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1.  INLEDNING 
 
1.1  Bakgrund 
 
Den lilla staden som idag heter Cuma men som under den romerska antiken benämndes 
Cumae (Κυµη) är vackert belägen vid kusten nordväst om Neapel. Staden ingick i  
den första grekiska kolonin (Magna Graecia) på det italiska fastlandet. Kolonin grundades  
på 750-talet f. Kr. av grekiska utvandrare från staden Chalkis på ön Euboia i Egeiska havet 
och från staden Kyme i Mindre Asien.1 Senare intogs staden av oskerna, men den grekiska 
kulturen utplånades aldrig helt. Cumae blev civitas sine suffragio 338 f. Kr. och fick fullt 
romerskt medborgarskap 180 f. Kr.2 Cumae/Cuma har blivit känd för eftervärlden genom den 
Apollonkult som fanns där redan från kolonins grundande och den sibyllinska orakelkult som 
kom att förrättas där.3 Den cumaeiska sibyllan och Apollonkulten blev viktiga inslag i den 
augusteiska ideologin, och Cumae blev en populär ort bland romerska aristokrater p.g.a. 
stadens grekiska kultur.4 
 
Staden blev också känd för den ingång till underjorden som ansågs ligga vid den närbelägna 
kratersjön lacus Avernus/Avernosjön, där man också antog att en sibylla hade sitt hemvist i en 
grotta (antrum Sibyllae). Insjön har svavelhaltigt vatten. Under antiken ansågs dunsterna som 
steg upp från sjöns yta vara giftiga och flera sägner var knutna till sjön.5 Betydande 
arkeologiska rester, bl. a. ett system av tunnlar, har i modern tid påträffats i området av den 
italienske arkeologen Amadeo Maiuri (1886-1963) under utgrävningar av det gamla Cumae. 
En grotta fylld med grus- och stenmassor hittades också av Maiuri 1932, som genast 
identifierade den som ”sibyllans grotta”.6  
 
Det är till denna plats med dess svarta sjö, varifrån vedervärdiga dunster steg, som Vergilius 
förlade handlingen i den 6:e sången av sitt största diktverk, Aeneiden. 
 
 
 
1.2  Syfte och övergripande målsättning 
 
Min avsikt med denna uppsats är i första hand att undersöka och beskriva den cumaeiska  
sibyllan som spelar en så viktig roll för handlingen i den 6:e sången av Vergilius’ diktverk. 
Jag tänker mig därvidlag ett par huvudfrågor. Främst vill jag undersöka på vilket sätt sibyllan 
används av skalden, d.v.s. hur hon framställs i dikten och vilken hennes funktion där är, och 
hur Vergilius förbereder sin sibyllas inträdande i berättelsen i den 6:e sången.   
 
Den mera övergripande målsättningen för min undersökning är att ytterligare fördjupa 
kunskapen om sibyllan och då försöka finna orsakerna till att skalden anförtrodde 
ledsagaruppdraget åt just Cumaes sibylla. Har Vergilius på något sätt omvandlat sibyllan för 
att bättre anpassa henne till den roll hon har som Aeneas’ ledsagare i underjorden? Jag vill 
även närmare undersöka den koppling som verkar finnas mellan den cumaeiska sibyllan och 
kung Tarquinius Priscus/Superbus. I den övergripande målsättningen ingår också att klarlägga 
                                                 
1 LDAW 
2 OCD (Cumae) 
3 Parke s. 71 
4 OCD (Cumae) 
5 NE (Avernosjön) 
6 Parke s. 72; EG (Maiuri, Cuma) 
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hur Vergilius hade fått sina kunskaper om sibyllan i Cumae och hennes grotta, och om hon 
var dokumenterad skriftligt redan före Vergilius’ tid. Det känns även angeläget att undersöka  
om han var den ende av sina samtida som skrev om den cumaeiska sibyllan samt om hon 
förekommer i den romerska litteraturen även efter Vergilius. 
 
Slutligen vill jag undersöka vilka andra sibyllor som finns dokumenterade i den klassiska 
litteraturen och vilka föreställningar romarna i allmänhet hade om sibyllor före, under och 
efter Vergilius’ tid. 
 
 
 
1.3  Metod och källor 
 
För att kunna genomföra min studie av sibyllan har jag först och främst läst Vergilius’ 
latinska text till den 6:e sången av Aeneiden i en kommenterad engelsk utgåva med titeln 
Aeneidos Liber Sextus av R. G. Austin (Oxford University Press, 1986) samt i en tysk utgåva 
benämnd Vergils Aeneide av Karl Kappes (Leipzig, Druck und Verlag B.G. Teubner, 1893), 
även denna edition försedd med fylliga kommentarer.  
Jag fick även anledning att studera valda delar av sångerna III, IV och V. Här använde jag den 
ovan nämnde Kappes’ utgåva av Aeneiden, som omfattar hela diktverket. 
Den svenska utgåvan av Aeneiden, tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson (Natur  
och Kultur, 1988), har jag förstås också konsulterat. 
Därutöver har jag använt Eduard Norden: P. Vergilius Maro: Aeneis Buch VI 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1957). 
Stor hjälp har jag haft av H. W. Parke: Sibyls and Prophecy in Classical Antiquity (Routledge, 
London and New York, 1988) och av Gian Biagio Conte: Latin Literature (The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 1994). 
 
När det gäller förklaringar av ord och namn har jag främst konsulterat Oxford Latin 
Dictionary (i mina referenser OLD) och Oxford Classical Dictionary (i mina referenser  
OCD) men även Svenska Bokförlagets Latinsk - svensk ordbok  (i mina referenser LSO). Den 
svenska Nationalencyklopedin har också fått bidra med fakta. Vid hänvisningar till detta verk 
används förkortningen NE. 
 
När jag citerat ur Aeneiden VI har jag följt den latinska stavningen i Austins utgåva. När det 
gäller citaten från sångerna 3 – 5 har jag utgått från The Aeneid of Virgil, books 1-VI, av R.D. 
Williams (St Martin’s Press, 1972). 
Vid översättning till svenska av namn på gudar, människor och platser har jag, med några få 
undantag, behållit de grekiska namnformerna, som är de som förekommer i 
Nationalencyklopedin. 
För övriga uppgifter om källor hänvisas till litteraturlistan i slutet av uppsatsen. 
 
 
 
 
1.4   Presentation av skalden och hans diktverk 
 
Publius Vergilius Maro var son till en lantbrukare och föddes på en gård utanför Mantua i 
Norditalien år 70 f. Kr., men han kunde trots sin enkla härkomst efter avslutad skolgång i 
hemtrakten fortsätta sin utbildning bl. a. i Rom och i Neapel. I Rom hamnade han i 
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diktarkretsen runt Maecenas, skaldernas gynnare. Under lång tid var Vergilius bosatt strax 
utanför Neapel, vars milda klimat passade hans hälsa bra, och det var här som hans flesta 
diktverk kom till. Det första blev de tio herdedikterna Bucolica eller Eclogae (= valda dikter), 
vilka tillkom c:a år 40 f. Kr. Därefter kom lärodikten Georgica, en skildring av det italiska 
bondelivet som lyckligt ideal i tillvaron.  
 
Skaldens huvudverk kom dock att bli Aeneiden (Aeneis), sången om Aeneas, som han 
arbetade med under de sista tio levnadsåren och som han inte riktigt hann fullborda. År 19  
f. Kr. företog han en resa till Grekland men insjuknade på hemresan och dog strax efter 
återkomsten till Italien, där han fick sin grav i närheten av Neapel. Från ett fragment av ett 
brev får vi veta att Augustus hade följt Vergilius’ arbete med Aeneiden med stort personligt 
intresse och att skalden hann läsa delar av sitt verk för kejsaren innan han avled. Aeneiden 
publicerades på order av Augustus efter skaldens bortgång.7 Man förstår lätt Augustus’ åtgärd 
med tanke på den effektfulla propaganda för honom själv som eposet innehåller. 
 
Aeneiden är ett antikt diktverk som förmått fängsla läsare under praktiskt taget alla tider sedan 
dess tillkomst. Verket har hyllats av många diktare under årens gång och påverkat ännu fler. 
Det prisades av Propertius i en av hans elegier redan några år innan det publicerades  
(se s. 37). Det mäktiga verket, som består av tolv sånger på hexameter i tre tidsdimensioner, 
har översatts till de flesta västerländska språk och har kommit att betecknas som det romerska 
nationaleposet. Med hjälp av de tre tidsdimensionerna, d.v.s förbindelsen mellan forntid, nutid 
och framtid, och med den cumaeiska sibyllans medverkan skapade Vergilius en möjlighet för 
sig att i översvallande ordalag besjunga det romerska rikets ärorika historia och dess hjältar 
fram till Augustus och Pax Romana, och genom sin diktning kunde han ingjuta framtidshopp 
hos romarna beträffande rikets kommande storhet.  
 
Givetvis ville Vergilius skapa en romersk motsvarighet till Iliaden och Odysséen, de stora 
grekiska eposen av Homeros från 700-talet f. Kr. Dessa verk kom också att spela en viktig  
roll för Vergilius, både vad gäller formell uppbyggnad och tema, när han skulle dra upp 
riktlinjerna för sitt eget verk. Vid denna tid var visserligen Grekland militärt besegrat av 
romarna, men så icke den grekiska kulturen, ty denna hade romarna tagit till sitt hjärta. En 
bildad romare behärskade såväl latin som grekiska. När så grekiska diktartraditioner och 
andra nya intryck från Grekland kunde sammansmälta med det specifikt romerska och komma 
till helgjutet uttryck på skönt latinskt språk genom de stora romerska diktare och 
språkmästare, däribland Vergilius, som råkade leva och verka under det första århundradet  
f. Kr., innebar detta att den s.k. guldåldern (aurea saecula) hade inletts i den romerska 
litteraturen samtidigt som Rom blomstrade som huvudstad i ett världsvälde (caput mundi) 
under kejsar Augustus. Horatius kunde sammanfatta detta charmant: 
 
Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. 
 
 Med Homeros’ stilbildande epos i ryggen och med det latinska språket på sin höjdpunkt 
kunde sålunda Vergilius sammanställa och utarbeta sitt främsta verk med uppgiften att 
förutspå kejsar Augustus fredsrike och informera om Romarrikets storslagna ursprung  
och dess framtida storhet under kejsar Augustus.   
 
 

                                                 
7 Conte s. 262 - 263 
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1.5  Kort sammanfattning av innehållet i Aeneiden 
 
Diktverket är ett drama och en tragedi som beskriver de lidanden och umbäranden som krävs 
för att kunna genomföra en stor uppgift. Huvudperson är den trojanska hjälten Aeneas som 
efter Trojas undergång i kriget mot grekerna tillsammans med några följeslagare irrar runt 
mellan olika hamnar i Medelhavet. Den irrande färden beror på att tecken och orakelsvar 
ibland feltolkas. De stormdrivna trojanerna hamnar så småningom i drottning Didos Kartago. 
Drottningen grips av kärlek till den unge och stilige trojanen men blir grymt besviken när 
Aeneas, efter att ha fått en gudomlig befallning, lämnar henne och åter beger sig ut på havet, 
nu för att fullgöra sitt viktigaste uppdrag, nämligen att bli stamfader till ett nytt, stort rike. Det 
är p.g.a. sin pietas och virtus som Aeneas väljer att utföra denna uppgift, vilket betyder att han 
känner fromhet och lydnad inför det stora uppdrag som han tilldelats av gudarna, trots att 
detta medför att han måste svika drottning Dido.  
 
I den sjätte sången, som är huvudtexten för denna uppsats, har Aeneas lämnat Kartago och 
med sin flotta landar han vid Cumae nära Neapolis (idag Neapel), som då ingick i det grekiska 
kolonisationsområdet. Här besöker han Apollons orakel med sibyllan som sitter uråldrig vid 
sin grotta och utläser spådomar, och via ingången vid Avernosjön nedstiger han i underjorden 
ledsagad av denna sibylla, som ska bli föremål för min undersökning. Via olika strafforter i 
underjorden, där syndare i jordelivet plågas för att bli kvitt sina jordiska synder, färdas 
sibyllan och Aeneas för att så småningom inträda i Elysium, där de från synder renade och 
hjältarna håller till, bland dem Aeneas’ far, Anchises. Denne avslöjar för sin son hur 
universum fungerar och hur vissa av dem som dött får återvända till jorden efter 1000 år i 
Hades utan att ha några minnen av sina tidigare liv. För Aeneas uppenbaras sedan framtidens 
stora män i romarriket, där givetvis kejsar Augustus inbegrips. Aeneas blir här ännu mer 
gripen och entusiastisk inför den sista delen av det uppdrag som ännu återstår att fullgöra, 
nämligen att grundlägga en stad i Latium och bli anfader till ett kommande stort och mäktigt 
folk. Under samtalet med Anchises ser Aeneas sin egen framtida ära, sin son Iulius’/Ascanius’ 
kommande storhet och inte minst Roms kommande status som världs- och fredsmakt. 
Anchises’ avslutande ord till sonen i sång 6 om romarens uppgift i världen får sammanfatta 
detta: 
 
tu regere imperio populos, Romane, memento 
(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, 
parcere subiectis et debellare superbos.                    (VI:851 – 853) 
 
Av dessa rader framgår att romarna var övertygade om att deras erövringskrig var rättfärdiga 
och att de hade gudarna på sin sida i sin krigföring. De som trotsade Rom slogs ned utan 
hänsyn, medan de som underkastade sig skonades och erbjöds samarbete med Rom. 
 
Efter många mödor och prövningar slutför så småningom Aeneas sitt gudomliga uppdrag i 
Latium. Bl.a. tvingas han döda en grannkonung för att kunna gifta sig med prinsessan 
Lavinia, som var dotter till Latiums konung. Dessa händelser tänktes ha ägt rum åtskilliga 
generationer före Romulus, som ju traditionellt är den som anses ha grundat Rom år 753 f. Kr. 
 
 
 
 
1.6  Vad är en sibylla och hur kan ordet härledas? 
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Ordet sibylla är av okänd etymologi. En sibylla är en sierska i den antika legenden. Profetian 
som sierskan uttalar kallas ett orakel (oraculum), d.v.s. en spådom eller ett budskap som anses 
härröra från en högre makt. Oraculum betecknar också själva platsen där en gudom talar. 
Ordet kan knytas till lat. orare = tala. Den främste orakelguden var Apollon.  
Den äldsta traditionen talar om en enda spåkvinna vid namn Sibylla. Senare tillkom flera 
sibyllor, varav den cumaeiska blev den mest kända. Ordet sibylla nämns för första gången av 
Herakleitos, en grekisk filosof som levde under senare delen av 500-talet och tidigare delen 
av 400-talet f. Kr. Denne var bördig från den antika staden Efesos på Mindre Asiens västra 
kust, vilken hade koloniserats av greker, förmodligen på 600-talet f. Kr. Detta kan alltså 
innebära att sibyllan eller myten om henne har uppstått just i Mindre Asien och sedan blev 
känd även i Kampanien på det italiska fastlandet efter den grekiska kolonisationen där. 
Ursprungligen tycks alltså sibyllan har varit en enda sierska, men på 300-talet f. Kr., när den 
grekiske filosofen och astronomen Herakleides nämnde flera platser som sibyllans hemort, 
antogs det först att en och samma sibylla fanns på flera platser, men så småningom började 
man mena att det fanns flera olika sibyllor, varpå ordet kom att få en mer allmän betydelse.8  
 
 
 
 
 2.  CUMAES SIBYLLA I AENEIDEN 
 
2.1  Hur förbereder Vergilius sin sibyllas inträdande i den 6:e sången? 
 
I sång III, som beskriver Aeneas’ irrfärder över land och hav från det han lämnar sin hembygd 
tills han anländer till Kartago och möter drottning Dido, landstiger han bl. a. på ön Delos, 
Apollons hemort, där gudens tempel fanns. Han blir gästfritt mottagen av kung Anios, och 
inne i Apollontemplet besvärjer han guden och utber sig om råd och mål inför kommande 
färder. Strax börjar allt skaka och marken och hela berget skälver. Templets innersta del, 
adytum, har öppnats och gudens orakel dånar ut. Aeneas (och diktverkets läsare) kommer att 
känna igen såväl mönstret som miljön när Cumaes (och Apollons) sibylla senare ska träda 
fram i sång VI. Oraklet säger att den jord/det land, som genom deras förfäders stam först 
alstrade dem, med glädje ska ta emot dem igen och att Aeneas’ söner och alla hans 
efterkommande ska härska där över alla stränder. Trojanerna tilltalas av Apollon med 
Dardanidae, d.v.s. Dardanos’ söner. Dardanos var den ene av Trojas grundare, och han kom 
ursprungligen från italiskt land. I gudens dunkla budskap ingick även uppmaningen att söka 
upp antiquam matrem, d.v.s. italiskt land, Dardanos’ hembygd.9 
 
”Dardanidae duri, quae vos a stirpe parentum 
prima tulit tellus, eadem vos ubere laeto 
accipiet reduces. antiquam exquirite matrem. 
hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris 
et nati natorum et qui nascentur ab illis.”                            (III:94 – 98) 
 
Apollons budskap mottas med glädje men också med förvirring. Man förstår inte riktigt vad 
guden menar med sin profetia. Genom en feltolkning hamnar det trojanska sällskapet på 
Kreta, där Aeneas efter hemska upplevelser möter sina trojanska penater i en dröm och får det 

                                                 
8 OCD (Sibyl); NE (Herakleitos, Herakleides) 
9 Wifstrand Schiebe s. 2 
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klara budskapet att styra kosan mot Hesperien, d.v.s. italiskt land, där han ska bygga murar åt 
ett mäktigt folk. Efter anhalter på nya öar och nya motgångar för det trojanska sällskapet 
når man så småningom chaoniskt land,10 och där möter Aeneas den vänligt sinnade siaren 
Helenos, son till kung Priamus och liksom sin syster Kassandra profetiskt begåvad.11 Denne 
troiske siare ger ny vägledning åt Aeneas för den fortsatta färden.  
 
pauca tibi e multis, quo tutior hospita lustres 
aequora et Ausonio possis considere portu, 
expediam dictis; prohibent nam cetera Parcae 
scire Helenum farique vetat Saturnia Iuno 
principio Italiam, quam tu iam rere propinquam, 
vicinosque, ignare, paras invadere portus,  
longa procul longis via dividit invia terris.  (III: 377 – 383) 
 
Helenos berättar sålunda några saker (av många) för att Aeneas ska kunna färdas tryggare. 
Vägen till italiskt land är besvärlig och går genom långsträckta kustområden, och hamnar  
som han tror är närbelägna ligger långt borta. 
 
et salis Ausonii lustrandum navibus aequor 
infernique lacus Aeaeaeque insula Circae 
quam tuta possis urbem componere terra.  (III:385 – 387) 
 
Helenos antyder att Aeneas måste segla över svallande ausoniskt hav och att inferni lacus ska 
uppenbaras för honom innan han på tryggad mark kan anlägga en stad. Enligt Kappes avses 
då dels lacus Avernus och dels den närbelägna lacus Lucrinus ”zwischen denen eine Höhle 
war, durch welche der Eingang in die Unterwelt gedacht wurde”.12  Bör väl även gälla 
beträffande plurala divinos lacus nedan. Dock är tanken att Vegilius i dessa verser helt enkelt 
använde sig av en s.k. poetisk plural inte helt utesluten.   
 
