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I.
Jo fieldnere man finder Inscrip tioner i de forfkiellige Dialecter 

af de gamle Italilke Sprog, som indeholde andet, end Menne- 
lkers Navne, defto ftörre Værd maa man tillægge de faa, der 
ere af en lærerigere Beskaffenhed. De vigtigfte iblandt diffe 
ere uden Tvivl de fex i Gubbio opdagede Tavler, bekiendte un
der Navn af Tabulæ Eugubinæ^ fom ere Levninger af Etru- 
fkernes libri Pontificales og Rituales, og fom*efter  andre Lærdes 
mislykkede Forfög at forklare dem, endelig ere blevne faa godt, 
som det var mueligt, oplyfte af Lanzi i hans for hine Sprog 
clafliske Værk: Saggio di lingua Etrusca*).  I dette Værk 
findes ogfaa næflen alle övrige Levninger as diffes Dialecter, 
som vare blevne opdagede indtil hans Tid, samlede og for det mee- 
fte udtolkede. Men dog synes een at være undgaaet hans Opmærk- 
somhcd, som den berömte Prinds af Torrcmuzza har udgivet i fin 
Samling af de ficilianlke Indskrifter**);  og en anden fynes förfl 
at være bleven opdaget medens Lanzis Værk var n ælten fær-

*) Tomo III. p. 657. og folg.
**) Sicilia is3 objacentium Insularum Inscriptiones, pag, 326.
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digl fra PrefTen, og aldeles ikke at være bleven ham bekiendt, 
da han ellers fikkert ikke havde undladt at forklare den med fin 
fædvanlige Skarpfindighed og Lærdom. Denne er det da, fom 
jeg lkal ftræbe at oplyfe i nærværende Afhandling.

Den blev udgivet af Advocat Lodovico Coltellini i Cortona,' 
under folgende Titel: Sopra un? ara Etrusca con Iscrizione 
finora inedita $ Diatriba Epistolare indirizzata a S. E- il 
Signor Senatore Marchese Gregorio E. M. Cusali Bentivo- 
glio Paleotti. Roma 1790. 35 Sider i 4to.

Denne Indfkrift flaaer paa en rund med en ophöiet Rand 
forsynet Steenplade af en Steenart, som synes at henhöre til 
gros gris, arenarius Wallerii; maafkee en Graavakkefkiver, 
der falder hyppig i Egnen omkring Cortona, da en Deel af 
Stadens ældgamle Mure er opförte af samme. Tavlen har 
i Fod i|" Parifer Maal i Giennemfnit, og er med Randen 
2^ Tomme tyk. Bogltavenie ere meget tydelige; ognu, ethvert 
Bogstavs Betydenhed er tilltrækkeligen bekiendt, efter at 
Lanzi har bettemt hele det etrufcifke Alphabet, kan jeg ftrax 
omfkrive Legenden med latinlke Bogftaver, hvilke fuldkorn- 
men fvare til de etruscifke, da Etrufkerne jo ogfaa i en se
nere Tid lagde hine gamle tilfide, og betiente fig af dilTe.

ARSES
VVRSES
SETHLANL 
TEPHRAL 
APE TERMNV 
PISEST ESTV.
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Forklaringen af (lifte Ord er ikke heller fynderlig van- 
fkelig, og Coltellini har med megen Lykke giort Forarbeidet. 
Jeg behöver kun at folge ham, og at tilfoie ct og andet af 
Lanzi til ydermere Oplysning.

De tvende förfle Ord ARSES VVRSES horer sammen, 
og ere heldigviis sorklarede af Fellus i Bogen de verborum 
significatione. Arse Ferse, tiger denne Grammatiker, 
Averte Ignem s i g nific at. Tuscorum enim lingua 
Arse averte, Verse ignem constat appellari. Unde 
Af ranili s ait'. inscribat ali quis in ostio Ar se 
F er se. Til hvilke Ord Scaliger dog giör den Anmærkning,’ 
at der maa læfes Arse Forse', hvilket ogfaa flemmer bedre 
overeens med vor Indskrift. Iövrigt er Forvexling af Vocalerne 
ikke fieldcn i det etrufcilke Sprog; og derfom Etrulkerne Ii- 
gefom Romerne, have udtalt V fom Y, var faadan Forvex- 
ling med E faa meget deslettere. Lanzi forklarer denne For- 
mel, dog faaledes, at han ombytter Ordenes Betydning, og 
omfætter Ignem averte ilteden for Averte ignem', Arse 
efter Ligheden med det latinlke ard ere, Ferse eller 
Forse overeensftemmende med av er t er e^). Dog kunde 
Analogien af Ar se med arcere {ignem, flammas) stride 
mod denne Forklaring. Er der indlöben en Feil i Fefti Text, 
faa maa den falde hans Epitomator til Lait. I övrigt taler 
for Lanzi’s Forklaring den Omitændighed, at ARSIER læfes

*) Tom. II. p. 489’
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paa den fiette Eugubinlke Tavle i Betydning af Ild*).  Lanzi 
oversætter Ordene ARSIE og ARSIER med incende} og 
accensio, faa og SEPSES ARSITE incens i on e fa c ta **);  
hvad der ellers paa Etrufcilk hedder PIRASE At i

*) Lin. 24« 25. hos Lanzi Tomo III. p. 750. Samme Mening har ogfaa 
Maffei yttret. Oflervat. letterar, Tomo VL p. 29.

*♦) Tomo III. p. 750.
***) Jevnf. Lanzi II. p. 191.

vor Inscription det lidfle Bogflav S tilföies til Ordet, synes faa- 
vel her, som i det sölgende Ord, at betegne en Aspiration, 
maafkee efter en Provinzial-Udtale. Er nu AR SES det etrufci- 
fke Ord for ignis, faa maa, efter hvad forhen er sagt, VVRSES 
oversættes paa Latin med averte. Men hvad enten Ordene 
forklares efter Lanzi’s Udtolkning, eller Fefti Text, som vi nu 
læfe den, bliver Meningen den samme.

SETHLANL. Det er bekiendt at Etrufkerne gave Ildens 
Gud c'H(pa,i<ro$, Vulcan, dette Navn. Det læses paa den be- 
römte Patera Cuspiana i Inflitutet i Bologna, som foreftiller 
Minervæ Födsel af Jupiters Hoved, ikkun med den Forlkjel, 
at. det skrives der SETHLANM; hvorhos maa bemærkes, at det 
sidfte Bogflav M er det græfke liggende Sigma, faaledes fom 
det forekommer paa ældgamle Infcriptioner og paa de ældfte 
Mynter af Sybaris og Pofidonia ***):  faa at Navnet maa ud
tales SETHLANS. 1 vor Inscription er Endelfesbogflavet 
öienfynlig et L. Jeg har fögt hos Lanzi efter Beviis for at 
dette var Nota Vocativi, men forgieves! Vor Kundfkab om 
det etrufcifke Sprogs Grammatik er endnu i fin Barndom.
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TEPHRAL. Her moder ftrax det grælke zZ«he,
og re(p^o«> in cinerem redigo. Coltellini har ogsaa over- 
sat: in cinerem redigens v. comburens. Men paa den 
femte Eugubinlke Tavle 1. 27 forekommer TEPHRA i Bemærkelfe 
af Offerdyrs Ki'öd, fkiöndt Lanzi tilftaaer, at Etymologien er 
utydelig *).  I vor Indfkrift findes et L tilföiet ved Enden af Ordet.

