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K r o n p r i n d s e n  F r e d e r i  k

H v is  H æ dersdaad det trygge Danner fo lk s  H eld  vil 

forkynde sild ig  E fterslæ g t , helliges dette M inde om 

fe rn e  O ld tids K unst og gaadefu lde Helligdomme

a l l e r u n d e r d a n i g s t

af

F o r f a t t e r e n .





Det fo r  Aaret 1 8 0 4  a f  det Kongelige Videnskabers Selskab 

i  Kiöbenhavn udsatte' historiske Prisfpörgsmctal.

” D e  ved Gailehuus i  Jarene  1639 og 1734 opgravne Guldhorn , cre 

a f  adskillige bievn * undersög te , uden dog at være kommen til nogen vis 

Formodning, enten om Figurernes Betydning , eller hvorfra disse kost- 

bare Æder dommens Konstarbeider skulde være komne til os, ifald de ei 

her ere forarbeidede. Formedelst den Lighed , som adskillige i vore 

Tider opdagede Monumenter synes at fremvise med de her forekommende 

Forestillinger, indbydes Lærde til ved Sammenligning med saadanne, en

ten med stærkere Grunde at bestyrke Andres Forklaringer, eller paa cn 

mere sandsynlig Maade at oplyse og forklare disse vigtige, hos os fundne  

Mindesmærker





GULDHORNENES O PD AGELSE, LITTERA IRH ISTO RIE OG

SIDSTE SKIEBNE.

D e n  2ocle Juli 165g vilde Kirstine Svends D atte r, eil fattig  Ktiiple- 

pige fra Ö sterbye, en Landsbye i Pvibe-Stift, gaae en halv Miil 

derfra til Kirken i M ögeltönder, en större Flekke. Som hun gaaer 

barbenet paa Veien ved den nærliggende Landsbye Gallehuus , fire 

Mile sydost fra Ribe og een M iil fra Vesterhavet j stodte hun  sin 

Fod stærkt mod N oget, der ragede lidt op af Veien: hun slaaer

paa tlet med sin Stav,, m en bekym rer sig ei videre derom , da hun 
anseer det for at vær te Roden af et Træe. Ottende Dagen efter gaaer 

hun samme Vei, og stöder sin Fod paa samme Sted baade til og fra 

Kirken. Nu bliver Pigen vred, og seer nöiere til, hvad det var, der 

saaledes laae i V eien j da hun bem ærker, at det ikke var noget al

m indeligt, bukker hun sig ned for at grave det op, og efter megen 

Möie opriver et H orn , fyldt med Jord og Dynd. H un raaber nu 

dem tilbage, med hvilke hun  fulgtes, at de skulde see det R are, hun 

havde fundetj m en disse, cfterat liave nöi«e beseet det, forsikre, det



var et ubrugeligt Jægerhorn, og raade hende til at kaste det bort. 