Helenos’ långa profetia fortsätter: 
 
huc ubi delatus Cumaeam accesseris urbem 
divinosque lacus et Averna sonantia silvis, 
insanam vatem aspicies, quae rupe sub ima 
fata canit foliisque notas et nomina mandat. 
quaecumque in foliis descripsit carmina virgo, 
digerit in numerum atque antro seclusa relinquit, 
illa manent immota locis neque ab ordine cedunt; 
verum eadem, verso tenuis cum cardine ventus 
impulit et teneras turbavit ianua frondes, 
numquam deinde cavo volitantia prendere saxo 
nec revocare situs aut iungere carmina curat.  
inconsulti abeunt sedemque odere Sibyllae.                     (III:441 – 452) 
 
Han nämner den heliga sjön och Averna som brusar av skogar (divinosque lacus et Averna 
sonantia silvis), d.v.s. områden som läsaren vet är sibyllans hemtrakter, och han säger att 
Aeneas där kommer att få se den vanvettiga sibyllan (insanam vatem aspicies).  

                                                 
10 Björkeson s. 303: Chaonien var namnet på den nordvästra delen av Epirus och utgör nu en del av Albanien. 
11 Björkeson s. 303 
12 Kappes s. 108 
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Visst ökar detta budskap läsarnas intresse för sibyllan, som har sitt hemvist i dessa trakter och 
som snart ska inträda i berättelsen, och visst tjänar Helenos’ anspelningar och utsagor också 
till att förbereda händelseförloppet i sång VI, där sibyllan själv medverkar i handlingen. 
 
I Helenos’ långa profetia anges också flera av sibyllans utmärkande drag och egenheter. 
Aeneas får höra om hur sibyllan i Cumae förkunnar ödet genom att skriva sina tecken på löv, 
vilka hon ordnar i följd och förvarar inne i grottan. Men, säger Helenos, om dörrtappen skulle 
svänga runt och en flyktig vind komma in i grottan och röra ihop löven, bryr hon sig aldrig 
om att samla oraklen och lägga dem rätt igen. De rådfrågande får då gå iväg utan något svar 
(inconsulti abeunt) och de hatar sibyllans boning. Aeneas får rådet att bönfalla sibyllan att hon 
ur egen mun ska vilja framföra oraklet.  
 
ipsa canat vocemque volens atque ora resolvat.             (III:457) 
 
I sång III förbereds sålunda både Aeneas och diktverkets läsare för mötet med Cumaes något 
excentriska och skrämmande sibylla, som av Helenos här dessutom förses med epitetet 
“ vanvettig”.  
 
 
En anspelning på Hekate och Avernosjön, som ju samtidigt är en anspelning på sibyllans 
hemtrakt, förekommer även i sång IV, när drottning Didos bål byggs upp och hon själv med 
dånande röst anropar bl. a. den trippelgestaltade Hekate och bestänker altarna som står runt 
omkring den höga stapeln med vatten som hon låtsar kommer från Avernus’ källa).  
Hekate var dödsgudinna och mångudinna men identifierades även med Diana.13 
 
stant arae circum et crinis effusa sacerdos 
ter centum tonat ore deos Erebumque Chaosque 
tergeminamque Hecaten, tria virginis ora Dianae. 
sparserat et latices simulatos fontis Averni,                   (IV:509 - 512) 
 
Kanske ett litet påpekande från Vergilius’ sida om den kraft som är att hämta ur vatten från en 
sjö varifrån en nedgång till Hades’ underjordiska boningar finns.  
 
Även i sång V förebådas sibyllan och hennes uppdrag att leda Aeneas genom underjorden till 
Elysium. Aeneas möter sin far Anchises’ vålnad i en dröm (visa dehinc caelo facies delapsa 
parentis Anchisae) och hör honom ge råd och anvisningar om framtiden. Han ber Aeneas att 
stiga ned genom den djupa Avernus till underjordiska boningar. Aeneas får också veta att 
fadern vistas i Elysium (och ej i Tartaros) och att sonen ”genom svarta offers blod och den 
kyska sibyllan” skall hjälpas dit.  
 
Ytterligare ett epitet tillförs här sibyllan. Med casta framhåller Vergilius att sierskan  
förutom att vara ren och kysk även är vigd åt gudar, d.v.s. hon är gudars tjänarinna.14 
 
OLD definierar castus enligt följande:  
free from, untouched by (things specified) 
free from vice, upright, moral; unstained (in religious sense), holy, pure 
in a state of chastity, virginity 
 
                                                 
13 Björkeson s. 311 
14 LSO (castus) 
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“-----: lectos iuvenes, fortissima corda, 
defer in Italiam. gens dura atque aspera cultu 
debellanda tibi Latio est. Ditis tamen ante 
infernas accede domus et Averna per alta 
congressus pete, nate, meos. non me impia namque 
Tartara habent, tristes umbrae, sed amoena piorum 
concilia Elysiumque colo. huc casta Sibylla  
nigrarum multo pecudum te sanguine ducet. 
tum genus omne tuum et quae dentur moenia disces.          
-----“                                                                                        (V:729 – 737) 
 
Med dessa diktarinsatser har Vergilius nu presenterat sin sibylla och förberett såväl Aeneas 
som Aeneidens läsare på vad som komma skall, och vi läsare vet också att Aeneas kan känna 
sig säker på att nå Avernus’ hamn. Det är havsguden själv som garanterar en trygg seglats. 
  
tutus quos optas portus accedet Averni,                                   (V:813) 
 
 
Därmed nalkas vi den viktigaste frågan i min undersökning av den gåtfulla sibyllan, nämligen 
hur hon framställs i den 6:e sången. 
 
 
 
2.2  Sibyllan i den 6:e sången 
 
När den plikttrogne Aeneas (pius Aeneas) har landstigit vid Cumae beger han sig genast upp 
till den höge Apollons berg, där hans gyllene tempel (aurea tecta) fanns och den 
skräckinjagande sibyllans (horrendae Sibyllae) ensliga och hemliga boning (secreta). Denna 
är en väldig grotta (antrum immane), där sierskan, när hon är uppfylld (men dock inte helt 
besatt)15 av den deliske guden/Apollon, som liksom andas in i henne, förkunnar sitt budskap 
om kommande ting. Enligt Björkesons kommentar16  tycks sibyllans grotta ha stått i direkt 
förbindelse med templet. 
 
at pius Aeneas arces quibus altus Apollo 
praesidet horrendaeque procul secreta Sibyllae 
antrum immane petit, magnam cui mentem animumque 
Delius inspirat uates aperitque futura.      
iam subeunt Triuiae lucos atque aurea tecta.                  (VI:9 – 13) 
 
Här nämns sibyllan för första gången i den 6:e sången. Hon beskrivs av Vergilius 
skräckinjagande (horrenda Sibylla). Hon uppfattas samtidigt som helig, eftersom hon styrs av 
en gudom. Vergilius tog sig friheten att låta Daidalos, efter sin bevingade flykt från kung 
Minos’ rike, landa på just detta berg och där lät skalden honom också resa Apollontemplet. 
Vergilius kan ha fått denna idé genom att läsa Sallustius, som dock lät Daidalos först landa på 
Sardinien. Kronologiskt kunde Vergilius på detta sätt lösa problemet med dateringen av 
Apollontemplet, eftersom Daidalos’ flykt tänktes ha ägt rum före trojanska kriget.17  

                                                 
15 Austin s. 79 
16 Björkeson s. 319 
17 Parke s. 74; 95 
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 Servius (300-talet e. Kr.), som gjorde en värdefull Vergilius-kommentar med titeln  
Servii grammatici in Vergilii carmina commentarii, säger i sin kommentar till den 6:e  
sången följande om Daidalos: 
 
Daedalus vero primo Sardiniam, ut dicit Sallustius, post delatus est Cumas, et templo Apollini 
condito sacratisque ei alis in foribus haec universa depinxit. dicendo autem Vergilius “ut 
fama est” ostendit requirendam esse veritatem.    

 (Serv. Comm. In Verg. Aen. VI s. 7) 
 
  
I vers 35 införs sibyllan abrupt i handlingen. Ingen ytterligare presentation tycks vara 
nödvändig här. Hon kallas Apollons och Trivias prästinna (sacerdos). Vergilius framhåller 
också att eftersom hon är vigd åt både Apollon och dödsgudinnan Trivia/Hekate, är hon 
behörig att leda Aeneas genom hela underjorden.18 Skalden ger henne också namnet Deiphobe 
och säger att hon är dotter till Glaukos, enligt Austin en havsgud med siarmakt.19 Inget sägs 
om vem som är sibyllans mor.  
 
…….. Phoebi Triuiaeque sacerdos, 
Deiphobe Glauci, fatur quae talia regi:                       (VI: 35 – 36) 
 
Aeneas och hans kamrater är försjunkna i djupsinnigt betraktande av Daidalos’ bilder och 
skulpturer på tempelportarna (se Servius-citatet ovan!), när sibyllan, utan att säga vem hon är 
och vilken funktion hon har på platsen där de befinner sig, direkt tar kommandot och plötsligt 
tillrättavisar dem skarpt. Tiden kräver inte att stå och titta på ögonfägnad (non hoc ista sibi 
tempus spectacula poscit), säger hon och ålägger dem att genast offra sju ungtjurar (iuuencos) 
och lika många tvåårslamm (bidentis). Hon blir snabbt åtlydd. Ingen tid för sightseeing här 
alltså för de nyanlända gästerna.  
 
non hoc ista sibi tempus spectacula poscit; 
nunc grege de intacto septem mactare iuuencos 
praestiterit, totidem lectas ex more bidentis. 
talibus adfata Aenean (nec sacra morantur 
iussa uiri) Teucros uocat alta in templa sacerdos.       (VI:37 – 41) 
 
Här framträder sibyllan som organisatorisk, rationell  och handlingskraftig. Hon låter, med ett 
enda undantag, sig inte styras av någon. Apollon är henne dock övermäktig. Se nedan! I sin 
tillrättavisning använder sierskan en form av pronominet iste, vilket enligt Norden är ett ord 
med mycket vardaglig klang som i första hand ingår i sermo cotidianus. Ordet är ovanligt i 
högre stil, fortsätter Norden, och sibyllan använder det här för att uttrycka förakt. En form av 
ordet förekommer på tre andra ställen i Aeneiden och även där användes ordet för att uttrycka 
något nedsättande.20 Även Bertil Axelson uttrycker liknande tankar om pronominet iste i sin 
bok med titeln Unpoetische Wörter, där han sammanfattar med att iste i jämförelse med hic 
och ille spelar en blygsam roll i poesin.21 
 

                                                 
18 Parke s. 80; Austin s.37 
19 Austin s. 47 
20 Norden s. 120 
21 Axelson s.71 - 72 
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Trojanerna kallas här teukrer efter Trojas förste kung, Teukros. Den tidigare nämnde 
Dardanos gifte sig med kung Teukros’ dotter.22 
 
 
Nu är det dags att träda in i det heliga templet och grottan. Vid tröskeln till grottan som är 
uthuggen i väggen till berget och dit hundra passager (för rösterna) och hundra dörrar leder, 
och varifrån hundra röster far ut, d.v.s. sibyllans svar, ser vi de första symptomen på sibyllans 
extas. ”Det är tid att be om orakel” (poscere fata tempus), säger hon, och hennes val av verb 
anknyter till vad hon sagt i vers 37. Hon känner att guden är nära henne och hon ser honom 
(deus ecce deus). Hennes anletsdrag och ansiktsfärg blir annorlunda, hennes hår löses upp, det 
flämtande bröstet häver sig och hjärtat sväller av raseri, hon verkar större, rösten låter inte 
mänsklig. Hon är nu träffad av gudomen. Den ”har andats på henne”(adflata est numine), när 
hon talar till Aeneas. Hon förebrår honom, genom gudomen som intar henne, för att han 
dröjer med sina löften och böner. Den ”stumma boningens stora svalg/käftar” kommer ej att 
öppnas utan dessa (neque enim ante dehiscent attonitae magna ora domus), säger hon, varpå 
hon tystnar. 
 
Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum, 
quo lati ducunt aditus centum, ostia centum, 
unde ruunt totidem uoces, responsa Sibyllae. 
uentum erat ad limen, cum uirgo ”poscere fata 
tempus” ait; “deus ecce deus!” cui talia fanti 
ante fores subito non uultus, non color unus, 
non comptae mansere comae; sed pectus anhelum, 
et rabie fera, corda tument, maiorque uideri 
nec mortale sonans, adflata est numine quando 
iam propiore dei. “cessas in uota precesque, 
Tros” ait “Aenea? cessas? neque enim ante dehiscent 
attonitae magna ora domus.” et talia fata  
conticuit. gelidus Teucris per dura cucurrit                     
ossa tremor, funditque preces rex pectore ab imo:         (VI:42 – 55) 
 
Således ändrar sibyllan utseende när hon befinner sig i extas och gudomen rasar i  
henne. Språkligt inramas extasen snyggt av talia fanti och talia fata. Verbet for, fatus sum 
(dep.1) är enligt LSO ett defekt verb, använt i arkaiskt och poetiskt latin, som betyder ”tala, 
högt förkunna”. Förutom att här inrama sibyllans extas kan ju verbet också knytas till det 
tidigare nämnda orare och då samtidigt tjäna till att förebåda det kommande oraklet. 
 
Sibyllan tystnade tvärt (conticuit), kanske för att guden släpper sitt grepp eller för att hon går 
in i sin grotta och lämnar Aeneas ensam under bönen. Den senare anledningen förespråkas av 
Austin.23 Sibyllan stod ju utanför dörrarna (ante fores) när hon talade till den troiske hjälten. 
Sibyllan har redan beskrivits som horrenda. Vi ser att även de tappra troiska krigarna, här 
kallade teukrer, genomfars av djupgående bävan (gelidus Teucris per dura ossa tremor) när 
sierskan rasar. 
 
Verbet conticesco eller conticisco (3) är ett s.k. inkoativt verb till taceo, d.v.s. ett verb som 
antyder att ett nytt tillstånd inträder, nämligen att sibyllans inlägg tills vidare är avslutat. 

                                                 
22 Björkeson s. 290 
23 Austin s. 61 



 
 

14 
 

Dessutom använder Vergilius här perfektformen, trots att versavsnittet i övrigt är hållet i 
presens. Detta framhäver sierskans abrupta tystnande ännu mer effektivt. 
 
Aeneas förrättar sina böner till Apollon om att kunna slå sig ned i Latium och genomföra sitt 
höga uppdrag. Han riktar också en bön till den heliga sierskan, som på förhand vet vad som 
ska ske (sanctissima uates praescia). Han vill att hon ska ge honom bekräftelse på det öde han 
redan fått avslöjat för sig genom Helenos’ profetia i sång III. Jag begär inget oförtjänt (non 
indebita posco), säger han. Låt troer och Trojas penater få bosätta sig i Latium. Som gudason 
har Aeneas rätt att ställa krav.  
 
----- tuque, o sanctissima uates, 
praescia uenturi, da (non indebita posco 
regna meis fatis) Latio considere Teucros 
errantisque deos agitataque numina Troiae.                   (VI:65 - 68) 
 
En sats i Aeneas tal till sibyllan står inom parentes. Norden förklarar att en sådan konstruktion 
är tänkt att understryka den stämning av upprördhet som råder medan man väntar på 
profetian.24 
 
Aeneas lovar vidare att i Latium låta uppföra ett tempel av marmor (solido de marmore 
templum) tillägnat Apollon och Trivia. Skalden lyfter här fram det Apollontempel som 
Augustus år 28 f. Kr. låtit uppföra på Palatinen.25 Aeneas lovar också att inreda ett heligt rum 
(magna penetralia) för sibyllans orakelsvar (tuas sortis arcanaque fata dicta), varmed avses 
de s.k. sibyllinska böckerna, d.v.s. profetiorna om Roms kommande öden. Dessa hade 
ursprungligen förvarats i ett valv under Jupitertemplet på Capitolium men förstörts när 
templet brann år 83 f. Kr. Under Augustus’ tid hade de hunnit ersättas med en ny samling 
orakelsvar som kejsaren överförde till sitt nybyggda tempel.26 I detta avsnitt tilltalas sierskan 
med alma, varmed Aeneas markerar att han betraktar henne som en god, huld och 
välsignelsebringande gudom.27 
 
OLD säger om adjektivet almus ”an epithet of deities, esp. female ones; also applied to 
priestesses”;  som synonymer anges “kindly, gracious”. 
 
Efter Aeneas böner och löften rasar nu den vilda sibyllan vidare i sin extas inne i grottan (in 
antro). Vergilius använder alltid antrum för sibyllans grotta och ordet förekommer fyra 
gånger i sång VI (42, 77, 99, 157) för att beteckna sibyllans hemvist. Hekates grotta vid 
Avernosjön nämns två gånger. Den ena gången kallas den antrum (262) och den andra 
spelunca (237). Båda orden har grekiskt ursprung och det verkar inte föreligga någon mätbar 
betydelseskillnad mellan orden.  
 