*) Tomo III. p. 745.
**) Tomo I. p. 386. III. p. 736» 1. 27.
•**) Tom. I. 378 II. 683.
**»•) Tomo I. p. 212.
•****) Sammefteds p. 220.
******) Sammefteds p. 313.

APE. Dette Ord forekommer fom Præposition. Lanzi 
forklarer det som ab ellor post. Dets sorfkjellige Former ere 
A.AP.APE og API**),  saa og APE. EPE. ESTE, abeste. 
APITEK. ah He***).  Dette synes lettest at kunne udledes af 
det grælke ä’tto.

TERMNV eller rigtigere TERMVNV, öienfynligt Ter
minus At Bogflavet M her ikke bor læbes kom et S, 
vorder klart af den tilföiede lkjæve Streeg, ved hvilken 
et V dannes; thi endlkiöndt Lanzi paaftaaer at dette Bogftav 
paa meget faa Undtagelfer nær, er et S****),  faa anförer 
han dog difTe tvende sammenf öiede Bogftaver fom MV *****).  Mær
keligt, aten lignende Talcmaade forekommer paa den sjette ’Eu- 
gubinlke Tavle: APE TERMNOME COVERTVSO, a ter
mino quar t a Ordet læfes ogsaa TRENMO per Meta-
tlielin; og dets Form i vor Inscription var ikke heller fremmed 
for det gamle latinlke Sprog. Feftus siger: Termonem En-
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nius groeca consvetudine dixit, quem nos modo 
Terminum, hoc modo:

Ingenii vadit cursu, qua redditus termo est,
&.•

Ilor tat or e bono, p r iu s qui j am fi nib u s termo est*)j

*) Det förfle Vers er taget af Ennii Annal. VII Bog. Det andet findes 
blandt de uviffe Fragmenter; i Heffels Udgave p. 79 og 132.

**) Lanzi III, p. 736. 740, og paa flere Steder.
***) Sammelt. I. p. 361.
*•**) Hos Lanzi I. Tab, IV. No. 5.

PISEST ESTV. Det fidlte Ord er Esto. Saa og FITV 
for FITO Tab. Lug. V. **)•  Det er efter Lanzi den tredie 
Person i Imperativ, og lkrives i Forkortelse EST ***).  Men 
Formen ESTV læfes ogsaa paa den Borgianlke Kobbertavle,' 
fom indeholder en Levning ab den vohfciske Dialect ****).

PISEST oversættes af Coltellini med piatus. Vi mode 
dette sidfte Ord oftere paa de Eugnbijifke Tavler; PEHATV- 
PIHATO. PIHACLV. I den Form, hvori det læfes paa vor 
Steen, veed jeg ikke at det forekommer ellers. Men hele Sam
menhængen hvori det ltaaer, synes at beflemme dets Mening, 
faaledes, som Coltellini oversætter det.

Efter dille Forklaringer af de enkelte Ord, bliver Over- 
fættelfen af vor Inscription folgende:
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COLTELLINI'S. MIN.
Avertas
ignem
Vulcane,
in cinerem redigens v. comburens $ 
{qui) apud terminum 
piatus esto.

Ignem
avertas
Vulcane;
victimarum carne 
post terminum 
piatus esto.

Maafkee vil denne Inscription vorde tydeligere ved de 
folgende Bemærkninger.

II.
Det anförte Sted af Feftus vifer, at Etrufkerne pleiede 

at fætte Ordene ^£rse Ferse eller Korse over Indgangene til 
deres Hufe, for at bevare dem for Ildsvaade ved den Kraft, 
fom de tillkreve denne Formel. Det er bekiendt, at deslige 
magilke Invocationer vare meget hyppige i den gamle Verden. 
I Orienten vare de ifær rettede imod Dæmonerne, hvis Ind- 
flydelfe de öfterlandlke Folks fpændte Indbildningskraft frygtede 
allevegne; og rimeligviis fee vi dem paa de Stene med Kiil- 
fkrift, fom udbrydes i Hobetal af Babylons gamle Mure. I 
Europa brugte man deslige hellige Ord imod hiint phyfifke Onde. 
At Skikken endnu vedvarede i Etrurien i förfte Aarhundrede af 
vor Tidsregning, bevidner Plinius*);  at endnu i det ottende 
Aarhundrede, udentvivl med magifke Ceremonier, flöhte og op-

*) Histor. Natur. XXVIII. Parietes incendiorum deprecationibus conscri
buntur. Formodentlig bleve de altfaa og anbragte inden i Hufene 
paa Mellemvæggene»

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821 B
. •
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reifte Statuer troedes at kunne sikkre for Aetna’s Udbrud, sees 
af et famtidigt Document*);  og denne Tro var udentvivl en 
Levning as Disciplina Etrusca, eller Etrufkernes Auguralkonlt, 
som havde vedligeholdt fig i Italien indtil Juftinians Dage, d. e. 
i det siette Aarhundrede**).

•) I et Diplom hos Joh. de Johannis i Cod. Diplomaticus regni Siciliæ 
Tom. I. Diplom. 274. finde vi et Brev fra Præfekten i Sicilien Lucius 
til Keiferne fra Aaret 776. hvori en Heliodorus anklages, fordi han 
i Catania havde reift en Billedstøtte: ne quando ■prorumpens Aetna 
flamma urbem accendat. Udgiveren enfö’rer ved denne Lejlighed et 
Sted i Photii Bibliotheca Cod. 80. pag. 182. ed. Schott., fom melder, 
at den heden/ke Forfatter Olympiodorus omtaler en magitk Billed- 
ftötte i Sicilien, formodentlig i Mellina: ad avertendum Aetna ignem,

Procopius de bello Gothico IV. pag. 21*

***) At Etrulkerne yndede den runde Form af Alterne; har Coltellini viid, 
p. 6. og anfort Monumenter, hvoraf dette vorder klart. Han cite
rer et faadant i Dempsters Hetruria Regalis Tab. XXVII., fom er fuld
kommen af famme Construction, fom det her omtalte, Ogfaa Randen

Men vor Inscription var ikke indhugget for at sættes ind 
i en Muur. Dette vifer allerede dens Form; den var desuden 
bellemt til en Ara, thi den blev sunden med endeel brændte 
Muurflene af fiirkantet og af trekantet Skikkelfe.

De förfte dannede, naar man föiede dem til hinanden, 
en sürkantet Fod eller Plinthe; de andre, sammenfatte sex ad 
Gangen med Spidfen ind ad, VTrlginrdp pn Cirkel, eftersom 
Stenenes yderfte Side var afrundet: og paa denne Maade ud- 
kom et rundt Alter ***)  paa en fiirkantet Fod, hvis Menfa
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eller Alterplade udentvivl den Steen har været, i hvilken In- 
scriptionen var indhuggen. Jeg veed ikke om man kiender 
andre Inscriptioner paa Alterpladen selv; paa dens Rand findes 
enkelte, og flere forekomme paa Alternes Sider.

