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Fig. 12. Herculaneum set fra vest med en af Vesuvs nuværende to kegler i baggrunden.

Fig. 13. Kort over Napolibugten. I oldtiden lå
Herculaneum og Pompeji lige ved Middelhavet.

Kapitel 3

Byerne ved foden af Vesuv

Fred og idyl
Efter Forbundsfællekrigen kom en periode præ-
get af romanisering og voksende velstand i byer-
ne i Campanien. I årtierne omkring Kristi fødsel
blev de befolkningsmæssige forskelle udvisket,
og det latinske sprog afløste det oskiske, som
man hidtil havde benyttet i de af Campaniens
byer, der ikke var grundlagt af grækerne.

Med kejser Augustus begyndte Pax Romana,
en næsten 200 år lang periode præget af fred og
materiel velstand i Romerriget. Campanien ople-
vede nu en velstand som aldrig tidligere, og
kystområderne ved Cumae og Baiae blev ferie-
områder for den romerske overklasse.

Pompeji og Herculaneum
Blandt de byer, der blomstrede under de nye for-
hold, var Pompeji og Herculaneum, begge belig-
gende ved foden af Vesuv. 

Herculaneum lå nærmest den store græske by 
Neapolis og er opkaldt efter den græske helt Her-
akles. Såvel beliggenhed som navn antyder, at
Herculaneum kan have haft en græsk oprindelse.
Men på Augustus' tid fremtræder byen i lighed
med de øvrige byer i Campanien som et resultat
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Fig. 15. Oldtidens Herculaneum ligger dybt un-
der det moderne Ercolano.

Fig. 14. Kort over Pompeji.

af langvarig kulturel blanding.
Pompejis oprindelse er ikke entydig græsk.

Pompeji er  opstået ved en vejforgrening, hvor
vejen fra Neapolis mod syd deltes i to. Den ene
vejgren fortsatte ud mod Surrentum, den anden
mod Lucanien, hvor folk fra Sybaris havde

grundlagt kolonien Poseidonia (opkaldt efter den
græske havgud Poseidon) omkring midten af det
7. årh. f.Kr. Ved denne forgrening opstod en
markedsplads med begyndende bydannelse, der
kunne betjene de rejsende. Dette må være sket
tidligt, formodentlig engang i begyndelsen af det
7. årh. f.Kr.

I det 6. årh. f.Kr. fik Pompeji et græsk tempel.
Ruinerne af templet er endnu synlige på Forum
Triangulare. Disse ruiner samt det nærliggende
græske teater vidner om væsentlig græsk indfly-
delse i byens tidlige periode. Omtrent samtidig
blev byen omgivet med en bymur, der blev for-
nyet sidste gang i forbindelse med Forbundsfæl-
lekrigen.

Men ellers er det oskerne, der har domineret
byen. Sproget var således oskisk, men i årtierne
omkring Kristi fødsel ændredes byens karakter
fra at være en overvejende oskisk by til at blive
en latintalende romersk provinsby. I forbindelse
med denne ændring af byens karakter blev For-
um ombygget og forsynet med et kapitolinsk tem-
pel, d.v.s. et tempel i lighed med det vigtigste
tempel i Rom, templet for Iupiter Optimus Maxi-
mus på Kapitol. Noget tilsvarende skete i mange
andre provinsbyer.

Hvor mange indbyggere havde disse to oldtids-
byer, da de var på deres højeste? Vi ved det ikke
præcist, men arkæologerne antager, at Pompeji
har haft et sted mellem 20.000 og 35.000 indbyg-
gere, Herculaneum et noget mindre antal. Hertil
kommer talrige gårde uden for selve byområder-
ne.

Jordskælvet år 62 e.Kr.
Den fredelige udvikling blev afbrudt af et vold-
somt jordskælv i 62 e.Kr., der ødelagde store
dele af Campanien. Befolkningen i de ødelagte
områder tabte dog ikke modet, men begyndte
straks på genopbygningen. Ingen anede, hvad der
skulle ske kun 17 år senere.

Katastrofen år 79 e.Kr.
Men den 24. august år 79 e.Kr. indtraf katastro-
fen. Vulkanen Vesuv, som alle anså for
skikkeligheden selv, gik i udbrud.

Ved noget af et historisk mirakel har vi en
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Fig. 16. Gipsafstøbning af to voksne og et barn,
der blev overrasket af Vesuvs udbrud den 24.
august år 79 e. Kr.

antik øjenvidneskildring af katastrofen. Den se-
nere embedsmand og forfatter Plinius den Yngre
(61-114 e.Kr.) var på besøg hos sin onkel Plinius
den Ældre under udbruddet. Onklen, der var
kommandør for en romersk flådeenhed ud for
Misenum, sejlede frygtløs over mod
katastrofeområdet for at redde nogle venner, men
han omkom under redningsaktionen. Plinius den
Yngre var blevet i Misenum. Mange år senere
skildrede han i to breve til historikeren Tacitus,
hvad han selv havde set, og hvad man havde for-
talt ham om onklens død.