OLD:s definition av antrum är “a cave, cavern, grot, especially as affording shelter or 
coolness; as the abode of gods, oracles, etc.” Ordet spelunca definieras mer kortfattat som  
“a cave, grotto, cavern”. 
 

                                                 
24 Norden s. 149 
25 Waszink s. 57; OCD s. 122 (Augustus) 
26 OCD (Sibylla) 
27 LSO (almus) 
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Sibyllan försöker frigöra sig från Apollons kraft och hon tror ett slag att hon lyckats skaka av 
sig den store guden (magnum si pectore possit excusisse deum), men han tämjer henne och 
tyglar henne till underkastelse. 
 
At Phoebi nondum patiens immanis in antro 
bacchatur uates, magnum si pectore possit 
excusisse deum; tanto magis ille fatigat 
os rabidum, fera corda domans fingitque premendo. 
ostia iamque domus patuere ingentia centum 
sponte sua uatisque ferunt responsa per auras:                 (VI:77 – 82) 
 
Nu kommer sibyllans profetia, där Aeneas ska informeras om vad som förestår honom innan 
hans gudomliga uppdrag är slutfört. De hundra dörrarna har nu öppnats av sig själva (ostia 
iamque domus patuere ingentia centum), och ut ur det allra heligaste rummet (ex adyto) dånar 
en vanvettig och bölande sierskas dunkla och svårtydda profetia (obscuris uera inuoluens). 
Hon utvecklar vidare det Aeneas redan hört av Anchises, men Aeneas är förbryllad över att 
sibyllan talar om en grekisk stad som vägen till räddning.  
 
”o tandem magnis pelagi defuncte periclis 
(sed terrae grauiora manent), in regna Lauini 
Dardanidae uenient (mitte hanc de pectore curam), 
sed non et uenisse uolent. bella, horrida bella, 
et Thybrim multo spumantem sanguine cerno. 
non Simois tibi nec Xanthus nec Dorica castra 
defuerint; alius Latio iam partus Achilles, 
natus et ipse dea; nec Teucris addita Juno 
usquam aberit, cum tu supplex in rebus egenis 
quas gentis Italum aut quas non oraueris urbes! 
causa mali tanti coniunx iterum hospita Teucris 
externique iterum thalami, 
tu ne cede malis, sed contra audentior ito, 
qua tua te Fortuna sinet. uia prima salutis 
(quod minime reris) Graia pandetur ab urbe.”                 
   Talibus ex adyto dictis Cumaea Sibylla 
horrendas canit ambages antroque remugit, 
obscuris uera inuoluens: ea frena furenti 
concutit et stimulos sub pectore uertit Apollo.                (VI: 83 – 101) 
 
Sibyllan siar om hemska krig och Tibern skummande av blod men fösöker även stärka 
Aeneas och inge honom mod när hon säger uia prima salutis. Verbet cerno (vers 87)  
passar ju utmärkt i en profetia. Den nye Achilles syftar på kung Turnus som ska bli Aeneas’ 
huvudmotståndare i Latium. Turnus’ trolovade och Aeneas’ blivande maka, Lavinia, är den 
coniunx som blir upphovet till striderna. De gåtfullheter/tvetydigheter (ambages) som 
spådomen innehåller upplevs förstås som horrendas av åhörarna, eftersom spådomens 
budskap ju inte riktigt når fram. 
 
Med Helenos’ spådom i minnet blir Aeneas nästa begäran lite djärvare. Han tilltalar åter 
sibyllan med alma och ber ödmjukt med händerna på altaret att hon, som ju väl förtrogen med 
dödsrikets vägar och vindlingar, ska öppna de heliga portarna och visa honom vägen ned till 
underjorden, där han vill möta sin far, Anchises: 
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 ire ad conspectum cari genitoris et ora 
contingat; doceas iter et sacra ostia pandas.                  (VI: 108 – 109) 
 
Sibyllan visar här vördnad för Aeneas och hans höga börd. Hon tilltalar honom med ”du son 
av Anchises och Troja och avlad av gudars blod”. Hon visar också empati. Hon verkar röras 
av hans ord att hon mäktar allt och att Hekate ju inte förgäves utsett henne att regera över 
averniska lundar (nec te nequiquam lucis Hecate praefecit Avernis). Hon övergår här också 
från att ha varit sierska till att bli vägvisare. Hon kungör sålunda, utifrån sin stora vishet och 
erfarenhet, att nedfärden till underjorden är lätt (noctes atque dies patet ianua Ditis), men att 
uppstigningen till jorden (reuocare gradum superasque euadere ad auras) blir betydligt mer 
riskfylld och mödosam.  
 
--------  “sate sanguine diuum, 
Tros28 Anchisiade, facilis descensus Auerno: 
noctes atque dies patet atri ianua Ditis; 
sed reuocare gradum superasque euadere ad auras, 
hoc opus, hic labor est. pauci, quos aequus amauit 
Iuppiter aut ardens euexit ad aethera uirtus, 
dis geniti potuere. ------”                                                (VI:125 -131)  
  
En språklig kommentar till descensus Auerno: Servius har i sin kommentar Auerni men säger 
legitur et Auerno. Norden är tveksam men föredrar genitivformen Auerni och anser sig ha 
funnit belägg för detta hos Plinius som skriver descensus speluncae. Austin och, som han 
själv säger, de flesta andra utgivare, föredrar dativformen.29 
  
Aeneas med sin bakgrund och sitt patos får förstås sin önskan beviljad. Sibyllan ger honom 
klara instruktioner om vad han måste göra och hur han bör gå tillväga, om det nu verkligen är 
så att han eftersträvar att göra färden över Styx två gånger (bis Stygio innare lacus) och se det 
mörka Tartaros två gånger (bis nigra uidere Tartara), d.v.s. dels nu medan han lever och 
sedan igen efter sin död.  En död kamrat, Misenos, som Aeneas inte vet har avlidit, måste 
begravas först. Därefter måste han plocka några ”guldlövade skott” (auricomos fetus). Det 
finns en gyllene gren (ramus aureus) som är dold i ett mörkt träd (arbore opaca). När skotten 
brutits av växer en ny gren ut och lövas igen (frondescit) med guld. Bara den som är kallad av 
ödet (si te fata uocant) förmår bryta av denna gyllene gren, förklarar sibyllan, och i sin 
instruktion till Aeneas skapar hon dessutom en effektfull kontrast mellan arbore opaca och 
ramus aureus. Detta blir gåvan att bära till dödsrikets gudinna, Proserpina, Dis’ gemål. Därpå 
har Aeneas att göra ett försoningsoffer innan resan genom underjorden kan inledas. 
Nu har sibyllans roll som sierska upphört och hennes uppgift som ledsagerska har påbörjats. 
 
quod si tantus amor menti, si tanta cupido est 
bis Stygios innare lacus, bis nigra uidere 
Tartara, et insano iuuat indulgere labori, 
accipe quae peragenda prius. latet arbore opaca 
aureus et foliis et lento uimine ramus, 
Iunoni infernae dictus sacer: hunc tegit omnis 
lucus et obscuris claudunt conuallibus umbrae. 
sed non ante datur telluris operta subire 
auricomos quam quis decerpserit arbore fetus. 
                                                 
28 LSO (Tros) Tros var Dardanos’ sonson. Han har fått ge namn åt Troja och trojanerna/troerna.   
29 Austin s. 79; Norden s. 162; Servius s. 27 



 
 

17 
 

hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus 
instituit. primo auulso non  deficit alter   
aureus, et simili frondescit uirga metallo.                      (VI:133 – 144) 
 
 
När Misenos begravts enligt sibyllans instruktioner beger sig Aeneas iväg för att hitta den 
gyllene grenen. Detta gör han med hjälp av ett par duvor, vilka han känner igen som sin mors. 
Fåglarna visar honom vägen till Avernus’ stinkande krater (ad fauces graue olentis Averni) 
och landar i ett träd i skogslunden, som visar sig ha en främmande glans (eg. fläkt) av guld 
bland grenarna (discolor unde auri per ramos aura). Aeneas bryter lätt av kvisten med 
skotten, vilket bevisar att han är behörig att inträda i underjorden.   
 
Sedan tar försoningsoffret (piacula) till Hekate vid. duc nigras pecudes; ea prima piacula 
sunto, var ju sibyllans order. Aeneas beger sig till Avernosjön och Hekates grotta, där offret 
äger rum. Vergilius målar upp en skrämmande bild av det vedervärdiga området. Den väldiga 
grottan är stenig och djup och gapar vidöppen vid den svarta sjön, som inga fåglar ostraffat 
flyger över, eftersom hemska dunster strömmar ut från dess mörka svalg. 
 
spelunca alta fuit uastoque immanis hiatu, 
scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris, 
quam super haud ullae poterant impune uolantes 
tendere iter pennis: talis sese halitus atris 
faucibus effundens supera ad conuexa ferebat.  (VI:237 – 241) 
  
 
Offret har knappt förrättats när marken plötsligt (ecce) börjar bäva/böla (mugire), 
bergskammarna och skogarna rör sig (iuga coepta moueri siluarum) och ur skuggorna hörs 
hemska hundskall (canes ululare per umbram). Det är gryning (primi sub limina solis et 
ortus) och dödsgudinnan Hekate träder fram (aduenante dea). Det abrupta skeendet 
understykes genom ecce. Sierskan (uates) är beredd. Hon tar genast kommandot genom att 
köra bort otrogna/obehöriga (profani) med orden procul och absistite luco. Med sitt tal manar 
hon Aeneas och arbetar samtidigt upp sig själv till raseri (furens). Därpå störtar hon sig in i 
grottans gap tätt följd av Aeneas med draget svärd. Här kallas sibyllan för första gången 
vägvisare (dux). 
 
ecce autem primi sub limina solis et ortus 
sub pedibus mugire solum et iuga coepta moueri 
siluarum, visaeque canes ululare per umbram 
aduentante dea. “procul, o procul este, profani,” 
conclamat uates, totoque absistite luco; 
tuque inuade uiam uaginaque eripe ferrum: 
nunc animis opus, Aenea, nunc pectore firmo.” 
tantum effata furens antro se immisit aperto; 
ille ducem haud timidis uadentem passibus aequat.         (VI:255 – 263) 
 
 
Inne i underjordens ”förgård” uppenbaras många skräckinjagande vidunder av varierande 
utseende för Aeneas. Han grips av fruktan men blir lugnad av sin ”lärda färdkamrat”  
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(docta comes). Hon förklarar att monstren är endast skuggor och luftiga väsen (tenuis uitas), 
och Aeneas inser att han inte behöver använda sitt svärd. Den kunniga sibyllan har således 
situationen helt under kontroll. 
 
corripit hic subita trepidus formidine ferrum 
Aeneas strictamque aciem uenientibus offert, 
et ni docta comes tenuis sine corpore uitas 
admoneat uolitare caua sub imagine formae, 
inruat et frustra ferro diverberet umbras.       (VI:290 – 294) 
 
De följer vägen ned till floden Acheron, där den fasansfulle och smutsige Charon i sin 
svartnade båt (ferruginea cumba) fraktar vissa utvalda döda men lämnar kvar andra vid 
stranden. Aeneas frågar förvånad sin ledsagarinna, som han här vördsamt tilltalar med 
”jungfru” (uirgo), vilken urvalsteknik skepparen använder när han väljer sina passagerare. 
Sibyllan, här prästinna med långvarigt liv (longaeua sacerdos), reder, kortfattat igen, ut 
principerna för Anchises’ son och gudarnas ättling. (Hon verkar genomgående ha mer bråttom 
än Aeneas.) De obegravda får vänta i hundra år innan de släpps ombord på Charons båt för 
transport till den motsatta stranden. Aeneas får sålunda något att begrunda och han ser 
Misenos’ begravning i ett nytt ljus. 
 
Aeneas miratus enim motusque tumultu 
”dic”, ait,”o uirgo, quid uult concursus ad amnem? 
quidue petunt animae? uel quo discrimine ripas 
hae linquunt, illae remis uada liuida uerrunt?” 
olli sic breuiter fata est longaeua sacerdos:                    
”Anchisa generate, deum certissima proles, 
Cocyti stagna alta uides Stygiamque paludem, 
di cuius iurare timent et fallere numen.                      
haec omnis, quam cernis, inops inhumataque turba est;     
portitor ille Charon; hi, quos uehit unda, sepulti. 
nec ripas datur horrendas et rauca fluenta 
transportare prius quam sedibus ossa quierunt. 
centum errant annos uolitantque haec litora circum; 
tum demum admissi stagna exoptata reuisunt.”          (VI:317 – 330) 
 
 
Nu möter Aeneas oväntat sin styrman Palinurus’ ande. Palinurus är djupt olycklig och 
obegravd efter att ha somnat och fallit överbord från trojanernas båt. Aeneas hade litat på att 
Palinurus välbehållen skulle nå troiskt land efter löfte därom från Apollon, men Palinurus 
uppger att när han hade nått land, d.v.s. ”när han hade gripit om skrovlig klippa med krökta 
fingrar”, hade han blivit överfallen och dödad av grymma män. Han ber att få följa med båten 
i Aeneas’ sällskap men tillrättavisas strax av en upprörd sierska. Denna hans önskan är 
fasansfull och gräslig (haec dira cupido), säger hon och påpekar att det gudomliga ödet 
givetvis aldrig kan böjas (flecti) genom böner. Hon känner dock viss empati inför Palinurus’ 
omilda öde och utnyttjar igen sin makt att kunna påverka allt. Hon förklarar för honom att 
folk i trakten genom ett gudomligt omen (prodigiis caelestibus) kommer att blidka hans stoft 
(ossa piabunt) och resa ett gravmonument åt honom och sända försoningsoffer (sollemnia) 
dit. Orten där graven ska stå kommer alltid att heta Palinurus, vilket i någon mån tycks trösta 
den olycklige trojanen. 
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”unde haec, o Palinure, tibi quam dira cupido?”             (VI:373) 
 
“desine fata deum flecti sperare precando. 
sed cape dicta memor, duri solacia casus: 
nam tua finitimi, longe lateque per urbes 
prodigiis acti caelestibus, ossa piabunt 
et statuent tumulum et tumulo sollemnia mittent, 
aeternumque locus Palinuri nomen habebit.”                  (VI: 376 – 381) 
 
 
Sibyllan och Aeneas närmar sig floden, och Charon, som får syn på dem från sin båt, hetsar 
genast upp sig och helt oprovocerat (ultro) tilltalar han dem hotfullt och aggressivt: 
 
sic prior aggreditur dictis atque increpat ultro: 
”quisquis es, armatus qui nostra ad flumina tendis, 
fare age quid uenias, iam istinc, et comprime gressum. 
umbrarum hic locus est, somni noctisque soporae;          
corpora uiua nefas Stygia uectare carina.”                       (VI:388 - 391) 
 
Således inga levande personer i båten om Charon får bestämma, och definitivt ingen som är 
beväpnad! Sibyllan bemöter kort och sakligt igen den vresige skepparens betydligt 
vidlyftigare och längre inlägg. Hon reder först ut vapenfrågan (nec uim tela ferunt) och 
underrättar honom därpå om den ryktbare troerns bakgrund och fromhet samt dennes ärende. 
Sibyllan kallas här ”den amfrysiska sierskan” (Amphrysia uates). Epitetet har sin grund i att 
Apollon en gång, drabbad av förvisning från Olympen, hade varit herde vid floden Amfrysos i 
Thessalien. Adjektivet betyder sålunda ”apollinisk”, ”i tjänst hos Apollon” .30  Aeneas säger 
ingenting här utan låter sibyllan föra ordet. 
 
quae contra breviter fata est Amphrysia uates: 
“nullae hic insidiae tales, absiste moueri, 
nec uim tela ferunt; …..”                                                   (VI:398 – 400) 
  
“ Troius Aeneas, pietate insignis et armis, 
ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras. 
si te nulla mouet tantae pietatis imago, 
at ramum hunc”(aperit ramum qui ueste latebat) 
’agnoscas’ tumida ex ira tum corda resident;”                 (VI: 403 – 407) 

Servius påpekar att sibyllan här omtalar Aeneas som Troius för att markera hans gudomliga 
ursprung (id est a diis originem ducens).31 
 
När hon slutligen visar Charon den vördnadsvärda gåvan av ödesmättad gren (uenerabile 
donum fatalis uirgae), vilken han inte sett på länge, låter han förundrad sierskan och hjälten 
gå ombord på den gistna båten (cumba rimosa) för att så småningom kunna landstiga på den 
motsatta sidan. För att blidka den väldige vakthunden Kerberos, vars skall dånar ut ur hans tre 
strupar (latratu trifauci), kastar sibyllan rutinerat och påpassligt till honom ett sövande bröd 
med honung och magiska örter (melle soporatam et medicatis frugibus offam), och strax kan 
Aeneas passera öppningen genom vilken ingen har återvänt. De befinner sig nu i ett slags 
                                                 
30 Björkeson s. 324 
31 Serv. s. 63 
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förrum till underjorden och passerar många själar med olika ”försyndelser” bakom sig. Där 
finns de som dött i barndomen, de som dömts till döden på falsk anklagelse, de som begått 
självmord samt de som låtit sig förtäras av kärlekens sjukdom, som drottning Dido. Henne ser 
Aeneas nu irra runt i skogens djup i trakten som kallas de sorgefyllda fälten (lugentes campi), 
och han brister ut i gråt. Han försöker förgäves blidka henne genom att förklara varför han 
lämnade henne. Han samtalar också med en stupad trojansk hjälte, som tillika är grymt 
stympad och sargad. Här blir han avbruten av en målinriktad sibylla, som meddelar att det 
strax är natt (nox ruit, Aenea) och att genom att gråta förspiller vi tiden (nos flendo ducimus 
horas). Hon tillägger att de nu kommit fram till den punkt där vägen delar sig i två grenar. 
Den till höger leder till Dis’ palats och till Elysium/Elysion, medan den vänstra går till det 
gudlösa Tartaros.  
  