Vort Alter har altfaa været indviet til Vulcan, for at 
afværge Ildsvaade; det ftod ikke i noget Huus, thi dets Lev- 
ninger bleve fundne særfkildte sra andre Ruiner. Fölgelig var 
det ikke den sædvanlige Ild, for hvilken den lkulde bevare; 
men den var rimeligviis beltemt til at afvende Himmelens Ild, 
Lynilden; og faaledes ledes vi til i Korthed at omtale den 
etrufcilke Fulgurallære.

111.
Nyere Underfogelfer, fom ere grundede de el s paa Ste- 

der hos de gamle Forfattere, deels paa Monumenter, ifær paa 
Basreliefs og Malerier paa Væggene af etruscifke Gravkammere 
Cortona og blandt Ruinerne af Tarquinii ved Corneto, have 
oplyft Etruskernes Religion, og viift, at den, lkiöndt poly- 
theiftifk og riig paa overtroifke Foreftillinger, dog i mere end 
een Henfeende fortiente Fortrin for den hedenfke Samtids 
övrige Gudsdyrkelfesmaader *).

paa Alterpladen findes blandt denne Nations Monumenter, t. e. Gori 
Museum Etrusc. Tab. CLXXVI.

•) Lampredi Saggio sopra la Filosofia degli antichi Etruschi. Firense 1756. 
Micali l’Italia avanti il dominio dei Romani. Firenze 1810. Tomo 
II. Cap XXII, og Cremers Symbolik und Mythologie II, p. 836. 
folg.

) k

B 2
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Dens Moral var meget reen. Dens Guddomme vare frie 
for alle de Lafter fom den græfke og fenere den romerlke 
Digtermythus tillagde line Guder. De vare alle hellige og vel- 
giörende Væfener, som elfkede Mennelkene og sörgede saderli— 
gen for deres Bedfte. Derfor troede Etrufkerne ogfaa, at de 
aabenbarede for dem Skiebnens eller og deres egne Beslutnin
ger, til Vejledning og Advarfel *).  Og diffe deres For- og 
Advarfeler angik ikke blot det enkelte Mennelke i hans Privat- 
forholde; men ifær Borgerfamfundene og Staterne, der for- 
trinsviis vare Gienftande for Gudernes Omforg. Paa Grund 
heraf var det og de höiefte Øvrigheders Embedspligt, at holde 
de höitideligfle Bonner efter vide forfkrevne Formularer: thi 
de anfaaes for at være de i Gudernes Öine behageligfle Mæg
lere imellem dem og Mennefkene **).  Saaledes var det i det 
ringelte hos Romerne, fom havde indrettet det udvortes af 
deres Gudstienefle for det meefle efter Etrulkernes Monlter, 
hvorvel de dengang vare alt for udannede til at fatte og antage 
deres renere moralfke Begreber. Men Adgangen til de höiere 
curulifke Magiflraturer var hos dem i de ældre Tider alene 
aabnet for Patricierne, fom bleve anseete for den præftelige 
Stamme. En Indretning, som ogsaa fandt Sted hos Etruskerne, 
blandt hvilke vi ligeledes mode præstelige Familier, der uden 

*) Senecæ Natural. Question. Lib. II. cap. 32. Nam, cfunm omnia ad 
Deos referunt, in easunt opinione, tanquam non quia facta sunt, sig
nificent, sed quia significatura sint, fiant.

•») Plin. His tor. Nat. XXVIII. 2.

■?
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al Tvivl horte til Nationens Adel; faa at ogfaa hos dette Folk 
Aristocratie og Hierarkie vare forbundne med hinanden.

Tegnene, ved hvilke Gudernes Vink eller Befalinger ble- 
ve aabenbarede, vare mangehaande. Den Tilstand hvori Offer- 
dyrenes Indvolde befandtes, Fuglenes forskjellige Flugt, deres 
Sang og Skriig, deres Æden eller Afholden fra Fode, og me
get andet, *)  maatte iagttages af de dertil beskikkede Præster 
eller berettigede Övrighedsperfoner, paa den ved Religionens 
Love meget nöie beflemte Maade, der var foreskrevet i Böger- 
ne de augurali disciplina **);  og Refultatet heraf, fom lige- 
ledes blev uddraget af diffe Böger, var en Lov i ethvert enkelt 
Tilfælde, hvilken i de ældre Tider blev omhyggeligen efter- 
kommet, og kun fenere hen, i den romerfke Republiks fidfte 
Dage, da Fritænkeriet var bleven herlkende hos de Fornem- 
mere, blev ringeagtet og overtraadt, naar enten Lidenlkab eller 
Politik, undertiden ogfaa fornuftigt Overlæg ***),  böd at giöre 
det modfatte.

*) Creuzers Symbolik u. Mytholog. II. p» 941-
•*) Micali l’Italia avanti il dominio de Romani II» p. 60- 62. Creuzers 

Symbolik u. Mytholog. II. p. 935.
***) Q. Maximus, sel. Augur, sagde: at hvad der blev gjort til Repu, 

blikens Bedste, var gjort under de bedste Augurier. Cicero de se
nectute cap. 4.

Men ifær vare Luftmeteorerne, allermeefl Lynilden, be- 
tydningsfulde Tegn: thi ikkun de höieste Guder kunde fende 
dem. Derfor vare de og, i£ær Lynilden, til hvilken dog andre 
Ildmeteorer udentvivl ogsaa bleve regnede, uigenkaldelige og 
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aldeles afgiörende Tegn *):  og, hvad enten de nu vare gunfti- 
ge eller ugunftige, faa bekræftede, eller ophævede de alle fo- 
regaaende Auspicia, af hvad Befkaffenhed diffe end havde væ
ret**).  Til at iagttage dilTe himmelfke Phænomener (serpare 
de coelo) vare egne Præfter befkikkedc, fom kaldtes paa Latin 
Ful g ur i at or e s, paa etrufcifk FRENTAC eller FRONTAC, 
af det græfke ß^ovrdaf hvilket en Gravlkrift i begge Sprg læ
rer os ***).

*) Cæcinna ap. Senec. Nat. Quæst. II. c. 34.
**) Om Etrulkernes Ful gu ral lære, fee Creuzcr II. p. 942.
***) Infcriptionen er i Pesaro. Manden liedte formodentlig L. Cafatius, 

og var af Stellatina tribus. Den latintke er folgende:
I Cmaafkee) L. AT1VS L. F. STE. HARVSPEX FVLGVRIATOR.
Den etruscilke giver hans Navn, og tilftfier Ordene TRVTNVT tru- 
tinans Inscription, hvori Begrebet af Haruspex indeholdes, og 
FRONTAC. See Lanzi III. p. 652. 806.

*’**) Lanzi. II. p. 239. Creuzer 1. c, p. 925.