Bl.a. ud fra disse breve véd vi, at der fra
vulkanens top rejste sig en mægtig sky i form af
et pinjetræ, og fra skyen dalede enorme mængder
af aske og pimpsten ned over bl.a. byerne Pom-
peji og Herculaneum. Himlen var mørk af aske,
kun flammerne fra Vesuv lyste op. Udbruddet
ledsagedes af voldsomme jordrystelser.

De fleste mennesker nåede at flygte, men alli-
gevel var der mange, som omkom, da de blev
overrasket af varmen og de giftgasser, der fulgte
med udbruddet. Samtidig begyndte det at regne
med det resultat, at aske, pimpsten og regnvand
dannede en grød, der trængte ind overalt. De føl-
gende dage størknede grøden, der havde lagt sig
i et lag på op til 8 meter over Pompeji og 25 me-
ter over Herculaneum. Laget over Pompeji inde-
holdt en del luft, medens laget over Herculaneum
dannede en mere hård masse.

Da udbruddet ophørte, vendte mange tilbage
for at redde, hvad reddes kunne. Nogle har vel
også haft et håb om at kunne begynde forfra,
men det måtte man opgive; askelaget var for højt
til, at man kunne grave husene fri.

Den store glemsel
Med tiden begyndte man at dyrke områderne
oven på de begravede byer, og hustage, akvae-
dukter og andet, der ragede op over den nye jord-
overflade, forsvandt, enten fordi de blev væltet
og pløjet ned, eller fordi materialerne blev
genanvendt i anden sammenhæng.

Langsomt gik Pompeji og Herculaneum i
glemmebogen. Man kendte ganske vist Pompeji
fra den antikke litteratur, men ingen vidste læn-
gere, hvor byen egentlig havde ligget. En med-

virkende årsag til, at Pompeji kunne forblive
glemt i mere end 1000 år, var at floden Sarno
havde dannet en sump, der i en periode gjorde
området ubeboeligt.

Udgravningerne
De første udgravninger fandt sted i begyndelsen
af det 18. årh., først i Herculaneum og derpå i
Pompeji. I 1738 begyndte man de egentlige ud-
gravninger af Herculaneum, og i 1748 af Pom-
peji. Siden er udgravningerne fortsat, og i dag
har arkæologerne udgravet mere end 3/5 af Pom-
peji, noget mindre af Herculaneum.

I den første periode søgte man især efter kun-
stværker og genstande af ædle metaller, siden har
man også indset værdien af at udgrave og bevare
mere ydmyge ting som husmure og værksteder,
der kan fortælle om daglivet i en oldtidsby.

I Pompeji er næsten organisk materiale (f.
eks. træ og skind) gået til grunde som følge af
luftens mulighed for at trænge igennem askela-
get. Derimod er mure, malerier, redskaber af me-
tal samt glas særdeles velbevaret.

Og dér, hvor der har været organisk materiale,
er der efterladt et tomrum. Når dette tomrum ud-
fyldes med gips inden selve frilægningen, får
man en ret præcis afstøbning af den ting eller det
væsen, der har været i hulrummet. Der er således
taget talrige og gribende gipsafstøbninger, der vi-
ser os mennesker i deres sidste øjeblik under
flugten.
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Medens Pompeji er fattig på bevaret organisk
materiale, er forholdene noget anderledes i Her-
culaneum. Her er der bevaret større mængder
forkullet organisk materiale. Der er således be-
varet en del vinduesrammer af træ, ja hele
træreoler i en købmandsbutik er bevaret. Meget
interessant er bevarelsen af dele af papyrusruller
af den betydningsfulde epikuræiske filosof, græ-
keren Filodem.

Ruinernes betydning
Ser vi bort fra nogle få personer som filosoffen

Filodem og forfatteren Plinius den Yngre, er det
ikke de store personligheder, der har gjort disse
to oldtidsbyer kendte. Det er heller ikke
bygninger med ekstraordinære arkitektoniske
kvaliteter, der præger Herculaneum og Pompeji.

Der er tale om et par almindelige romerske
provinsbyer. Men netop derfor er byerne interes-
sante, da de gør det muligt at danne sig et nuan-
ceret billede af de vilkår, som oldtidsmenneskene
levede under i det første århundrede efter Kristi
fødsel.

Equus novus

Antonius maritus Claudiae est. Antonius et Claudia liberos duos habent. Marcus
filius, Antonia filia est.

Hora prima Antonius Pompeios visitat, ubi equum novum denariis triginta
comparat. Hora tertia equo novo vectus ad villam venit.

5 Antonius filium et filiam advocat: “Venite et videte equum novum!” Liberi
statim veniunt. Antonius liberis equum monstrat. Equum novum liberi oculis
magnis vident et exclamant: “Equus pulcher est! Caudam longam habet! Et oculi
equi boni sunt!” 

Hilda advenit et exclamat: “Quam magnum et pulchrum equum video!” An-
10 tonius ancillam interrogat: “Nonne populus Teutonicus equos magnos habet?”