”nox ruit, Aenea; nos flendo ducimus horas. 
hic locus est, partis ubi se uia findit in ambas: 
dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, 
hac iter Elysium nobis; at laeua malorum 
exercet poenas et ad impia Tartara mittit.”                         (VI: 539 – 543) 
 
 
De tar in på den högra vägen till Elysiums fält, men från den vänstra sidan, där straffens ort 
Tartaros ligger, hör Aeneas fasansfulla klagoljud komma samt rassel av kedjor och slag av 
piskor. Han stannar skräckslagen (constitit Aeneas strepitumque hausit).  Här börjar så 
sibyllans långa utläggning, där hon uppenbarar för Aeneas fördolda ting. Norden talar om 
sibyllans apokalyptiska tal och han delar in det i tre avsnitt.32  Först kommer inledningen 
(prooemium), där sibyllan förklarar att ingen rättfärdig själ tillåts beträda den onda tröskeln, 
men eftersom Hekate en gång utsåg henne att ha ansvar för de averniska lundarna, har hon 
även blivit informerad om alla plågor och straff som utmäts i denna del av underjorden. 
 
tum uates sic orsa loqui: ”dux inclute Teucrum, 
nulli fas casto sceleratum insistere limen; 
sed me cum lucis Hecate praefecit Auernis, 
ipsa deum poenas docuit perque omnia duxit.             (VI:562 – 565) 
 
Sedan följer tractatio, d.v.s. den långa och detaljerade redogörelsen för allt det hemska som 
utspelas i Tartaros, när hon vidarebefordrar sin information till den frejdade trojanske ledaren 
(dux inclute Teucrum). 
 
Listan blir lång. Tydligen blir sibyllan, som är dömd att leva så länge (longaeua sacerdos), 
snart trött av att berätta om alla dessa hemska straff, som hon även om hon hade hundra 
munnar och tungor inte skulle kunna uppräkna, varför hon avslutar sitt långa anförande med 
conclusio: 
 
”non, mihi si linguae centum sint oraque centum, 
ferrea uox, omnis scelerum comprendere formas, 
omnia poenarum percurrere nomina possim.”                      (VI:625 – 627) 
 
Sibyllan antyder åter att tiden håller på att rinna ut och hon skyndar på Aeneas. Kanske anser 
hon också att de inte längre bör uppehålla sig på förbjudet område. 

                                                 
32 Norden s. 278 



 
 

21 
 

”sed iam age, carpe uiam et susceptum perfice munus; 
acceleremus” ait;            (VI:629 - 630) 
 
 De skyndar vidare och nalkas hastigt portalen där gåvan till Proserpina, den gyllene kvisten, 
ska fästas. Aeneas bestänker först sin kropp med vatten och fäster sedan kvisten vid portalens 
tröskel. 
 
corripiunt spatium medium foribusque propinquant.          
occupat Aeneas aditum corpusque recenti 
spargit aqua ramumque aduerso in limine figit.          (VI: 634 – 636) 
 
 
Strax är de inne i Elysium (deuenere locos laetos), de sällas hemvist, befolkat av rättrådiga 
själar i allmänhet och ärorika troer i synnerhet (hic genus antiquum Teucri, pulcherrima 
proles). Den annars så allvetande och välinformerade sibyllan känner dock inte till exakt var 
Anchises vistas. Hon vänder sig främst till Musaios, en mytisk sångare och siare från 
förhomerisk tid,33 men även till de omkringstående. 
 
”dicite, felices animae, tuque optime uates, 
quae regio Anchisen, quis habet locus?”                                (VI:669 – 670) 
 
Musaios visar dem lysande fält (campos nitentis ostentat) dit en stig leder. Resenärerna har 
nått sitt mål. Anchises utbrister glad men tårögd: 
 
”uenisti tandem, tuaque exspectata parenti 
uicit iter durum pietas? …..”                                                  (VI:687 -688) 
 
 
Anchises får av fadern lära sig mycket om liv och död, forntid och framtid och hur de dödas 
vistelse i Hades’ rike fungerar med bestraffning och rening och själavandring. När tidens 
cirkel slutits, d.v.s. när 1000 år förrunnit, är det dags för de själar som ödet har bestämt att via 
Lethe, glömskans flod, återvända till nya bedrifter i den övre världen. 
 
I Elysium är det inte sibyllan utan Anchises som är värd och ledare. Nu kommer diktverkets 
huvudbudskap och mest berömda avsnitt. Det är här som Anchises tillkännager för Aeneas 
den ära som förestår det troiska folket och vilka ättlingar av italisk stam som är att vänta. Han 
leder sin son och sibyllan upp på en höjd varifrån de kan urskilja alla de förbikommandes 
anletsdrag och där levererar sin mäktiga profetia. 
 
   Dixerat Anchises natumque unaque Sibyllam 
conuentus trahit in medios turbamque sonantem, 
et tumulum capit unde omnis longo ordine posset 
aduersos legere et uenientum discere uultus.                           
   ”Nunc age, Dardaniam prolem quae deinde sequatur 
gloria, qui maneant Itala de gente nepotes 
inlustris animas nostrumque in nomen ituras,”             
expediam dictis et te tua fata docebo.        (VI:752 – 759) 
 

                                                 
33 Björkeson s. 327 
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Anchises förebådar bl. a. Alba Longa, som enligt traditionen grundlades av Aeneas’ son 
Ascanius 30 år efter Aeneas’ död och av många betraktas som Roms moderstad. Via albanska 
kungar når han så småningom fram till Romulus och vidare till Caesar, Pompeius och 
Augustus och det stora romerska väldet, som ska nå bortom Indien och bortom solen och 
stjärnorna.  Han antyder att riken ska fasa och skälva redan före Augustus’ ankomst efter de 
orakel som gudar uttalat. 
 
hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 
Augustus Caesar, diui genus, aurea condet 
saecula qui rursus Latio regnata per arua 
Saturno quondam, super et Garamantas et Indos 
proferet imperium; iacet extra sidera tellus, 
extra anni solisque uias, ubi caelifer Atlas 
axem umero torquet stellis ardentibus aptum. 
huius in aduentum iam nunc et Caspia regna 
responsis horrent diuum et Maeotia tellus,                   (VI:791 – 799) 
 
Anchises målar också upp för sonen vilka krig som måste utkämpas och vilka mödor som 
väntar honom innan målet är nått och uppdraget slutfört. Sibyllan nämns för sista gången i 
den 6:e sången i vers 897, när Anchises leder henne och Aeneas till utgången genom den ena 
av sömnens portar, nämligen elfenbensporten, och oväntat snabbt är de ute ur underjorden. 
För sibyllans del innebär detta att hennes uppdrag är avklarat och att hon härmed utgår ur 
berättelsen, medan Aeneas drar vidare mot nya utmaningar och mödor på sin väg till det stora 
och för honom nu välkända målet. 
 
Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur 
cornea, qua ueris facilis datur exitus umbris,  
altera candenti perfecta nitens elephanto, 
sed falsa ad caelum mittunt insomnia Manes. 
his ibi tum natum Anchises unaque Sibyllam 
prosequitur dictis portaque emittit eburna.                            (VI:893 - 898) 
 
Raderna om sömnens två portar är svårtolkade. Vergilius säger att genom porten av horn ges 
en lätt väg ut ur underjorden för verkliga skuggor (ueris umbris), medan manerna genom den 
andra, den skinande vita elfenbensporten, ordagrant översatt sänder ut ”falska drömbilder” 
(falsa insomnia) till den övre världen. Med maner avses här, enligt Parke, ”the indiscriminate 
mass of the spirits of the dead”.34 
 
Ordet insomnium (n) betyder ”drömbild” men är även en synonym till insomnia (f), som 
betyder ”sömnlöshet, vaka”.35 Vergilius var den förste författaren som använde insomnium i 
betydelsen somnium d.v.s. ”dröm”.36 
 
Servius’ kommenterar till vers 896 är kortfattad: 
 
896. INSOMNIA  id est somnia.                                 (Serv. Comm. In Verg. Aen. VI:123) 
 

                                                 
34 Parke s. 277 
35 LSO s. 451 
36Arne Jönsson o. Bengt-Arne Roos: ”A Note on Aeneid 6.893 – 8” i Eranos 94, 1996, s. 24 
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Versraderna 893 – 898 har tolkats på många sätt. Det är inte säkert att Somni är genitiv av 
Somnus. Servius menade att Somni var genitiv av somnium, som betyder ”dröm”, och att 
Vergilius hade metriska skäl för att använda singularformen i stället för genitivformen i plural 
somniorum.  Servius ansåg att Vergilius’ avsikt var att vi skulle uppfatta allt han sagt i sin dikt 
som osant. Dessutom förknippade han horn med sanning och elfenben med osanning.37  
 
Jag citerar Servius igen i denna fråga: 
 
893. SVNT GEMINAE SOMNI PORTAE pro somniorum. est autem in hoc loco Homerum 
secutus, hoc tantum differt, quod ille per utramque portam somnia exire dicit, hic umbras 
veras per corneam, per quas umbras somnia indicat vera. et poetice apertus est sensus: vult 
autem intellegi falsa esse omnia quae dixit. physiologia vero hoc habet: per portam corneam 
oculi significantur, qui et cornei sunt coloris et duriores ceteris membris: nam frigus non 
sentiunt, sicut et Cicero dicit in libris de deorum natura. per eburneam vero portam os 
significatur a dentibus. et scimus quia quae loquimur falsa esse possunt, ea vero quae 
videmus sine dubio vera sunt. ideo Aeneas per eburneam emittitur portam. est et alter 
sensus: Somnum novimus cum cornu pingi. et qui de somniis scripserunt dicunt ea quae 
secundum fortunam et personae possibilitatem videntur habere effectum. et haec vicina sunt 
cornu: unde cornea vera fingitur porta. ea vero quae supra fortunam sunt et habent nimium 
ornatum vanamque iactantiam dicunt falsa esse: unde eburnea, quasi ornatior porta, fingitur 
falsa. 
                         (Comm. In Verg. Aen. VI:122 – 123) 
 
Servius framlägger som synes ovan ytterligare en teori, nämligen att porten av horn har med 
ögat att göra. Det som vi ser med våra ögon är utan tvivel det sanna. Porten av elfenben 
kopplas till munnen och tändernas elfenben. Vi vet ju att vi ofta kan tala falskt med munnen. 
 
Kanske Servius åtminstone delvis byggde sin teori på verserna 266 och 267, där Vergilius, 
sedan Aeneas och sibyllan just kastat sig in i grottans gap, ber gudarna om att få tala om vad 
han har hört (men inte sett) och avslöja saker som är nedsänkta i djup jord och i mörker. 
 
sit mihi fas audita loqui, sit numine uestro 
pandere res alta terra et caligine mersas. (VI:266 – 267) 
 
Norden har en annan syn på problemet. Det faktum att Aeneas och sibyllan lämnar 
underjorden via elfenbensporten innebär helt enkelt enligt honom en tidsangivelse, nämligen 
att besökarna lämnar underjorden före midnatt. Inträdet i den undre världen hade ju faktiskt 
skett i gryningen (primi sub limina solis et ortus). Enligt Norden var det en vanlig uppfattning 
under antiken att falska drömmar lämnade underjorden före midnatt men sanna drömmar efter 
denna tidpunkt .38 För Nordens tidsfaktor talar ju även det faktum att Aeneas gärna vill stanna 
upp och begrunda vad han får se och höra under resans gång, medan sibyllan vid flera 
tillfällen antyder tidsbrist (acceleremus; nox ruit¸ nos flendo ducimus horas). 
 
Några verkliga skuggor var ju heller inte Aeneas och sibyllan när de besökte underjorden, 
eftersom de fortfarande levde. Ur den synpunkten kunde ju egentligen inte porten av horn 
komma i fråga som den lämpligaste utgången för dem. Vi får kanske nöja oss med att 
konstatera att Vergilius’ magiska och ödesmättade skildring av besöket i underjorden är fylld 
av så många otroliga och till synes overkliga händelser att skalden genom sitt oväntade val av 
                                                 
37 Roos: ”Dödsrikets, sömnens eller drömmarnas portar” (Medusa, 1996, nr 3, s. 4 – 5) 
38 Norden s. 378 



 
 

24 
 

utgång för gästerna i Hades helt enkelt bara ville understryka det drömartade och mystiska i 
berättelsen. Poetice apertus est sensus… Visst är Vergilius’ metod fantasieggande. En 
fördjupad undersökning av hur man bör tolka den 6:e sångens sista rader ligger dock utanför 
uppsatsens ämne. 
 
Bristande kongruens verkar förekomma även på ett annat ställe i handlingen i den 6:e sången.. 
Vergilius har ju i verserna 126 – 129 låtit den annars så allvetande sibyllan förklara för 
Aeneas att nedstigningen till Avernus är enkel, men att uppstigningen är riskfylld och svår: 
 
Tros Anchisiade, facilis descensus Auerno: 
noctes atque dies patet atri ianua Ditis; 
sed reuocare gradum superasque euadere ad auras, 
hoc opus, hic labor est. 
 
För Aeneas och sibyllan visar det sig ju, åtminstone skenbart, vara tvärtom. 
 
 
 
2.3.  Bilden av sibyllan, en sammanställning 
 
Skalden tecknar ett belysande och detaljerat porträtt av sin sibylla både vad gäller härkomst, 
utseende, egenskaper, temperament, beteende, kompetens och språk. Han använder många 
adjektiv och epitet för att beskriva henne. Följande sammanställning är ett försök att reda ut 
begreppen kring Vergilius’ mångbottnade och gåtfulla sibylla och kanske göra henne lite 
mindre mystisk. 
 
Enligt Vergilius är sibyllan dotter till havsguden Glaucos (Deiphobe Glauci). Vem som är 
hennes mor nämns inte. 
 
Hon är prästinna (sacerdos) i den store siarguden Apollons tempel. När hon uttalar sina orakel 
befinner hon sig i extas. Hon rasar (furens) och är vild (immanis) när Apollon tar sin boning i 
henne och drar åt tyglarna. Hon styrs av guden och är uppfylld av honom (adflata est 
numine), om än ej helt tämd (nondum patiens), när hon uttalar sina profetior. Modernt uttryckt 
kan hon således sägas vara Apollons språkrör. Hennes orakel är, om än eleganta i sin 
formulering, ofta svårtydda och med sanningen höljd i dunkel (obscuris uera inuoluens). 
Sibyllan talar i gåtor (horrendas canit ambages) när Apollon eggar henne och försätter henne 
i raseri. Då yrar hon ur hundra mynningars/munnars väldiga gap (ostia iamque domus paruere 
ingentia centum). 
 
De som söker hennes råd uppfattar henne som skräckinjagande (horrenda) och vanvettig 
(insana). Epiteten bör grunda sig på den extas hon befinner sig i när hon uttalar sina orakler. 
Extasen verkar skrämmande på hennes åhörare, som är fyllda av djup respekt inför sibyllans 
gudom men som samtidigt känner fruktan inför hennes profetior. 
 
Som vigd åt Phoebus och Trivia/Hekate (Phoebi Triuiaque sacerdos), har hon uppdraget att 
styra över averniska lundar (lucis Hecate praefecit Auernis). Detta gör henne behörig att 
nedstiga i underjorden tillsammans med de gäster hon med sin sakkunskap om karaktär och 
meriter utväljer. 
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Hon omtalas i dikten som uates, Amphrysia uates (= Apollinea uates), Cumaea Sibylla, 
Deiphobe, docta comes, dux. Hon tilltalas respektfullt av Aeneas med sanctissima uates 
praescia, uirgo, alma och av den sargade troiske hjälten Deifoibos med magna sacerdos. 
 
Samma vördnad visar sibyllan gentemot Aeneas, när hon tilltalar honom med sate sanguine 
diuum, Tros Anchisiade, Anchisa generate, deum certissima proles och dux inclute Teucrum.  
Anchisiades är ett patronymikon, och sådana användes om gudar och heroer. Sibyllans tilltal 
här markerar den djupa vördnad hon känner inför Aeneas’ status som troisk hjälte. Sibyllan är 
således inte bara hemmastadd i den verksamhet som rör Hades’ underjordiska boningar. Hon  
är även väl underrättad om det som utspelas eller har utspelats ovan jord. Aeneas’ höga börd 
och övriga bakgrund samt hans insatser för sitt land känner hon alltså väl till (Troius Aeneas, 
pietate insignis et armis). 
 
Sibyllans liv beskrivs som mycket långvarigt. Hon omtalas två gånger som longaeua 
sacerdos. Parke framhåller att i folktron ansågs sibyllor leva betydligt längre än människor.39  
Han säger också att det var Ovidius som i den 14:e boken av sina Metamorphoses kom med 
den första egentliga längre utläggningen om den cumaeiska sibyllans tusenåriga liv (se 
s. 36).40  Men redan Vergilius är ju tydlig nog när det gäller sibyllans ålder. Med tanke på 
skaldens syfte med sitt diktverk, passade det ju honom också utmärkt att genom att grunda sig 
på gängse föreställningar om sibyllor trovärdigt kunna framhäva sin egen sibyllas långa liv. 
 
Sibyllans språkliga begåvning är påtaglig. Hennes språk i samtalen med Aeneas är nyanserat 
och högstämt samtidigt som det är klart och exakt. För att uttrycka missnöje vet hon även att 
begagna sig av ord med vardagligare (och mindre poetisk) klang, som t. ex när hon vill 
tillrättavisa eller förebrå (ista spectacula). 
 
I sin egenskap av ledsagare (dux, docta comes) är sibyllans framtoning en annan än den hon 
har som sierska. Som ledsagare är hon lugn och balanserad men ändå bestämd. Hon kan ge 
klara och detaljerade instruktioner, t.ex. när hon förklarar för Aeneas hur han ska hitta den 
gyllene grenen eller när hon instruerar Charon om vad som gäller inför båtfärden över Styx.  
 
Hon agerar uppmärksamt och påpassligt när hon kastar ett honungsbröd och magiska örter  
åt den hemske vakthunden Kerberos för att denne ska hålla sig lugn.  
 