En lang Række af Jagttagelfer fra de ældfte Dage af, 
havde givet Anledning til at denne Lære var bleven uddannet 
til et fuldkomment Syftem, hvis förfle Opfinder fkal have hedet 
Tages og være kommen i et Barns Skikkelfe op af Jorden under 
Ploven ved Tarquinii: formodentlig en af denne Stads ældfte 
Fyrfter; thi dens Indvaanere vare af thelfalifk Oprindelfe, og 
Ordet Tctyos betegnede en Fyrile i den theffalilke Dialekt ****).  
Han lkal have lkrevet de förfle Böger om Auguralkonften, de 
hos de Gamle faa ofte omtalte Libri Tagetici. Men hvad 
Overtroen, forbunden med Barndomskundfkaber i Naturen, der 



vare grundede paa Iagttagelser, som man ikke var i Stand til 
at gjöre rigtigen, end sige at forltaae, havde samlet og ordnet, 
det brugte Lovgiverne, heri vel ikke mere oplyfte end deres 
Samtid, men befielede af den bedfte Villie, for at bygge den 
offentlige og private Moral paa Grundvolden af den Overbeviis- 
ning, at Guddommens Forfyn ftyrer alt hvad der fkeer i Ver
den *).

*) Lampredi. pag. 37»
•*) Livius V. 27- IX. 3d. Et andet Sted VI. 25. taler Historieskriveren 

ogfaa om en Skole i Tusculum; men oin denne er det ikke tydeligt 
om den var andet end en Börne/kole.

***)- Potters Griechifche Archäologie I. p. 495-

****) Tab. III.A. 4. 7. 9. Lanzi III. p. 708. sequ,

Tvende af de tolv ved Forbund forenede Stæder iden etru- 
fkifke Stat, Falerii og Caere**),  vare ifær beromte sor, at Under- 
viisningen i Augurallæren blev i dem given bedft. Men ikke Alle 
kunde deelagtiggiöres i Kundfkab om difTe Hemmeligheder: ikkun 
til vifte Præstefamilier var denne betroet; og ligefom Athenerne 
havde deres Eumolpider, Kerykes, Eteobutader, o. fl. ***),  La- 
tinerne deres Potitier og Pinarier; faa finde vi paa de Eugu- 
binfke Tavler FRATRES ATIIERIVR nævnede****),  som for- 
modentlig vare af faadan hellig Stamme, og hvis Offerritual 
diste Tavler indeholder. I Spidfen for dilTe, og maalkee for 
andre lignende Præstefamilier ftod en ypperfle Præft, fom blev 
valgt af de tolv Stater, og maa have været af Nationens höie 
Adel, da Livius omtaler en Konge af Veji, fom havde afpi- 



reret til denne Værdighed, men ikke naaet lit Önfke*).  Ro
merne £elv fendte jevnligen nogle patricilke Ynglinger for at 
oplæres i den etruscilke Viisdom **);  men ikke defto mindre /

•) Livius V. I.

**) Cicero de divinatione 1.41. Ifölge ham var det fex Ynglinge. Niebuhrs 
Römifche Gefchichte I. p. 80. 95- Cicero taler paa det anförte 
Sted ikke om fornemme Etrtdker, men om fornemme Romere, fom 
fendte deres Börn til Underviisning i etruscilke Skoler; hvilket 
ogfaa Creuzer endnu nyligen har viilt. Symbol, u. Mythol. II. p. 
836« Valerius Maximus I. I. liger, at ti Romer/ke Ynglinger bleve fendte 
til Etrurien. Maatkee at Antallet var ikke saa ganfke nöie befleint.

•**) Si examen (en Biefværm) figer Cicero, de Harusp. resp. 12. apud ludos 
s. scenam venisset, Haruspices acciendos ex Etruria putaremus: og i 
Almindelighed de Legg. II. 9. See Creuzer til Cic. de Natura Deo
rum II. 4.

****) Livius passim. A. Gellius IV. 5. Micali II. p. 64.

övede de etruscilke Harufpices uindskrænket Herredomme over 
Verdens Herrer, og bleve ofte hentede til Rom, for at ud
tolke ganfkeubetydelige Pliænomener***);  ja, kom der en Krig 
paa med denne Nation, faa kunde de af Lynilden trufne Ste- 
der ikke renfes med de forefkrevne religiöse Ceremonier, da 
Romerne ikke forflode lig paa dem, og ei vilde lade fjendtlige 
Harufpices komme til Staden ****).

Man kan altfaa let forflille lig, at Etruskerne kjendte de- 
res Fordeel alt for godt til, at de i de ældre Tider, og faa- 
længe de felv endnu vare uafhængige, lod den flippe ud af 
Hænderne, og gave deres Lærlinge en fuldstændig Underviis- 
ning. Det var kun Begyndelsesgrundene, de meddeelte dem; den 
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dybere Kundfkab beholdt de for dem selv, og den blev i deres 
Præstefamilier forplantet fra Fader til Sön*).  Siden, da de 
felv bleve romerfke Borgere, rnaatte naturligviis denne Til
bageholdenhed, i det ringelte for en ftor Deel, ophore. Me
get af denne Kundfkab hængte formodentlig fammen med Old- 
verdenens Mytterier, ifær med de Samothracifke, foin ikke 
vare ubekiendte i Italien**).  De kosmogoniske Forestillinger i 
diffe, og Diofkurcrnes Dyrkelfe kunde let fore til at agte paa 
Ildmeteorer overhovedet, af hvilke jo cliffe Guddomme troedes 
at betiene fig, for at betegne dere$ Næryærclfe, og paa Lynilden 
i Særdeleshed.

*) Tac. Annal XI. 15. Keifer Claudii Old: Primoresque Etruria» sponte, 
aut Patrum Romanorum impulsu retinuisse scientiam et in familias 
propagasse. Cicero Ep. Fam. VI. 6. om Cæcinna, der havde lært 
den etrufcifke Viisdoin af fin Fader.

**) Iff. mine antiquarische Abhandlungen p. 203. 206. 207.

***) Sagen er uvis. Reinesius ad Inscript. Class. I. n. 157. og Gutherius 
troede, at det var officium proprium Arvalium, procurare et suscipere 
omnia fulmina, fom faldt paa Træerne og i Skovene. Marini der
imod mener, at det alene tilkom dem at forrette Expiationerne* 
Atti de’ fratelli Arvali II. p. 679.

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. C

Ogfaa i Rom har maalkee, foruden Augures og Harufpi- 
ces, en egen Cla(Te af Præster, de faakaldte Fratres Arva
les, fyflelfat fig med denne Kundfkab***).  Vi læfe i det 
ringelte: At Brodrene vare komne og havde off ret, Quod 
ab ictu fulminis arbores luci sacri D. D. attacta; 
arduerint; e arum que arborum adolefac tarum 
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et coinquendarum (causa). DifTe Ord findes i den 
berömtefte af alle Inscriptiones fratrum Arvalium*),  fom in
deholder Efterretning om nogle Expiationer i Deæ Diæ hellige 
Lund, efterat Lynilden Aar 224 var Haact ned i denne.

*) Marini 1. c. I. p. CLXVI, et II. p. 676. Tab. XLIIL
•*) Micali IV. p. 36.

