språkliga förändringen i 

Etrurien utan till att diskutera identitetsmarkörer under de två sista århundradena före Kristi födelse 

samt i viss mån det första århundradet efter. Språket spelar dock en stor roll sett ur ett 

identitetsperspektiv. Genom språket identifierar vi oss på många sätt med vår kultur. Minns Ennius 

tre hjärtan. Jag kommer därför fokusera undersökningen på språket som identitetsmarkör snarare än 

att redogöra för det etruskiska språket i stort. En undersökning av nomenklatur kan också vara på 

sin plats och jag har här valt att koncentrera mig på förändringar i namnskicket. 

 Kapitlet börjar med en kort redogörelse för det etruskiska språkets livslängd och fortsätter 

därefter med det etruskiska namnskicket. Efter detta följer en redogörelse för det etruskiska 

namnskicket och de förändringar som skedde i detta under framförallt det sista århundradet f.Kr. 

Slutligen diskuteras namn och språk i deras roll som identitetsmarkörer, där jag skall försöka svara 

på frågan vad dessa förändringar fick för konsekvenser för de etruskiska människorna ur ett 

identitetsperspektiv, både för dem som enskilda personer och som del av ett folk. Kan man finna 

indicier på att etruskiska romare gav uttryck för sina kulturella rötter och sitt etniska ursprung 

genom sina namn? Vad går att säga om det etruskiska språket som identitetsmarkör och hur länge 

överlevde det?    

 

3.1 Det etruskiska språket 

 

Språket är för människan något grundväsentligt. Givetvis är språket ytterst ett 

kommunikationsmedel utan vilket en civilisation inte skulle fungera. Men språket är också mycket 

mer än så. Genom det förmedlar vi känslor, tankar och idéer. Och språket bär på många vis vår 

nedärvda kultur. Kanske har språket i än högre grad spelat rollen av kulturbärare för forntidens 

människor än för oss. Innan skriften var det genom det talade språket som ett folks, eller en grupp 

människors, historia, sagor och myter ständigt traderades till nya generationer. På så sätt menar jag 

att språket bär kulturen. Människor som talade samma språk kände förmodligen en stark 

samhörighet med varandra, och språket är därför en mycket stark identitetsmarkör. 

 Det etruskiska språket liknar inget nu levande språk och har aldrig klassificerats på 

tillfredsställande vis. Redan under antiken var man oense om dess möjliga släktskap med andra 

språk. Vissa föreslog ett släktskap med raetiskan, andra med lydiskan.
150

 Livius menar att en form 

av etruskiska talades i provinsen Raetia som omfattade delar av nuvarande Schweiz, Lombardiet, 
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Bayern och Tyrolen.
151

 Och genom studier av de få raetiska inskrifter som hittills hittats, kan man 

idag konstatera att ett visst släktskap torde föreligga.
152

 Vidare har man på ön Lemnos i Egeiska 

havet funnit inskrifter som också tyder på ett lingvistiskt släktskap.
153

 Hur dessa släktskap uppstått 

är emellertid en annan fråga och den diskussionen kommer inte ges vidare utrymme i denna studie, 

för den särskilt intresserade hänvisar jag till Rex Wallaces Zikh Rasna ‒ A Manual to the Etruscan 

Language, eller Jorma Kaimios The Ousting of Etruscan by Latin in Etruria. Jag ämnar heller inte 

att ge en presentation av språket som sådant. Nej det intressanta här är det etruskiska språkets 

livslängd, och framförallt dess dödskamp och möjliga överlevnad. 

 Det etruskiska språket talades främst av människor som bebodde det egentliga Etrurien, 

alltså området som i norr avskärmades av floden Arno, i söder av Tibern, och i öst av Apenninerna. 

Men genom etruskernas till andra delar av Italien expanderade inflytande kom det även att talas på 

andra ställen, exempelvis i Kampanien och i Emilien. Det etruskiska språket har en skriftlig 

tradition som sträcker sig ca sjuhundrafemtio år. De äldsta inskrifterna dateras till ca 700 f.Kr. och 

den yngsta till augusteisk tid.
154

 Det är dock troligt att språket redan länge hade talats i sitt 

kärnområde.
155

 Det vi vet om etruskiskan är det som bevarats i skrift, och den största mängden 

skriftliga evidens som överlevt till våra dagar har kommit till oss i form av inskrifter. Det rör sig om 

gravskrifter, inskrifter som styrker egendom, inskrifter på votivgåvor, inskrifter på byggnader 

(inklusive gravar), förbud och förbannelser, hantverkares och tillverkares signaturer. Speglar, vaser, 

gravväggar och sarkofager förseddes ofta med inskrifter. 90% av alla inskrifter hör till dessa 

kategorier; de flesta är dock väldigt korta och består oftast endast av namn.
156

  Vidare finns andra 

skrifter som inte riktigt passar in i ovan nämnda kategorier. Ett exempel är den berömda Liber 

Linteus Zagrebiensis, som också med sina ungefär 1200 ord utgör den i särdrag längsta etruskiska 

text som bevarats. Det rör sig om en religiös kalender, daterad till 150-100 f.Kr., som någon gång 

under den sena ptolemeiska perioden (305-30 f.Kr.), hamnat i Egypten och återanvänts som 

svepning till en avliden ung flicka. Av språket att döma har man konstaterat att kalendern bör ha sitt 

ursprung i norra Etrurien, möjligen Clusium eller Volaterrae.
157

 Liber Linteus är också den enda 

bevarade text som inte är en inskrift; den skrevs nämligen med bläck på linne.
158

 Andra berömda 

texter som förtjänar att omnämnas är de så kallade Tabula Capuana, en inskrift på en tegelpanna i 

terrakotta som innehåller omkring trehundra ord, texten är liksom Liber Linteus av religiös natur. 

Den dateras till mitten av 400-talet f.Kr., Tabula Cortonensis, ett juridiskt dokument inristat på en 
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bronstavla innehållande omkring tvåhundra ord och daterad till slutet av 200-talet f.Kr., samt de så 

kallade ’Pyrgi-tavlorna’, tre guldtavlor hittade år 1964 på platsen för Caeres hamnstad Pyrgi. Dessa 

ansågs, när de hittades, vara etruskologins ’Rosetta-sten’ emedan två av tavlorna var skrivna på 

etruskiska, den tredje på puniska. Emellertid kom man relativt snabbt underfund med att det inte 

rörde sig om en direkt översättning av texten från etruskiska till puniska, texterna beskrev bara 

samma sak. Det rör sig om en dedikation av ett tempel till den etruskiska gudinnan Uni, Astarte på 

puniska. Den som stod för dedikationen var Caeres kung, Thefarie Velianas. Den tredje tavlan har 

även den nämnde kung som subjekt, men den exakta meningen med texten har tyvärr inte helt 

klarlagts. Det tycks dock som om den uttrycker hopp om att helgedomen skall bli långlivad.
159

  

 Etruskisk litteratur utgjordes givetvis inte uteslutande av inskrifter. Det troligaste är att 

etruskerna, precis som romare och greker, sysslade med det mesta mellan vetenskap, historia och 

poesi. Om detta kan vi finna indicier i skriftliga källor som talar om etruskiska böcker, förslagsvis 

sådana som berör divination och siarkonst, vilka har översatts till latin.
160

 Och Varro talar om en 

Volnius som skall ha skrivit tragedier på etruskiska.
161

 Man måste alltså föreställa sig en förlorad 

litteratur skriven på förgängligt material som papyrus, pergament eller vaxtavlor. Dessa har inte 

överlevt de drygt tvåtusen år som skiljer dem från oss. Man bör därför inte betrakta de överlevande 

texter vi har, inskrifterna, som representativa för etruskisk litteratur.  

 Vid sidan om inskrifterna har vi kännedom om en del etruskiska ord, femtioåtta för att vara 

exakt, som citeras hos grekiska och romerska författare. Ett exempel är ais, gud, som Suetonius 

berättar om i samband med sitt avsnitt om kejsar Augustus död. En blixt skall ha smält ett C i ordet 

CAESAR på en staty av kejsaren, kvar blev endast AESAR, som enligt Suetonius betydde gud på 

etruskiska.
162

 Detta skulle vara ett förebud om kejsarens förestående apoteos. Nu vet vi emellertid 

att aisar är pluralformen av ais, alltså gudar. Kanske var inte Suetonius kunskaper i det etruskiska 

språket de allra bästa, men berättelsen visar ändå på att en viss förståelse fanns vid tiden för 

Augustus död.     

 

3.1.1 Språket försvinner 

 

När försvann då etruskiskan? Det är givetvis inget vi kan säga med säkerhet. Latiniseringen av 

Etrurien anses allmänt ha börjat på allvar efter bundsförvantskriget (92-88 f.Kr.) och ha fullbordats i 

början av kejsartiden.
163

 Inskrifter samt passager i skriftliga källor, hos romerska och grekiska 
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författare, kan ge oss indicier som kan låta oss bilda en uppfattning och därmed ge oss en möjlighet 

till att i varje fall ge ett hypotetiskt svar på frågan.  

Både litterära texter och inskrifter har emellertid sina brister. En inskrift speglar nästan 

aldrig det talade språket från det område och den tid som den härrör. Inskrifter tenderar att vara 

arkaiserande eller uttrycka ett sakligt fackspråk. Däremot visar inskrifter oss att de som utfärdat 

dem ägde kunskaper i det använda språket, på så sätt kan man konstatera att språket vid tiden för 

inskriftens utförande i varje fall förstods, även om det kanske inte längre talades. 

För litterära texter är det största problemet att det egentligen inte finns så mycket skrivet, vi 

äger som sagt inga etruskiska verk, varken i översättning eller på originalspråk. Den information vi 

faktiskt kan få från litterära texter är tyvärr mycket knapphändig. Ofta nämns något endast i 

förbifarten när författaren är mitt uppe i att avhandla något annat. Ett annat problem är att texterna 

har skrivits av personer som inte var etrusker. Personer som så att säga hade ett utifrånperspektiv 

snarare än ett inifrånperspektiv.
164

 Harris hävdar till och med att det mesta som skrivits i romerska 

källor om etruskisk litteratur är mer eller mindre påhittat, han kallar det ”litterärt broderi”. Han 

poängterar dock att även om källmaterialet om etruskisk historia var tunt och utbroderat, är det 

tydligt att man, i alla fall under den julisk-claudiska dynastin (27 f.Kr.-68 e.Kr.), ansåg att det fanns 

mycket god information om etruskernas historia och samhälle. Som exempel ger han kejsar 

Claudius etruskiska historia, Tyrrhenica, och Verrius Flaccus Res Etruscae.
165

 Jag anser att Harris 

här går lite väl hårt åt de romerska författarna. Vi kan inte med säkerhet veta något om exempelvis 

Claudius kunskaper om etruskernas samhälle och deras historia, vilka källor han lutade sig på och 

så vidare. Det enda vi kan veta med säkerhet är att romarna faktiskt visste mer än vi, och trots allt 

kan litterära texter ge oss en, om än suddig, bild av det etruskiska språkets dödskamp. Nedan har jag 

för avsikt att redogöra för, och diskutera några av dessa. 

Bland annat Livius, berättar historien om Caeso Fabius som skall ha studerat etruskiska i 

Caere.
166

 Och om man får tro honom var detta ingen ovanlighet på Fabius tid (det tidiga 300-talet 

f.Kr.), han menar nämligen att det var vanligt att man skickade sina ynglingar till Etrurien för att 

studera, precis som man under Livius dagar skickade dem till Grekland.
167

  Denna passage säger oss 

ingenting om etruskiskans senare öden men visar ändå att romare tidigt hade kommit i kontakt med 

etruskiska som ett litterärt språk. Möjligen ansågs etruskiskan vara ett nödvändigt språk att lära sig 

under den här tiden.  Att romarna möjligen inte betraktade etruskiska som helt främmande tyder 
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några rader ur Quintilianus (ca 35-100 e.Kr.) Institutio Oratoria på. När Quintilianus diskuterar 

latinska och utländska ords ursprung skriver han att han inte betraktar etruskiska, sabinska eller 

praenestinska element som utländska, utan föredrar att behandla dessa som romerska.
168

 Ett 

uttalande som av Harris tolkas som att romarna såg ned på Italiens olika språk.
169

 

Lucretius (ca 99-55 f.Kr.), som skrev under republikens våldsamma, sista årtionden, tar upp 

och hänvisar till ”tyrrenska trollformler”, och antyder att sådana konsulterades under hans tid.
170

 

Han säger dock ingenting om språket i dessa, om de var på originalspråk, eller om vi har att göra 

med latinska översättningar. Som tidigare nämns finns indicier på att romarna översatte etruskiska 

texter till latin. Suetonius ger oss lite mer information om det etruskiska språkets status under 

augusteisk tid. I det första e emplet har vi det tidigare nämnda AESAR ‒ ais, ur biografin över 

Augustus. Det visar inte mycket mer än att människor vid tiden för Augustus död hade en 

rudimentär kunskap om etruskiska. Dock omnämner Suetonius etruskiskan i tempus presens, qoud 

aesar etrusca lingua vocaretur.
171

 Betyder det att i varje fall Suetonius ansåg att etruskiskan var ett 

levande språk under det första århundradet e.Kr.? Inte nödvändigtvis, etruskiskan kan mycket väl 

behandlas i tempus presens även om det inte talades längre. På samma sätt kan vi idag hänvisa till 

att något ’heter’ si eller så på latin.  Det andra exemplet hämtas från Claudiusbiografin. Suetonius 

berättar att kejsar Claudius skall ha skrivit en etruskernas historia i tjugo böcker, Tyrrhenica skall 

det nu förlorade verket ha kallats.
172

 För att skriva en så pass ingående historia krävs ett gediget 

källmaterial. Byggde Claudius sin historia på, nu förlorade, etruskiska källor? I ett fragment av hans 

tal på en inskrift från Lyon antyder han att han använt sig av etruskiska historiker som källor.
173

 Det 

skulle i sådana fall betyda att han hade kunskaper i det etruskiska språket, såvida han inte använde 

sig av en översättning. Kanske kunde Claudius läsa, möjligen också tala, etruskiska. Det anser 

Kaimio att en passage ur Seneca antyder
174

 i vilken han gör narr av Claudius talfel, ”De frågade, till 

vilken nation han hörde, han svarade, jag vet inte vad, med ett oordnat ljud och med förvirrad röst; 

hans språk förstod de inte, han var varken grek eller romare eller hörde till något känt folk.”
175

 

Passagen utspelar sig i samband med att Claudius efter sin apoteos träder fram inför Jupiter och de 

andra gudarna. Kaimios påstående är dock enligt mig inget som man borde fästa alltför stor vikt vid, 

det är lite som att göra en höna av en fjäder. Claudius hade dokumenterat ett talfel.
176

 Att Seneca 
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gör narr av det och beskriver hans tal som inget känt folks, betyder nödvändigtvis inte att han syftar 

på Claudius möjliga kunskaper i etruskiska.   