Hon är rationell och målinriktad när hon vid tre tillfällen skyndar på Aeneas och manar 
honom att inte göra utvikningar från det uppgjorda programmet.  

1. Aeneas får inte spilla tid på att betrakta bilderna på portarna till det tempel som 
Daidalos (enl. Vergilius) rest åt Apollon (non hoc ista sibi tempus spectacula poscit),  

2. Han tvingas avbryta sitt samtal med en gravt stympad och sargad troisk landsman, 
som vill veta vilket grymt öde som har tvingat ner Aeneas i underjorden (”an quae te 
fortuna fatigat, ut tristis sine sole domus, loca turbida, adires?”).  

3. I samband med sibyllans långa utläggning om syndarna i Tartaros och deras 
bestraffningar, blir hon antingen trött efter att ha pratat så länge (longaeua sacerdos) 
eller så känner hon att tidsplanen inte håller (”sed iam age, carpe uiam et susceptum 
perfice munus; acceleremus”). 

  

                                                 
39 Kappes s. 18 
40 Parke s. 20 
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Sibyllan utövar sålunda sitt ledarskap med pondus och skicklighet, och hennes befallningar 
och maningar (praecepta Sibyllae, iussa Sibyllae) verkställs omgående såväl av Aeneas som 
av de övriga trojanerna i sällskapet (nec sacra morantur iussa uiri). 
 
En enda gång är hon inte så välinformerad och påläst utan måste själv ställa en fråga.  
Det är när hon inte vet exakt var i Elysium Anchises vistas utan måste fråga den mytiske 
sångaren och siaren Musaios (”dicite, felices animae tuque optime uates”). Sibyllan verkar 
inte ha varit nere i underjorden nyligen.  
 
Vergilius lyckas ge sin sibylla en egen personlighet. Hon kan bli upprörd, som när hon 
förebrår den obegravde Palinurus för hans gudlösa begäran (tam dira cupido) att få följa med  
i Charons båt. Hon visar medkänsla med Aeneas när hon beviljar honom tillträde till Hades 
samtidigt som hon vet att hantera den vresige Charons humörsutbrott med skärpa. Utan 
svårighet får hon honom att lugna ner sig (absiste moueri), när han först inte vill skeppa 
Aeneas över floden Styx. Även Palinurus, som inte får följa med i Charons båt men som så 
småningom ska få ett gravmonument uppfört åt sig enligt löfte av sibyllan, får i någon mån 
känna hennes empati. 
 
Ett drag av bristande struktur i hennes arbete får komplettera vår sibyllas personlighet. Hon 
har rykte om sig att skriva sina orakel på tunna löv eller palmblad, vilka tyvärr ibland kastas 
runt av vindar och därför kommer i oordning. Detta har Aeneas fått höra av siaren Helenos 
redan i sång III, varför han i sång VI ber sibyllan att inte nedteckna sin profetia på löv utan 
framsäga den själv, eftersom det är bekant att hon inte alltid återställer kringvirvlande lövs 
ordning. Ett muntligt oraculum är alltså att föredra här, vllket ju är helt i linje med ordets 
betydelse och dess anknytning till verbet orare. 
 
insanam uatem aspicies, quae rupe sub ima 
fata canit foliisque notas et nomina mandat.               (Se s. 9) 
 
 
 
2.4  Sibyllans funktion i dikten.  
 
Som framgått är således sibyllans främsta och viktigaste funktion i Vergilius’ dikt att vara 
ledsagarinna åt Aeneas i underjorden och bistå honom med instruktioner och goda råd om hur 
han ska gå tillväga för att genomföra sin vandring där. Hon ska varna honom under färden när 
så behövs och ge honom svar på hans frågor. En annan uppgift som sibyllan har är att peka på 
de fasansfulla straff som utmäts i Tartaros när jordelivets synder ska sonas och informera om 
hur själarnas rening i underjorden går till innan det är dags för deras återinträde i en ny 
existens på jorden. Hennes uppgift som sierska får anses komma i andra hand, eftersom ju 
sibyllans spådom endast är en bekräftelse på det som Aeneas redan fått höra. Denna tanke 
styrks även av Waszink i artikeln ”Vergil and the Sibyl of Cumae”.41  
 
incenditque animum famae uenientis amore, (VI:889) 
 
Tack vare sibyllans ledsagarinsatser och handledning får Aeneas möta sin far, som med sitt tal 
ingjuter nytt mod i sonen och ökar hans längtan att bli föremål för den ära som är 
förutbestämd åt honom. Aeneas kan alltså lämna underjorden väl förberedd för det viktiga 

                                                 
41 Wazsink, s. 58 
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uppdraget som nu inleds, när Vergilius sätter honom att ge Rom ett storslaget ursprung, det 
Rom som Aeneas indirekt ska grunda. Uppgiften är ju att knyta ihop gångna, stolta romartider 
med den lyckliga augusteiska epoken och förespegla de lysande framtidsutsikter med 
världsherravälde och Pax Romana som har förutspåtts det romerska folket. Vergilius’ 
diktverk står alltså i fredstankens tjänst samtidigt som det är en hyllning till den store 
Augustus. 
 
 
 
 
2.5  Varför anförtrodde Vergilius ledsagaruppdraget åt just Cumaes sibylla? 
 
Den grekiska kolonin i Cumae var inte grundad vid tiden för trojanska kriget. Trots detta  
har Vergilius valt den cumaeiska sibyllan som sin sierska och Aeneas’ ledsagerska i 
underjorden. Vilka skäl kan han ha haft till att tidigarelägga sibyllans levnad, så att hon 
tidsmässigt skulle passa för sitt uppdrag? 
Mina undersökningar har lett fram till följande:  

 
1. Cumaes sibylla var aktuell och mer omtalad än vanligt genom de sibyllinska böckerna 

som fått sin nya plats i Augustus’ nyligen uppförda Apollontempel.42 Sibyllans 
aktualitet och Vergilius’ önskan att anspela på de sibyllinska böckerna i sitt diktverk 
var troliga anledningar till att han valde att göra sibyllan samtida med Aeneas. 

 
2. Som angiven författare till libri Sibyllini  var ju förvisso Cumaes sibylla väl förtrogen 

med fata Romae, som ju ingår som en viktig profetia i Aeneiden VI, även om denna i 
Vergilius’ diktverk inte uttalas av sibyllan utan i stället av Anchises.43 

 
3. Skalden var själv under många år bosatt i trakten av Neapel44, och jag menar att han 

därför gärna ville låta den lokala sibyllan få en plats i det nya diktverket. Jag har även 
letat efter fler namn på platser i Kampanien som skulle kunna ge ytterligare lokalfärg 
åt Vergilius’ diktverk, men jag har inte funnit några sådana. 

 
 
 
 
 
2.6  Har Vergilius omvandlat sibyllan på något sätt för att bättre        
       anpassa henne till den roll hon har som Aeneas’ ledsagare i  
        underjorden?  
 
Som nämnts ovan lät Vergilius Aeneas’ ledsagerska i underjorden verka och sia i Cumae 
långt innan den grekiska kolonin där var grundad, varför han även måste framhålla hennes 
långa levnad. Även i andra avseenden fick han anpassa henne. Hon fick ta drag och inslag av 
två andra sibyllor, nämligen den trojanska/hellespontiska sibyllan, som ansågs ha förutspått 
Aeneas’ livsöde (fata Aeneae), och den cimmeriska, som ju visserligen var en fantasiskapelse 

                                                 
42 Waszink s. 57 
43 Waszink s. 57 - 58 
44 OCD (Virgil) 
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av Naevius,45 men som både av Naevius själv, Piso och Varro knöts till trakten av 
Avernosjön.46 Parke anger även en gammal grekisk källa som knöt den cimmeriska sibyllan 
till samma område i Kampanien.47 
 
I den 6:e sången kopplas Apollo och Hekate ihop vid två tillfällen. Det är när sibyllan kallas 
Phoebi Triviaeque sacerdos (VI:35) samt när skalden skriver iam subeunt Triviae lucos atque 
aurea tecta (VI:13). När Norden kommenterade denna koppling i den första upplagan av sin 
bok trodde han att Vergilius utgick från tradition och nedärvd kunskap när han sammanförde 
de båda, men i en senare upplaga reviderade han sin uppfattning. Han fastslog där att 
föreningen mellan de båda gudarna hade kommit till stånd enbart genom skaldens poetiska 
fantasi. Traditionen kopplade endast sibyllan till Apollo och hans tempel och inte till Hekate 
och hennes grotta vid Avernosjön. Sålunda var sibyllan enligt traditionen endast Apollos 
prästinna, men eftersom Vergilius avsåg att sibyllan förutom att sia skulle leda Aeneas genom 
Hades, valde han att även göra henne till underjordsgudinnan Hekates prästinna.48 
 
   
 
 
2.7  Vad berättar legenden om Cumaes sibylla och Tarquinius? 
 
Två av Roms kungar hade namnet Tarquinius. Den ena kallades Tarquinius Priscus (den 
gamle) och regerade 616 – 578 f. Kr. Den andre, som var Roms siste kung, fick tillnamnet 
Superbus (den övermodige, stolte) och regerade enligt traditionen 533 – 510, då han blev 
avsatt.49 Det var till en av de bägge tarquinierna som sibyllan en gång kom och ville sälja sina 
nedtecknade orakel. Frågan är med vem av de bägge kungarna som sibyllan förhandlade. 
 
Enligt Marcus Terentius Varro , romersk författare och vetenskapsman (116 – 27 f. Kr) var 
sibyllan från Cumae den åldriga kvinna som kom till Rom och för ett högt pris ville sälja nio 
s.k. sibyllinska böcker till kung Tarquinius Priscus, död 578 f. Kr. Först vägrade konungen, 
varpå sibyllan brände tre av böckerna. Hon erbjöd honom de sex återstående för samma pris, 
men han vägrade igen. När sibyllan bränt ytterligare tre böcker, köpte Tarquinius de 
återstående tre. Problemet är att Varros text, som ingick i hans verk Antiquitates rerum 
humanarum et divinarum, har gått förlorad.  Berättelsen har dock tagits upp av andra 
författare, bl. a. Gellius och Lactantius. Som vi ska se anger dessa båda inte samma köpare  
av böckerna. (Se vidare s. 30 samt under 3.3.) Det finns ”a faint germ of truth ” i legenden  
om de sibyllinska böckerna, anser Parke.50 
 
Under uppslagsordet Sibylla anger OCD Tarquinius Priscus som köpare, medan LDAW  
under uppslagsordet ”Sibyllinische Bücher” anger Tarquinius Superbus.  
 
Inköpet av sibyllans orakler och deras förvaringsplats redovisas såväl av Austin 51 som av 
Björkeson 52. Båda anger Roms siste konung, Tarquinius Superbus, som köpare av böckerna. 
Som sin källa uppger Björkeson ”traditionen”. 

                                                 
45 Parke s. 33 
46 Waszink s. 57 
47 Parke s. 73 
48 Norden s. 118 
49 NE (Tarquinius Priscus + Superbus) 
50 Parke s.76 - 77 
51 Austin s. 42 
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De tre böckerna placerades i Jupiters tempel på Capitolium för att vid behov rådfrågas av 
romarna i tider av hemsökelse och kris. Parke uppger att de ursprungliga böckerna 
konsulterades vid c:a 50 tillfällen, vilka har dokumenterats av olika författare mellan år 496  
f. Kr och 100 f. Kr.53 Böckerna förstördes när Capitolium brann år 83 f. Kr, men en ny 
orakelsamling upprättades av material som togs från olika källor, och så småningom fick, som 
nämnts, det nya materialet sin plats i Augustus’ nyuppförda Apollontempel. 
 
Placeringen av den nya samlingen profetior i Augustus’ Apollontempel på Palatinen finns 
även belagd av Gaius Suetonius Tranquillus i texten om Divus Augustus, vilken ingår i 
författarens Kejsarbiografier (De vita Caesarum), som publicerades c:a 121 e. Kr.54 
 
Jag citerar: 
 
Postquam vero pontificatum maximum, quem numquam vivo Lepido auferre sustinuerat, 
mortuo demum suscepit, quidquid fatidicorum librorum Graeci Latinique generis nullis vel 
parum idoneis auctoribus vulgo ferebatur, supra duo milia contracta undique cremavit ac 
solos retinuit Sibyllinos, eos quoque dilectu habito; condiditque duobus forulis auratis sub 
Palatini Apollinis basi. 
                               (Suet. Divus Augustus, kap. 31) 
 
Här sägs det att Augustus tog ämbetet som pontifex maximus efter Lepidus’ död och att han 
då lät samla ihop profetiska böcker av alla slag både av grekiskt och latinskt ursprung, vilka 
var skrivna av såväl tillförlitliga författare som mindre ansedda sådana. Över tvåtusen av 
skrifterna lät han bränna och behöll bara några av de sibyllinska böckerna. Dessa inneslöt han 
i två gyllene bokskåp, vilka placerades under sockeln till den palatinska Apollonstatyn. 
 
 
Plinius den äldre (Gaius Plinius Secundus) levde mellan 23/24 och 79 e. Kr. Han var en 
romersk författare som ägnade mycket tid åt studier inom olika ämnesområden, och han hade 
även ett antal offentliga befattningar. Hans sista uppdrag var som amiral i flottan som var 
stationerad vid Misenum. Den 24 augusti år 79 seglade han mot Vesuvius dels i avsikt att  
försöka rädda en bekant som hade sin bostad i närheten av vulkanen men även för att på plats 
bättre se och studera vad som höll på att hända. Han kvävdes av de giftiga gaserna. Plinius’ 
enda bevarade verk är Naturalis historia i 37 böcker. Det är ett encyklopediskt verk som 
sammanfattade dåtidens vetenskap inom många områden, dock kanske inte alltid helt 
vetenskapligt.55  Berättelsen om sibyllans böcker har fått några rader i bok 13, kapitel 88,  
där Plinius skriver: 
 
inter omnes vero convenit Sibyllam ad Tarquinium Superbum tres libros adtulisse, ex quibus 
duo sint cremati ab ipsa, tertius cum Capitolio Sullanis temporibus. 
 
Enligt Plinius är alltså alla överens om att Tarquinius Superbus är köparen. Antalet böcker 
uppges vara tre, varav två brändes av sibyllan. Detta stämmer inte överens med övriga 
författares och historikers dokumentation av sibyllans försäljning av orakelböcker, och 
legenden i dess helhet har heller inte återgivits av Plinius. 
 

                                                                                                                                                         
52 Björkeson s. 320 
53 Parke s.137 
54 OCD (Suetonius) 
55 NE; OCD (Plinius)  
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Efter Varro har den romerske författaren Aulus Gellius (c:a 130 – 180 e. Kr) låtit legenden 
ingå i sitt omfattande verk Noctes Atticae, som behandlar många skiftande ämnesområden och 
som innehåller beskrivningar av såväl stora som små händelser.56 Legenden berättas i  
liber I:19, och jag återger den här i sin helhet som en någorlunda lätt och förhoppningsvis  
vilsam läsövning i latin. Som framgår är köparen här Tarquinius Superbus. 
 
 
XIX . Historia super libris Sibyllinis ac de Tarquinio Superbo rege. 
 
             In antiquis annalibus memoria super libris Sibyllinis haec prodita est: Anus  
             hospita atque incognita ad Tarquinium Superbum regem adiit novem libros  
             ferens, quos esse dicebat divina oracula; eos velle venundare. Tarquinius  
             pretium percontatus est. Mulier nimium atque immensum poposcit; rex, quasi  
            anus aetate desiperet, derisit. Tum illa foculum coram cum igni apponit, tris  
            libros ex novem deurit et, ecquid reliquos sex eodem pretio emere vellet, regem  
            interrogavit. Sed enim Tarquinius id multo risit magis dixitque anum iam procul  
            dubio delirare. Mulier ibidem statim tris alios libros exussit atque id ipsum  
            denuo placide rogat, ut tris reliquos eodem illo pretio emat. Tarquinius ore iam serio     
            atque attentiore animo fit. eam constantiam confidentiamque non insuper habendam 
            atque intellegit, libros tris reliquos mercatur nihilo minore pretio, quam quod erat      
            petitum  pro omnibus. Sed eam mulierem tunc a Tarquinio digressam postea nusquam  
            loci  visam constitit. Libri tres in sacrarium conditi “Sibyllini” appellati; ad eos quasi     
            ad oraculum quindecimviri adeunt, cum di immortales publice consulendi sunt. 

(Noctes Atticae I:19) 
 
De tre böckerna, som kallas “sibyllinska”, placerades i ett tempel (sacrarium), säger Gellius i 
slutet av de citerade raderna, och quindecimviri går till dessa böcker som för att be om orakel 
när de måste rådfråga gudarna angående statens angelägenheter (liksom Aeneas går till 
sibyllan för att be om orakel).  
 
Med quindecimviri avses de femton männen i ett prästkollegium som hade uppdraget att 
handha och rådfråga den sibyllinska orakelsamlingen. Denna grupp nämns även av Lactantius 
i citat på s. 40 och 41. 
 