Ancilla domino respondet: “Non, domine, equi patriae meae parvi sunt.” Anto-
nius iterum interrogat: “Num populus tuus equos parvos despectat?” Ancilla
respondet: “Nullo modo! Quamquam equi nostri forma non conspicui sunt, ad
pugnam strenui sunt. Equos candidos nuntios deorum habemus. Dum hinniunt,

15 praesagiunt.”
Claudia venit et equum novum videt. Ancillas iubet: “Equus novus sudat et

aqua eget. Piscina aquam frigidam habet. Equo aquam date!”
Ancillae aquam urna hauriunt et equo novo dant.
Antonius familiam totam invitat: “Sedete hic in umbra villae!” Dum familia

20 sedet, equus novus hinnit. Marcus exclamat: “Bene hic in umbra sedemus, ubi
equum novum et videmus et audimus.”

Hilda tacita cogitat: “Num equus novus praesagit, dum hinnit? Num amicus
hodie Antonium visitat?”

Dagens grammatik:
Substantiver efter 2. deklination § 14.
Adjektiver efter 2. deklination §§ 14 & 29.
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Gloser til kapitel 3:
equus, m 2, hest

Antonius, m 2, romersk mandsnavn
maritus, m 2, ægtemand
liber -era -erum, adj, fri; *liberi, m 2 pl , børn (e-
gentlig de frie i modsætning til slaver)
duo duae duo, talord, 2; se § 55
Marcus, m 2, romersk mandsnavn
filius, m 2, søn
Antonia, f 1, romersk kvindenavn
filia, f 1, datter

primus, adj, først
Pompeii, m 2 pl, navn på en by nær vulkanen
Vesuv
ubi, interr og rel adv, hvor
denarius, m 2, en denar; en denar er en sølv-
mønt, der i værdi svarer til en beskeden dagløn
triginta, talord, 30; denariis triginta er en instru-
mental ablativ, se § 172
com-paro, 1, forbereder, skaffer mig, køber
vectus, ppP (af *veho, 3, fører), ført, ridende på
(m abl)

statim, adv, straks
monstro, 1, viser, fremviser
oculus, m 2, øje
cauda, f 1, hale

ad-venio, 4, kommer til
quam, interr adv, hvor (i udråb)
populus, m 2, folk
Teutonicus, adj, thylandsk
dominus, m 2, herre

re-spondeo, 2, svarer, giver et svar til (her m
dat)
patria, f 1, fædreland
iterum, adv, igen
tuus, poss pron, din; se §§ 44 og 29
de-specto, 1, foragter
nullus (gen: -ius, dat: -i), adj, ingen
modus, m 2, måde
quam-quam, konj, skønt
forma, f 1, skikkelse, udseende
con-spicuus, adj, iøjnefaldende, flot
pugna, f 1, kamp
strenuus, adj, energisk, rask
candidus, adj, skinnende, hvid
nuntius, m 2, sendebud
deus, m 2, gud
habeo, 2, har, anser for
hinnio, 4, vrinsker
praesagio, 4, varsler (giver varsler om fremti-
den)

sudo, 1, sveder
egeo, 2, mangler; verbet egeo forbindes med se-
parativ ablativ, se § 160

urna, f 1, krukke
haurio, 4, øser

totus, (gen: -ius, dat: -i) adj, hel
invito, 1, indbyder
hic, adv, hér
bene, adv, godt
et ... et, konj, både ... og
amicus, m 2, ven

Repetition af kapitlerne 1-3

Oversæt følgende 12 sætninger til latin ved hjælp af den dansk-latinske gloseliste bag i hæftet. Danske
ord i parentes skal ikke oversættes.

På latin er ordstillingen fri. Ordene kan derfor placeres flere steder i sætningen, men det betyder ikke,
at placeringen er tilfældig. De vigtigste ord placeres på centrale steder i sætningen. Sædvanligvis placeres
subjektet først i sætningen, verballeddet sidst. Adjektiver sættes ofte bag det substantiv, de lægger sig til,
det samme gælder ord i genitiv.
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Fig. 17. Thermopolium i Pompeji. Her blev der i oldtiden solgt (pol-) varme (thermo-)  retter. Sådanne
thermopolier svarer til vor dages grill- og pizzabarer.

1. Campanien er (et) frugtbart landskab.
2. Nuceria er beliggende i Campanien.
3. Campanien har mange og smukke gårde.
4. Hilda og Sophia er Antonius' gode og pålidelige slavinder. 
5. Hilda anser Thy (for) (sit) fædreland.
6. Claudia ser glad (den) nye og store hest.
7. Sophia kommer til bassinet og giver hesten koldt vand.
8. (Du) sidder godt under oliventræets skygge, hvor (du) både ser og

hører børnene.
9. (Vi) spørger (den) græske slavinde: "Hvor er (den) nye hest?"
10. (Hun) svarer: "(I) finder (den) smukke hest nær (det) kølige bassin."
11. (Med) stor glæde ser børnene (den) nye hest.
12. Sophia bærer (det) lille lam (på) (sin) skulder.
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