Aulus Gellius som var aktiv under mitten av 100-talet e.Kr. berättar om en man som tyckte 

om att använda sig av uråldriga ord och uttryck för att göra sig märkvärdig. I ett samtal med en 

prefekt angående en romersk eques, skall han ha smugit in två ord som ingen närvarande förstod. 

Först blev det tyst, men sedan brast alla i skratt, ”som om han hade sagt något på etruskiska eller 

galliska”
177

. Är det möjligt att etruskiskan var vid liv vid den här tiden? Galliskan var det. I linje 

med Philip Freeman anser jag att evidensen är alldeles för knapphändiga.
178

 Att enstaka ord stelnar 

och överlever i andra språk betyder inte att språket som sådant lever. I det här fallet kan det också 

mycket väl kunna röra sig om ett uttryck av typen: ”det där är rena grekiskan.”  

Ytterligare en anekdot står Ammianus Marcellinus för. Under fälttåget mot perserna år 363 

e.Kr. skall kejsar Julianus (Apostata) ha medfört etruskiska haruspices, vilka konsulterades för att 

tyda förebud och järtecken. Han skriver att de vid ett tillfälle när man diskuterade huruvida man 

skulle invadera Persien eller ej, tog fram sina böcker om krig.
179

 Andra böcker som Ammianus 

nämner är Libri Fulgurales, böcker om blixt, samt Libri Tarquitianis, om himmelska företeelser. 

Tyvärr ges ingen information om vilket språk dessa var skrivna på, men emedan Isidorus av Sevilla 

(ca 560-636 e.Kr., ärkebiskop av Sevilla) upplyser oss om att romarna översatte etruskiska texter till 

sitt eget språk,
180

 håller jag det för högst troligt att dessa böcker nog lästes på latin. 

Den bysantinske historikern Zosimus (aktiv ca 490-510 e.Kr.) ger oss det sista 

dokumenterade tillfället då etruskiska kan ha använts. När Alarik år 408 e.Kr. belägrade Rom 

försökte man desperat finna på alla möjliga lösningar för att driva bort inkräktarna. Zosimus 

berättar att stadsprefekten Pompeianus träffade några män som hade kommit till Rom från Etrurien. 

Dessa sade sig ha befriat staden Narni från barbarerna genom böner till gudarna, och utförande av 

religiösa ceremonier enligt förfädernas riter. Påven, Innocentius, skall till och med ha givit dessa 

män från Etrurien i uppdrag att utföra de föreslagna riterna, dock i hemlighet. Men när dessa kräver 

att senaten måste delta vid en ceremoni uppe på Kapitolium vågar ingen gå vidare med det hela. 

Man återgick istället till att försöka köpa bort Alarik från Roms murar.
181

 Om vilket språk dessa 

sentida haruspices skulle ha använt under utförandet av riterna, ifall dessa blivit av, tiger dock 

berättelsen.     

 Precis som med litterära evidens finns också problem med evidens från inskrifter. Som 

tidigare nämnts kan inte en inskrift anses representativ för det talade språket i området under den tid 
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den utfördes. Inskrifter representerar inte heller språket i ett samhälles samtliga samhällsklasser 

utan tenderar att spegla det språk som först och främst eliten skulle använda sig av. Inskrifter kan 

också vara svåra att datera. Vid få tillfällen finner vi inskrifter in situ, tillsammans med ett precist 

daterbart föremål, men allt som oftast är vi utlämnade åt lingvisters åsikter om bokstavsformer och 

grammatik, eller till och med åt en konsthistorikers om exempelvis en krukas form.
182

 Men när en 

inskrift väl har kunnat dateras på tillfredsställande vis ger den oss information om dess tillverkares 

kunskaper i att skriva på det givna språket. Inskrifterna är ju till skillnad mot de litterära källorna 

gjorda av etrusker själva, eller i varje fall av personer som behärskade språket. Och för att kunna 

skriva ett språk på tillfredsställande vis måste man också förstå det. Så länge man har ristat 

inskrifter på etruskiska har man alltså förstått det. Det betyder dock inte att språket skall betraktas 

som levande. Ett språk betraktas inte som levande om det inte längre finns några modersmålstalare, 

och inskrifterna behöver nödvändigtvis inte ha gjorts av personer med etruskiska som modersmål. 

Det är fullt möjligt att man av sentimentala, eller andra, skäl har fortsatt rista in inskrifter i 

exempelvis gravskrifter och i dedikationer av offentlig karaktär långt efter att man övergått till att 

tala latin. Men återigen, det är också fullt möjligt att man skrev ned språket så länge det användes, 

och att man först när ingen längre talade det slutade upp att skriva det.  

 För vår del är de två sista århundradena f.Kr. och det första e.Kr. av största vikt. I de södra 

etruskiska städerna dyker inskrifter på latin upp först, vilket inte är speciellt konstigt med tanke på 

deras närhet till Rom. I Tarquinii och Vulci finns latinska inskrifter som daterats så tidigt som 200-

talet f.Kr. men etruskiska har använts ned till början av det sista århundradet f.Kr. då ersätts 

etruskiskan helt av latinet i gravskrifterna. I Caere dyker anmärkningsvärt nog inte inskrifter på 

latin upp förrän under det sena 100-talet f.Kr. Anmärkningsvärt med tanke på Caeres historiskt nära 

relation till Rom. De norra städerna behöll alltså etruskiskan längre i sina inskrifter. I Chiusi 

(Clusium) finns många etruskiska inskrifter från det sista århundradet f.Kr. Härifrån kommer också 

många av de tvåspråkiga inskrifterna. Dessa visar inte på någon kronologisk utveckling då personer 

ur samma familj kan ha namn på olika språk. Ett exempel är en mormor och en mor som har 

latinska namn, men dottern har ett etruskiskt.
183

 Enligt Freeman visar detta att skiftet från etruskiska 

till latin var gradvist, och att det tog flera generationer.
184

 Öster om Clusium ligger Perusia 

(Perugia), där det finns en mängd sena inskrifter på etruskiska. Den mycket berömda L’Arringatore, 

Talaren, nu i Museo Archeologico i Florens, har en inskrift på etruskiska som har daterats till ca 100 

f.Kr. Den ger ett exempel på hur inskrifter på etruskiska fortfarande användes i monumentala 

sammanhang vid början av det sista århundradet f.Kr.
185

 I nordöstra Etrurien, närmare bestämt i 
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Arezzo (Arretium), finns tre viktiga tvåspråkiga inskrifter på urnor, dessa dateras till ca 40-30 

f.Kr.
186

 I Volterra, i nordvästra Etrurien finns en inskrift som vissa forskare vill datera så sent som 

10-20 e.Kr.
187

 Vidare har etruskiska inskrifter påträffats på andra platser i Italien och till och med 

bortom det. Som exempel kan nämnas Liber Linteus Zagrebiensis, som tidigare har diskuterats i 

denna studie, samt några gränsstenar från Tunisien. Inskrifterna på dessa stenar, vilka dateras till det 

sena 80-talet f.Kr., verkar markera utsträckningen av en egendom som ockuperades av etruskiska 

kolonister.
188

 Den sista kända etruskiska inskriften utgörs av den så kallade ’Pesaro-inskriften’, en 

kort gravskrift, inristad på en marmorplatta, över haruspex L. Cafatius i Pisaurum, på Umbriens 

adriatiska kust. 

  

[L. CA]FATIUS L. F. STE. HARUSPE[X] 

FULGURIATOR 

[c]afates. lr. lr. netśvis. trutnvt. frontac
189

  

 

Inskriften ger oss det etruskiska ordet för haruspex, netśvis. Frontac tros överensstämma med 

latinets fulguriator och har alltså med blixt att göra.
190

 Den dateras till augusteisk tid men behöver 

inte bevisa att etruskiskan var ett levande språk när Cafatius dog. Freeman anser att det kan spegla 

en åldrande prästs sentimentala användning av sitt folks gamla språk, men påpekar att viss kunskap 

i språket givetvis behövdes för att åstadkomma inskriften.
191

 Det är givetvis också möjligt att 

Cafatius, i egenskap av haruspex, hade vissa kunskaper i språket, som nämnts i kapitel 2.6.1 Ordo 

haruspicum, krävdes kunskaper i det etruskiska språket av dem som innehade prästämbetet.   

Överlevde etruskiskan på landsbygden? Det är givetvis möjligt, språk och dialekter tenderar 

att behålla sina karaktäristika längre på landsbygden, medan de i städerna tenderar att bli mer 

normaliserade. Jag kan själv göra en jämförelse med mitt eget landskap, Värmland. Visst, jag pratar 

också värmländska, men det är mer mitt uttal som skiljer sig från rikssvenskans. Tar man sig 

däremot ut till ’de värmländska skogarna’ träffar man på människor som e empelvis fortfarande 

böjer substantiv och adjektiv i maskulinum, femininum och neutrum, de vet bara inte om att de gör 

det. Så visst är det möjligt, kanske rentav troligt, att etruskiskan levde vidare längre på landsbygden. 

Tyvärr är källmaterialet mycket magert. Den enda evidensen där den sena språkliga situationen har 

dokumenterats kommer från gens hepnis gravar vid Ascaino nära den romerska kolonin Saena 

(Siena). Här har man funnit fyra gravurnor med inskrifter. Tre av inskrifterna är skrivna på 
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etruskiska och en på latin. Dessa har kunnat dateras relativt säkert då de alla innehöll augusteiska 

mynt från ca år 15 f.Kr.
192

 Ett datum som visserligen bör anses sent, men inte senare än inskrifterna 

från Volterra och Arretium. Evidensen är sålunda alldeles för få och magra för att man skall kunna 

göra en vettig bedömning. Man kan dock inte helt avfärda att etruskiskan överlevde in i det första 

århundradet e.Kr. och även senare. Freeman hänvisar till att graffiti i Pompeji visar att icke-latinska 

språk kunde överleva, även på urbana platser i Italien en bra bit in på det första århundradet e.Kr., 

detta gör enligt Freeman det mer troligt att etruskiskan överlevde på landsbygden.
193

 Samtidigt 

påpekar Harris att inskrifter från kejsartiden är vanliga i Etrurien, några av dem är till och med från 

ganska avlägsna platser, dock finns det inte det minsta spår av etruskiska.
194

  

 Vad kan vi då få fram vad gäller etruskiskans överlevnad ur litterära källor och inskrifter? 

De litterära källorna säger oss med säkerhet egentligen ingenting om det talade språkets öde efter 

300-talet f.Kr. Det är från denna tid vi har anekdoten om Caeso Fabius som bland annat Livius 

berättar hade studerat i Caere och som därför kunde tala etruskiska. Det är möjligt att Claudius 

förstod och kanske kunde tala etruskiska, men evidensen som skulle styrka det är som sagt alldeles 

för magra. Och även om Claudius hade lärt sig tala etruskiska var det inte hans modersmål. 

Inskrifterna däremot säger oss att etruskiskan blomstrade under 100-talet f.Kr., överlevde in i det 

sista århundradet f.Kr., och möjligen kan ha varit vid liv in i det första århundradet e.Kr. 

 Som Kaimio uttrycker det behöver inte det sparsamma källmaterialet bevisa att etruskiskan 

tidigt dog ut, bara att romarna inte var intresserade av främmande språk.
195

 

 Det är emellertid troligt att man i Etrurien, även innan latiniseringsprocessen startade på 

allvar under det sista århundradet f.Kr., förutom etruskiska även talade latin. Latin har tidigt fått 

lånord från etruskiskan, speciellt vad gäller namnskick och vokabulär.
196

 Det är också troligt att det 

i Rom, relativt tidigt, även talades etruskiska. Cornell skriver att dialektala varianter i de få 

etruskiska inskrifter som hittats i Rom
197

 tyder på att etruskisktalande personer var en väletablerad 

grupp inom den romerska eliten och att deras närvaro gick långt tillbaka.
198

 Detta skulle i sådana 

fall stödja romarnas egen uppfattning att deras folk utgjordes av sabinska, latinska och etruskiska 

element. Adams däremot anser att det är bäst att förhålla sig mer skeptisk, och hänvisar till det 

mycket magra källmaterialet.
199
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 Vidare finns möjligheten att etruskiskan levde vidare som ett religiöst språk, kunskaper i 

etruskiska krävdes för medlemskap i ordo haruspicum, haruspex-kollegiet.
200

 Detta bevisar inte att 

etruskiska talades bland haruspices under en alltför lång tid framöver, det kan mycket väl vara så att 

etruskiskan stelnade som religiösa formler i haruspices riter, och behöver nödvändigtvis inte ha 

förståtts under exempelvis 100-talet e.Kr. av de då tjänstgörande prästerna. Ungefär på samma sätt 

som arvalbrödernas hymner som, även om de var på latin, vid tiden för Kristi födelse uppfattades 

som starkt arkaiska till den mån de förmodligen inte längre kunde förstås, i alla fall inte av den 

breda massan.  

 Varför dog då språket ut? Som både Adams och Andrew Wallace-Hadrill påpekar, finns 

inga bevis för att Rom aktivt sökte utradera lokala språk eller att påtvinga de erövrade städerna 

latinet.
201

 Men Etrurien påverkades givetvis av Roms expansion. Under 200- och 100-talen f.Kr. 

etablerades kolonier i Etrurien. Dessa påverkade självklart starkt den språkliga situationen i 

området. Nu kom folket i ständig kontakt med personer som talade latin, och Roms ökande makt 

gjorde det naturligtvis ekonomiskt, socialt och inte minst politiskt fördelaktigt att tala latin. Romare 

och andra latintalande flyttade till Etrurien, men etrusker flyttade säkert också till Rom. Etrusker 

tjänade i den romerska armén, och även om de tjänstgjorde i lokala enheter, lärde sig många 

förmodligen latin ändå. Vidare får vi inte glömma äktenskapets kraft. Etrusker och romare 

blandades säkerligen efterhand. I sin tur bidrog denna utveckling till att antalet enspråkiga etrusker 

stadigt blev färre.
202

 Romarna verkar också ha varit ganska fientligt inställda till andra språk än 

deras eget. Valerius Maximus berättar att magistrat under den gamla tiden, av respekt för sig själva 

och den romerska staten, konstant vägrade svara greker på annat språk än latin. De skall till och 

med ha tvingat greker att tala genom en tolk, inte bara i Rom utan också i Grekland och Asien. 