Etrufkerncs Böger ere, ligesom og deres Overfættelfer og s 
Fortsættelser hos Romerne, forlængft blevne et Rov for Ti- 
den. De havde sorfkiellige Navne: libri lintei, fordi de 
gamle italifke især samnitilke Böger vare skrevne paa Lærred, 
haruspicini, fulgurales, ac hero nt ii, rituales, 
o. s. v.**).  Vor Kundfkab om deres Indhold maa uddrages af 
adfpredte Yttringer hos de gamle Forfattere. Meefl i Sam
menhæng findes Efterretningerne hos Cicero de Divinatione, 
Scnecæ Quæstiones Naturales Lib. II., og Plinii Historia Na
turalis Lib. II. Endeel Ord og Navne ere forklarede af 
Feftus, Verrius Flaccus og Ifidorus; enkelte Efterretninger 
findes hos Servius og andre Forfattere, og en Mængde etru- 
fcilke Iagtagelfer ere famlede hos Livius, og Julius Obsequens 
de prodigiis, hvad enten nu denne fidfte Forfatter har brugt 
diffe Böger felv, eller, foni fædvanligen paaftaaes, alene ex- 
cerperet Hiftorielkriveren, som har havt dem for Oine. He- 
denfkabets Fald maatte omfider fore deres Undergang med fig; 
og ingen Chriften Aflkriver anfaae det Umagen værdt, at be
vare for Efterslægten den fordærvelige Overtro, fom de inde
holdt. Men dog er deres Undergang et ftort Tab for Viden
skaben. x Thi faa mange phyfilke Iagtagelfer af flere Aarhun- 



dreder, som vare famlede i dem, vilde i mere end een Hen- 
feende været saare interclfante, og, sm de maafkee end ikke 
havde kunnet foranledige nye Opdagelser, faa havde de dog 
fikkert givet os en nöiagtig Udfigt over Etruskernes Meteor- 
kundfkab, hvilken vi nu maae favne. Thi det, fom vi finde 
anfört, giver intet Rcfultat*).  Der tales om Lynilde, fom fore 
op af Jorden, om Lynftraalens flörre eller mindre Obliquitct, 
om dens Farve, om den deelte hg i flere Straaler; om den 
kom fra hoire eller veftre Side, hvilket ifær var en vigtig Om- 
itændighed, og om mange andre forlkiellige Pliænomcner **).  
Enhver Art af Lynftraale havde fin egen Benævnelfe og 
Udtydning, hvoraf enkelte Pröver findes hos de Gamle. 
Endnu vigtigere vilde det være, om vi af diffe Iagttagclfer 
kunde famle Bidrag til de himmelfaldne Stenes Hiftorie; da 
diffe vare blandt de Meteorer paa hvilke de etruscifke Augures 
vare meget opmærksomme. Vidfte vi mere, faa var det maa- 
fkee ogfaa mueligt, at komme paa Spor efter deres Kundskaber i 
Electricitetlæren. Thi saadant Udtryk, som: elicere Jovem*  
vækker Opmærksomhed; faadan Fortælling som den om Kong 
Tullus Hollilius, der blev dræbt af Lynilden, da han vilde 
prove paa dette Voveflykke — eller og Mythen om de tvende 
Larer Picus og Faunus, hvilke ved idelig at fee Lynilden flaae 
ned i Skoven paa det aventinfke Bierg, lærte Konlten at

•) See heroin Jul. Cæf. Bulenger de terræ motu et fulminibus, i hans 
Opusculis (Lugd. 1621 fol.) Lib. VI.

**) Creuzers Symbol. II. p. 945. note 156.
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nedlede denne, og bleve af Numa tvungne til at undervife ham 
deri*),  kunne vel före paa døn Formodning, hvilken og 
adfkillige Lærde have yttret **)  at vitle Dele af den elec- 
trilke Theorie, og med dem forbundne Forfög, t. e. at aflede 
Lynilden, eller at famle den electrifke Materie i Luften ved 
Hielp af den electrifke Drage, have været de etrufcilke Augu
res bekiendte. Ifær fkulle Præflcrne i Vulfinii have forltaact 
fig paa at drage Lynilden ned til Jorden***);  og Rygtet om det 
etrufcilke Præflelkabs Indfigt i denne og andre hemmelige 
Konfter vedligeholdt lig endog endeel Aar efter Chriftendom- 
mens Seier over Hedenfkabet. Thi Keifer Julianus II. havde 
etrufcilke Spaamænd i fit Folge ****),  og endnu i Aaret 4o8,’ 
da Rom blev förfte Gang under Alarik beleiret af Gotherne, 
var Stadens Præfect Pompejanus overbeviift om, at nogle 

• Spaamænd af denne Nation kunde drage Lynilden ned fra 
Skyerne mod Fiendernes Leyr *****).  Men dilTe enkelte Vink 
före dog ikke ftort videre*  Det gaaer med denne Sag lige- i 
fom med faamange andre af de Gamles faakaldte Opdagelser og 
Opfindelfer, fom fiden ere paany bragte for Dagen af de 
fenere Aarhundrcdes Lærde. Det bliver ved mere eller min- 
dre rimelige Formodninger; og i den her omtalte Sag tor vi 
neppe engang for Alvor tillade os nogen Formodning.

•) Plutarchus in Numa cap. 15,
*•) t. e. Micali IL p. 197-
***) Plin. Hist. Nat. II. c. 53.
****) Ammianus Marcellinus. XXIII. 5. XXV. 2» 
*♦♦**)  Zofimus V. 41»



2.1

IV.
Ni iblandt de Guder,' bom Etrufkernc dyrkede, havde 

ifölge deres hellige Lære Manubias y d. e. den Skiæbncn be
budende Lynild*).  Den overfte iblandt dille var Tzn«**),  Ro- 
mernes Jupiter, hvilken de latinlke Nationer dyrkede under 
Navn as Pejovis; som med sme tolv Dii Consentes eller Com- 
plices***)  Hyrede Mennefkernes Anliggender, og ofte ester deres 
Raad nedfendte det himmelske Tegn. Ogfia Juno, paa etrus- 
cifk Cupra****),  Vejenternes Dronning, hvilken Camillus med 
höitidelig Bön efter etruscifk Ritus evocerede til Rom; dernæft 
Apollo, paa Etruscifk jJpulu*****),  Bacchus, Tinia******)> Mi
nerva, M enerva *******) ?* Pluto, Manto ********j eller i Ro
mernes Auguralfprog Summanus, hvem difTe tilegnede den 
natlige Lynild; ligefom de, med forbigaaende af de ovrige Guder, 

•) Plin. Hist. Nat. II. c. 52. Senecæ Qu. Nat. II. 32.
**) Lanzi II. p* 192. Dette og de folgende Navne paa etrulciike Guder, 

fom anfores af Lami, findes paa gamle graverede Pateræ. Vare 
Etrufkerne faldne paa at aftrykke difTe paa Lærred, Byffus, eller 
nogen lignende Materie , faa havde Kobbcrltikkerkunsten været 
opfunden maatkee et halvt Aartufinde för vor Tidsregning.