H un vilde im idlertid dog bringe det til Byen, siden dets Oprykkelse 

havde kostet hende saa m egen Umage, og taalte de Andres Spot over 

at hun  frivillig fordoblede sin Byrde, E fterat have afvasket det ved

hængende D ynd, saae hun det var M etal, og mærkede vel, at 

det ei kunde være et almindeligt Jægerhorn; m en hun viste det dog 

ei endnu til nogen i M ogeltönder, fordi hun form ente, det var af 

Messing. Troligen bar Pigen H ornet h iem , og blev udleet af sine 

Forældre og Gaardens Folk , fordi hun  saa omhyggelig vilde polere 

det. E t Par andre M ænd, som kom til, fortalte hende: det maatte 

engang have tilhört en Trom peter , og at det til saadan en M and 

igien bedst kunde sælges. Kied af sit Hittegods henslængte nu Pigen 

H ornet under en Seng, og tillod Husets og Nabolagets Drenge at lege 

nied dets löse R inge, indtil det en Dag faldt hende ind, som hun  

skulde bringe sit Arbeide til Kiobstæden, at medtage een af Ringene, 

som en Foræring til en Kiöbmands Kone. Denne mærkede V æ gten , 

viste Stykket til en G uldsm ed; og hörte til Pigens Glæde, at det 

var det fineste Guld. Nu rygtedes den fundne Skat; hele Egnen 

stimlede sammen for at beundre den. Amtmanden lod ved Galleliuus 

grave efter flere Skatte, m en fandt intet. Fierde Christian skiænkedé 

det allerede berömte H orn til sin Sön Christian den fem te, som gav 

Pigen en anselig Belönning (a).

(a) See W orm ius de cornu au reo , Begynd. E t Fragm ent i Schleswig-Holsteinischen 
Anzeigen 1761, S. 290-91. indeholder et Stykke af en udförligere B eretning om 
Hornets O pdagelse, hvilken afviger fra  W orm  i adskillige B iom stæ ndigheder, 
som m an uden Tvivl i  Förstningen rned F lid  holdt skiulte.



Endnu var Hornets Skiebne ikke afgiort; Prindscn vilde forst 

daa sin Maade have hædret det fundne Guldstykke ved at lade det 

orastöbe til en Pocal, hvis Indskrift skulde tilbagekalde Begivenheden. 

T il Lykke for Oldgrandskerne erindrede nogle af Hoffolkene, at de 

gamle Nordboer ogsaa havde drukket af Horn. M an lod derfor 

G uldhornet beholde sin Form , m en, da det var aabent i begge Ender, 

blev der i den smalleste indskruet en Guldknop med Paaskrift: C5. 

D enne Skrufve er giort af ny 1659.

Nu kom da Guldhornet til at pryde Prindsens Skienkebord, og 

blev i Hofmændenes H ænder et Middel til at vife den Tids Leve- 

m aade, og at behage P rindsen , i det de kappevis sögte at tomme d e t: 

dog kunde ikke selv de kiækkeste Drankere vise deres Kunst ved at 

udtomme denne, som de andre Pokaler, i et eneste Drag} de mæg

tede neppe, efter Professor W orms Anmærkning, i fire lange D rag 

a t tömme den halvtredie Pot Viin, hvormed H ornet var bleven fyldt (b)♦

G uldhornet bestod egentlig af tvende H orn , det ene indsluttende 

det andet. D et inderste H orn udgiorde en heel, temmelig tyk Guld

plade, uden nogen Afdeelning og glat. Det yderste H orn var sam- 

mensadt af elleve Guldplader eller brede Guldringe, hvoraf den ene 

Ved en forliöiet Kant skiltes fra den anden. De fem mindste af disse, 

mod Hornets smalleste Ende vare fastgiorte j de syv större kunde

G )  W orm s G iendrivelsc af E rnst's Fork laring  over G uldhornet. Manusk. paa det 
Kongl, Bibliothek.



dreies omkring den indre Plade. Da H ornet blev fundet, havde alle 

disse været samlede i M idten, og ligesom Pölsehorn stoppede i hver

andre, de mindre i de sæ rre j paa disse fandtes de sælsomme Billeder 

hosföiede Tegning udviser. Billederne vare forarbeidede paa en dob

belt M aade$ nogle vare indgravede ved et spids .Tern-Instrument, 

hvilke i Kobberstikket antydes ved lu tter Punkter j andre udgiorde op

hævede Figurer, der först vare bievne stöbte, og siden deels paalod

dede, deels ved Guldsöm paahæftede Pladen 5 man kunde derfor hist 

og her bemærke smaae Sprækker m ellem Pladen og den paasadte 
Figur. I den mindste Ring havde været en stor Nitnagle eller Hank, 