Legenden har sålunda återberättats många år senare av den kristne författaren Lucius 
Caecilius Firmianus Lactantius (död c:a 317 e. Kr.). I hans verk Divinae institutiones berättas 
den i samband med hans uppräkning av Varros alla sibyllor (s. 38 - 40). Lactantius anger 
Tarquinius Priscus som köpare av sibyllans tre orakelböcker. Detta kan, enligt min mening, 
tyda på att han kopierat direkt från Varro. Parke påpekar dock att forskare har olika 
uppfattningar om huruvida Lactantius kopierade direkt från Varro eller via en mellanhand.57 
 
Jag har inte funnit någon riktigt bra förklaring till varför somliga författare och historiker, när 
de dokumenterat händelser och personer, anger Tarquinius Priscus som köpare av böckerna, 
medan andra uppger att det var hans yngre släkting och tillika Roms siste konung Tarquinius 
Superbus som sibyllan förhandlade med. OCD anför att den förres krig mot italiska 
grannstater förmodligen har ägt rum, men att dessa visar stor likhet med de krig som 
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Tarquinius Superbus utkämpade, vilket kan antyda att Priscus och Superbus var en och 
samma kung (”the twoTarquins are merely a duplication of the same king”).58    
 
Legenden berättas också av Maurus (eller Maurius) Servius Honoratus, som ju är känd för sin 
Vergilius-kommentar, vilken dateras till början av 400-talet e. Kr.59 I kommentaren till tuas 
sortis (VI:72) skriver Servius så här: 
 
Sibyllina responsa, quae, ut supra (36) diximus, incertum est cuius Sibyllae fuerint, 
quamquam Cumanae Vergilius dicat, Varro Erythraeae. sed constat regnante Tarquinio 
quandam mulierem, nomine Amaltheam, obtulisse ei novem libros, in quibus erant fata et 
remedia Romana, et pro his poposcisse CCC. philippeos, qui aurei tunc pretiosi erant. quae  
contempta alia die tribus incensis reversa est et tantundem poposcit, item tertio aliis tribus 
incensis cum tribus reversa et accepit quantum postulaverat, hac ipsa re commoto rege, quod 
pretium non mutabat. tunc mulierem subito non apparuisse. qui libri in templo Apollinis 
servabantur, … 
                          (Serv. Comm. in Verg. Aen. VI, s. 17 -18) 
 
Servius är som framgår försiktig nog att tala om Tarquinius utan tillnamn. 
 
Om det ligger någon sanning i legenden, får vi ju faktiskt veta tidsmässigt ungefär när den 
cumaeiska sibyllans liv tog slut. Sedan den gamla kvinnan lämnat sina orakler ifrån sig till 
Tarquinius sågs hon ju aldrig mer (Sed eam mulierem tunc a Tarquinio digressam postea 
nusquam loci visam constitit). 
 
Det kan vara intressant att veta att det faktiskt även finns en länk mellan Tarquinius Superbus 
och Cumae. Titus Livius  (59 f. Kr. – 17 e. Kr.) skriver i Ab urbe condita att kungen efter sin 
avsättning och förvisning från Rom så småningom hamnade i Kampanien och Cumae, där han 
sökte skydd hos tyrannen Aristodemus som då innehade makten där. Enligt Livius avled 
kungen i Cumae. 
 
Insignis hic annus est nuntio Tarquini mortis. Mortuus Cumis, quo se post fractas opes 
Latinorum ad Aristodemum tyrannum contulerat. 
                          (Liv. II:21) 
 
Även Parke behandlar tyrannen Aristodemus och hans välde i Cumae, som varade i c:a 15 år 
under sent 500-tal f. Kr. och en bit in på 400-talet.60 
 
Resonemanget om tarquiniska kungar i ental eller flertal vill jag avrunda med två rader från 
Aeneiden, där Vergilius låter Anchises i sin spådom undra om Aeneas vill se ”tarquinier” och 
hämnaren Brutus’ stolta själ. Av någon anledning knyts ordet superbus här till Junius Brutus. 
Denne ledde armén som till slut lyckades avsätta och fördriva Tarquinius Superbus.61 
 
uis et Tarquinios reges animamque superbam 
ultoris Bruti, fascisque uidere receptos?  (VI:817 – 818) 
 
 
                                                 
58 OCD s. 879 - 880 
59 Conte s. 628; NE (Servius) 
60 Parke s. 86 -87 
61 Björkeson s.330 
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3. DEN CUMAEISKA SIBYLLAN I DEN KLASSISKA LITTERATU REN  
    FÖRE, UNDER OCH EFTER VERGILIUS          
                              
3.1 Varifrån hade Vergilius fått sina kunskaper om sibyllan och hennes     
      grotta i Cumae?   
 
Som nämnts tidigare hade den grekiska kolonin i Cumae sin Apollonkult redan från början, 
d.v.s. från mitten av 700-talet f. Kr. När sibyllans orakelkult kom in i bilden kan inte exakt 
anges tidsmässigt, men den äldsta idag existerande texten som nämner sibyllan i Cumae är 
den grekiske poeten Lycophrons dikt Alexandra, från vilken följande rader citeras i 
översättning från grekiskan: 
  
“--- and Phoebus’ mountain, where the priestess maid, the Sibil, has her awful dwelling-place, 
a yawning cavern roofed with arching rocks” (Mooney).62 
 
Att sibyllan är den cumaeiska sägs inte direkt, men Phoebus’ berg avser enligt Parke helt klart 
den kulle som kröntes av ett Apollontempel. Här påpekar Parke också att Lycophrons källa 
troligen var en tidigare bok om samma ämne författad av hans adoptivfar, Lycus av 
Rhegium.63  
 
Dateringen av Lycophrons dikt är dock kontroversiell, men ett rimligt årtal för tillkomsten  
är, enligt Parke igen, c:a 273 f. Kr. Till formen är Alexandra ett långt orakel som lämnas av 
Kassandra64 i profetiskt raseri efter det att Paris seglat iväg till Grekland på sin ödesdigra färd, 
vilken så småningom skulle ge upphov till det trojanska kriget. Hennes långa monolog är till 
sin utformning ett sibyllinskt orakel men på samma gång en högstämd dikt. Slutet av dikten 
talar även om romarna som trojanernas ättlingar.65 Enligt Waszink nämner Kassandra även 
Aeneas i sin monolog och förutspår att han ska grunda en stad (verserna 1273 – 1280).66 
 
Av de olika sibyllor som verifierats är den cumaeiska den enda som anses ha arkeologiska 
bevis, och förutom att hon förekom i grekisk litteratur, kom hon, som vi har sett, också att 
spela en viktig roll i den romerska.67 En grotta som stämde väl in på Lycophrons beskrivning, 
och även senare författares, återupptäcktes som nämnts tidigare av den italienske arkeologen 
Amadeo Maiuri 1932.68 
 
Den cumaeiska sibyllan blev mer allmänt känd när Marcus Terentius Varro , romersk 
författare och vetenskapsman (116 – 27 f. Kr.), publicerade en förteckning med beskrivningar 
av 10 olika sibyllor i sitt verk Antiquitates rerum humanarum et divinarum (Se s. 38 – 40). 
Varro ansågs vara Roms lärdaste man, och han publicerade skrifter inom de flesta 
kunskapsområden.69  Verket är visserligen inte bevarat men anses ändå mycket betydelsefullt, 
eftersom det tjänat som källa för andra författare, t.ex. Lactantius. 
 

                                                 
62 Parke s. 71  
63 Parke s. 72 
64 NE (Kassandra): Kassandra var dotter till kung Priamus, Trojas siste kung.  
65 Parke s. 16- 17 
66 Waszink s. 51 
67 Parke s. 71 
68 Parke s. 72, 80 
69 NE (Varro) 
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Parke framhåller att hos Varro förekommer skrivningen om en sibylla som nedtecknar sina 
profetior på löv, samt att Varro själv nämnde som sina litterära källor Naevius’ skrifter om de 
puniska krigen (Bellum Punicum) samt Pisos Annales.70 
 
Gnaeus Naevius levde mellan 270 och 200 f. Kr. Hans produktion är endast fragmentariskt 
bevarad. Piso, som var statsman och historiker, var verksam på 100-talet f. Kr.71 Hans verk  
är inte bevarat. 
 
Som bildad romare var givetvis Vergilius förtrogen med ovanstående källor. Under den tid 
skalden planerade sitt stora diktverk var ju som nämnts sibyllan från Cumae mer omtalad än 
vanligt p.g.a. att de sibyllinska böckerna (libri Sibyllini) nyligen hade fått sin förvaringsplats  
i det nybyggda Apollontemplet på Palatinen. Waszink framhåller detta och nämner  
också att Augustus och Agrippa hade låtit restaurera såväl templet som grottan i Cumae.72  
Vergilius tog sålunda tillfället i akt att utnyttja sibyllans aktualitet och anspela på de 
sibyllinska böckerna när han var sysselsatt med att planera Aeneiden. 
 
Det bör nämnas att Vergilius själv redan i början av sitt diktarliv, långt innan Aeneiden skrevs, 
hade diktat om tidens stora fredslängtan efter de många krigen och människors önskan att 
återvända till ett mer paradisliknande tillstånd med boskap och betesmarker och herdar som 
svalkar sig i trädens skuggor. Dessa tankar ger Vergilius uttryck för i sina herdedikter, 
Eclogae eller Bucolica, av vilka den 4:e eklogen kan vara intressant i denna undersökning, 
eftersom den cumaeiska sierskan nämns där. Dikten dateras säkert till år 40 f. Kr då Asinius 
Pollio var konsul. Problemet är hur man ska identifiera den puer som fötts eller ska födas och 
som ska återföra den gyllene åldern till ett rike som var sönderslitet av inbördeskrig. Enligt 
majoriteten av tolkare måste dock denne gosse, den unge räddaren av en värld, syfta på något 
konkret och närbeläget. Att identifiera honom med jesusbarnet är den djärvaste av de 
tolkningar som har framförts, säger Conte. Den bästa hypotesen kan vara, fortsätter Conte,  
att barnet var väntat detta år men i själva verket inte föddes.73 Hur som helst så öppnade 
Vergilius, utan att vara medveten om det, vägen för en kristen tolkning av sin dikt.  
 
Visst är Vergilius inspirerad av den cumaeiska sibyllan, när han besjunger detta år som ett 
övergångsår till en ny och bättre tid för det romerska riket. Marcus Antonius och Octavianus 
verkar ha försonats, åtminstone för tillfället, och året är tänkt att bli inledningen till en ny och 
sällsam tidsålder genom det nya släktled, som nu kommer från himlen (iam nova progenies 
caelo demittitur alto). Den sista perioden av den ofärdstid som den cumaeiska sibyllan 
tidigare spått är förbi (Vltima Cumaei uenit iam carminis aetas). Nu är det Apollons tid  
(tuus iam regnat Apollo), som i sin tur skall leda över till Saturnus’ tid (Saturnia regna).  
 
Saturnus var såddens, jordbrukets, vinodlingens och tidens gud,74 och han skulle föra 
guldåldern tillbaka till Rom. För att förmedla denna framtidssyn valde Vergilius alltså att ta 
hjälp av den gamla sibyllinska orakeltraditionen, som fortfarande var levande bland romarna, 
och detta många år innan Aeneiden med sina profetior om Augustus’ storslagna epok ens var 
påtänkt. 
 
   Vltima Cumaei uenit iam carminis aetas; 

                                                 
70 Parke s. 29,72 
71 NE (Naevius, Piso) 
72 Waszink s. 57 
73 Conte s. 267 
74 LSO (Saturnus) 
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magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 
iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, 
iam noua progenies caelo demittitur alto. 
tu modo nascenti puero, quo ferrea primum  
desinet ac toto surget gens aurea mundo, 
casta faue Lucina75; tuus iam regnat Apollo.   
 
   Teque adeo decus hoc aeui, te consule, inibit, 
Pollio, et incipient magni procedere menses; 
te duce, si qua manent sceleris uestigia nostri 
inrita perpetua soluent formidine terras.   (Ecloga IV:4 -14) 
     
     
I Aeneiden VI: 792 -794 talar för övrigt även Anchises i sin spådom om den gyllene tid som 
Augustus med hjälp av Saturnus ska återföra till Rom. 
 
Vad Vergilius egentligen ville säga med sin Ecloga IV, och även med de övriga 
herdedikterna, är sålunda svårt att exakt sätta fingret på. Jasper Griffin, professor i klassisk 
litteratur vid Oxfords universitet, talar om ”suggestive and multi-layered writing”, och att 
ingen kan läsa dessa dikter utan att vara medveten om den anspelning på någon annan samtida 
händelse som oftast finns under det som dikten på ytan verkar handla om.76 Detta anknyter, 
enligt min mening, till den sibyllinska traditionen igen. Den cumaeiska sibyllans orakel var en 
känd företeelse. Förutom att de behandlade gångna och bekanta händelser, refererade oraklen 
också till det aktuella historiska läget i Rom, om än i kryptiska ordalag, samtidigt som de 
kunde leverera önsketänkande inför kommande tider. Vergilius var således, kanske inte 
oväntat, en produkt av sin tid i detta avseende.  
 
Även den svenske översättaren av Vergilius’ ekloger, Johannes Paulson, framhåller i sin 
kommentar till denna eklog att åtskilliga Vergiliustolkare vill tyda det till att skalden här har 
profeterat om Frälsarens ankomst.77 
 
På tal om Saturnus som jordbrukets och tidens gud låter för övrigt Vergilius många år senare 
Anchises i sin profetia i Aeneiden VI  anspela på samme Saturnus, när han siar om den 
gudomlige Augustus som ska införa den gyllene åldern igen i Latium på fälten som en gång 
styrdes av just Saturnus. 
 
Augustus Caesar, diui genus, aurea condet 
saecula qui rursus Latio regnata per arua 
Saturno quondam, ……   (VI: 792 – 794) 
 
 
 
 
3.2  Var Vergilius den ende av sina samtida som skrev om den cumaeiska        
         sibyllan? 
 

                                                 
75 Dagsljusets gudinna och tvillingsyster till Apollon 
76 Griffin s. 186 
77 Paulson s. 18 
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Av romerska poeter samtida med Vergilius bör i detta sammanhang Albius Tibullus  nämnas. 
(Tibullus dog år 19 f. Kr, samma år som Vergilius.)78  I en av sina elegiska dikter skrev han 
om en sibylla som siar om framtiden för Aeneas efter Trojas fall. Det är dock osäkert till 
vilken tidpunkt i berättelsen som Tibullus förlägger sierskans uttalande och från vilken plats 
hennes uttalande görs. Om profetian uttalas strax efter Trojas fall kan det inte vara den 
cumaeiska sibyllan som uttalar profetian, men om siarepisoden inträffar vid en specificerad 
tidpunkt senare än Aeneas’ irrfärder bör det vara den cumaeiska som åsyftas. Den sistnämnda 
teorin förordas av Parke.79 
 
I en apostrof till Apollon skaldar Tibullus: 
 
tu procul euentura vides, tibi deditus augur 
   scit bene quid fati prouida cantet auis; 
tuque regis sortes, per te praesentit haruspex,  
   lubrica signavit cum deus exta notis;  
te duce Romanos numquam frustrata Sibylla, 
   abdita quae senis fata canit pedibus. 
Phoebe, sacras Messalinum sine tangere chartas 
   uatis, et ipse precor quid canat illa doce. 
haec dedit Aeneae sortes, postquam ille parentem 
   dicitur et raptos sustinuisse Lares 
nec fore credebat Romam, cum maestus ab alto 
   Ilion ardentes respiceretque deos.                             (Tib. II:5:11- 22) 
 
Skalden ber alltså Apollon att låta Messalinus vidröra sierskans heliga böcker och lära honom 
vad hon sjunger/siar. Dikten skrevs år 21 eller 20 för att fira utnämningen av Messalinus, son 
till Tibullus’ beskyddare Messalla, till quindecimvir sacris faciundis. Detta innebar att 
Messalinus nu hade rätt att handha de sibyllinska böckerna, av vilka det ju vid denna tidpunkt 
fanns en ny samling.80 Längre fram i dikten kallar Tibullus sierskan för Amalthea och ställer 
henne där i motsats till fyra andra namngivna sibyllor: 
 
quidquid Amalthea, quidquid Marpesia dixit 
Herophile, Phyto Graia quod admonuit,  
quaeque Aniena sacras Tiburs per flumina sortes 
portarat sicco pertuleratque sinu ---                                (Tib. II:V:67 -70) 
 
Med tanke på att Lactantius i sin sibyllelista (se s. 39 och 40) säger att den sjunde sibyllan, 
som är den cumaeiska, bl. a. har namnet Amalthea (septimam Cumanam nomine Amalthea), 
torde dessa rader i Tibullus’ dikt åtminstone i någon mån kunna stärka teorin att Tibullus’ 
sibylla är den cumaeiska och i varje fall inte någon av de andra i dikten namngivna. Även i 
Varros ursprungliga, om än förlorade lista, benämns den cumaeiska sibyllan Amalthea. 
Frågan om vilken sibylla som avses diskuteras ingående i Waszinks sibylleartikel i 
Mnemosyne, där flera teorier och tolkningar framläggs. 
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När Tibullus skrev sin elegi hade inte Aeneiden ännu publicerats, men Parke håller för troligt 
att Tibullus kände till innehållet i Vergilius’ diktverk innan det publicerades, kanske genom 
en uppläsning i slutet sällskap.81  
 
Förutom sibyllan förekommer en augur och en haruspex i Tibullus’ dikt. De båda 
teckentydarna kommenteras på s. 44. 
 
Publius Ovidius Naso, som var något yngre än Vergilius, var den förste som tog ordentligt 
fasta på sibyllans långa levnadstid (longaeua sacerdos),82 när han i episoden om Aeneas och 
sibyllan i bok XIV av Metamorphoses framställde henne som en 700 år gammal kvinna som 
hade 300 år kvar att leva. Då Apollon frågade vad henne vad hon önskade sig i utbyte mot sin 
oskuld, räckte hon honom en handfull sandkorn och önskade att få leva i lika många år som 
det fanns korn i sandhögen. Sandhögen innehöll 1000 korn. Tyvärr inkluderade Apollon inte 
evig ungdom i sin gåva, eftersom sibyllan avslog hans begäran om kärlek. Sålunda skulle 
hennes åldrade kropp så småningom tyna bort, hon skulle bli osynlig, men hennes röst skulle 
finnas kvar. Detta var ”förvandlingen” som berättigade sibyllan till en plats i Metamorphoses. 
 
lux aeterna mihi carituraque fine dabatur, 
si mea virginitas Phoebo patuisset amanti. 
dum tamen hanc sperat, dum praecorrumpere donis 
me cupit,”elige,” ait” virgo Cumaea, quid optes: 
optatis potiere tuis” ego pulveris hausti 
ostendens cumulum, quot haberet corpora pulvis, 
tot mihi natales contingere vana rogavi; 
excidit, ut peterem iuvenes quoque protinus annos. 
hos tamen ille mihi dabat aeternamque iuventam, 
si Venerem paterer: contempto munere Phoebi 
innuba permaneo; sed iam felicior aetas 
terga dedit, tremuloque gradu venit aegra senectus, 
quae patienda diu est. nam iam mihi saecula septem  
acta, tamen superest, numeros ut pulveris aequem, 
ter centum messes, ter centum musta videre.                           
tempus erit, cum de tanto me corpora parvam 
longa dies faciet, consumptaque membra senecta 
ad minimum redigentur onus: nec amata videbor 
nec placuisse deo, Phoebus quoque forsitan ipse 
vel non cognoscet, vel dilexisse negabit: 
usque adeo mutata ferar nullique videnda, 
vocem tamen noscar; vocem mihi fata relinquent.”         (Metamorphoses XIV:132 – 153) 
 
 
Det är inte bara i Metamorphoses som Ovidius finner anledning att nämna Cumaes sibylla. 
Skaldens Fasti är ett diktverk som behandlar gudar och fester i den romerska kalendern och 
legender och seder som är knutna till dessa. I en av dikterna skaldar poeten bl. a. om hur Rom 
under förfädernas tid avvek från sedlighet och kyskhet och att man då rådfrågade den gamla 
kvinnan från Cumae. Hon befallde att ett tempel skulle uppföras åt Venus. 
 