Detta gjordes för att höja latinets status i alla nationer.
203

 Även om påståendet onekligen låter 

överdrivet och vidare kanske bara speglar ett romerskt lillebrorskomplex gentemot grekiskan, skulle 

det dock också kunna ge ett indicium på romarnas syn på andra språk än deras eget.  

 

3.2 Etruskernas namn  

 

Namnet är på många sätt den allra viktigaste identitetsmarkören för en medveten människa. Genom 

namnet är vi någon. I det samlas på sätt och vis hela vår existens. Ur den synvinkeln är det givetvis 

intressant att undersöka vad som händer när en kulturs namnskick påverkas av ett annat och 

slutligen helt äts upp av detta. Följande stycke behandlar alltså etruskernas namn och deras 
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namnskick, och följer den process som leder fram till att det etruskiska namnskicket till slut uppgår 

i det romerska.  

 Innan den egentliga undersökningen har jag valt att, för att ge läsaren en viss 

bakgrundskunskap, redogöra för de etruskiska och de latinska namnskicken. 

 De latinska och etruskiska namnsystemen liknar varandra på många sätt. Båda folken 

introducerade på ett tidigt stadium det så kallade duo-nomina-systemet bestående av ett praenomen 

och ett ärftligt nomen gentilicium. Detta med tiden komplexa system växte fram ur ett förhistoriskt 

system där en person hade ett enda namn. Ursprunget till det system som vi sedan ser, bestående av 

två namn, ett personligt, praenomen, och ett familjenamn, nomen gentilicium, kan knytas samman 

med uppkomsten av urbana centra i Centralitalien under 700-talet f.Kr. När samhällena växte och 

blev mer komplexa, och familjer och klaner större, uppstod behovet att särskilja olika familje- eller 

klanmedlemmar. Nomen gentilicium utvecklades ur familjeöverhuvudets adjektiviserade 

patronymikon. Detta upphörde att beteckna en individs far, och kom istället att beteckna en gens, en 

familj. Det gamla patronymikonet blev nu namnet på familjen, och ärvdes av alla fria barn som 

föddes in i den. Exempelvis kom Laris Larecena, Laris Lareces (son), nu att tolkas som Laris 

(medlem i) Larecena- (familjen). Denna förändring bör ha skett någon gång före 700 f.Kr., och 

spreds sedan snabbt och adopterades slutligen av etrusker, umbrer, romare och andra latintalande 

folk, falisker, sydpicener och osker.
204

 Detta var ett system som ingetdera av folken verkar ha varit 

tillfredställt med, och det skulle komma att modifieras av båda, dock på lite olika sätt.  

 

3.2.1 Det romerska namnskicket 

 

Romarna lade efter nomen gentilicium till ett patronymikon, bestående av faderns praenomen i 

kasus genitiv följt av filius, son, eller filia, dotter. Detta skulle senare kompletteras med ytterligare 

en namnform, cognomen, från början ett individuellt smek- eller öknamn.
205

 Ett exempel på detta 

representeras av Appius Claudius Caecus, den blinde. Senare, kanske under 300–200-talet f.Kr., 

börjar cognomen att brukas för att särskilja olika grenar i en gens.
206

  Under kejsartid blev ett andra 

cognomen vanligt, det som vi kallar agnomen.
207

 Agnomen förekommer redan under republikansk 

tid men blir inte vanligt förrän under kejsartiden. Det kunde antas i samband med adoption, en 

militär seger över ett främmande folk eller andra personliga förtjänster. Som exempel kan nämnas 

Publius Cornelius Scipio Aemilianus (Scipio d.y.), Karthagos besegrare år 146 f.Kr. son till Lucius 

Aemilius Paulus och adopterad av Publius Cornelius Scipio Africanus (Scipio d.ä.). Den yngre 
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Scipio har tagit sitt gamla nomen gentilicium och adjektiviserat det för att visa från vilken gens han 

stammar. På svenska skulle man närmast kunna återge det som den aemiliske Publius Cornelius 

Scipio. Den äldre Scipio fick tillnamnet den afrikanske, i samband med segern över Hannibal 

utanför Zama år 202 f.Kr. 

 

3.2.2 Det etruskiska namnskicket 

 

Under 600-talet dök även hos etruskerna ett nytt patronymikon upp, bestående av faderns 

praenomen i kasus genitiv med ordet clan eller sex (son och dotter), som frivilligt element i 

apposition till namnet. Då konstruktionen med clan/sex utsatta figurerar i tidiga inskrifter
208

 är det 

inte troligt att utsatt clan/sex skulle tyda på en latinsk influens som hör till latiniseringsprocessen av 

Etrurien, vilket Kaimio och Adams hävdar.
209

           

 Senare lade man även till ett metronymikon, moderns nomen gentilicium i genitiv, även detta 

beroende av ett utskrivet, eller utelämnat, clan/sex. Metronymikon kunde även stå i kasus ablativ, 

men då utan sex/clan. I tillägg kunde de etruskiska kvinnorna begagna sig av ett gamonymikon, 

makens nomen gentilicium i kasus genitiv, beroende av ordet för hustru, puia. Patronymikon, 

metronymikon och gamonymikon kunde också uttryckas genom en fras som använde den enklitiska 

artikeln -(i)σa/-(iśa). Artikeln, som ungefär motsvaras av engelskans bestämda artikel ’the’, 

överensstämmer med orden för son, dotter eller hustru och lades till patronymikon, metronymikon 

och gamonymikon på följande vis:     

 

Ravnθu        Velχai        Velθuruσa        sex        Larθialiσla 
  Praenomen Nom. Gent.  Patronymikon  Patronymikon 

  Fem. Praen. Fem.  =Velθurus Mask. Dotter =larθial Mask. 

  Nom./Ack. Nomen (Velθur) Praen. Nom./Ack. (larθ)     Praen. 

   Nom./Ack. 1:a Gen. + σa 2:a Gen. + 

    ’the’ Def. Art. Nom.  iσla ’the’ Def. Art. Nom. 

   

   

   Ravnthu Velkhai dotter till Velthur, Larths (son)
210

 

 

Detta namn innehåller för övrigt två patronymika, både far och farfar finns representerade, där 

faderns namn är Velthur och farfaderns är Larth.  

 Den sista innovationen var introduceringen av cognomen som från början var ett personligt 

namn. Generellt verkar det etruskiska cognominet ha dykt upp ungefär samtidigt som det romerska. 

Dock har ingen historisk koppling mellan romerska och etruskiska cognomina hittills kunnat ses.
211
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Detta stoppades från början in omedelbart efter nomen gentilicium. Kaimio har jämfört i vilken 

ordning etruskerna satte sina namn med hur romarna gjorde och konstaterar att romarna placerade 

sina cognomina sist i raden av namn medan etruskerna placerade dem direkt efter nomen 

gentilicium.
212

 Det går dock inte att göra en sådan allmän jämförelse; det finns hos etruskerna 

nämligen inte någon generell standard, av gravinskrifterna att döma kunde namnen placeras i vilken 

ordning som helst, även om ordningen beskriven här ovan torde ha varit vanligast. Det berodde 

också på vilken funktion cognomen hade i en persons fullständiga namn. Man brukar skilja på två 

huvudfunktioner: ett så kallat ’familje-cognomen’, som användes för att skilja mellan två grenar av 

samma gens, vilket var fallet hos romarna. Och ett så kallat ’individuellt cognomen’, vars funktion 

var att skilja mellan två individer med samma praenomen och nomen gentilicium. I sin individuella 

funktion kunde cognomen ibland ta över praenomens roll, varför detta då kunde utelämnas från 

gravskrifterna, samtidigt kunde nomen gentilicium, i de fall cognomen blev det primära namnet för 

att beteckna släkten, gens, utelämnas från gravskriften. Vid tiden för latiniseringen av de etruskiska 

namnen kunde en etruskisk mans namn maximalt bestå av fem, en kvinnas av sex namndelar.
213

 En 

etruskisk kvinnas fullständiga namn kunde således vara:  

 

  Velia  Śeianti  Arnθal  Unatnal  Cumerunia  Raθumnaśa 
  Praenomen Nom. Gent. Patronymikon Metronymikon Cognomen Gamonymikon 

 

 Velia Śeianti Cumerunia (dotter) till Arnth (och) Unatnei, (hustru) till Rathumna.
214

 

 

Med detta sagt menar jag inte att samtliga etruskiska män hade fem namn och samtliga etruskiska 

kvinnor sex, individer med samtliga namnformer är mycket ovanliga. Givetvis hade inte alla 

samtliga namn, ett bra romerskt exempel kan Marcus Antonius stå för. Som synes saknade Antonius 

ett cognomen, något som inte var helt ovanligt även om merparten aristokrater hade ett. Vidare 

måste påpekas att de andra namnformerna som patronymikon och metronymikon, inte användes i 

det dagliga livet utan ingick i en individs fulla officiella namn. Dessa finner vi således nästan enbart 

på monument eller i gravinskrifter. Nog om detta och tillbaks till undersökningen. En slående 

skillnad de båda namnskicken emellan var kvinnliga praenomina. Romerska kvinnor hade någon 

gång under 200-talet f.Kr. slutat använda sig av praenomen och fick alltså nöja sig med endast ett 

namn ända till introduceringen av cognomen.
215

 De etruskiska kvinnorna hade aldrig slutat använda 
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sina, och senare omvandlades dessa ofta, dock inte alltid, till cognomina i samband med förvärv av 

romerskt medborgarskap.
216

 

 

3.3 De etruskiska namnen blir romerska 

 

Under det sista århundradet f.Kr. dyker allt fler romerska namn upp i gravinskrifterna. Under en 

övergångsperiod på omkring femtio år ristades, framförallt i Clusium, två namn in; ett på latin och 

ett på etruskiska. Till slut ’segrar’ emellertid de romerska namnen och de etruskiska ristas inte 

längre in. När etruskerna blev romerska medborgare tog de sig också romerska namn. Till en början 

verkar de flesta, parallellt med sitt romerska, ha fortsatt använda sig av sitt etruskiska namn. Men 

detta dubbla namnbruk upphör slutligen, ungefär samtidigt som språket försvinner ur källorna. 

Nedan kommer jag kort redogöra för hur de olika etruskiska namnkomponenterna som diskuterats 

ovan latiniserades.  

Latiniseringsprocessen av de etruskiska namnen följer på inga villkor ett generellt mönster 

utan tar sig olika uttryck på olika platser. Jag har sålunda inga ambitioner att här generalisera 

förändringarna som skedde utan nöjer mig med att lägga fram hur latiniseringen i vissa fall kunde se 

ut.  

 

3.3.1 Praenomen 

 

Såväl de etruskiska som de romerska praenomina hade under 200-talet f.Kr. förlorat mycket av sin 

individuella karaktär och istället blivit markörer för medborgarskap. Antalet praenomina bland 

vilka man kunde välja hade också strängt inskränkts. Hos romarna var elva namn vanligen använda, 

hos etruskerna nio manliga och åtta kvinnliga.
217

 I tillägg fanns hos båda folken ett fåtal andra namn 

men dessa var oftast förbehållna vissa gentes. Den romerska patriciersläkten Claudius kan stå som 

exempel.
218

 Manliga medlemmar av denna släkt, företrädesvis av grenen Claudii Pulchri, bar ofta 

praenominet Appius. Extremt ovanligt hos andra gentes, även om det visserligen förekommer. Av 

de vanliga etruskiska praenomina är bara ett vanligt i det romerska namnskicket, Aule-Aulus.
219

 Om 

ett praenomen som slutade på –e, skulle latiniseras var det vanliga tillvägagångssättet att byta ut 

ändelsen mot –(i)us. Ändringen av suffixet gjordes också lättare av det faktum att det etruskiska 

namnet ofta gick tillbaka på ett italiskt namn, och kunde då i omvänd ordning återkopplas med 
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detta, som en gång i tiden hade lånats in av etruskiskan. Sålunda blev Anie återigen Annius, från 

vilket det härstammade.
220

 Men de flesta etrusker fick, av gravinskrifterna att döma, inte ett 

romerskt praenomen som liknade deras etruskiska. Många har inte ens samma begynnelsebokstav. 

Farney noterar att Velθur ofta har ändrats till latinets Gaius, medan Larθ har blivit Lucius. 

Samtidigt konstaterar han att många inte har ändrat sina namn utan behållit sina etruskiska 

praenomina intakta i sina romerska namn. Detta tyder enligt Farney på att valet av namn var ett 

aktivt val och att de som var mer benägna att assimileras i det romerska samhället, kanske av 

karriärsmöjligheter, valde att skaffa sig ett romerskt parenomen.
221

 Men som tidigare nämnts hade 

praenomen kommit att få en roll som markör för medborgarskap. Att försöka sig på en översättning, 

eller ren latinisering av namnet kanske inte var första prioritet. Det är också mycket oklart om man 

själv fick välja namn. Som tidigare nämnts hade antal praenomina inskränkts och valet av dessa låg 

möjligen under statlig kontroll. Emedan praenomen i början av det sista århundradet f.Kr. hade 

blivit en indikation på medborgarskap, kontrollerades enligt Kaimio valet av namn noga av de 

romerska censorerna, då de nya medborgarna skrevs in i censuslistan.
222

  

De kvinnliga praenomina, som helt saknades i det romerska namnskicket, behölls längre än 

de manliga, och ibland kunde de också användas som nya cognomina.
223

 

 

3.3.2 Patronymikon, metronymikon och gamonymikon 

 

Den första delen i namnet att latiniseras verkar ha varit patronymikon.
224

 Detta första steg i 

latiniseringsprocessen kan ses i gravinskriften: Vel Tite Larisal f. Cainai natus där den etruskiska 

genitivformen Larisal står tillsammans med det latinska f(ilius) i stället för med det etruskiska clan. 

Lägg också märke till metronymikon som följs av ett latinskt natus. Ganska snart har dock det 

etruskiska genitivmorfemet ändrats efter latinskt mönster: Lartis. Kaimio skriver att det också är 

vanligt att man istället för f(ilius) skriver ut det etruskiska clan, med samma betydelse, och antyder 

att detta skulle peka på en latinsk påverkan på det etruskiska namnskicket.
225

 Men som tidigare har 

nämnts förekommer clan i rent etruskiska inskrifter. Man kan inte på något sätt koppla samman 

utskrivet clan med en påverkan från det romerska namnskicket då bruket förekommer under hela 

den period från vilken vi har etruskiska gravinskrifter.
226

  

Också metronymikon latiniserades. Här finns dock fler varianter. Man kunde antingen, som i 

fallet ovan, lägga till (g)natus efter det egentliga metronymikon, man kunde sätta det i kasus ablativ, 
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något som var vanligt i Perusia i norra Etrurien, C. Caesellius Cauthiā, och man kunde till 

ablativformen lägga matre, mater, mor, i kasus ablativ.
227

 Efter en tid försvann bruket av 

metronymikon hos de romerska etruskättlingarna men det var dock den namnform, exklusiv för 

etruskerna, som behölls längst. Kanske som ett tecken på de sista etruskernas konservatism.
228

 Eller 

möjligen kvinnans starkare ställning i det etruskiska samhället. Kvinnans ställning kommer 

diskuteras mer ingående i kap. 4.3. 