og i den störste Ring tvende, hvori hængte löse Ringe endnu da 

H ornet fandtes. Pigen selv tilstod, at hun havde afbrudt nogle af 

disse, for at lade Guldsmeden prove Metallet. Guldet var saare finit, 

dog i det indre H orn noget mere b landet, end i de ydre Ringej 

disses Finhed skal have været saa stor, at Guldsmeden, der paasatte 

Skruen, forgieves giorde sig Umage for at faae Guld af samme Be

skaffenhed. D et veiede 205 Lod eller 6 Pund og 15 Lod. Dets 

Længde var 2 Fod og 9 Tom m er. Den store Aabning havde i Om

kreds 1 Fod, i G iennemsnit 4 Tom m erj den lille Aabning ved Skruen 

havde i Omkreds 4 T om m er, og i Giennem snit halvanden. H ornet 

kunde holde lialvtredie Pot dansk Maal (c).

Det var naturligt, at en saa mærkelig Oldsag m aatte, især i vore 

paa gamle Mindesmærker ikke rige E gne, fortrinligen vække de Lær--

(c) Vormius de aureo cornu p. 5 -6 . Sorterups A nm æ rkninger 0111 G uldhornet Cap.
5. §. 4. A rnkiel G ulden H orn S. 5. Lorentsen Museum regi um p art. 2. sect. 3.



des Opmærksomhed , og at disse efter gammel Sædvane vilde være 

des vidtløftigere i at fortælle Gisninger og udkram m e Lærdom , j© 

m indre de vidste af det, som egentlig hörte til Sagem

Den forste, der skrev om denne Gienstand, var den lærde, i 

Nordens Oldsager saa bevandrede, Ole W orm , som udgav 164.1 en 

latinsk Afhandling om G uldhornet, hvilken siden er bleven indrykket 

i hans berömte Værk: M onum enta danica. M an var endnu ikke den 

T id  vandt til at betragte gamle M onumenter fra den rigtige Syns
punkt. Æ gypternes fonnentligen beundringsværdige Lærdom o. 

Hieroglyplierne , disses skiulte Symboler, opvakte Manges Grublen} 

m an saae H ieroglypher og Allegorier paa ethvert Kunstværk , der ei 

strax lod sig forklare} troede aldrig at kunne söge for m eget, for dyb 

en Betydning paa nogen gammel Steen} og man tvivlede neppe paa, 

at enhver gammel Forfatters Ord maatte kunne anvendes til at for

klare ethvert gammelt Mindesmærke.

E fter a t h a v e  fo r u d sk ik k e !  d en  F o r t æ l l i n g  o m  H o r n e ts  O p d a g e lse , 

som lier i det foregaaende er bleven meddeelt, begyndte W orm med 

vidtloftigen at berette, hvad et Ilo rn  er, og paa hvor mange Maader 

dette Udtryk bruges} undersöger, om der gives hornede M ennesker, 

hvor mange forskiellige Slags Ilo rn  der ere til i V erden, og beskriver 

et Par udgraverede H orn , som vare iblandt hans Samlinger. Forst 

derpaa kommer han til at tale om G uldhornet, og m ener det har 

været en Krigsbasune} men da andre havde yttret den M ening, at 

d,et kunde have været et Drikkehorn} tager han igien deraf Anledning



til at tale 0111 de forskiellige Slags Drikkekar, de gamle Nationer have- 

eiet. Endelig begynder lian at forklare F igurerne, som lian mener 

at indeholde hieroglyphiske Form aninger til Dyd og gode Sæder. 

Saaledes, siger lian, betegner paa Hornets forste R ing, det nögne 

Menneske med udstrakte Arme mellem 2de S langer: den menneske

lige Naturs E lendighed , der paa den ene Side plages af D ievelen, 

den gamle Siange , paa den anden af mangeliaande Fiender. D yret 

med Menneske - IIo\ ed tilkiendegiver det til Dyriskhed nedsiunkne 

M enneske5 at man skal modstaae Fristelser lærer han , der med Spy
det værger sig mod Slangen o. s. v. D et var unyttigt enten vidtløf

tigere at anföre eller at giendrive disse, mod den fierne Oldtids Tæn- 

kemaade ganske stridende, aldeles vilkaarlige Allegorier. Afhandlin

gen ender med at henfore Guldhornets Alder til Frodes den F redm - 

des Dage. I dens anden Udgave i M onum entis danicis tilfoies en 

Beskrivelse over et Par florentinske Elphenbeens Ilo rn  af nyere Ar* 

beide. W orm skrev ganske i sin Tids Smag og vandt dens Bifald (J ) ; 

for os har hans Undersøgelse kun liden Værd.