Cum primum cupido Venus est deducta marito, 
                                                 
81 Parke s. 75 -76 
82 Parke s. 20, 148 
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   hoc bibit; ex illo tempore nupta fuit. 
supplicibus verbis illam placate: sub illa 
   et forma et mores et bona fama manet. 
Roma pudicitia proavorum tempore lapsa est: 
   Cumaeam, veteres, consuluistis anum. 
templa iubet fieri Veneri: quibus ordine factis 
   inde Venus verso nomina corde tenet. 
semper ad Aeneadas placido, pulcherrima, voltu 
   respice, totque tuas, diva, tuere nurus.                                    (Fasti IV:153 – 162) 
 
Venus’ dryck i citatets början bestod av vallmofrön krossade i snövit mjölk (tritum niveo cum 
lacte papaver) och i flytande honung frampressad ur vaxkakorna (expressis mella liquata 
favis). 
 
 
Den cumaeiska sibyllan förekommer även i Epistulae ex Ponto (Brev från Svarta havet), som 
Ovidius skrev under sin exiltid. Det är i bok II, där Ovidius i flera dikter skriver till sin gode 
vän Cotta Maximus, som var son till hans (och även Tibullus’) beskyddare Messalla. I ett brev 
till vännen, som var politiker och konsul år 20 e. Kr. men även skald,83 önskar Ovidius honom 
ett långt liv och hoppas att hans far ska bli lika gammal som Pylos’ Nestor och att hans mor 
ska uppnå ”cumaeiska år”. Samtidigt infogar Ovidius en bön till Augustus om lindring av sitt 
straff. 
 
parte leva minima nostras et contrahe poenas, 
   daque, procul Scythico qui sit ab hoste, locum. 
Et tua, si fas est, a Caesare proxime Caesar, 
   numina sint precibus non inimica meis! 
Sic fera quam primum pavido Germania vultu 
   ante triumphantis serva faratur equos: 
sic pater in Pylios Cumaeos mater in annos 
   vivant et possis filius esse diu.                                           (Epist. ex Ponto II.VIII:35 - 42) 
 

 
 
Sextus Propertius (c:a 50 f. Kr – c:a 15 f. Kr), kanske den främste elegidiktaren under den 
augusteiska tiden, bönföll i en dikt om att ålderdom inte skulle få förstöra hans   
älskades sköna ansikte, även om hon skulle få leva lika länge som Cumaes sierska. 
 
hanc utinam faciem nolit mutare senectus, 
   etsi Cumaeae saecula vatis aget!                                     (Prop. II.2:15 – 16) 
      
Som jag tidigare nämnt under 1:4 prisade Propertius i en elegi Vergilius’ diktverk redan innan 
det publicerades.84 Detta utropade han: 
 
cedite Romani scriptores, cedite Grai: 
   nescioquid maius nascitur Iliade.         (Prop. II.34:65 -66) 
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3.3  Vilka andra sibyllor fanns i den klassiska litteraturen? 
 
Jag håller mig här först till den lista som ursprungligen upprättades av Varro,  och som 
troligen ingick i hans vittomspännande encyklopediska och tyvärr förlorade översikt 
Antiquitates rerum humanarum et divinarum, ett verk som publicerades år 47 f. Kr. och 
tillägnades Julius Caesar.85 I sin lista inkluderar Varro inte enbart sibyllor som hade grekiska 
källor utan han lägger även in några för vilka han uppger romerska källor. Min källa till 
Varros förteckning av sibyllor nedan är Parke.86 Den kristne författaren Caecilius Firmianus 
Lactantius (död efter 317 e. Kr.), återger och kommenterar Varros lista i sitt verk Divinae 
Institutiones. Till honom kommer jag längre fram i denna uppsats (s. 39 – 41). Lactantius 
anger Varro som sin källa, och de bådas redogörelser för sibyllorna är således 
innehållsmässigt i stort sett identiska.  
 
Det är förstås ett problem att Varros text inte är bevarad utan endast känd genom andra 
författare som angett honom som källa. När jag här återger listan över sibyllor har jag enbart 
lagt in kommentarer till sibyllor med anknytning till det romerska riket eller som jag i något 
annat avseende anser vara relevanta för uppsatsens ämne. Enligt Varro (och Parke) har 
följande sibyllor dokumenterats: 
  

1. Den persiska sibyllan 
 
2. Den libyska sibyllan 

 
3. Den delfiska  sibyllan 

 
4. Den cimmeriska sibyllan, som verkade på det italiska fastlandet och som Naevius 

nämner i sina böcker om Bellum Punicum och Piso i sina Annales. Denna sibylla 
skapades genom en litterär fantasi av Naevius när han behövde en sibylla som kunde 
sia om framtiden för Aeneas. Naevius var troligen medveten om att staden Cumae inte 
var grundad vid tiden för det trojanska kriget, varför han måste skapa en sibylla som 
tidsmässigt föregick den cumaeiska. (Se kommentar s. 39.) 

 
5. Den erythreiska sibyllan, som av Apollodorus av Erythrea sades ha profeterat för 

grekerna när de var på väg för att angripa Troja. Hon siade om Trojas fall och att 
Homeros skulle skriva osanningar. 

 
Erythrea var en stad i Ionien i Mindre Asien,87 och Apollodorus från denna stad anges sålunda av Varro 
som hans källa för den erythreiska sibyllan. Av Lactantius’ ord i dennes sibylleförteckning – affirmat 
fuisse civem suam – kan vi dra slutsatsen att Apollodorus framförde sin stads anspråk på att ha varit 
hemort för Sibylla (i ental). Det är osäkert när Apollodorus levde, men han måste i alla fall ha skrivit 
före mitten på århundradet f. Kr.88 (Se även s. 40.) 

 
      6.  Den samiska sibyllan 
 
      7.  Den cumaeiska sibyllan, som enligt Varro har namnet Amalthea, men som han säger 
           att andra kallar Herophile eller Demophile. 
            
                                                 
85 Parke s. 29 
86 Parke s. 30 -31 
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           Amalthea var i grekisk mytologi en nymf eller en get som gav di åt den nyfödde  Zeus.89 
            
           Det är i texten om den cumaeiska sibyllan som Varro har lagt in legenden om hur hon         
           brände sex böcker innan Tarquinius Priscus gick med på att köpa de tre återstående. 
 
      8. Den hellespontiska sibyllan, som även kallas den trojanska sibyllan. Hon var född i den                              
          byn Marpessus, som låg på trojanskt område.  
       
      9. Den frygiska sibyllan 
 
    10. Den tiburtinska sibyllan, som kallades Albunea och dyrkades i Tibur som flodens                     
           Anios gudinna. Varro säger att en bild av henne hållande en bok hade synts i en                    
           flodvirvel där. Sedan anför han, vilket också återges av Parke, att ”her lots were       
           removed to The Capitol by the Senate”.  
 
Parke anser att referensen till senaten har samband med att Varro ville framhålla att   
denna sibylla verkade efter kungadömets fall och att det därför var riktigt att placera  
henne sist på listan.90           
 
Till detta vill jag lägga att Tibur heter idag Tivoli och ligger en bit utanför staden Rom. 

 
A propos Varros sibylla nr 4 försöker Parke utreda varifrån Naevius kan ha härlett denna 
cimmeriska sibylla. Det fanns en grekisk källa (nämligen Ephorus’ beskrivning av italiskt 
land) som nämnde ett orakelcentrum vid Avernosjön och att området där skulle vara bebott av 
ett folkslag kallat cimmerier. Det var vanligt, fortsätter Parke, att grekerna försökte lokalisera 
scener i Odysséen just till det västra Medelhavsområdet. Hos Homeros var cimmerierna ett 
folkslag som levde i ständigt mörker vid den västra änden av världen. Parke citerar Ephorus:  
 
They are located about the neighbourhood of Avernus, and inhabit underground dwellings, which they call 
argillae. They come and go to one another by certain tunnels, and welcome strangers into the oracle-centre 
situated deep below the earth. They make their livelihood from mining and from those who consult the oracle, 
and the king assigned them contributions. It is an ancestral custom to those concerned with the oracle-centre, that 
they do not see the sun, but go out from the cavern only and night……91 
 
 
 
Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, död efter 317 e. Kr., var en latinsk kristen författare 
från den romerska provinsen Africa. Hans Divinae institutiones är den första framställningen 
på latin av den kristna tron i dess helhet,92 och i denna skrifts första bok förtecknar Lactantius 
alla Varros sibyllor med kommentarer kring vad som utmärkte dem.  
 
I liber I:6 behandlas gudomliga utsagor (diuina testimonia). Först gäller det en gudomlig 
utsaga av någon som ej namngivs men som, säger Lactantius, tagits från människor och 
placerats bland gudar (ex hominibus in deos relatus est), och som trots att han var människa 
och mycket gammal var uppfylld av all slags lärdom. 
 
 … tametsi homo fuit, antiquissimus tamen et instructissimus omni genere doctrinae…. (6:3) 

                                                 
89 NE (Amalthea) 
90 Parke s. 48 
91 Parke s. 73 
92 NE; OCD (Lactantius) 
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Efter att ha resonerat kring denna inledande utsaga kommer Lactantius så småningom in på 
vittnesbörd som gäller orakelsvar och profetior, vilka han trots allt anser vara mycket säkrare. 
 
Superest de responsis sacrisque carminibus testimonia quae sunt multo certiora proferre. 
(6:6) 
  
Carmen och responsum är här nästan synomyma. Båda betecknar ett orakelsvar eller en 
profetia. Carmen avser i första hand en profetia i versform: carmen vatum, carmen Cumaeum 
(LSO). 
 
Lactantius framhåller att Varro (quo nemo umquam doctior ne apud Graecos quidem vixit) 
i de böcker om gudomlig lära (in libris rerum divinarum) som han tillägnade Julius Caesar 
säger, när han talade om quindecimuiri, att de sibyllinska böckerna inte var en produkt av en 
enda sibylla, eftersom alla sierskor förr kallades sibyllor antingen p.g.a. att den delfiska 
sierskan benämndes så eller därför att de kungjorde/uttalade gudarnas beslut. 
 
M. Varro ….. in libris rerum divinarum quos ad C. Caesarem pontificem maximum scripsit, 
cum de quindecimuiris loqueretur, Sibyllinos libros ait non fuisse unius Sibyllae, sed 
appellari uno nomine Sibyllinos, quod omnes feminae uates Sibyllae sint a ueteribus 
nuncupatae uel ab unius Delphidis nomine uel a consiliis deorum enuntiandis. (6:7) 
 
Sedan övergår Lactantius till att räkna upp sibyllorna enligt Varros förteckning. Här citerar 
jag, denna gång på latin, bara texten som behandlar sibyllor med anknytning till italiskt land 
samt till Troja. 
 
quartam Cimmeriam in Italia, quam Naeuius in libris belli Punici, Piso in annalibus 
nominet; 
 
quintam Erythraeam, quam Apollodorus Erythraeus adfirmet suam fuisse ciuem eamque 
Grais Ilium petentibus uaticinatam et perituram esse Troiam et Homerum mendacia 
scripturum; (Jfr s. 38.) 
 
septimam Cumanam nomine Amaltheam, quae ab aliis Herophile uel Demophile nominetur, 
eamque nouem libros attulisse ad regem Tarquinium Priscum ac pro iis trecentos philippeos 
postulasse regemque aspernatum pretii magnitudinem derisisse mulieris insaniam; illam in 
conspectu regis tris combussisse ac pro reliquis idem pretium poposcisse; Tarquinium multo 
magis insanire mulierem putauisse; quae denuo tribus aliis exustis cum in eodem pretio 
perseueraret, motum esse regem ac residuos trecentis aureis emisse; quorum postea numerus 
sit auctus, Capitolio refecto, quod ex omnibus ciuitatibus et Italicis et Graecis praecipueque 
Erythraeis coacti adlatique sunt Romam cuiuscumque Sibyllae nomine fuerunt; 
 
octauam  Hellespontiam in agro Troiano natam, uico Marmesso circa oppidum Gergithium, 
quam scribat Heraclides Ponticus Solonis et Cyri fuisse temporibus; 
 
decimam Tiburtem nomine Albuneam, quae Tiburi colatur ut dea iuxta ripas amnis Anienis, 
cuius in gurgite simulacrum eius inuentum esse dicitur tenens in manu librum.  (6:9 – 13) 
 
Ovan använder Lactantius en form av adjektivet Cumanus när han talar om den cumaeiska 
sibyllan. Jag blev intresserad av att veta om det kunde finnas någon nyansskillnad mellan de 
båda adjektiven Cumanus och Cumaeus. OLD säger följande: 
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Cumaeus: Of or belonging to Cumae; also of the Sibyl 
Cumanus: Of or belonging to Cumae; the inhabitants of Cumae; the territory of Cumae 
De båda orden är således ganska synonyma. 
 
Genom att Lactantius säger att den hellespontiska sibyllan var samtida med Solon och Kyros, 
kan vi någorlunda placera henne tidsmässigt i historien. Solon var en athensk statsman och 
diktare på 500-talet f. Kr och faktiskt den förste för eftervärlden gripbare athenske diktaren. 
Kyros (den store), död 530 f. Kr., var en persisk storkonung .93  Som vi sett var det dock inte 
den hellespontiska sibyllans placering i tiden som gjorde att Vergilius valde att låna vissa drag 
från henne till sin egen sibylla (se s. 27). 
 
Efter denna förteckning av de tio sibyllorna och med angivande av för oss redan kända fakta 
fortsätter Lactantius: 
 
Harum omnium Sibyllarum carmina et feruntur et habentur, praeterquam Cymaeae, cuius 
libri a Romanis occultantur nec eos ab ullo nisi a quindecimuiris inspici habent. et sunt 
singularum singuli libri: quos, quia Sibyllae nomine inscribuntur, unius esse credunt, suntque 
confusi nec discerni ac suum cuique adsignari potest nisi Erythraeae, quae et nomen suum 
uerum carmini inseruit et Erythraeam se nominatuiri* praelocuta est, cum esset orta  
Babylone.   (6:13 – 14) 
 
 *  nominatuiri = nominatum iri eller nominatam iri 

 
Här framhåller alltså Lactantius att alla dessa sibyllors förutsägelser redovisas och betraktas 
som sådana utom den cumaeiska sibyllans, vars böcker göms undan av romarna och inte får 
inspekteras av någon utom av quindecimuiri. Han säger att det finns separata böcker av de 
olika sibyllorna, men eftersom de är skrivna i sibyllans namn, så tror man att de är en och 
samma sibyllas verk. Böckerna är dunkla och kan inte särskiljas eller tillskrivas sina verkliga 
författare utom när det gäller den erythreiska sibyllan, som införde sitt verkliga namn i sin 
spådom och förutsade att hon skulle kallas den erythreiska, trots att hon var född i Babylon. 
 
Lactantius avrundar sedan med att säga att alla dessa sibyllor tillkännager/förutspår 
(praedicant) en enda gud, och särskilt gäller detta, säger han, den erythreiska, som anses mer 
berömd och ädlare inom sibyllegruppen.  
 
Omnes igitur hae Sibyllae unum deum praedicant, maxime tamen Erythraea, quae celebrior 
inter ceteras ac nobilior habetur, ….    (6:14) 
  
Som nämnts var Lactantius’ Divinae institutiones den första framställningen på latin av den 
kristna tron i sin helhet, och här har sålunda de gamla sierskornas utsagor kommit att 
inkluderas i det kristna budskapet. Kanske har genom Lactantius’ förmedling också det  
första steget tagits på vägen som leder till en kristen tolkning av Vergilius’ 4:e eklog, där 
barnet uppfattas som Kristus. 
 
 
 
3.4  Förekommer den cumaeiska sibyllan i den romerska litteraturen även  
         efter Vergilius? 

                                                 
93 NE (Solon, Kyros) 
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Mina undersökningar har gett följande resultat: 
 
Petronius Arbiter (död 66 e. Kr), som var upphovsman till Satyricon, lät Trimalchio i Cena 
Trimalchionis anspela på sibyllan i Cumae och hennes önskan att dö, när han under det stora 
gästabudet sa: 
nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri 
dicerent ∑ιβυλλα, τι θελεις; (Sibylla, vad vill du?) respondebat illa: αποθανειν θελϖ 
(jag vill dö). (48.8) 
  
 
Epigramdiktaren Marcus Valerius Martialis  (40 – 104 e. Kr.) beskrev satiriskt de olika 
människotyper han stötte på i Rom. Hans dikter är kvicka men elaka. A propos lerkärl som 
tillverkades i Cumae skrev han t.ex. följande: 
                     
Patella Cumana 
 
Hanc tibi Cumano rubicundam pulvere testam 
   Municipem misit casta Sibylla suam.                  (Mart. XIV Apophoreta:CXIV:1 – 2) 
 
På en gravinskrift över en kvinna (av tvivelaktig karaktär?) vid namn Philaenis diktade 
Martialis, inte vidare smickrande, att hon hade levat lika länge som Nestor, den vise och 
vältalige åldringen i grekisk mytologi, men att det fattades tre månader för att hon skulle  
nå upp till den cumaeiska sibyllans ålder, som på gravinskriften benämns den eubeiska. 
 