 Gamonymikon latiniserades på liknande sätt som metronymikon. Vanligen verkar 

gamonymikon ha latiniserats genom att endast sätta makens nomen gentilicium i kasus genitiv, 

precis som den vanligen bildades på etruskiska. Exempel: Ursia A.f. Quarta Aconi, där Aconi är 

gamonymikon. Denna variant finns representerad av tretton fall från Perusia, fem från Clusium, ett 

från Arretium, och sex från södra Etrurien. Det finns även exempel där gamonymikon bildas 

tillsammans med uxor, hustru, vilket motsvarar etruskiskans puia.
229

 

 

3.3.3 Nomen gentilicium och cognomen 

 

Det finns exempel på vitt skilda varianter på hur nomen gentilicium latiniserades. Om detta inte 

passade in i efter latinskt mönster, verkar det ha kunnat flyttas och bli ett nytt cognomen. Som 

exempel kan nämnas den etruskiska familjen Sartace, som gjort om familjens nomen gentilicium till 

Sartages, tagit ett nytt latinskt nomen gentilicium i Sertorius, varpå det gamla har använts som nytt 

cognomen, Sex. Sertorius L. f. Sartages.
230

  Andra sätt verkar ha varit att försöka finna ett nytt namn 

som på något vis liknar det gamla, exempelvis Canzna-Caesius eller Arntni-Arrius.
231

 Det har 

föreslagits att en försvagning av nasaler skulle ligga bakom denna variant men det är nog mer troligt 

att de etruskiska konsonantklustren var för krångliga att uttala för en latintalande person. I andra fall 

har man tagit ett helt nytt namn som börjar med samma bokstav som det ursprungliga men som i 

övrigt är helt annorlunda, ex. Cupsnei-Coelia, Velcśna-Vedi. I ytterligare andra fall verkar man ha 

översatt namnet.
232

 Ett exempel på detta finner vi i den etruskiska familjen Sortes grav från 

Perusia.
233

 Denna ger också ännu ett exempel på när ett gammalt nomen gentilicium har gjorts om 

till ett nytt cognomen. En av individerna bär det förkortade cognominet Nic(er?), dennes son har 

latiniserat familjens cognomen till Nigidius, använt det som nytt nomen gentilicium varpå han har 
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latiniserat familjens egentliga nomen gentilicium och använt det som nytt cognomen, Sors.
234

 

Cognomen kunde i vissa fall också bildas på praenomen. Kaimio skriver att vid tiden för lex Iulia 

de Civitate och de andra lagarna som gav de italienska bundsförvanterna fullt romerskt 

medborgarskap var, för de etruskiska kvinnorna, praenomen fortfarande ett personligt namn, detta 

trots introduceringen av cognomen. Därför var det mest naturliga att förvandla det etruskiska 

kvinnliga praenominet till ett nytt cognomen. Och visst finns det exempel på detta fenomen; Kaimio 

listar flera fall där ett etruskiskt kvinnligt praenomen gjorts om till nytt cognomen i den latinska 

delen av gravinskrifterna.
235

 Men etruskiska kvinnor behöll också ofta sina praenomina efter att de 

blivit romerska medborgare och tilldelats ett romerskt namn. Kaimio tar själv upp en del exempel 

på detta fenomen.
236

          

 

3.4 Försvann namnen helt och hållet? 

 

Utifrån diskussionen ovan kan man sluta sig till att namnen inte försvann helt och hållet utan levde 

kvar hos etruskernas ättlingar, låt vara i en något modifierad form. Och även om alla etrusker 

tilldelades ett romerskt namn innebar inte det att deras etruskiska namn plötsligt försvann från 

inskrifterna. Under en till två generationer levde de kvar i gravinskrifterna. Dels bevarades de som 

patronymikon, om fadern aldrig hade tilldelats ett romerskt namn, och dels i den etruskiska delen av 

inskriften. Inget hindrade de etruskiska romerska medborgarna från att använda sina ursprungliga 

namn vid sidan om sina romerska och inkludera dem i sina gravskrifter.
237

 Därefter, när man 

upphört att ta med sina etruskiska namn i gravskrifterna, försvinner de etruskiska namnen från 

källorna.  

Nomen gentilicium, som skall beteckna släkten, bör alltså inte ses som en markör för 

etruskiskt påbrå eftersom det är omöjligt att veta exakt hur en familj först skaffade sig det, många 

etruskiska gentilicia var från början cognomina och dessutom ofta av italiskt ursprung som 

exempelvis R(a)ufe–Rufus, Pl(a)ute‒Plautus, Crespe–Crispus.
238

 Man bör i stället söka spåra 

etruskerna i deras cognomina då dessa ofta har bildats på ett tidigare praenomen eller nomen 

gentilicium. Följaktligen utgör dessa säkrare bevis för etruskiskt påbrå. Under hela den romerska 

perioden, ända fram till 500-talet, kan vi spåra vissa av de etruskiska namnen, och alltså inte 

företrädesvis genom praenomen eller nomen gentilicium, utan i cognomen. Ett exempel är namn 

som slutar på –ina, som hos gens Caecinia. På latin Caecina men på etruskiska ceicna, en 
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dokumenterat etruskisk familj som härstammade från Volaterrae,
239

 och som kan följas ända till 

500-talet. På det sena 400-talet och det tidiga 500-talet var Flavii Caecina Basilii Decii en av de 

viktigaste familjerna ur senatorsaristokratin under det västromerska rikets sista decennier.
240

   

 

3.5 Språk och namn som identitetsmarkörer 

 

Vad betydde en etrusks namn för dennes identitet? Kan man tänka sig att en etruskisk man eller 

kvinna använde sig av olika namn vid olika tillfällen? Och är det möjligt att etrusken skiftade språk 

beroende på i vilken social, etnisk eller kulturell kontext denne rörde sig? Jag kommer genast att 

tänka på Q. Ennius (ca 239-169 f.Kr.), den kalabresiske poeten som sades sig ha tre hjärtan. Om 

man får tro Aulus Gellius tolkning skall dessa representera varje språk han behärskade, oskiska, 

grekiska och latin (Quintus Ennius tria corda habere sese dicebat, quod loqui graece et osce et 

latine sciret).
241

 Ett hjärta för oskiska, som torde ha varit hans modersmål, ett för grekiska, som man 

givetvis hade talat i regionen sedan de första grekiska kolonisterna kom dit på 700-talet f.Kr., och 

ett för latin, det språk han använde i egenskap av romersk medborgare. Varje språk skulle enligt 

Gellius utgöra en del av Ennius identitet och sammanhanget skulle avgöra vilket språk han använde. 

Man skulle kunna likna det vid dagens Italien där man, framförallt i södra Italien, alternerar mellan 

italienska och den inhemska dialekten. Man talar dialekt med sin familj och andra personer från 

trakten, medan man talar italienska med övriga italienare och utlänningar. Även Cicero uttrycker att 

han har två identiteter, eller i varje fall två fädernesländer, duae patriae, ett naturligt i Arpinum och 

ett juridiskt i Rom, något han definitivt inte var ensam om, många medborgare kunde under hans tid 

härleda sina släkter från municipia antingen i Latium eller i andra delar av Italien. Han poängterar 

dock att det aldrig får råda något tvivel om vilket av dessa man har mest kärt, plikten gentemot res 

publica måste alltid komma i första rummet, men han tillägger sedan att hans naturliga fädernesland 

i varje fall inte är honom mycket mindre kärt.
242

 Visserligen talades latin i både Arpinum och i 

Rom, men Ciceros utsaga antyder ändå att det inte var ovanligt att man identifierade sig med två 

olika platser. Kan man utifrån dessa tillkännagivanden tänka sig att en etrusk skulle använda sitt 

etruskiska namn i etruskiska sammanhang och sitt romerska i romerska sammanhang? Detta är 

givetvis bara spekulationer, det finns inga fakta som bevisar att så skulle vara fallet, men tanken är 

ändå lockande och kanske inte heller alltför långsökt.  
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3.5.1 Språk 

 

John Penney anser det vanskligt att säga vilken roll språket egentligen spelade för etruskernas egen 

uppfattning om sin egen etnicitet. Det finns helt enkelt inga evidens.
243

 Här krävs följaktligen att 

man teoretiserar en aning. Quintus Ennius beskrivning av ’sina’ språk som hjärtan, gör det för mig 

troligt att han ansåg språket utgöra en stor del av hans identitet. Och nog måste språket även för den 

romerske etrusken under det sista århundradet f.Kr. ha haft betydelse. Jag vill gärna göra en 

koppling till dagens Italien. Som nämnts ovan är det där vanligt att man alternerar mellan italienska 

och dialekt. Dialekterna bör dock inte jämföras med våra dialekter som egentligen har reducerats till 

rena accenter. De italienska dialekterna är ofta inte inbördes förstådda och samtliga tillhör inte 

samma gren av den romanska språkfamiljen. En linje mellan Rimini och La Spezia brukar skilja 

dialekterna åt. Söder om denna linje, dit även italienskan
244

 räknas, finner vi dialekter som 

tillsammans med rumänskan tillhör den östromanska språkgrenen. Norr om linjen finner vi dialekter 

som räknas till den västromanska språkgrenen. Hit hör också franska, provençalska, katalanska, 

spanska och portugisiska. I samband med Italiens enande på 1860-talet valdes officiellt ett 

riksspråk, och trots att Kungariket Sardinien, med Piemonte som kärnområde, var den drivande 

staten i enandet, föll valet inte på piemontesiskan utan på florentinskan. Florentinskan hade genom 

1200- och 1300-talsförfattarna Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio och Francesco Petrarca tidigt 

vunnit en särställning och valet av denna var väl egentligen föga överraskande. Det betydde 

emellertid inte att det nya italienska folket behärskade språket. Först med televisionens intåg på 

1950-talet blev italienskan var mans sak. I Norditalien har man idag helt anammat italienskan varför 

dialekterna är på utdöende. I södern däremot är bruket av dialekterna fortfarande starkt och 

livskraftigt. Det skulle, förutom det faktum att norra Italien är mycket rikare och modernare än 

södern, kunna ha att göra med till vilken språkgren dialekterna hör. De nordliga dialekterna står 

längre ifrån italienskan än de södra, varför man i norr har lättare att hålla dem isär. I södern däremot 

står dialekterna förhållandevis nära italienskan, varför man tenderar att blanda språk och dialekt. 

Syditalienarens italienska är starkt färgad av den egna dialekten medan norditalienarens är mycket 

ren. Kommer man dock som utlänning, eller en italienare från ett annat landskap, blir man i de allra 

flesta fall tilltalad på italienska, om än en färgad variant. Men så fort en person från samma stad 

dyker upp byter man genast till dialekt. På samma sätt menar jag att det är troligt att etruskerna 

gjorde. I Rom, och med andra latintalande personer, talade man latin. Men i Etrurien, och med 

varandra, anser jag att det är troligt att man talade etruskiska. Som vi har sett antyds det även att 

kunskaper i etruskiska krävdes av medlemmar i haruspex-kollegiet.
245

 Det är dock anmärkningsvärt 
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hur snabbt latinet tog över etruskiskans roll som första språk i Etrurien, men det tror jag inte har att 

göra med de romerska etruskättlingarnas ovilja till att tala sitt språk, eller att de skämdes över sitt 

ursprung. Jag vill hellre se lite mer pragmatiskt på processen. Att tala latin blev helt enkelt mer 

praktiskt, och slutligen en nödvändighet. Det öppnade definitivt upp nya dörrar till 

karriärmöjligheter. Etrusker flyttade till Rom samtidigt som latinare och romare flyttade till de nya 

kolonierna i Etrurien. Till slut utkonkurrerades etruskiskan av latinet. Men språket utgör onekligen 

en viktig identitetsmarkör, och möjligen fanns grupper som hårdnackat fortsatte använda sig av sina 

förfäders språk, men om viljan inte finns att lära sig språket hos den yngre generationen är det mer 

eller mindre dömt att försvinna.   

 

3.5.2 Namn 

 

Som tidigare nämnts var en etrusk, då han tilldelades romerskt medborgarskap, tvungen att ta sig ett 

romerskt namn, på vilka grunder kan han ha gjort sitt val?  

 I de tjugofem verkligt tvåspråkiga inskrifterna vi har, har sammanlagt trettioen namn 

observerats både i den latinska och i den etruskiska delen. I bara tolv fall är det romerska och 

etruskiska praenominet detsamma. I sex av de ovan nämnda tolv fallen finner vi Aule-Aulus. I fyra 

fall används de latinska formerna Gaius, Quintus eller Publius även i den etruskiska namnformen 

och två gånger har det etruskiska Arnθ, Arnθia använts även i den latinska delen. Av de helt och 

hållet etruskiska praenomina har exempelvis Vel sex gånger ändrats till latinets Gaius, och en gång 

till Quintus. Arnθ har fyra gånger ändrats till Gaius, en gång till Manius osv. Det mest överraskande 

fallet är TLE 930 (Ar.) där en person med namnet Aule har ändrat sitt praenomen till Gnaeus medan 

hans far med samma namn har behållit det i den latinska delen.
246

  

 Förekomsten av tvåspråkiga inskrifter där det latinska och det etruskiska namnet inte 

överensstämmer har medfört att man tidigare har trott att man har att göra med två skilda 

begravningar, två individer som delade urna eller grav. För tillfället är det dock allmänt accepterat 

att det rör sig om en och samma person och att skillnaden de två praenomina emellan reflekterar det 

romerska medborgarskapets influens på den latinska namnformen.
247

 Meningarna går dock isär 

rörande varför det ser ut på det här viset. Många etruskiska praenomina ändrades när en etrusk 

mottagit romerskt medborgarskap och han skulle få ett nytt namn, enligt Farney hände detta när ett 

etruskiskt namn var svåröversatt, exempelvis Velθur, man skulle då istället ha tilldelats ett mer 

romerskklingande namn som Gaius. Som tidigare nämnts behöll dock många sina etruskiska namn. 