Iblandt d em , §om billigede Worms Frem gangsm aade, var især 

Forlunius Licetus, Professor i Bologna, som i sit Værk de annulis 

antiqvis Cap. 56 meddelte et vidtløftigt Udtog af W orms Skrift. 

Selv m ente han , at H ornet var forfærdiget efter Kong Frodes Befa

ling i samme Hensigt som de bekiendte Armbaand , der bleve lien-

(d) See Breve og Domme fra Fortunius L icetus, Cassiano dal Pozzo, Athanasius Kir- 
cherus, Angelico Ambrosio W in tim ig lia , Jacobus P ig h e ttu s , M. A. Severinus i 
E nden af T. E artholins Skrift de unicornu.
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lagte paa alfare Vej for at pröve den offentlige Sikkerhed; H ornet var 

derpaa bleven fo rg lem t, og Tid efter anden nedtraadt i Jorden. 

H an forsøger ogsaa paa sin Viis at allegorisere over F igurerne, der, 

efter hans Sigende, skulde afbilde en god dansk Konges vise og re t

færdige Regiering. Kongen forestilles ved M anden med de udstrakte 

Ilæ nder i den förste Rad. H an staaer mellem en Slange og en Fisk, 

thi Kongen har H erredöm m et over Landet og over Vandet. I  Fisken 

hakker en Fugl, thi Luften drager sin Næring af Vandets Dampe. 

Kongen afbildes nogen, fordi han frie for alle Lidenskaber allene be- 
skieftiger sig med Undersaatternes Vel. Lian strækker Liænderne 

m od H im len for , ligesom Salomon , at udbede sig Visdom af Gud. 

De fire , som udstrække deres Ilænder som bedende, ere Undersaat- 

te re ; den som ligger paa Knæ tilkiendegiver Præstestanden; D yr- 

m ennesket Forbrydernes Klasse j paa höire Side sidder den Vindski- 

belige, paa venstre Juristen. Saaledes udtolkes alle Figurerne gien- 

nem  10 Qvartsider, D en anförte Prove har vel allerede tilfredstillet 

Læseren.

D er var dog en Professor i Lovkyndigheden og den praktiske 

Filosofi i Soröe, H endrich E rnst, som vovede at forklare Llornene paa 

en ikke allegorisk Maade. Paa det kongelige Bibliothek giemmes 

et haandskrevet Brev af ham  til Prinds Christians Kam m erjunker 

Joachim G ersdorff, hvori der yttres den i sig selv ikke urim elige 

M ening: at G uldhornet hörte til den Skat i Svantevits T em pel, som 

förste W aldem ar havde faaet til Bytte ved Arkonas Indtagelse 5 og at 

de afbildede Figurer sigtede til de grusomme Skikke, med hvilke

B



Venderne dyrkede denne Afgud , hvis Billede skal efter Saxo’s 

Vidnesbyrd have holdt et H orn i H aanden (e). Rigtig nok er denne 

M ening en lös og uanvendelig H ypothese, th i Svantevits H orn var et 

Drikkehorn og altsaa ikke som G uldhornet aabent i begge E n d e r , 

det var desuden forfærdiget af forskiellige M etaller, og det er kun paa 

en saare tvungen M aade, at enkelte Figurer hentyde paa denne Af

gud , de fleste blive aldeles uforklarede. Men Professor Ole W orm  

lod det ikke være nok at vise denne Hypotheses Usandsynlighed, lian 

angriber den med störste Bitterhed i et meget vidtlöftigt Brev til 
Steplianius Saxo’s Udgiver. H an lader deri, som han ikke tro e r , at 