***) Arnobius L. III. p. 128. ed. Job. Maire.
****) Strabo V. c. 4. Tijy o C/Hg«y exeivci Kunrau xctKoZeiy,
•♦**») Lanzi II. p. 202.
***••♦) Sammelt.
*******) Sammeft. p. 203.
***••***) Servius ad Aeneid, X. 19$?. Mantum Etrusea lingua Bitem 

Patrem appellant.
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alene tillkreve Jupiter Lynilden, fom faldt om Dagen*).  Ogfaa 
Vulcanus, den i vor Indfkrift paakaldte Sethlans, maatte i et 
I^and, der faa meget S0111 Italien var udfat for den underjor
diske Ild, og i hine ældre Dage endnu leed langt mere af Vul
kanernes Udbrud, end i feuere Tider, regnes iblandt de lynende 
Guder**).  Det forekommer mig rimeligt, at man ifær har til
lagt ham de Lynftraaler som fore op af Jorden, med mindre at 
han fkulde have havt difTe tilfælles ined Pluto. De tvende övrige 
Guder, fom havde Manubias, ere mig ubekiendte. Maafkee 
findes de paa Monumenterne: thi der fees Lynilden ofte i Gu
dernes Hænder eller paa deres Spyd, eller og, som man 
iagttager paa de etruscifke Paterae, adspredte omkring Figu- 
rerne: og cle fkaarne Stene eller Palter med fulmina alata***),  
hvilke vi ogfaa finde paa Mynter, have formodentlig, ifær naar 
det er etruscilk eller romerfk Arbeide, Hensyn til diffe Begre- 
ber. Ved JagttageRen kom det nu ikke alene an paa Beskaffen
heden af Lynilden og dens Fart; men i Særdeleshed og, hvor 
den flog ned; om det var i Træer, Hufe eller i Jorden; om 

*) Plin. Hist. Nat. II. c. 52.
**) Bulenger de terrae motu et fulminibus Lib. VI. p. 24. Han citerer fol

gende Sted, S01T1 om det flod hos Cicero de Natura Deorum IL; 
men der findes det ikke: In libris Hetruscorum scriptum fuit, Ma
nubias, id est fulminum jactus tres Deos possidere, Jovem, Mi
nervam, Vulcanum. Var det maafkee den ældste Forestilling, fom 
alene lod diffe tre Guder raade for Lynilden ? Hos Varro Divinar. Lib.» 
V. er det fire Guder, som have Manubias.

***) Fulminis alæ. Silius Italicus VIII. 478.



den dræbte Mennelker, og andet mere. Alt hvad den havde 
berört, ansaaes for helligt: det hörte Guderne til, fom havde 
tilegnet fig det ved den himmelfke Ild, og torde ikke mere be- 
röres af mennelkelige Hænder, faafnart det med de forefkrevne 
Expiationer og andre Ceremonier var blevet bragt til det Sted, 
hvor det lkulde gjemmes. Foer Lynilden ind i Bygninger, faa 
kaldtes dilTe, vare de offentlige, de coelo tactæ: private hedte 
fulgurita. De fik ogfaa Navn af Bidental (fulguris templum, 
fordi to Bidentes, Faar, bleve offrede der) og intet Mennefke 
torde beröre med fin Fod det af Lynilden trufne Sted*).  Blev 
et Træ rammet, faa udgrove dertil leiede Folk, fom kaldtes 
Strufertarii'**') , det med vide Ceremonier. I Deæ Diæ hellige 
Lund maatte fratres Arvales beförge dette tillige med de fore
skrevne Piacula***).  Et af Lynilden dræbt Mennefke var et 
helligt Liig, fom ikke torde brændes, men maatte begraves 
paa Stedet****).  Men der, hvor Lynilden var faret ind i Jor

*) Festus ad h, v. Persii Sat, II, v. 27. evitandumque bidental»
**) a struibus et fertis. Festus ad h. v. og Marini Atti de’fratelli Ar

vali II. p. 403.
***) Marini fammeft. p. 667.
****) Allerede Numa fkal have givet denne Lov. Si hominem fulmi

nibus occisit» ne supra genua tollito, eller foin det heder et andet 
z Sted, ei justa nulla fieri oportet. Varro in fragmentis ap. Festum 

f. v. occisus. Artemidorus forklarer Udtrykket, at faadant Liig 
var et helligt Liig, Zepo'? vfxøo'f, faaledes: Ofåd? xepawaQetff 
ciTifié? , fåev yap <5$*. øw'? tipjnai. (OneirocriL II c. 8.) Der 
maae ikke forges over ham; fordi han nemlig, fom Capitolinus 
fger in vita M. Antonini c. 18 > quasi a Diis commodatus ad
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den, hvor ingen mcnnefkelig Fod torde gaae, maatte alt hvad 
der ansaaes for Levning af Lynilden, famles og nedgra
ves. Denne Efterretning finde vi hos Cornutus, den gamle 
Scholiafl til Persii Satyrer*),  fom figer: in usu fuit ut Augu
res vel Haruspices adducti de Jdtruria certis temporibus ful
gura transfgurata in lapides infra terram abscondebant f 
cujus impetratione oves immolabantur. Et meget mærkvær
digt Sted, fom peger tydcligen hen paa Meteorftcne og 
Gamles Forestilling om diffe, at de nemlig vare i Steen forvand- 
lede Manubiæ; fordi de fom oftefl komme ned i Skikkelfe af 
Ildmeteorer, hvilke man, fom alt er bemærket, holdt for at 
være af famme Beskaffenhed, fom Lynilden. Om en med faa- 
dan Nedgravning af deslige Stene befkiæftiget Augur taler Juve- 
venal, og kalder ham

— aliquis senior qui publica fulmina condit**).
Den famme Sag berörer ogfaa Lucanus:

— Aruns dispersi fulminis ignes
Colligit, et terræ moesto cum murmure condit, 
Datque locis numen. Sacris tum admovet aris 
Eleda cervice marem***).

Deos rediisset. Levninger af den ældlte Verdens Forestillinger! Gud 
dommen ellkede faadant Mennefke; derfor tog den ham pludfeligen 
bort.

*) Ad Sat. II. v. 27. Ed, Persii Parisiensis 1613. p. 27«
**) Satyr. VI. v. 586.
***) Pharsal. I, v. 606»
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Saadanne Steder bleve ogf&a betegnede ved Indfkrivter, 
hvoras adskillige ere komne til vor Kundlkab.

I det hertugelige Brunsvigfkc Cabinet haves f. Ex. en liden 
Marmortavle med:

FVLGVR
DIVOM.

Andre ere samlede i Gruters Thesaurus.
FVLGVR
CONDITVM
DI VOM*).

•) **) •**) Gruter I. fol. CXXXII. 8. 7. fol. XXL 4. Naar det hed- 
der Fulgur Divom, faa er det, fordi det var fulgur diurnum, alt- 
faa nedfaret om Dagen, og ifölge den Romerlke Lære nec(fendt
fra Jupiter.

Pul. Sei, hist, og philosoph. Skr, I Deel 1821.

ARA PROCVR 
F VLGETRAE **).

DEO FVLGERATORI 
ARAM

ET LOCVM HVNC 
RELIG.

EX HARVSPIC. SENT.
Q. PVBLILIVS FRONT. 

POS. ET
D. D.***).

D



Fölgelig bleve ikke blot Infcriptioner fatte, men ogfaa 
Altere reifte: og Stedet felv, hvor Lynilden var nedfalden, 
blev indlluttet med et Steengierde, som fik Navn as Puteal*}.

*) Plin. Hist. Nar. XV. c. 18. Ficus Rumina, arbor in foro ipso 
sacra, fulguribus ibi conditis. Puteal impositum loco sacro fulgu- 
ribus ibi conditis. .

*•) Ifcilge Crell var det detfamme Puteal fom vi kiend« under Navn af 
' Puteal Libonis, p. 26. 27.