Detta fenomen skiljer enligt Farney de etrusker som var stolta över sitt ursprung från dem som inte 

öppet ville visa det. Farney föreslår att de etrusker som ville framhäva sin etruskiska identitet, sökte 
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finna ett romerskt praenomen som liknade deras etruskiska, medan de som skämdes ska ha tagit ett 

så ärkeromerskt namn som möjligt.
248

 Han är inne på att de efter bundsförvantskriget nya 

medborgarna var tvungna att gömma sitt etniska ursprung för att lättare integreras, och klättra, i det 

romerska politiska livet. Ett bra ställe att börja på skall då ha varit namnet. Därför skall ambitiösa 

etrusker och italienare snabbt ha latiniserat sina namn och sopat allt som hörde deras gamla kulturer 

till under mattan.
249

 För egen del anser jag, i linje med Jorma Kaimio, detta vara föga troligt. Vi kan 

givetvis inte veta med säkerhet, men förmodligen hade man för avsikt att, i samband med att nya 

medborgare skrevs in i censuslistan, ge vederbörande ett bra och ordentligt romerskt namn, och som 

nämnts tidigare var antalet namn, bland vilka man kunde välja, inte särskilt stort. Däremot håller jag 

det för troligt att man alternerade mellan olika namn beroende på i vilken kontext man rörde sig. 

Säkerligen gick man under sitt etruskiska namn i etruskiska sammanhang, men under sitt latinska i 

romerska.  

Den tidigare nämnda gens Caecinia utgör ett bra exempel på en etruskisk familj som verkar 

ha varit framstående ända till det västromerska rikets sammanbrott i slutet av 400-talet e.Kr. Bland 

släktens medlemmar räknas, förutom den Aulus Caecina som Cicero försvarade i en rättegång år 69 

f.Kr., personer som innehade ämbeten såsom praefectus urbi, stadsprefekt och en sorts borgmästare 

som styrde staden i brist på en närvarande kejsare, och praefectus praetorio, ansvarig för 

stadskohorterna. Dess medlemmar innehade även en rad konsulat mellan år 486 och 529 e.Kr.
250

 

Det är omöjligt att veta och kanske bör man inte ens spekulera i det. Men möjligen ansåg släkten 

Caecina, fortfarande vid denna sena tid, att släkten hade etruskiska rötter. 

Kvinnliga praenomina verkar ha bevarats längre än de manliga. Som tidigare nämnts 

förvandlades många av dem till nya cognomina, men en del kvinnor behöll dem som rena 

praenomina, och det kan ju vid en första anblick tyckas underligt eftersom de av två anledningar 

borde ha förkastats av romarna, dels var de, precis som manliga etruskiska praenomina, till sin form 

främmande för dem och dels var kvinnliga praenomina under det första århundradet f.Kr. okända 

för romarna, eftersom de redan under 200-talet hade slutat brukas.
251

 Man skulle kunna tänka sig att 

census-inskrivningen orsakade försvinnandet av de manliga; männen var ju tvungna att ta till sig 

romerska praenomina. Men kvinnorna kunde just av den anledningen att romerska kvinnor inte 

använde praenomina lämna sina onämnda.
252

 

  

 

 

                                                 
248

 Farney 2007, 148-49. 
249

 Farney 2007, 150. 
250

 Meneghini 2009, 197. 
251

 Kaimio 1972, 73, 100-101. 
252

 Kaimio 1972, 101. 



54 

 

4. ETRUSKER I DEN ROMERSKA HISTORIESKRIVNINGEN 

 

Det här är framförallt en undersökning som vill belysa de romerska etruskerna, alltså etrusker som 

levde och verkade i staden Rom. Det kan dock vara värt med en liten tillbakablick och undersöka 

bilden av etrusker i romersk, och i viss mån grekisk, historieskrivning, samt försöka reda ut Roms 

ganska invecklade etniska sammansättning. Med det menar jag givetvis de etniska grupper som 

romarna själva ansåg att deras folk bestod av.  

 Det romerska folket utgjordes, enligt romarna själva, av tre etniska element: sabinare, 

latinare och etrusker.
253

 Detta påstående är något som både Farney och Cornell tar upp.
254

 Det 

antyds även i fasti consulares, den romerska officiella listan över konsuler. Som känt är leddes den 

romerska staten, alltsedan monarkins avskaffande (traditionellt 509 f.Kr.) av två consules, konsuler, 

valda för en mandatperiod om ett år. I denna lista finns exempel på konsuler i vars namn ingår 

etniska epitet, exempelvis Sabinus, Siculus och Tuscus. För att visa hur många individer det rör sig 

om har jag sammanställt en lista bestående av konsuler med de mest signifikanta namnen vari ingår 

etniska epitet: 

 

Q. Cloelius Siculus cos. 498 f.Kr. 

App. Claudius Sabinus Inregillensis cos. 495 f.Kr. 

T. Sicinius Sabinus och C. Aquillius Tuscus  coss. 487 f.Kr. 

App. Claudius Sabinus cos. 471 f.Kr. 

C. Claudius Inregillensis Sabinus cos. 460 f.Kr. 

App. Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus
255

 cos. 451 f.Kr. 

P. Cloelius Siculus cos. 378 f.Kr.
256

 

 

Cornell anser att samtliga bör tolkas som etniska epitet.
257

 Frågan är dock komplicerad eftersom 

dessa etniska epitet i första hand inte verkar ha använts av personerna själva. Cornell skriver att det 

i källorna verkar som om etniska epitet inte generellt användes som en form för att identifiera sig 

själv, med det menar han ett sätt att särskilja sig själv från andra, utan snarare för att särskilja andra 

från en själv. Och han påpekar att skillnaden är viktig. Om man skall förklara det hela med ett 

exempel så menar han att epitet som Sabinus, Tuscus etc. används på outsiders i Rom. På samma 
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sätt hänvisas i etruskiska Veji till en invandrare som tite latine. Men de infödda på dessa platser 

skulle inte hänvisa till sig själva som etrusker eller latinare.
258

 

 Detta kapitel kommer alltså behandla hur etrusker nämns hos de antika författarna, och då 

framförallt hos de romerska författarna. I vilka sammanhang talar källorna om etrusker och vilken 

ton lägger de an? På vilka områden beundrades etruskerna av romarna och på vilka föraktades de? 

Vi har redan tagit upp etrusca disciplina som ett exempel på ett fält där etruskerna stod högt i kurs 

hos romarna, men fanns det även romare som såg ned på den?  

Med etrusker menar jag dels etrusker i allmänhet, alltså den under arkaisk, klassisk och 

hellenistisk tid fria befolkningen i Etrurien, och dels de individer, företrädesvis etruskiska romare, 

som antingen själva ansåg sig vara etrusker eller som utpekas som sådana av källorna. Frågan om 

huruvida Rom har upplevt en fas av etruskisk överhöghet kommer också behandlas, då slutet av 

kungatiden kommer granskas närmare. Slutligen vill jag i ett sidostycke belysa de etruskiska 

kvinnorna; skillnad i fråga om status och maktställning gentemot de romerska kvinnorna. Vilka 

faktorer ligger bakom de etruskiska kvinnornas relativt fria och självständiga ställning? Och vad 

kan namnskicket säga oss? Jag tänker då framförallt på etruskernas kvinnliga praenomina och 

metronymikon.     

  

4.1 Romerska författare om etrusker ‒ Stridsmoral, karaktär, religion och vidskeplighet 

 

Romarna verkar ha slitits mellan en rädsla och beundran för etruskerna. I Titus Livius stora verk, 

Från stadens grundläggning, är etruskerna genomgående ett av de folk som romarna ständigt för 

krig med. Allt som oftast segrar givetvis romarna, varpå man kommer överens om vapenvila med 

etruskerna, men så fort romarna vänder ryggen till börjar etruskerna ånyo att konspirera. I religiösa 

sammanhang beskriver romarna med djup vördnad etruskernas kunskaper i framförallt siarkonsten. 

Här anser romarna att etruskerna inte känner någon överman. I strid däremot beskrivs de allt som 

oftast som fega, och illojala mot ingångna avtal. Ett bra exempel på deras påstådda feghet kan 

hämtas från en episod som utspelade sig under det andra puniska kriget (218-201 f.Kr.). Livius 

berättar om en händelse som ägde rum år 208 f.Kr.: Mellan romarnas och Hannibals läger fanns en 

skogsbeklädd kulle, ditintills hade ingendera av sidorna brytt sig om att inta den, men i det 

romerska lägret höjdes nu alltfler röster för att kullen borde intas och befästas. Den romerske 

konsuln, tillika befälhavaren, M. Claudius Marcellus bestämde sig för att med en liten grupp ge sig 

ut och rekognosera terrängen. Han åtföljdes av tvåhundratjugo ryttare av vilka etthundraåttio var 

etrusker, fyrtio skall ha kommit från Fregellae, en småstad i Latium adiectum, tillsammans med 

sällskapet var också Marcellus konsulskollega Crispinus, militärtribunerna Aulus Manlius och M. 

                                                 
258

 Cornell 1997, 10. 



56 

 

Claudius Marcellus, konsulns son, samt två av bundsförvanternas prefekter, Lucius Arrenius och 

Manius Aulius.
259

 Innan expeditionen gav sig av skall Marcellus som brukligt var ha utfört ett offer, 

till vilket man anlitade en haruspex.
260

 Något som tyder på romarnas stora respekt för etruskernas 

kunskaper i siarkonsten. Det intressanta i sammanhanget inträffar dock strax efter att expeditionen 

givit sig av. Hannibal hade låtit en trupp bestående av numidier lägga sig i bakhåll i skogen och 

dessa gick nu till anfall. Enligt Livius greps etruskerna av panik, flydde från platsen och lämnade 

Marcellus ensam med de fyrtio ryttarna från Fregellae. Dessa visade prov på stort mod, tog sig 

samman och kämpade sedan tappert så länge som de båda konsulerna stod upp och kämpade. Sedan 

dessa sårats och de andra befälen stupat, sårats eller tillfångatagits, flydde dock även dessa 

tillsammans med konsuln Crispinus.
261

 Livius verk är fyllt av liknande anekdoter som beskriver 

etruskerna som fega och illojala.  

 Men som jag nämnde tidigare finns också den andra sidan av etruskerna, den kulturella och 

religiösa. Såväl Livius som Cicero nämner att man i Rom tidigt skickade sina söner till Etrurien för 

att dessa skulle undervisas i kultur och religion. Enligt Cicero skall senaten under ”förfädernas 

dagar” ha beslutat att man från de förnämsta familjerna skulle skicka sex söner till varje etruskisk 

stam för att de skulle få undervisning i spådomskonst.
262

 Även om vi antar att Cicero begränsar sig 

till de tolv ledande etruskiska stadsstaterna, har vi ändå att göra med ett tämligen stort antal söner, 

sjuttiotvå stycken, som sändes till Etrurien för studier. Livius berättar att man under ett krig med 

etrusker och umbrer år 310 f.Kr. sände i väg den sittande konsulns bror M. Fabius,
263

 förklädd till 

bonde, för att utforska en skog dit etruskerna hade tagit sin tillflykt. Denne Fabius skall ha fått sin 

utbildning i Caere vilken, som tidigare nämnts, länge var Roms mest trogna bundsförvant i Etrurien, 

och därigenom ägde han kunskaper i etruskisk litteratur och talade språket väl. Vidare skriver 

Livius att han tror att romerska pojkar på den tiden regelbundet sändes till Etrurien för studier på 

samma sätt som de i hans dagar sändes till Grekland.
264

  

 Jag nämnde tidigare att romarna kände en djup vördnad för etruskernas kunskaper i 

järteckenstolkning och läsning av inälvor. Men det skall påpekas att dessa kunskaper inte alltid 

uppskattades av romarna, ibland kunde de rentav föraktas och fördömas som något barbariskt och 

främmande. Något som följande anekdot hämtad ur Ciceros De Natura Deorum ger ett gott 

exempel på: När Tiberius Gracchus (inte en av de berömda bröderna utan deras far, konsuln för år 
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177 och 163 f.Kr.), såsom sittande konsul presiderade över konsulsvalen för år 162 f.Kr. hände det 

sig att den ämbetsman som hade fått i uppdrag att rapportera om valens utgång plötsligt föll död ned 

till marken. Gracchus bestämde sig ändå för att inte avbryta valen utan fortsatte dem som planerat. 

Men då han förstod att det inträffade hade oroat folket bestämde han sig för att hänskjuta det hela 

till senaten. Senaten beslöt då att ärendet skulle hänskjutas vidare till quos ad soleret, direktöversatt: 

”till vilka den brukade”, som Cicero så vackert uttrycker det. I vilket fall måste han ha menat 

haruspices, emedan det är dessa man omsider skickar efter. Haruspices kom sedan fram till den 

slutsatsen att allt inte hade varit i sin ordning med valens ordförande, alltså Gracchus. Gracchus 

blev då ursinnig och skall ha skrikit: ”Men hurdå nu, kommer det sig att det inte stod rätt till med 

mig? Jag lade namnen till röstning både som konsul, och som augur, och sedan auspicier tagits. 

Vilka är ni, etruskiska barbarer, att känna den romerska konstitutionen, och att kunna vara tolkare 

av den romerska lagen vid våra val?!” Därefter sände han i väg dem.
265

  

 Vi har också tecken på att mindre religiösa romare gjorde narr av etruskernas vidskeplighet. 

Seneca d.y. beskriver kort före sin död år 65 e.Kr. i Naturales Quaestiones skillnaderna mellan 

etruskernas och romarnas (eller rättare sagt filosofernas) syn på blixt och åska: 

 

Hoc inter nos et Tuscos, quibus summa est fulgurum 

persequendorum scientia, interest: nos putamus, quia 

nubes collisae sunt, fulmina emitti; ipsi existimant 

nubes collidi ut fulmina emittantur; nam, cum omnia ad 

deum referent, in ea opinione sunt tamquam non, quia 

facta sunt, significent, sed quia significatura sunt, 

fiant.
266

  

 

Detta är skillnaden mellan oss och etruskerna, för vilka 

är stor skicklighet i att tolka blixt: vi anser att blixt 

uppstår eftersom moln kolliderar; de tror att moln 

kolliderar för att blixt skall uppstå; ty då de tillskriver 

gudarna allt, är de av den uppfattningen att saker inte 

visar förebud eftersom de har skett, utan att de sker 

eftersom de skall visa ett förebud.
267
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När Valerius Maximus i sin Facta et Dicta Memorabilia behandlar de romerska dygderna 

mod och ståndaktighet plockas bl.a. tre historiska eller mytiska individer fram som alla skall ha ägt 

dessa för romarna så viktiga egenskaper. Gemensamt för dessa tre är att de alla gick till historien 

och bevisade sitt mod och sin ståndaktighet i sammanhang som innefattar etrusker. År 508 f.Kr. 

skall etruskerna ha anfallit Rom och försökt ta sig in genom Pons Sublicius. De besegras nästintill 

egenhändigt av en viss Horatius Cocles som febrilt kämpade mot den övermäktiga fienden vid det 

bortre brofästet tills hans landsmän förstörde bron bakom hans rygg. Efter att han sett bron förstöras 

kastade han sig i vattnet och sam oskadd tillbaka till staden.
268

 Valerius Maximus fortsätter i sitt 

andra exempel med att förtälja oss berättelsen om den modiga Cloelia som vid samma tid 

tillsammans med några andra flickor hade givits som gisslan åt Larth Porsenna, kungen av Clusium. 