hans V en, Professor E rnst i Soröe, kunde have sammenskrevet s lig t; 

det m aatte være et ta ab e lig t, ungt M enneske , som af Had til det 

danske Folk i en Feberhede havde fa tte t disse urimelige M eninger, 

og nu  ved en andens Navn Ulde forskaffe dem Anseelse. D et var

u m u e lig t, skriver W orm , at en Frtemnned, som var bleven dansk 

Professor i Lovkyndigheden, og fik anseelig Lön for at veilede den 

danske U ngdom , og for at bidrage til Landets Æ re, kunde drive sin 

Ugudelighed og Skamloshed saa vidt > at han kunde blive ligegyldig 

ved at fradomme Danmark slige gyldne Oldsager, ja at han nægtede 

at ville anvende sin hele T id paa omhyggelig at beskrive dem. ( / )

(je) De F orfattere  han beraaber sig paa e re  : Saxo lib. 14 edit. Paris. pag. 167.
K rantzius W andaliæ  lib. 5. cap. 12. C ram erns lib. 1. chron. Pom m eran. cap. 
45. Helmoldus 1. 2 cliron. Slavon. cap , 12. Cypræus annal. Episcop. Sleswis. 

lib . 1. cap. 27.

C f )  W orm s G iendrivelse , som he lle r ik k e  er bleven try k t, findes paa det kongl. 
B ibliothek , vedhæ ftet E rnst’s Brev.



Saaledes var neppe Guldhornet kömm et for L yset, for Nationalsk- 

~hed erklærede det formasteligt, frit at undersöge dets Oprindelse. Da 

nu  Exemplét engang var givet med vilkaarligen at allegorisere orer 

de afbildede Figurer 5 var der tillige en beqvem Ledighed aaben for 

Tidens Lærde til efter Godtbefindende at vise deres Klogt. M en 

endnu mindre betydelige end Worms Forsög ere nogle andre Forfat

teres Arbeider, som vilde efter samme Fortolkningskunst finde endnu 

dybere H em m eligheder paa Guldhornets Figurer. En Pastor Egard 

til N ortorf i Holsteen (g) m eente at disse H ieroglypher endnu kunde 
forklares opbyggeligere, og saae hele Saliggiorelsens Ordenen afbildet. 

Allene paa den forste Ring stod M enneskets Fald ved den dievelske 

S lange, dets Forbedring ved Christi A and, dets Straf efter Faldet, 

og Klage over Faldet, og Omvendelse til G ud, og Fald efter Omven

delse, og Rævselse efter Fald, og Forbedring efter Revselse. Altsam

m en oplyses rigeligen med Bibelsteder 5 hvorhos Forfatteren dog tillige 

bem ærker, at Gud allene veed hvorfra og hvorledes dette H orn er 

komm en til Jylland, men en kristelig H erre maatte have ladet det 

forfærdige, siden det forestilte Kristendommens Mysterier*

Provst Randulph fandt ligeledes kristelige Form aninger i H or

nets F igurer, og m eente det kunde være forarbeidet mellem  Aar 828 

og 995 under Kristendommens forste Udbredelse i Norden. At 

dette Klenodie just var bleven fundet i Christian den 4des T ider,

G ) Theologische und scliriftmässige G edanken und Auslegung über das w underbare 
köstliche und kunstreiche gülden H orn durch  Paulum  Egardum . L üneburg 
1644,. i 4to 87 S.
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meente han var en Folge af Guds beundringsværdige Styrelse, som 

derved vilde advare Menneskene mod Tidens herskende Laster, samt 

paaminde dem om den forestaaende Straf og Midlerne til at undflye 

samme. (/z)