Det vilde være overflødigt, her udförligen at afhandle 
den vidtløftige Materie om Puteal, fom, mörk i lig selv, er 
bleven endnu mere indviklet ved Oldgranlkernes Stridigheder 
derom. Jeg fkal derfor kun beröre det vigtigfte, og henvifer 
iövrigt til Crells fmukke Afhandling: Puteal Libonis ex anti
quitate erutum JLitebergæ 1729; af hvilken Læferen ville finde 
anvendt hvad der ifær kan tiene til vor Indskrifts Forklaring.

V.
Puteal, (af Puteus, Triffarup,*»  Tre/Wj-opioy}, var i Almin- 

deliglied Indfatningen af en Brönd. Men i religiös Bemærkelfe 
var det et med en fiirkantet eller rund Muur, Steenfætning, eller 
andet deslige omgivet Sted, ubi fulgura eller res fulgure tactæ, 
attactæ, fulguritæ, og alle Levninger af Lynilden, dispersi 
fulguris ignes, vare conditi, nedgravne. Dog kunde ogfaa 
andre hellige Ting gjeinmes paa samme Maade. Den Slibefteen 
og Ragekniv, med hvilke efter den giængfe Fabel hiin gamle 
Augur Navius havde giort lit Mirakel, bleve faaledes nedgravne 
i et Puteal**)  og fik omfider et fulmen conditum til Sellkab. 
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Puteal kaldes undertiden lapis pertusus*} , sordi det maatte 
være aabent, paa det at Guderne kunde fra Himlen fkue ned 
paa de dem helligede og kiere Sager **);  og alene i uegentlig 
Forltand kunde faadant aabent Sted faae Navn as Templum. 
eller Sacellum***}.  Men altid var det et helligt Sted omgivet 
med Pæle, bom S. Ex. lacus.Curtius i Rom, i hvilken Lynil- 
den havde flaaet ned****).

*) Crell p. 12. et 26.
**) Sext. Rufus de regionibus urbis, i Thesauro Græviano Tomo III. 

p 32. 33. Crell p. 13.
•**) Quod quum scitur, sc. ubi fulgur conditum, nefas est integi, 

semper foramine aperto coelum patet. Festus v. Scribonia.
****) Saadant Sted var, fom Pollux figer, Onomast, I. Segm. X. c. I. 

Ta xat o vagt aira xutc\og.
»****) Det findes paa Mynter af Familia Scribonia. Eckhel Doétrina 

Numor. Veterum V. p. 301.
••****) pet er befkrevet af Visconti i Mnseo Pio ■ Clementino I. Tab. 

XII. p. 21.

Da nu Puteal var saaledes beskaffent; kaa kan det ikke 
falde forunderligt, at det paa de faa Foreftillinger fom vi have 
deraf, feer ud som et Alter ★****}.  Om det har havt Laag 
eller Dækfelfleen, er uvift. Ved de sædvanlige Brönde fandtes 
Laag, og det er ikke ikke længe liden at man i Puzzuolo fandt 
et faadant Laag af Marmor med en Infcription ******). Men 
den forhen anförte Mcening, at Guderne lkulde kunne fkue 
ned paa de i et Puteal giemte hellige Sager, fynes at tale for 
at dille maatte være aabne; dog kunde de maalkee have löfe 

D 2
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/

ut Lotii ominis, fausta et fortunata sint fulmina!

Laag, for at der kunde offres paa dem ved deres Indvielfe, 
eller og ved andre fieldne Ledigheder, thi vi vide kun at der 
ellers allene bleve holdte Bonner og Supplicationer ved dem*),  
og maafkee er det med Henfyn hertil at Ovid liger :

*) Crell 1. c. p. 24» **) Fastor VI. v. 403.
***) Crell. p. 24. 25. ****} Festus v Scribonia.
*****) Det var næften ved Enden af Forum Romanum, og dets Omkreds 

blev brugt af Prætorerne til Rettergangs Sted, i fær i Pengelager. 
Det fynes, at Ovidius Remed. Amor. II v. 165. figter dertil: 

Qui Puteal, Janumque timent, celeiesque Kalendäs.
Jevnf. Adlers Befchrcibung der Stadt Rom p. 262 > og ifær Crell

p. 26. sequ.

Curtius ille lacus, siccas qui sustinet aras **).
Puteal kunde altfaa, naar det var aabent, være en Brönd; 

laae Laaget derpaa, et Alter, en ßapos fom Plutarch
figer et Steds, dog uden juft at tænke paa et Puteal. Men i 
alt Fald kunde dog inden for den hellige Kreds i Nærheden af 
Puteal, eet eller flere Altere have ftaaet, paa og ved hvilke de 
religiofe Ceremonier bleve forrettede***).

Det omtalte Puteal Scriboni anum blev opfort af en Scri
bonius Libo, uvilt til hvilken Tid. Denne Mand fik Befaling 
af Senatet, ut conquireret sacella attacta: han opförte, pro
curavit, dette Puteal, quia attactumfulgure sacellum fuit****).  
Det har ftaaet længe i Roms ottende Region. Der faae S. 
Rufus og P. Victor det i IV. Aarhundrede, og vel mueligt at 
man, ved at fortfætte Gravningerne i Forum, vil finde det*****).  
Formodentligen var det indviet til Apollo og til Guden Bonus 
Eventus. Thi paa Mynterne af Familien Scribonia ere Lyrer 
anbragte fom Ornamenter'ved famme: og een af dilTe Mynter 
har paa Averfen Boni Eventus Hoved, hvorved det Önfke fynes at 
være udtrykt;



Vi vende nu tilbage til den etruscilke Inscription, for 
hvis Skyld alt det foregaaende er blevet afhandlet. Havde Al- 
teret, paa hvis Plade den er indhugget, været huult; faa fkulde 
jeg have sormodet, at det selv havde været et lidet Puteal. 
Men dets Maffe var gantke compact; det er derfor rimeligere 
at antage, at Alteret har ftaaet inden i Omkredfen af et til 
Vulcan indviet Puteal*),  og været beflemt til Rögelfer og andet* 1 
Brug ved Supplicationer til Ildens mægtige Herfker. Thi In- 
fcriptionen er en med den hellige Formel ARSES VVRSES 
begyndende Bön til Vulcan, hvem man lillkrev den paa dette 
Sted nedfaldne Lynild. Denne Bön indeholder det Önfke, at 
Guden maatte være fine Dyrkere gunftig for de ham helligede 
blodige Offeres Skyld, og bevare dem for Lynild.

*) Rimeligviis uden for Cortona. I det ringelte var det ifölge Haruspi. 
cum Foifkrifter Skik hos Etrutkerne, at Vulcans Templer bleve op
forte uden for Stadens Mure, for at at afværge Ildsvaader, Vitruv.
I. 7. Ogfaa andre Guder, faafoin Venus, Mars og Ceres, havde 
deres Templer uden for Stæderne. Den fortie : for at alt hvad der 
kunde fritte til Vellyft blev bortfjernet; Mars, for at Borgerkrig 
blev forekommet; Ceres endelig, for at Sædernes Reenhed blev be
varet i dem.

Ikkun de fidfte Ord, fom jeg troer at maatte forftaae 
anderledes end ColLellini.