Cloelia visade prov på stort mod då hon om natten lyckades smyga förbi vakterna i lägret, stal en 

häst med vilken hon korsade Tibern och återvände till Rom. Genom denna heroiska insats befriade 

hon inte bara sig själv, hon ingöt dessutom mod i sina landsmän.
269

 Den tredje anekdoten jag tänker 

på är den om Mucius Scaevola, ynglingen som efter ett misslyckat mordförsök på kung Porsenna, 

med orden romanus sum, lät sin hand förkolna i elden för att visa Porsenna hur modig och 

ståndaktig en romare var.
270

 Är det verkligen en tillfällighet att man på motståndarsidan i samtliga 

fall återfinner just etrusker? 

 Såväl Cicero som Valerius Maximus och Vergilius beskriver etruskernas grymhet och vilda 

natur när de skulle uttänka ett straff. De skall, som en straffmetod, ha sytt fast levande kroppar vid 

döda så att de långsamt förruttnade. Valerius Maximus liknar dem vid barbarer som hade för vana 

att stympa sina fångar och ta ut deras tarmar och inälvor och som, för att fångarna så länge som 

möjligt skulle uthärda bestraffningen, förlängde deras liv med mat och dryck ända tills de ruttnade 

på insidan.
271

 Enligt M. B. Bittarello syftade nedsvärtandet av etruskerna till att marginalisera 

dem.
272

        

 

4.2 Etruskiska kungar i Rom  

 

Anledningen till att ett avsnitt om den sena kungatiden finner en plats i denna studie är att jag vill 

visa hur romerska historiker beskriver de kungar som enligt traditionen har kallats etruskiska. 

Forskare har ofta velat koppla samman beskrivningarna av deras laster med deras etnicitet. Syftet är 
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att visa hur dessa kungar, av de romerska källorna, genomgående beskrivs utifrån sina karaktärer 

och inte sin etniska bakgrund. De beskrivs som romare. Annars hade det varit tämligen enkelt för 

historikerna att hänga ut dem som etrusker, och skylla deras laster på deras etnicitet, för visst flöt 

etruskiskt blod i deras ådror.  

Bland Roms mytiska kungar finns två sabinare, Titus Tatius och Numa Pompilius, och två 

etrusker, Tarquinius Priscus och Tarquinius Superbus. Om huruvida Servius Tullius också skall 

räknas in bland de etruskiska kungarna råder för tillfället delade meningar i forskarvärlden. Det är 

framförallt i modern forskning som man börjat diskutera huruvida Servius Tullius var etrusk eller 

latinare. De antika författarna är klara med att Tullius var latinare, och de behandlar genomgående 

de två Tarquinierna som romare, men det skulle enligt Scullard kunna vara en efterkonstruktion för 

att tona ned det etruskiska herraväldet i Rom under 500-talet.
273

 

 Vår huvudsakliga källa till Roms tidiga historia är givetvis Titus Livius. Man måste dock 

komma ihåg att Livius, som skrev sin historia under det första århundradet e.Kr., själv inte kan 

betraktas som en primärkälla, utan han bygger helt och hållet sin utsaga om kungatiden på tidigare 

annalister och historiker som Fabius Pictor, vilka i sin tur delvis stödjer sig på den muntliga 

traditionen. Med det sagt menar jag inte att Livius inte bör konsulteras, han är trots allt den mest 

utförliga källa vi har tillgång till och levde i en tid som ligger närmre den som här avhandlas, än vad 

vår gör. Vissa problem dyker ändå upp, ett klart sådant är konungalängderna; exempelvis är 

tidsspannet alldeles för långt mellan Tarquinius Priscus och Tarquinius Superbus regeringar, om 

detta återkommer jag längre fram i texten. På följande sidor kommer jag redogöra för hur den sena 

kungatiden (616-510 f.Kr.) behandlas hos framförallt Livius och Florus. 

 Under mitten av 600-talet bosatte sig en man av grekisk börd i den etruskiska staden 

Tarquinii (etr. Tarchna). Hans namn var Demaratos och han kom ursprungligen från Korint varifrån 

han hade tvingats i exil. Demaratos gifte sig så småningom med en tarquiniensisk kvinna och 

giftermålet resulterade i en son som fick namnet Lucumo.
274

 Denne Lucumo var maktgirig och hade 

storslagna planer för sig själv. Han gifte sig med en högättad lokal flicka vars namn var Tanaquil. 

Denna Tanaquil var självständig och stark, och liksom sin make makthungrig. Hon skall också ha 

varit skicklig i att tolka himmelska järtecken, något som enligt Livius var fallet med de flesta 

etrusker.
275

 Det var emellertid svårt för Lucumo att skaffa sig inflytande i sin hemstad, ty 

tarquiniensarna såg ned på honom på grund av hans utländska ursprung. Därför fick Tanaquil idén 

att flytta till Rom.
276

 Sagt och gjort. De flyttade till Rom och Lucumo kallade sig härefter Lucius 

Tarquinius Priscus. Livius skriver att romarna betraktade honom med speciellt intresse, dels 
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eftersom han var en främling, och dels eftersom han var mycket rik. I Rom arbetade Priscus hårt för 

att bygga upp ett nätverk av inflytelserika kontakter. Han bekostade välgörenhet och skaffade sig 

ständigt nya vänner och klienter, tills hans rykte en dag nådde ända till regia. Han blev nära vän och 

rådgivare till kungen, Ancus Marcius, och konsulterades såväl i offentliga som privata ärenden, 

både i krigs- och i fredstid. Slutligen gjordes han, i kungens testamente, till förmyndare för dennes 

då omyndiga söner.
277

 År 616 f.Kr. avled traditionellt Ancus Marcius. Priscus sammankallade då 

comitia curiata för att välja en ny kung, men han hade redan klart för sig vem som skulle överta 

tronen. Därför hade han synnerligen lägligt skickat iväg Ancus söner på en jaktexpedition. Dessa 

båda kungasöner återkommer längre fram i min redogörelse. Till folkförsamlingen sade han att det 

inte alls var något nytt med en utlänning som kung, han skulle i själva verket bli den tredje om han 

valdes.
278

 De andra två Priscus syftade på var Titus Tatius, medregent till Romulus och enligt 

traditionen sabinare, samt Ancus Marcius företrädare Numa Pompilius, även han sabinare.
279

 

Priscus betonar att Numa till och med var en främling, han hade blivit bedd att komma till Rom och 

ta upp kungavärdigheten. Själv hade Priscus ju bott i Rom och tjänat staden hela sitt vuxna liv. 

Kung Ancus hade undervisat honom i romerska lagar, seder och bruk. Han var alltså mer än lämpad 

för uppdraget. Folket skall därefter unisont ha utropat honom till kung. Vidare skriver Livius att 

Tarquinius Priscus var makthungrig, och att han var lika upptagen med att stärka sin egen makt som 

att utvidga statens territorium.
280

 Något som han däremot verkar ha varit riktigt duktig på, han skall 

nämligen ha besegrat sabinarna och därefter ha inlemmat staden Collatias områden i Rom. När 

Priscus tar emot sändebuden från Collatia för att diskutera fredsvillkoren, frågar han dem om de 

frivilligt uppger land och stad till hans makt, och till det romerska folket.
281

 Något som torde antyda 

att han, i varje fall i Livius ögon, identifierade sig med Rom, och med dess folk. Priscus skall också 

ha låtit dränera forumdalen, som tidigare upptogs av ett träsk. På det hela beskrivs Priscus av 

Livius, trots sin tidigare påstådda makthunger, som en duglig regent, och han skall ha varit omtyckt 

av både senaten och folket.
282

 Annaeus Florus skriver att Priscus var lika skicklig i krig som i fred, 

och han skall ha underkuvat Etruriens samtliga tolv folk.
283

 Vad han menar med det är osäkert, det 

är i vilket fall relativt klart att Rom under Priscus inte lade under sig hela Etrurien. Kanske syftar 

Florus på enskilda slag som i slutändan inte ledde till, i vilket fall inte till några omfattande, 

territoriella förändringar. Om Priscus efterföljare, Servius Tullius, berättar Livius en otrolig historia 

som nog borde höra hemma i sagornas värld. 
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 Gossebarnet Servius Tullius låg och sov när helt plötsligt hans huvud fattade eld. Detta skall 

ha skett i flera personers närvaro. Skriken och tumultet som uppstod gjorde att även kungen och 

drottningen till sist begav sig till platsen. En av tjänarna gick för att hämta vatten för att släcka 

elden med, men Tanaquil, drottningen, skall då ha hindrat honom, varpå hon befallde att pojken inte 

skulle störas förrän han vaknade av sig självt. Då han gjorde det släcktes elden och flammorna dog 

ut. Tanaquil övertalade nu Tarquinius Priscus om att detta inte var ett vanligt barn. Pojken fick 

därefter komma och bo i regia tillsammans med kungen och drottningen, och alltefter den stunden 

betraktade kungen pojken som sin son, och han tränades i studier som gör män stora skriver Livius. 

Ynglingen visade sig ha en kunglig natur, och när Priscus sökte en svärson fanns ingen annan ung 

romare som kunde jämföras med Servius; kungen förlovade därför en av sina döttrar med honom.
284

 

Det diskuterades under antiken huruvida Servius Tullius var född av en slavinna, något hans namn 

torde antyda (lat. Servus=slav), Annaeus Florus anser bland annat det.
285

 Livius däremot håller det 

för föga troligt att Tullius skulle ha varit en slavinnas son, och som stöd för sin ståndpunkt hänvisar 

han till Servius Tullius giftermål med en av Tarquinius Priscus döttrar, något som i sådana fall hade 

varit otänkbart. Som egen hypotes framför han att romarna runt Servius födelse hade intagit staden 

Corniculum, och att stadens främste man, som hette just Servius Tullius, dödades i samband med 

belägringen. Denna Tullius seniors hustru, skall vid tillfället ha varit gravid. Drottning Tanaquil 

skall ha tagit hand om henne, och hennes barn skall därefter ha uppfostrats i regia tillsammans med 

kungens och drottningens egna barn.
286

 Det är oklart om det överhuvudtaget har existerat någon 

Servius Tullius senior, jag har inte stött på honom hos någon annan författare, och det kan mycket 

väl vara så att Livius hittat på honom för att göra sin berättelse mer trovärdig. Det är svårt att sia om 

den här tiden, men jag tenderar ändå att hålla med Livius resonemang om att ett giftermål med en 

av kungens döttrar låter lite väl otroligt om vi här hade att göra med en son till en slavinna. 

Om Servius Tullius faktiska existens verkar det däremot råda en större konsensus, och 

Scullard tar hans namn som evidens för detta. Han anser att Tullius bör ha varit en historisk person 

emedan hans namn under senare tider endast används av plebejer. Han påpekar att en fiktiv kung 

borde ha givits ett patriciskt namn.
287

 Detta är ju givetvis spekulationer, men det finns egentligen 

inte mycket mer att gå på. Det har också diskuterats om Servius Tullius inte bör räknas som en 

etruskisk kung,
288

 då hans regeringstid sammanfaller med den påstådda etruskiska perioden i Roms 

historia. Enligt kejsar Claudius kallade etruskerna honom Mastarna (Macstrna), och en Macstrna 

finns mycket riktigt avbildad i François-graven i Vulci. Fresken visar en scen ur etruskernas 

semimytiska historia i vilken Macstrna hjälper sin vän Aule Vipinas eller Vipiiennus (Aulus 
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Vibenna) att rädda dennes bror Caelius. I denna veva dödas en Cneve Tarchunies Rumach. Nu 

förhåller det sig emellertid som så att Macstrna anses vara en etruskifiering av ett latinskt ord, 

nämligen magister, och magister populi var troligen den romerske dictatorns ursprungliga titel.
289

 

Väger man samman dessa evidens och påståenden bör man ändå sluta sig till att det mest troliga 

nog är att Servius Tullius har existerat och att han kom från en latinsk familj snarare än en 

etruskisk.  

 Framemot år 578 f.Kr. började Tarquinius Priscus bli gammal, han hade nu regerat i 

trettioåtta år. Senaten och folket högaktade Servius, men Ancus Marcius båda söner, de som blivit 

lurade på kronan i samband med Priscus trontillträde, ansåg att tiden för hämnd nu var inne. De 

ansåg sig ha blivit åsidosatta av sin tidigare förmyndare, de ansåg också att Rom inte skulle styras 

av en främling, och framförallt inte av någon vars släkt inte ens var italiensk. Priscus härstammade 

ju som tidigare nämnts från Korint genom sin far.
290

 De båda bröderna började nu planera för att 

mörda kungen. De ville dock inte själva få kungens blod på sina händer utan anlitade två lakejer för 

att utföra dådet. Dådet lyckas, en av lakejerna hugger kungen i huvudet, men han dör emellertid inte 

omedelbart, utan bärs in till sin säng. Hans dagar är dock räknade.
291

 Drottningen, Tanaquil, ser sig 

nödgad att handla snabbt. Hon låter stänga husets alla dörrar och meddelar folket att kungen sårats 

men kommer att överleva. Som ställföreträdare utser hon Servius Tullius, att styra i kungens namn 

tills denne tillfrisknar. Bara när Tullius position anses ohotad meddelas officiellt att kungen blivit 

mördad. Vid detta besked lämnar Ancus Marcius båda söner Rom och går i frivillig landsflykt.
292

 

För att historien inte skall upprepa sig i framtiden låter Servius Tullius gifta bort sina båda döttrar 

med den avlidne kungens söner, Lucius och Arruns.
293

 Två giftermål som var allt annat än lyckade 

sett ur Servius perspektiv, skulle det komma att visa sig.  