Biskop W instrup vil ikke engang opholde sig med at undersöge 

i hvad Hensigt et Menneske i gamle T ider kan liave forfærdiget dette 

H orn 5 m en han vil udgrandske Guddommens Plan med at lade 

denne Skat just til saadan en Tid blive aabenbaret. Hornets Figurer 
skulle da have lorudforkyndet den 1645 paafölgende svenske Krigs 

G ienvordigheder, samt M idlerne til ved rigtig Omvendelse at redde 

sig derfor. Denne M ening udfores giennem 55 Folio Sider paa maa- 

delige latinske Vers, hvilke en vis P. H. H. (Peder Hermansen) har 

oversat paa endnu siettere danske, (z)

Trogillus Arnkiel, Provst i Apenrade, der om trent 40 Aar efter 

W instrup skrev om det tönderske H orn , er den forste, som paa en 

rim elig Maade har villet forklare dette i Norden fundne Mindesmærke 

af den gamle nordiske M ythologie (k). Men efter de gamle Antiqva-

(A) T uba d a n ic a , hoc e s t : D issertatio iheologica de aureo eo rnu  in C im bria invento. 
Havniæ 1644, in  Fol. 102 pag.

( i )  C ornicen danicus sev carm en de aureo cornu 1644,. in  Fol. — Den danske H orn
b læ se r, udsat paa dansk T ungem aal af e n , som Paa H erren  Haaber. 1644. 80 
Sider i 4t0*

(A) G iilden H orn 1659 bei T ündern  gefunden aus den darum ter verborgenen Heiden- 
thum b unsrer V orfahren e rk lä rt von M. Trogillo A rnk ie l. Kiel 1685? 205 S. i 4to.
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rers Skik blandes alle Landes og Tiders Gudelære uden Skiönsomhed 

med hinanden, og Dievelens Spil angives stedse som Afguderiets Aar- 

sag. D er tales heel vidtlöftigen om Horns forskieliige Beskaffenhed 

og Brug, om naturlige og unaturlige H orn , om Overflödigheds Horn, 

om poetiske H o rn , det dievelske Böffelhorn, E nhornet o, s. v. For 

at forklare Slangebillederne i forste R ing, fortælles om mange Folk 

og Lande , hvor Slanger ere dyrkede. I Anledning af de blandede 

Dyr- og M enneske-Gestalter undersøger han om Satyrer og Centaurer 

nogensinde have levet, hvilket bekræftes5 samt hvorlunde den lede 
Satan derved forförte de gamle Nationer til Afguderie. I  den anden 

Ring finder Arnkiel en Præst med et Offerhorn, en Stiernetyder som 

Rytter og et Offerdyr, der fældes af en Bueskytte. I  den 5die Ring 

et Menneskeolfer. I  den 4de og 5te allehaande Troldoms Redskaber, 

en H exekiep, fortryllede M ennesker og Troldspeil. Herved anföres 

tillige, hvormeget Troldom  har hersket hos afgudiske Nationer, om 

M ennesker, der have troet sig at være D yr, om berømte Troldmænd 

o. s. v. Ved Billederne paa den 6te Ring læses en Deel om de 

Orakler fremsigende Menneskehoveder i den gamle Verden. Den 

syvende Ring siges at indeholde hedenske Symboler paa Menneskets 

Dødelighed.

Naar man fra dette Skrift borttager de m ange, nordiske Oldsager 

ganske uvedkommende Undersögelser , og de ikke sieldne Citationer 

af Bibelen, samt de opbyggelige Betragtninger, bliver kun lidet til

bage for at grundfæste den antagne Hypothese: at H ornet er blevet

brugt af en cimbrisk Præst til derm ed at sammenblæse Folket. Dette



$4-

lidet, som anfoi'es af de nordiske Oldsager, er desuden samlet uden 

kritisk Nöiagtiglied. Saaledes fremkom mer Olaus Magnus som Vidne 

for Slangedyrkelsen i det gamle Skandinavien (S. 92)5 at Nordboerne 

liave liavt Guddomme lig Fauner og Satyrer, bevises af at disse Ord 

forekomme hos den stedse latiniserende Saxo (S. 125-26). De For

klaringer endelig, som kunde synes a t være gyldige, f. Ex. om Præ

sten , som bærer et Offerhorn og om M enneskeofringerne, angaae 

Skikke, der vare tilfælles for mange Nationer, og derfor, i og for sig 

selv betragtede , kun bidrage lidet til at bestemme Hornets Fædre
neland.