TEPHRAL APE TERMNV (eller TERMVNV) 
PISEST ESTV ville neppe kunne forklares med fuldkommen 
Sikkerhed, inden flere etrufcifke Monumenter opdages, paa 
hvilke de maafkee atter forekomme i faadan Forbindelfe, at 
deres Mening vorder klar deraf. Om PISEST ESTV er der 
ingen Tvivl. Det fkal være Virkningen af Offeret, at Vulcan 
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vil for Fremtiden afvende Ulykke, og fölgelig ikke heller 
nedfende nogen derfor advarende Lynllraale. Og hvad enten 
nu TEPHRAL er Offerdyrets Kiod eller det er Participiet, 
in cinerem redige ns, faa bliver det altid det fom var 
frcmbaaret paa Alteret. Ikkun Ordet APE giör nogen Vanfke- 
lighed: men Meningen vorder langt lettere sorftaaelig, naar 
det oversættes med post; hvortil ogfaa de af Lanzi’s Værk 
samlede Exempler (§. i) fulkommen berettige. Sikkerheden 
for onde Varflcr fkal efter min Forklaring udflrække fig post, 
retro terminum, in postica linea, hvilket Ordene 
PVSTI, POSTNA, PVSTNA paa de Eugubinfke Tavler be
tyde. Men hvilken Terminus? Paa Omkredfen af Puteals hel- 
ligede Indhegning kan her ikke tænkes, da denne var faa 
liden, Önfket altfaa af ingen Vigtighed, og man ei heller kunde 
bruge Guden Termini hos <le Gamle faa hoihcllige Navn til at 
betegne flig Ubetydelighed med. Det er da vel rimeligere, at 
Staden Cortona’s Deus Terminus forflaaes. Og naar vi nu 
læse et Sted hos Frontinus: quædam pars Thusciæ li
mitibus et nominibus ab Etruscorum Aruspicum 
doctrina et nuncup atione designatur*);  og mindes 
hint gamle Sagn, at Nymphen Bigöe har fkrevet en Bog de 
Terminis, af hvilken Numa lærte, at Jupiter var Grændfe- 
lkiællenes Belkytter og Bevarer; famt at Konflen at beltemine 
Grændser var kommen sra Etrufkerne, fom havde faaet den af 
Jupiter**):  da vil det vorde end rimeligere for os, at den 
Terminus, fom omtales i Infcriptionen, er Grændfen for Cor- 

*) De Coloniis, hos Goes Rei Agrariæ auétores et leges, pag. 117.
•*) Et gammelt Fragment af Nymphen Bigoes Bog-, i Gori’s Museum 

Etruscum Tom. II. p. 49« 50. figer; Quuin autem Jupiter terram 
Etruriæ vindicavit, constituit, jussitque metiri campos, signarique 
agros.
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tona’s gamle Gebeet, fom udentvivl var bleven indviet med 
hemmelige og höitidelige Bonner, og hvilken Vulkan nu bedes 
at likkre for Uheld, tillige med alt hvad den omgav: faa at 
naar han atter engang vilcle advare for en Ulykke, denne 
Advarfel ei maatte giælde Cortonas Indvaanere, men dem fom 
boede APE; d,7ro, POST TERMINVM, bag line a postica 
hvilken efter den etrufcifke Landmaalings Grundsætninger llrakte 
sig fra Öder til Vefter*).  Diffe vare altfaa Fremmede, og 
fölgelig efter en ældre Fortids raae Foreftillinger fom oftefl Pien- 
der. Betænke vi nu fremdeles, at Cortona ikke grændfede 
paa alle Sider til andre etrufcifke Stater med hvilke den var i 
Forbund og havde communia sacra; men at den i Sydoft 
havde nær ved fig Umbrien, hvis Indvaanere, de ældfte i Ita- 
lien**),  havde, inden Romerne bleve mægtige, fort Krige 
med Elrutkerne om Overherredømmet ***);  faa torde maalkee 
Infcriptionen nedftamme fra en Tid da begge Nationer endnu 
vare Fiender. Siden , efterac Etrulkerne havde vundet Over
magten, bleve de forligte og nöie forenede, endog ved Reli
gionens Baand, da det fees af de Eugubinlke Tavler, at Etru- 
fcitke Stammer toge Deel i Umbriske Offringer **** **••*)).

•) Paulus, Abbreviator Festi, apud Passerium in Præfatione ad Parali-
poin. Dempsteri peg. X.

Dionyf. Halic. II. c. 49. Micali I. p. 57. Niebuhr Röm. Gefchiehte 
I p. 97.

****) Strabo V. c. 10. p. 114 Tzschukke. Micali I. p. 59. 107.
**••*) Micali I. p. 60.

Coltellini hai' giort opmærkfom paa et Slags Riim i denne 
Infcripton. ARSES - VVRSES. SETHLANL - TEPHRAL. 
TERMNV - ESTV. Han bemærker tillige faadanne AlTonanzer 
og Allitterationer paa flere Steder af den förlte Eugubinlke 
Tavle. Saafom Lin. 12. 19. 27. 28. ligefom og det gamle Car- 



32

inen Saliare har dem ved enhver Linies trefolde Iglen tagel fe 
og det samme finder Sted ved magifke Lægeformeler, fom an- 
föres af Cato (de Re Rustica rap. 160) og andre gamle For- 
fattere. Grækerne havde intet af dilfc Affonanzer og Allittera- 
tioner; men vel de öfterlandfke Folk, og Nordboerne foin 
nedstammede fra difife. Ja det er jo endnu ikke fuldkommen 
afgiort af hvad Stamme Tyrrhenerne vare, og om ikke den 
Mening der udleder deres Æt fra Rhætierne, bör foretrækkes 
hiin anden, fom giÖr dem til Lydier eller Pclasger *).

*) See herom Lanzi I. p. 17. hvor i Noten de foifkiellige Meninger ere 
korteligen fremfatte. Niebuhrs römifche Gefchicbte I, p. 64. folg, 
og WXclismuths ältere Gefch. des römifchen Staats p. 81.

Hvad endelig vor Inscriptions Alder angaaer; da horer 
den, faaviclt jeg kan fkiönne, til de meget gamle. Bogftaver- 
nes Form er fielden, især d (R) ifteden for q, hvilket og paa 
tvende Steder læfes G- Bogflavet 8 (det græfke (p) er dannet 
ligefom paa de Umbrifke Monumenter, paa Frentanernes Myn- 
ter, og paa nogle ældgamle Præg, hvilke fædvanligen tilfkrives 
Pæftum, som formodentlig hedte Biftuvium, inden Grækerne 
nedfatte fig der og kaldte Staden Pofidonia. Skriften gaaer, lige—- 
som de Ölterlandfke Folks og de ældfte Grækers Skrift, fra 
Höire til Venflre. De yngre etrufcilke Infcriptioner læfe fra 
Venftre til Höire. I dc alleryngfte ere Ordene fkrevne med 
latinfke Bogftaver, og de ere forfattede i begge Sprog, det 
etrufcilke og det latinfke. Alt dette fammenlignet med vor In- 
fcription, og de Formodninger fom i VI ere yttrede om 
dens Indhold, synes at begrunde Paaftanden om dens liöie Al- 
derdom. Men vor Kundlkab om Sproget belv og om Nationens 
Monumenter, er endnu alt for meget i fin Begyndelfe, til at 
vi torde fælde nogen affigende Dom.
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