Livius skriver att en viss Lucius Tarquinius hade börjat konspirera om makten. Han berättar 

att det är osäkert om denne Lucius var son eller sonson till Tarquinius Priscus, men ”om man följer 

andra historiker, skulle jag designera honom som son.”
294

 Han hade också en bror, Arruns, som 

Livius beskriver som yngling. Men man måste nog ändå sluta sig till att sonson är mer troligt. Om 

man ponerar att Arruns var nyfödd när Priscus mördades år 578 f.Kr., vilket inte heller är troligt,
295

 

och hans bror Lucius ett par år äldre, skulle han vara fyrtiofyra år gammal vid tiden för Servius 

Tullius frånfälle, knappast en man som kan beskyllas för att vara yngling. Nej det troligaste måste 

ändå vara, om man vill behålla den traditionella regentlängden vill säga, att det här rör sig om 
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Tarquinius Priscus sonsöner. Men eftersom de i Livius berättelse båda är söner till Priscus kommer 

jag, för enkelhetens skull, i min redogörelse hålla mig till det. 

Servius döttrar gifte sig alltså med prinsarna Arruns och Lucius. Det kunde inte ha blivit mer 

fel än det blev. Av Servius döttrar var den ena (båda hette Tullia) Tullia ljuv och godhjärtad, den 

andra ond och illvillig. Av Priscus söner var Arruns godhjärtad och Lucius ond. Nu kom det sig 

som så att den onda på sin lott fick den gode, medan den goda fick den onde.
296

 Tyvärr, skriver 

Livius, förhåller det sig som så att ont dras till ont, och det dröjde inte länge förrän de båda onda 

hade fattat tycke för varandra och krävde att få skilja sig för att därefter kunna gifta sig.
297

 Sagt och 

gjort, Servius Tullius gick med på deras krav och nu dröjer det inte länge förrän det nya 

kärleksparet börjar konspirera på allvar. Tullia hetsar Lucius Tarquinius till att göra uppror mot sin 

svär- och styvfar. Han sammankallar senaten, och utropar sig själv till kung. Servius anländer till 

kurian varpå tumult uppstår. Servius flyr hem till sin bostad men hinns upp på vägen och mördas. 

Detta skall enligt traditionen ha skett år 534 f.Kr.
298

 Livius beskriver Servius Tullius som en 

extraordinärt god och duglig härskare, och han konstaterar att även en måttlig efterföljare skulle ha 

haft det svårt att mäta sig med honom.
299

 

Nu följde Lucius Tarquinius Superbus regeringstid. Tillnamnet Superbus, den högmodige, 

skall han, enligt Annaeus Florus, ha fått på grund av sin karaktär.
300

 Livius skriver att Superbus lät 

döda de senatorer som han trodde hade stött Servius Tullius. Han hade ingen laglig rätt till tronen, 

som han tillskansat sig, varken genom ett senatsbeslut eller genom folkets vilja. Både Livius och 

Florus beskriver Superbus laster, men ingen av dem kopplar samman dessa med hans etniska 

ursprung.
301

 Ingenstans förklaras kungens karaktär med det faktum att han härstammade från en 

etruskisk stad. Livius beskriver hur Superbus vann inflytande hos aristokratin i de latinska städerna. 

Han skall ha kallat samman det latinska förbundet till ett möte vid Ferentina. Han meddelade tiden 

för mötet men själv dök han medvetet upp sent på kvällen därpå. Enligt Livius ville han visa 

latinarna vem som stod högst i rang.
302

 Livius nämner honom inte som etrusk, utan hänvisar till 

honom som den romerske kungen.
303

  

Ehuru Livius framställer Superbus som den värste tyrann världen skådat, tillskriver han 

honom ändå duglighet på ett plan, det militära. Superbus skall ha varit en mycket duglig härförare, 

bland annat skall han, om än med smutsiga medel, ha besegrat staden Gabii, samt förnyat ett 
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fördrag med de etruskiska städerna.
304

 Han är också känd som en stor byggherre, det skall ha varit 

han som dedikerade templet till Jupiter Optimus Maximus på Kapitolium. Då man förberedde 

grunderna för templet skall man uppe på Kapitolium ha funnit ett avhugget huvud, med sina 

anletsdrag intakta. Livius skriver att man tillkallade siare för att komma till klarhet med vad som 

menades med detta järtecken. Dessa menade att här skulle imperiets citadell och världens huvud 

byggas. Denna tolkning gjordes både av siare från staden, och av dem som tillkallats från 

Etrurien.
305

 Vidare berättar Livius att inga siare förutom de etruskiska konsulterades vid denna tid 

för offentliga järtecken.
306

 Dessa påståenden antyder alltså att haruspices från Etrurien konsulterats 

av romarna redan under 500-talet. Givetvis inget som Livius kan ha vetat med säkerhet, men vi 

måste ändå sluta oss till att man i den folkliga traditionen antog att så var fallet, annars är det svårt 

att förstå varför Livius skulle påstå det. Kungen skall också ha kallat in arbetare från hela Etrurien 

för att färdigställa templet.
307

 Detta kan tolkas som ett indicium på att Rom visst var en del av en 

etruskisk maktsfär, men det kan lika gärna förhålla sig så enkelt som att de etruskiska hantverkarna 

vid den här tiden ansågs särdeles skickliga, och templet självt vet vi var byggt i en stil som helt klart 

återfinns i Etrurien. Kanske ville man försäkra sig om att de kunnigaste hantverkare som fanns att 

tillgå skulle uppföra stadens viktigaste och mest storslagna tempel? 

Superbus kunde givetvis inte regera i all evighet, men slutet av hans regeringstid skulle bli 

våldsamt. En av kungens söner, Sextus Tarquinius våldtar en högättad kvinna, hustru till en släkting 

till den kungliga familjen, Tarquinius Collatinus. Lucretia begår självmord, men inte innan hon har 

berättat om dådet för sin far och make, samt fått dem att svära på att hämnas henne.
308

 Bland 

Collatinus vänner finns kungens systerson, en man vid namn Lucius Iunius Brutus. Han har hela sitt 

liv spelat dum för att inte anses utgöra ett hot mot den sittande dynastin. Brutus svär nu på att 

förfölja Tarquinius, hans hemska hustru och alla hans barn, med svärd och med allt våld han kan 

tänka sig, och han tänker varken uthärda dem eller någon annan som kung i Rom.
309

 Superbus och 

sönerna Arruns och Titus gick i exil i Caere, Sextus flydde till staden Gabii där han mördades.
310

 

Tarquinius Superbus for nu runt till Etruriens städer för att be om hjälp, främst vände han sig till 

Veji och Tarquinii. Han påminde folket där om att han var sprungen från dem, att de var av samma 

kött och blod. Han fick dock inget gehör hos vare sig Veji eller Tarquinii och vände sig i stället till 

Clusium och kung Larth Porsenna. Porsenna lovar att bistå honom och att återinsätta honom som 

romersk kung. Men efter att i episod efter episod ha insett hur modiga och ståndaktiga romarna är, 
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ger han slutligen upp och beger sig hemåt till Clusium. Superbus tar därefter sin tillflykt till 

Tusculum och svärsonen Octavius Mamilius.
311

 Efter att ha måst fly även därifrån efter slaget vid 

sjön Regillus ca år 496 f.Kr. begav han sig till Cumae där han fick en fristad hos tyrannen 

Aristodemus. Han dog där år 495 f.Kr.
312

 Superbus söner gav dock inte upp förrän Brutus dödar 

Arruns Tarquinius, en av kungens söner, i en strid i vilken Brutus själv stupar. Florus verkar ha fått 

för sig att Arruns, och inte Sextus, var den som våldtog Lucretia, för han låter Brutus kämpa för 

Lucretias heder, för vilken han inte kan sluta innan han hämnats henne.
313

  

Så slutade enligt källorna Roms kungatid, den som avslutningsvis ha ansetts vara ett 

indicium på en etruskisk dominans eller rentav styre i staden Rom under 500-talet f.Kr. Men som vi 

har sett är det få saker i källorna som pekar åt det hållet. Ingenstans kopplar Livius samman 

Tarquinius Superbus karaktär och hans brott mot det romerska folket med det faktum att hade ett 

etruskiskt ursprung. Snarare får man känslan av att han avsattes av det faktum att han uppträdde 

tyranniskt och missbrukade sitt ämbete. Superbus beskrivs helt igenom som romare. Den förste 

etruskiske kungen, Tarquinius Priscus, synes beskrivas i källorna som en god kung, inte heller här 

gör källorna någon koppling till hans etruskiska ursprung. Servius Tullius nämns aldrig som etrusk, 

utan från en latinsk stad vid namn Corniculum. Endast Tarquinius Priscus hustru, Tanaquil, beskrivs 

utifrån sin etruskiska börd; hon är en duktig teckentydare, som många etrusker skriver Livius, hon 

är självständig och sitter på makt. Detta kopplas dock inte av Livius samman med det faktum att 

hon är etruskiska, emellertid kan man tänka sig att han gör det undermedvetet. Scullards påstående 

att de romerska historikerna försöker tona ned det faktum att Tarquinierna var etrusker
314

 är föga 

trovärdigt. Ty efter avsättningen av Superbus låter Livius honom uppträda som etrusk när han av de 

etruskiska städerna söker få stöd för sin sak. Det är förståeligt att Superbus i detta läge kan tänkas 

ha spelat på sitt etniska ursprung, för att vinna över de etruskiska städerna som sina allierade. Det 

står emellertid enligt mig helt klart att han under tiden som romersk kung inte utger sig för att vara 

något annat än romare. Sluter man sig till att Tarquinierna var romerska medborgare pekar källorna 

på att etnicitet återigen kommer i skuggan av medborgarskapet. Dessa kungar var juridiskt romare, 

och det var det som räknades. 

 

4.2.1 Ett etruskiskt Rom? 

 

Tidigare forskning mer eller mindre förutsätter existensen av ett etruskiskt Rom. Man poängterar att 

det under den sista fjärdedelen av 600-talet f.Kr. börjar dyka upp etruskisk bucchero och 
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metallarbeten från Veji och Caere. Etruskiska imitationer av grekisk protokorintisk och korintisk 

keramik blir också allt vanligare.
315

 H. H. Scullard förlägger starten för den påstådda etruskiska 

dominansen till 600-talets sista årtionden. Under denna tid anländer som sagt den etruskiska 

keramiken. Vidare försvinner de traditionella latiala hyddorna av lerklining till fördel för hus med 

tegeltak. Dessa fenomen kopplar Scullard samman med det traditionella datumet för Tarquinius 

Priscus trontillträde, 616 f.Kr.
316

 Rom skall härefter, genom sina etruskiska härskares inflytande, ha 

dragits in i den etruskiska civilisationens kultursfär. Efter år 616 f.Kr. ökar också byggandet i Rom. 

Scullard skriver att Rom på bara lite mer än ett sekel gick från att bestå av en samling hyddor till en 

stad med ett tydligt politiskt centrum, offentliga byggnader och tempel.
317

 

De båda Tarquinierna, Tarquinius Priscus (trad. 616-578 f.Kr.) och Tarquinius Superbus 

(trad. 534-510 f.Kr.), ses av moderna forskare som ett tecken på etruskisk överhöghet i Rom (dock 

inte av någon antik källa).
318

 Om denna påstådda överhöghet säger Sherwin-White att om man inte 

tror att etruskerna under 500-talet for till Kampanien till sjöss, måste man acceptera det etruskiska 

herraväldet i Rom.
319

 Tim Cornell, som är en inbiten motståndare till en etruskisk dominans i Rom 

under den sena kungatiden understryker att det inte kan överpoängteras att för romarna var inte 

Tarquiniernas tid en period av etruskiskt styre. Källorna säger att Tarquinius Priscus anlände, inte 

etruskerna.
320

 Sherwin-Whites hypotes bygger på antagandet att evidensen, såväl den materiella 

kulturen, som har väldiga etruskiska influenser under denna period, som de antika texterna, enligt 

vilka Tarquinierna var bördiga från Etrurien,
321

 måste peka på ett etruskiskt maktövertagande i 

staden Rom. Och han utesluter möjligheten att etruskerna, för att nå Kampanien, kan ha gått genom 

ett vänskapligt sinnat, dock inte under sig lagt, Latium. Vidare kanske man också bör studera 

närmare etruskernas makt i Kampanien, man kanske även bör tala om influenser snarare än om 

herravälde. Även om jag i sak håller med Cornell, anser jag ändå att han i viss mån går till överdrift 

då han inte vill tillskriva etruskerna någonting vad gäller arkitektur, ingenjörskap, läs- och 

skrivkunnighet, politisk organisation, stadsplanering, religion och hur man sköter kalendern. 

Däremot är jag fullständigt inne på hans linje när det kommer till en etruskisk fas i Rom. Jag anser 

att man inte kan tala om en etruskisk dominans, eller om Rom som en vid den här tiden etruskisk 

stad. Tarquinierna var romare, och förmodligen ansåg både andra och de själva det också. Detta 

tyder bland annat en väggmålning i den tidigare nämnda François-graven i Vulci på. Cneve 

Tarchunies Rumach, stod det bredvid en figur som ursprungligen fanns representerad på en av den 
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en gång så rikt dekorerade gravens fresker. Denne Rumach anses i allmänhet vara en medlem av 

den romerska kungliga familjen. Gnaeus Tarquinius Romaren, skulle hans namn nämligen bli på 

svenska. 