O m trent paa samme Tid blev H ornet formedelst sin Form  en 

Gienstand for den lærde Professor og Konrektor i Odense Thom as 

Broder Bircherods Undersøgelser. Denne Mand havde nem lig beslut

te t at udarbeide en fuldstændig Keratclogie eller Kommentar om H orn 

og Hornede. Hans vidtlöftige Værk, oplyst med mange T egninger, 

Frugten af 5 Aars möisommelige A rbeide, er ikke bleven tryk t, og 

giemmes paa Universitetets Bibliothek. T il en Prove paa Værkets 

Aand maae det være nok at anföre: hvorlunde Forfatteren begynder 

med Horns Onomatologie og fortæller hvad det hedte paa hebraisk, 

chaldæisk, sam aritansk, syrisk, arabisk, æthiopisk, persisk, tyrkisk, 

arm enisk, georgisk, koptisk, ny og gammel græsk, latinsk, italiensk, 

spansk, portugisisk, vallisk, irlandsk, engelsk, angelsaxisk, tydsk, 

hollandsk, dansk, svensk, islandsk, slavisk, polsk, laplandsk, böli- 

m isk, russisk, finlandsk, ungersk, malaisk, m alabarisk, tunkinesisk, 

kinesisk, japansk, nigritisk, kongisk, mexikånsk, peruansk, brasi



liansk, virginiansk, grönlandsk. D erhos angiver lian tillige, i det 

lian efter eget Sigende bestræber sig for muligste K orthed, Ilielpe- 

midlerne til at lære de m indre bekiendte af disse Sprog, tillige de i 

dem foranstaltede Bibeloversættelser j derpaa afhandles med lige Om

stændelighed om uegentlige Horns Brug, enten som Billeder, eller 

Benævnelser paa Ting , om de egentlige Horns Brug ved Gudstiene- 

ste, i Krigen, i l lu s e t ,  paa T hinge, i offentlige A nliggender, i Medi

cinen \ om hornede Guddom m e, hornede Fabeldyr, hornede Pattedyr, 

Fugle, Fiske, Stene og Planter. I dette Plornværk findes der kun 
een Paragraf, som egentligen angaaer G uldhornet, hvori der dog ikke 

gives nogen Udtydning af F igurerne, m en ikkun formodes det har 

været en kongelig Gave til et stort Tempel.

Præsten Jörgen Sorterup, som levede i Begyndelsen af det 18de 

Aarhundrede, anvendte en stor Deel af sit Liv paa at forklare dette 

Guldhorn. E t lidet Skrift desangaaende udgav han i Trykken (ZJ; 

et m eget vidtløftigere forfattede han paa la tin , under T itel: Prodo- 

mus Calendarii Ardtoæ Gentis ethnici et antiqvissimi, hvilket af M an

gel paa Forlægger ikke kunde blive trykt. M en selv denne ikke kort

fattede Bog, der giemmes i M anuskript paa det kongelige Bibliothek, 

skulde kun være en lös Afridsning af det store Værk under T itel: 

Calendarium ardtoæ gentis antiqvissimum , hvor det gyldne H orn 

skulde med vedbörlig Omstændelighed været fortolket.