Saecula Nestoreae permensa, Philaeni, senectae 
   rapta es ad infernas tam cito Ditis aquas? 
Euboicae nondum numerabas longa Sibyllae 
   tempora: maior erat mensibus illa tribus.            (Mart. Epigrammata liber IX:XXIX) 
 
Euboicus är adjektivet som används om ön Eubea utanför Beotiens kust men också om 
Cumae som ju var en eubeisk koloni.94 (Jämför Aeneiden VI:42: Excisum Eubicae latus 
ingens rupis in antrum). 
 
 
Decimus Iunius Iuvenalis (60 -135 e. Kr) var den romerske satirdiktaren som kände harm och 
förtrytelse över sedernas förfall och brottsligheten i Rom. I sina satirer gav han utryck för sitt 
moraliska patos men även sin pessimism när han diktade om det sociala livet i Rom. Han 
nämner sibyllan i Cumae i sin 3:e satir. Där skriver han om en gammal vän som har beslutat 
att flytta från Rom. Iuvenalis är visserligen bestört över att vännen överger honom men gillar 
och förstår ändå hans beslut att slå sig ned i den betydligt mindre folkrika staden Cumae och 
där förse sibyllan med en medborgare till. I Rom, säger han, finns det inte plats, och arbete 
lönar sig inte. 
 
Quamvis digressu veteris confusus amici 
laudo tamen, vacuis quod sedem figere Cumis 
destinet atque unum civem donare Sibyllae. 
ianua Baiarum est gratum litus amoeni 
secessus. ego vel Prochytam95 praepono Suburae;             (Juv. Satura III: 1 – 5) 
                                                 
94 LSD (Euboicus) 
95 Prochyta är en ö utanför Kampaniens kust nära Misenum. Ön heter idag Procida. 
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Pausanias, grekisk historiker och tillika resenär, var verksam under mitten av 100-talet e. Kr. 
Han hade ett stort intresse för profetiska förutsägelser och gjorde en seriös och tillförlitlig 
dokumentation av sibyllor. Enligt Parke hade han t.o.m. gjort en resa till Kampanien och då 
även besökt Apollontemplet i Cumae.  
 
“In Italy he had been guided round the temple of Apollo at Cumae and had made enquiries on 
the spot.”96 
 
Givetvis tillhör den tidigare behandlade Lactantius samt också Servius med sin Vergilius-
kommentar denna grupp av författare efter Vergilius som i sina verk nämner Cumaes sibylla. 
 
 
 
3.5 Vilka föreställningar hade man om sibyllor före, under och efter  
       Vergilius’ tid? 
 
Av det som framkommit i min undersöknng drar jag slutsatsen att den ursprungliga sibyllan 
och föreställningarna om henne uppstod först i den grekiska legenden. Hennes namn var 
Sibylla, och det var gudarna som gav henne kraft att tolka deras vilja för människorna och se 
in i framtiden. Apollon var den främste siarguden, och eftersom Sibylla var knuten till en gud, 
uppfattades hon som halvt gudomlig. Delfi ansågs vara den mest kända orakelplatsen. Så 
småningom sades sierskan vandra från plats till plats för att sprida sina orakel utan att vara 
knuten till en speciell helgedom. Hon kom att förrätta sin verksamhet i många länder och hon 
blev uppskattad av dem som sökte upp henne för att be om orakel, ja hon blev t.o.m. så 
omtalad och känd att hon på 300-talet f. Kr. plötsligt uppenbarade sig på flera platser 
samtidigt. Nu hade hon sålunda ”pluraliserats” och det talades om flera sibyllor, var och en 
med sitt eget namn.  Under den hellenistiska tiden kunde sålunda Apollon på olika platser 
höras tala genom en inspirerad ”prästinna”, som framförde sin guds budskap till människors 
hjälp. Kanske ville man ha hjälp med att tolka tidigare händelser alternativt höra en 
förutsägelse om framtiden. Sibyllorna framförde sina orakel på grekisk hexameter. Man kände 
vördnad och respekt inför deras siarförmåga men även fruktan. Kanske var man rädd för att 
tolka en profetia på ett felaktigt sätt, kanske kände man ängslan inför det som sibyllans 
budskap skulle innebära. En sibylla kunde rådfrågas om vilka gudar man måste offra till för 
att garanteras ett bra liv, hur en viss sjukdom skulle behandlas, men hon kunde också få göra 
utsagor om rikets angelägenheter, om krig och fred, skördar och hungersnöd, etc.97 
Sibyllornas utsagor tycks inte alltid vara gåtfulla och svårtolkade som i Aeneiden. Frågor 
kunde lämnas in skriftligt och den rådsökande kunde få ett skriftligt svar.98 NE framhåller att 
den antika litteraturens dunkla och svårtydda orakelsvar, som den frågande själv måste tolka, 
sannolikt var fiktiva.99 Detta måste i så fall betyda att sibyllornas horrendas ambages i 
litteraturen var ett författarnas och poeternas konstgrepp för att ingjuta mystik och skapa 
spänning i sina verk. 
 
Som vi har sett var den cumaeiska sibyllan fortfarande känd i Romarriket efter Vergilius’ tid 
och omskriven i litteraturen, och hennes påstått långa levnad kom ibland att utnyttjas även i 

                                                 
96 Parke s. 37 
97 OCD (Sibylla) 
98 OCD (oracles) 
99 NE (orakel) 
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mindre värdiga sammanhang. Jag tänker på Iuvenalis’ 3:e satir och Martialis’ kränkande 
gravinskrift (se s. 42). 
 
Inslag av vidskeplighet präglade antikens människor. Sibyllor var inte de enda som levererade 
profetior med hjälp av övernaturliga medel eller gudomlig kraft. För att människor skulle 
känna att de hade kontroll över sina liv anlitades även augurer och haruspices. Augurerna 
(augures) var fågelskådare eller teckentydare, och ordet är troligen bildat på avis. Augurernas 
uppgift var inte att förutsäga framtiden men att iaktta och studera tecken (auguria) och tyda 
dessa. Genom tecken som varseblivits av en slump eller sådana som man aktivt letade efter 
sökte man komma underfund med om gudarna gillade en viss handling eller ej. Det var viktigt 
att hålla sig väl med gudarna. De mest karakteristiska tecknen ansåg augurerna vara de som 
kom från fåglar.100 I sin apostrof till Apollon som styr över öden (tuque regis sortes) på  
s. 35 i denna uppsats skaldar Tibullus: (…. tibi deditus augur scit bene quid fati prouida 
cantet auis). 
 
Haruspices var teckentydare. Ordet är bildat på verbet specio i betydelsen ”skåda, se” och är 
även besläktat med hira (f) som betyder ”tarm” och i plural ”inälvor”. Haruspices hade 
kommit till Rom från Etrurien, enligt Livius under Tarquinius Superbus’ regering, och deras 
betydelse ökade så småningom. I sin verksamhet kom haruspices i viss mån att inkräkta på 
augurernas område, och många romare vände sig till dem. De försökte tyda tecken genom att 
studera inälvor, främst levern och gallblåsor från offerdjur.101 I Tibullus’ dikt igen läser en 
haruspex i ”hala” inälvor (… per te praesentit haruspex, lubrica signavit cum deus exta 
notis;). 
 
På Vergilius’ tid fanns som vi sett åtminstone tio sibyllor dokumenterade med olika ursprung, 
egenskaper och framtoning. Den han själv valde att utnyttja i sitt diktverk blev förstås den 
som fick det största genomslaget i Romarriket. Detta dels på grund av sibyllans nära 
förbindelse med Rom och den vikt de sibyllinska böckerna tillskrevs, men givetvis också på 
grund av den stora berömmelse som Aeneiden kom att ånjuta.  
 
Den nya samlingen sibyllinska böcker konsulterades fortfarande i krisartade lägen under 
kejsartiden. Sista gången detta skedde var år 363, då Apollons tempel på Palatinen i samband 
med oroligheter stacks i brand.102  Då var Julianus med tillnamnet Apostata (avfällingen) 
kejsare. De sibyllinska böckerna klarade sig dock vid det tillfället.  Historieskrivaren 
Ammianus Marcellinus (330 – c:a 400 e. Kr)103 har anteckningar om vad som tilldrog sig 
detta år i bok 23 av sitt stora verk Res gestae. Han talar där om att det fanns tecken som tydde 
på att förberedelserna som hade initierats för att starta ett fälttåg mot parterna (exordia 
procinctus Partici disponendi) ägde rum vid en ogynnsam tidpunkt. Bud hade nämligen 
inkommit om att Konstantinopel skakats av en jordbävning, och de som var insatta (horum 
periti) menade att detta var ett dåligt omen för en regent som planerade ett krigståg (molienti 
rectori). I detta läge gav kejsaren order om att de sibyllinska böckerna i Rom skulle rådfrågas 
angående detta krig. Så skedde, och med ett klart och tydligt svar (aperto responso) förbjöds 
kejsaren att under innevarande år lämna sitt lands gränser. Ammianus fortsätter: 
 
isdem diebus nuntiatum est ei per litteras Romae super hoc bello libros Sibyllae consultos, ut 
iusserat, imperatorem eo anno discedere a limitibus suis aperto prohibuisse responso. 
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102 OCD (Sibylla); Parke s.211 
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                                               (Amm. Marc. 23.1.7) 
 
De sibyllinska böckerna försvann sedan definitivt när de brändes under den romerske 
fältherren Stilichos tid. Stilicho var Roms överbefälhavare i väster. Han mördades år 408 av 
kejsar Honorius, trots att han var kejsarens svärson.104 I dikten beskrivs Stilicho som en 
förrädare (proditor) av Rutilius Namatianus, romersk ämbetsman och skald under 400-talet, 
vars berömmelse vilar på det ofullständigt bevarade diktverket De reditu suo. Dikten skildrar 
en resa år 417 från Rom till Gallien.105 
 
quo magis est facinus diri Stilichonis acerbum, 
   proditor arcani quod fuit imperii.    (Rut. Namat. 2.41 – 42) 
 
 
nec tantum Geticis grassatus proditor armis: 
   ante Sibyllinae fata cremavit opis.    (Rut. Namat. 2.51 - 52) 
 
 
Så småningom kom sibyllorna i litteraturen att framställas på ett annat sätt. Allteftersom man 
började anse att de hade förutspått Messias, kom sibyllorna att inlemmas i den kristna läran. 
Vergilius’ cumaeiska sibylla framträder sålunda igen men nu under andra betingelser. Det var 
när Hermas, bror till biskopen i Rom, under det 2:a århundradet e. Kr. producerade ett verk 
på grekiska, på svenska kallat Herden, vilket bl. a. innehöll en serie visioner som författaren 
hade och som gav honom andlig och moralisk vägledning. Där finns den första direkta 
anspelningen på Cumaes sibylla i en bevarad kristen skrift.106 Parke citerar: 
 
”Who do you think was that venerable lady, from whom you received the little book?” I 
said: “The Sibyl”.  “You are misled,” he said; “She is not.” “Who is she then?” I said.  
”The Church,”  he said. I said to him: ”Why then is she old and venerable?” “Because”, he 
said, she was created the first of all things. For this reason she is old and venerable, and for 
her sake the world was established.”     
 
Conte menar att kristendomen hade anlänt till Rom och även några andra städer redan under 
mitten av det första århundradet, men att utbredningen gick långsamt. De kristna föraktades 
och förföljdes och Nero anklagade dem för att ha anlagt Roms brand och lät avrätta ett stort 
antal av dem.107 
 
Efter Hermas är det Justinus, Martyren kallad, en kristen författare av grekisk härkomst, som 
i sin Apologus, skriven c:a 150 e. Kr., refererar till en sibylla.108   
 
Sedan får vi inte glömma Lactantius, som ju fått en grundlig genomgång tidigare i denna 
uppsats. 
 
En känd medeltidshymn är Dies irae, som handlar om Domedagen, den yttersta dagen. Den 
tillskrivs Thomas de Celano (död c:a 1250). Hymnen ingår i den katolska kyrkans liturgi och 
fanns tidigare upptagen i den Svenska Psalmboken. Den yttersta dagen förutsägs alltså enligt 

                                                 
104 NE (Stilicho) 
105 OCD (Sibylla); NE (Rutilius) 
106 Parke s. 152 -153, 155 
107 Conte s. 597 
108 Parke s. 157; NE (Justinus) 
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vittnesbörd av David och sibyllan (teste David cum Sibylla). Jag citerar den första versen av 
den kända dikten:109 
 
Dies irae, dies illa 
solvet saeclum in favilla 
teste David cum Sibylla.  
 
Antikens sibyllor uppfattades under medeltiden som en motsvarighet till Gamla testamentets 
profeter. Så framställer t.ex. Michelangelo dem i Sixtinska kapellets tak. 
 
 
 
 
 
 4.  SAMMANFATTNING  
  
Mitt syfte med denna undersökning har ju i första hand varit att skildra Cumaes sibylla så  
som hon framställs i Aeneidens sång VI och att belysa hennes funktion i diktverket. Under  
2.1 och 2.2 har jag försökt att göra en så detaljerad beskrivning som möjligt av sibyllans 
personlighet och hennes agerande. Resultatet av denna granskning framgår av 
sammanfattningen under 2.3 och 2.4.  
 
Många nya frågor dök upp under undersökningens gång. För att ytterligare bredda kunskapen 
om sibyllan kom det att kännas angeläget att finna fler historiska och litterära belägg för 
hennes förekomst och agerande i den klassiska litteraturen. Därför studerade jag fler texter i 
vilka den cumaeiska sibyllan förekom, dels sådana från Vergilius’ egen tid men, för att vidga 
perspektivet, även texter från tiden före och efter honom. Det stod snart klart att material för 
min undersökning inte saknades. Det fanns talrika referenser till Cumaes sierska i de klassiska 
texterna. Fascinerande var det att komma till insikt om den betydelsefulla roll de sibyllinska 
böckerna spelade i romarriket under lång tid, när det gällde att komma med förslag till 
lösningar i krissituationer. Legenden om dessa böcker finns belyst under 2.7. Det faktum att 
den ursprungliga orakelsamlingen ersattes med en ny efter Jupitertemplets och Capitoliums 
brand och att den nya samlingen tydligen med framgång rådfrågades då och då under 
ytterligare några århundraden får utgöra bevis för den tilltro romarna hyste till den gamla 
sibyllan i Cumaes grotta och det värde de tillskrev henne. 
 
Som vi sett hade även sibyllor som verkat på andra ställen i den då kända världen listats av 
romerska författare och historiker. Under resans gång uppenbarades sålunda mycket för mig 
som rörde sierskor i allmänhet och romarnas föreställningar om dem samt tilltron till deras 
profetior. De texter med sibylleinslag som jag hittat utöver dem i Aeneiden finns listade 
tillsammans med citat och kommentarer under 3.1 – 3.5. Där finns också sammanfattat vilka 
föreställningar romarna hade om sibyllor och även om en annan grupp av närbesläktade 
yrkesutövare, nämligen teckentydarna. 
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5.   AVSLUTNING 
 
Det finns flera anledningar till att den cumaeiska sibyllan fortfarande är ihågkommen ända 
fram till vår tid. Vergilius bidrog naturligtvis till att föreviga henne när han gav henne en plats 
i sitt epos, men han är långt ifrån ensam om sin insats. På grund av det stora genomslag som 
diktverket fick, kunde antikens sibylla med sin inneboende kraft leva vidare först i den 
klassiska litteraturen och sedan via kristna författare som införlivade henne i det kristna 
budskapet. Längre fram i tiden hjälpte Dante till. Han visade sin aktning för Vergilius genom 
att göra honom till sin vägvisare genom Helvetet och Skärselden i sin Divina Commedia. 
Därifrån var steget sedan inte långt till renässansens framstående konstnärer, som lyckades 
föra den europeiska målarkonsten till sagolika höjder. Sibyllan på uppsatsens titelblad är en 
av de kända målningarna i Galleria degli Uffizi i Florens. Sedan får vi inte glömma 
Michelangelo, som visade sin stora vördnad för den klassiska antiken när han utsmyckade 
Sixtinska kapellets tak med sina enastående och förhoppningsfullt oförgängliga fresker. Här 
målade han nämligen fyra av sibyllorna.  Den cumaeiska har förstås bevarats åt eftervärlden 
av Michelangelo liksom den libyska, den persiska och den erythreiska sibyllan. 
 
Nu har vi kommit långt bort från Vergilius’ tidsålder, och jag känner att mitt scrutinium av 
den cumaeiska sibyllan och hennes sibyllekolleger är slutfört. Bara en text till vill jag nämna 
där Cumaes sibylla figurerar, och nu gäller det en roman från tämligen modern tid. Jag tänker 
på Robert Graves’ berömda skildring av kejsar Claudius och det storslagna och överdådiga, 
men samtidigt galna och onda, livet i kejsartidens Rom. I romanen I Claudius beger sig 
Claudius redan i det första kapitlet till Cumae, där han besöker sibyllan i hennes grotta. Han 
säger att det alltid finns en sibylla i Cumae, för när en sibylla dör, efterträds hon alltid av den 
som innan fungerat som hennes novis i grottan. Claudius kommer för att fråga om Roms öde 
och sitt eget, och den sibylla som Graves tecknar i det flera sidor långa sibylleavsnittet 
påminner mycket (men ändå inte helt) om den sibylla Aeneas mötte i Cumae. 
 
Förvisso kommer den cumaeiska sibyllan och myterna kring henne att leva vidare i konsten 
och litteraturen. Därtill kommer att våra dagars turism hjälper till att hålla sibylletraditionerna 
vid liv. Fortfarande idag kommer turister i tusental varje år för att bese ruinerna av det gamla 
Cumae och klättra uppför stigen som leder till sibyllans grotta. Helt omöjligt är det heller inte 
att det går att be om orakel. Det sägs att det går - åtminstone vissa dagar i veckan. Bilden visar 
ingången till sibyllans grotta i Cuma. 
 
Poscere fata tempus! 
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