 En annan omständighet som talar emot en tid av etruskiskt herravälde är de relativt få 

etruskiska inskrifter som hittats i Rom, nämligen tre stycken, varav en återfinns på en bucchero-skål 

som funnits i en votivfyllning vid Clivus Capitolinus och som dateras till slutet av 500-talet f.Kr.
322

 

Scullard anser också att en betydande del av Roms befolkning bör ha varit tvåspråkig, men han får 

inte riktigt ihop sitt resonemang för han anser det konstigt att latinet inte har fler etruskiska lånord 

än det faktiskt har, och han konstaterar att romarna i mångt och mycket förblev ett latinskt folk hela 

den etruskiska perioden igenom.
323

 Hans resonemang faller givetvis på det faktum att han utgår från 

att ett etruskiskt herravälde verkligen har existerat, men om Rom hade varit en etruskisk stad under 

denna period hade man kunnat vänta sig såväl fler etruskiska inskrifter i Rom som fler etruskiska 

lånord i latinet. Det är tydligt att vi har att göra med en etruskisk kulturinfluens snarare än ett 

etruskiskt politiskt och militärt herravälde. Även påståendet som dyker upp lite här och var att den 

siste kungen skulle ha fördrivits på grund av sin etnicitet känns aningen vagt. Man har länge i 

monarkins avskaffande och republikens grundande velat se ett av en främmande makt förtryckt folk 

som till slut får nog och helt enkelt slänger ut det inkräktande oket under vilket det under årtionden 

har levt förslavat. Men källorna är tydliga med att Tarquinius Superbus avsattes och fördrevs för att 

han var en tyrann, inte för att han var etrusk. Hans etniska ursprung hade inget med det att göra och 

det finns inga tydliga evidens som pekar mot att hans avsättning avslutade en period av etruskiskt 

styre, eller att det någonsin hade varit ett.
324

 

 

4.3 De etruskiska kvinnorna 

 

Den etruskiska kvinnan åtnjöt en långt större självständighet än sina motsvarigheter i Grekland och 

Rom. På gravfresker från Tarquinii ser vi bankettscener med etruskiska par liggande sida vid sida 

på sina klinai, och i de skriftliga källorna berättas om de etruskiska kvinnornas vilda festande och 

utsvävande karaktärer. Vad hände med de etruskiska kvinnornas friare ställning efter 

bundsförvantskrigets slut då etruskerna tilldelats romerskt medborgarskap? Och vad berodde den 

på? I tidigare forskning har det rentav diskuterats om inte det etruskiska samhället var uppbyggt på 

ett i grunden matriarkalt system.
325
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Jag har redan berättat historierna om två av de mest kända etruskiska kvinnorna, Tanaquil 

och Urgulania. Två starka kvinnor som båda satt på, om inte officiell så i alla fall, reell makt. Båda 

utnyttjade sina respektive sociala ställningar, Tanaquil i egenskap av drottning, Urgulania i 

egenskap av kejsarinnan Livias väninna. Men Urgulania verkar också ha varit den drivande och 

starkare parten i sitt förhållande; hennes make M. Plautius Silvanus dog visserligen relativt tidigt 

(runt år 40 f.Kr.), kanske var Urgulania tvungen att ta på sig rollen som mater familias.  

 Om man får tro grekiska källor var de etruskiska kvinnorna ökända under antiken, för sin 

promiskuösitet, sitt manliga sätt och för sin skönhet. Grekiska författare beskriver med fasa de 

etruskiska kvinnorna. Enligt dessa låg etruskernas onaturliga smak för lyx bakom deras utsvävande 

livsstil. ”Etruskerna lever sina liv i en sådan aldrig skådad ly  att tjänsteflickorna passar upp på 

männen nakna”, skall Timaeus bestört ha skrivit.
326

 Theopompus går ännu längre, han skriver att de 

etruskiska kvinnorna var allmän egendom. De tog väl hand om sina kroppar, de skall bland annat, 

”precis som alla västliga barbarer”, ha va at och rakat sina kroppar. Vidare tränade de ofta 

tillsammans med männen, men också för sig själva, för de skämdes inte för att visa upp sina 

kroppar nakna. De skall också ha ätit middag tillsammans med sina män, men inte bara med dessa, 

utan även med vem som helst som fanns tillgänglig. De skall ha sett extremt bra ut samtidigt som de 

visste hur man tömmer en bägare. Theopompus hävdar också att etruskerna uppfostrade samtliga 

barn som deras hustrur satte till världen, utan att de visste vem fadern till respektive barn var. De 

etruskiska pojkarna levde precis som sina fäder med konstanta dryckeskalas och samlag med alla 

kvinnor de kunde komma över.
327

 Romerska författare verkar emellertid inte till hundra procent ha 

anammat de grekiska fördomarna, ty de romerska källorna fokuserar inte alls i samma utsträckning 

på de etruskiska kvinnornas påstådda frigjordhet.
328

 Att grekiska författare skriver som de gör kan 

höra samman med att deras egna kvinnors liv var så strikt reglerade. Självständiga kvinnor tedde sig 

förmodligen väldigt främmande och hotande för dem, och gick inte alls ihop med deras syn på 

moral och normer. Det som känns främmande och hotande uppfattas också ofta som skrämmande, 

därav behovet av att svartmåla.  

Ett annat tecken på de etruskiska kvinnornas status och ställning är deras praenomina. Som 

tidigare diskuterats i kapitlet om namnskick hade de etruskiska kvinnorna individuella förnamn, och 

behövde inte, som de romerska kvinnorna, nöja sig med släktnamn i femininum. Förnamnen var, 

som nämnts tidigare, markörer för medborgarskap och att kvinnorna hade förnamn kan enligt 

Heurgon ses som ett indicium på att de betraktades som medborgare.
329

 Ett annat tecken som också 

kan hämtas från namnskicket är metronymikon. Det var för en etrusk viktigt att i sitt namn uppge, 
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inte enbart vem fadern var, utan även vem modern var. Och som vi har sett i tidigare kapitel levde 

metronymikon kvar även efter det att de etruskiska namnen latiniserats. Det är viktigt att 

understryka att den etruskiska kvinnan ansågs respektabel, hon hade i grund och botten samma 

moderliga ursprungsfunktion som kvinnorna i Grekland och Rom. Men de skiljer sig åt på ett antal 

viktiga punkter. Såväl den grekiska som den romerska kvinnans plats ansågs vara i hemmet, hon 

skulle vara underdånig sin make, och det var i Grekland helt uteslutet att hon vid en bjudning skulle 

ligga till bords tillsammans med männen, något som vi exempelvis har sett utifrån de tidigare 

nämnda källorna. Men den etruskiska kvinnan åtnjöt inte endast en större frihet när det kom till 

nöjen, hon deltog också, i större utsträckning än sina romerska motsvarigheter, i det politiska livet i 

det etruskiska samhället.
330

  

Vad berodde då dessa skillnader på? Påståendet att den etruskiska kulturen skulle ha varit ett 

matriarkat, vilket togs upp tidigare i stycket, kan relativt enkelt avskrivas. Överallt i texterna om 

etrusker finner vi män på ledande positioner, det är otänkbart att romarna inte skulle ha tagit 

chansen att smäda etruskerna för att de leddes av kvinnor. Heurgon beskriver förhållandet mellan 

man och kvinna i Etrurien på följande sätt: ”I det etruskiska samhället utgjorde pater familias lagen, 

men mater familias hade sitt ord att säga, och det var ofta det sista.” Ett påstående som jag anser 

vara vettigt. En jämförelse med vårt eget samhälle kan bidra med ett par exempel. Sverige är i 

mångt och mycket fortfarande ett land som vilar på patriarkala grunder; kvinnans ställning har 

emellertid stärkts avsevärt under det förra seklet, och kvinnornas ord väger många gånger tyngst, 

men Sverige kan för den sakens skull inte betraktas som ett matriarkat. Det är fortfarande männen 

som sitter på den reella makten i samhället. Nej Etrurien var nog inte ett matriarkat, så vad berodde 

då kvinnans starka ställning på? De antika källorna talar om etruskernas dekadens och svaghet för 

lyx. Det skulle möjligtvis kunna ligga något i det påståendet, men det troligaste är nog att dessa 

påståenden kommer från onda tungor med syfte att svartmåla ett beteende som de ansåg främmande 

och skrämmande; att en kvinna skulle delta i banketter, och delta i det offentliga livet på liknande 

villkor som en man, var för en grek helt oacceptabelt. Marjatta Nielsen är inne på att de kulturella 

skillnaderna mellan etruskerna och de andra antika medelhavsfolken snarare berodde på 

ekonomiska och sociala faktorer. Etrurien hade relativt tidigt och relativt snabbt, genom framförallt 

handel, blivit mycket förmöget. Kvinnorna behövde inte längre sköta hemmets traditionella sysslor 

då man undan för undan skaffade mer och mer tjänare och slavar för att uträtta dessa. Dessa faktorer 

tillät en mer liberal attityd till kvinnans uppförande bland etruskerna.
331

  

Efter Roms definitiva och officiella maktövertagande på den apenninska halvön, efter 

bundsförvantskriget, trädde allt fler etrusker in i den romerska maktsfären. Till att börja med 
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blandade man sig dock inte i alltför hög utsträckning med romarna, utan etrusker gifte sig vanligen 

med etrusker, en tendens som vi har sett fortgå även under den tidiga kejsartiden,
332

 något som 

Urgulania och hennes roll som äktenskapsmäklerska är ett gott tecken på. Men när etrusker och 

romare slutligen började gifta sig med varandra är det lätt att tänka sig att konflikter kunde uppstå. 

För den etruskiske mannen torde exempelvis den romerska matronan ha framstått som tämligen 

tråkig och tillbakadragen jämfört med de livfulla och mer självständiga etruskiskorna.
333

 Genom att 

fortsätta uppträda som just etruskiska kvinnor i stället för att falla in i ett romerskt, mer undergivet 

mönster, manifesterar de etruskiska kvinnorna ett arv från deras egen kultur, och därigenom blir 

beteendet ett sätt att uppvisa deras etruskiska särart. De etruskiska kvinnorna uppträder efter vad 

som är norm enligt deras kultur och genom att göra det identifierar de sig utifrån etruskiska normer 

och traditioner. Beteendet blir ett uttryck för självidentitet, vare sig de är medvetna om det eller ej. 

På samma sätt visar det bland etrusker fortsatta användandet av metronymikon, som vi har sett är 

fortsatt i bruk under den tidiga kejsartiden, då etruskernas namn i övrigt helt följer det romersk-

latinska namnsystemet, på en rest av deras kvinnors mer självständiga ställning och därigenom 

också ett uttryck för etruskisk självidentitet.  
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5. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 

Etruskerna blev slutligen, tillsammans med de andra folken på den apenninska halvön en del av den 

romerska staten. Många av dem kom att bli framstående män i det politiska och kulturella livet. 

Cilnius Maecenas, Aulus Caecina, Marcus Salvius Otho, och Aelius Sejanus, är bara några av dem 

som lyckades nå toppen på det romerska samhället. Etruskerna hade slutligen blivit romare. Men 

priset de fick betala var dyrt. Sin själva existens som ett eget folk tillsammans med sin kultur och 

sitt språk. Syftet med denna studie har varit att försöka belysa identitetsmarkörer som etnicitet, 

medborgarskap, språk och namn, och att följa etruskernas väg till att bli romare. Det finns helt klart 

fortfarande oändligt många frågor som behöver ett svar, och många av dessa kommer vi kanske 

aldrig få ett tillfredsställande svar på. Jag menar emellertid att undersökningen har visat vilka roller 

de studerade identitetsmarkörerna spelade. Medborgarskapet har visat sig spela en betydande roll, 

speciellt det romerska. Det var en statusmarkör som med tiden blev mer och mer åtråvärt, och även 

om källor antyder att etnicitet spelade en stor roll för människorna, menar jag att den genom åren 

har fått alldeles för stor uppmärksamhet från oss moderna. Alltsedan nationalstatstanken på 1800-

talet tenderar vi att koppla samman etnicitet med samhörighet. Men situationen i Italien på 100-talet 

f.Kr. var helt annorlunda och måste bemötas på ett helt annat sätt. Etnicitet vägde visserligen tungt, 

men allt tyder på att medborgarskapet vägde så mycket tyngre. Romarna ansåg att deras eget folk i 

första hand bestod av tre skilda etniska komponenter: latinare, sabinare och etrusker. Vad gäller 

etruskerna kan vi inte med säkerhet veta huruvida de ansåg sig utgöra en etnisk homogen grupp, 

påstått utvandrad från Lydien, och kanske var det heller inte så viktigt. Evidens tyder på att 

anknytningen till familj och klan har spelat en stor roll i det etruskiska samhället, kanske spelade 

det rentav en större roll än medborgarskapet.  

 Namn och språk är viktiga för hur vi människor identifierar oss själva. Här har jag utgått 

från att namnet var lika viktigt för en etrusk som det är för mig. Utan namn är man ingen, en 

namnlös. Namnet är avgörande för en människas självidentitet. Språket är för människan också 

något grundväsentligt, emellertid inte lika väsentligt som namnet. Det etruskiska språket 

konkurrerades efter hand ut av latinet. Om någon sörjde det kan vi aldrig få svar på, men jag anser 

att evidensen pekar på att fördelarna med att anamma latinet, det nya språket, överträffade de 

sentimentala anledningarna för att försöka hålla liv i det gamla. Etruskiskans utdöende är dock 

precis som etruskiskan själv svår att få grepp om. Det är möjligt att språket fick en ny roll som 

liturgiskt språk inom ordo haruspicum, och därigenom överlevde till ett relativt sent datum. Men 

samtidigt är det möjligt, och kanske mest troligt, att det faktiskt dog ut, och glömdes bort, under 

loppet av det första århundradet e.Kr. Precis som med sin autonomitet tvingades etruskerna ge upp 
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sina namn och sitt språk, men även om det för oss verkar vara ett oerhört högt pris, kanske det var 

många som var mer än villiga att betala det.  

 Jag har också undersökt hur etruskerna beskrivs i de romerska källorna, detta för att försöka 

förstå hur det var för en etrusk att komma till Rom. Hur romarna såg på etruskerna spelade in i 

deras val av karriärer. Och även om många kända etruskättlingar blev ledande i det sekulära livet är 

det framförallt på det religiösa planet som etruskerna hittade sin nisch. Här både aktades och 

föraktades etruskerna av romarna. Men genom sin erkända skicklighet i siarkonsten tillerkändes de 

en plats i det romerska samhället. Deras haruspices och deras disciplina blev slutligen en integrerad 

del i den romerska religionen, och följde som, vi har sett, det västromerska riket ända till graven.  

Vad de etruskiska kungarna anbelangar, och huruvida Rom upplevde ett etruskiskt 

herravälde under dessa, anser jag att källorna här är samstämmiga och relativt klara med att dessa 

kungar inte av romarna betraktades som utländska inkräktare. Givetvis förde de med sig en stor 

portion etruskisk kultur till Rom, vilket romarna heller inte har försökt sopa under mattan. Men de 

beskrivs genomgående som romare, och verkar också själva ha betraktat sig som sådana. Det är 

först efter sin avsättning och påtvingade exil som Tarquinius Superbus åberopar sina etruskiska 

rötter, och konstigt vore väl annars då han försöker få de etruskiska städerna att känna för hans sak.  

De etruskiska kvinnorna åtnjöt en jämförelsevis hög ställning i det etruskiska samhället och 

smutskastas ordentligt i framförallt grekiska källor, men detta har förmodligen att göra med den 

grekiska kvinnans låga ställning. Även efter att etruskerna tilldelats romerskt medborgarskap, 

fortsatte de etruskättade kvinnorna att spela en avgörande roll i familjen. Något som inte minst 

historien om Urgulania, samt kvinnornas fortsatta användande av sina praenomina tyder på. Och 

även om de själva inte tänkte på det fortsatte de, på grund av det sätt de uppfostrats på och som de 

ärvt genom sin kultur, att uttrycka sin etruskiska identitet även då de officiellt hade blivit romerska 

kvinnor. 
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