(? )  E t Udtog af dette m ed T illæ g om det nyere G u ld h o rn , sam t del olde'nborgAe, 
udkom  Kiobenhavn 1761. 47 S. i 8vo.
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Sorterup, som var en Elsker af M athem atik, og havde beskief- 

tiget sig med Kalenderregning, faldt paa de Tanker, at H ornet var, 

som en Slags hellig Kalender, hvor Billederne betegnede de Guder, 

som i enhver Maaned skulde dyrkes. Kalenderen begyndte, meente 

han , paa den storste Rings forste Rad fra Sommersolhverv, der anty

dedes ved de 2de i hinanden snoede Slanger 5 Rosernes Tal angav de 

til H öhösten beqvemme Uger. I  Juni Maaned skulde Frigga dyrkes 

med hellige Dandse for at befrie Hostfolkene fra Slangernes Bid, 

derfor saaes her en Mand med oplöftede Ilænder mellem Slanger, 
der bortvendte Hovedet 5 den anden M and mellem 2de Slanger til- 

kiendegav Freyers, Rigdoms-Gudens, Dyrkelse i Juli Maaned. De 

trende bedende F igurer udgiorde T egnet paa August Maaned , fordi 

m an i den bad N iord, Odin og Freia om at afvende ugunstigt Veir. De 

tvende bedende M ennesker mellem Slanger i den anden Rad, betydede 

Septem ber, fordi man i den bad om at faae Kornet godt ind. Den 

enhaandede M and var O ktober, fordi i den Maaned Thors eller 
Solens M agt formindskes ved Fenris Ulven o: Kulden, og altsaa just 

den enhaandede Thor skulde dyrkes. I November tilbades en vis 

Gud for Jagten; Odin dyrkedes under Slagtningen, derfor stod i den 

anden Ring en Dværg med to Spyde og en Bueskytte sigtende til en 

Hiort. I  December betegnedes Julefesten til den ridende Odins Æ re 

ved R ytteren , samt v*ed Heimdal med sit H o rn ; denne Ileirndal giör 

desuden Forfatteren til M athematikens G ud, og forklarer i Overen- 

stemmelse dermed adskillige af Eddas Fabler , f. Ex. at Heimdal 

sagdes at vogte Gudernes Broe , fordi det var M athematikens Sag at 

lade Gudsdyrkelsen skee til rette T ider. Menneskeofferet i 5die Ring
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skulde* betegne det grusomme Offer, som bragles Friggti i Januar. 

Centauren skulde an ty d e , at ogsaa Freya blev dyrket i samme 

Maaned , for at hun skulde lade Qvæget trives. De tvende Dyr

mennesker vare de Skovguder, som i Februar bleve dyrkede. I  

den 4de Ring afbildedes Tliorsdyrkelsen i M artz Maaned. Thor (Solen) 

truer med sin Kölle , og Ulven (Kulden) flyer omringet af Thors 

H unde (Solens Straaler). De 2de M ennesker, der holde Firkanten i 

femte Ring , skulde være Freier og Freia , Symboler paa Naturens 

avlende Kraft, der bleve dyrkede i April Maaned 5 Firkanten betegn 

nede en Dam  og de runde Smaaekugler Früeleeg, som i den M aaned 

saaes at svömme paa Vandet. D et blinde og hornede Hoved angav 

Friggas eller Maanens Dyrkelse i Maj M aanedj Hovedet var b lind t, 

fordi M aanen da formedelst de lyse Nætter synes at tabe sit Skin o, s. v.

D et var Sorterup ikke nok at have udfundet alt dette 5 han 

m ente tillige, at H ornet indeholdt G rundreglerne for de gamle Cim

brers Kalenderregning. Da nu denne skulde have grundet sig paa 
Ia g t ta g e ls e r  o v er  M a a n e n s  G a n g  o g  H a v e ts  Ebbe og Flod, maatte her 

söges Regler for at forene Soleaaret og M aaneaaret med h inanden , 

samt H entydninger til Havets Stigen og Falden. Derfor blive alle 

Takker og Streger hist og her paa H ornet nöiagligen eftertalte. D e 

trende trekantede Huller hos og bag ved Maj Maaneds Symbol skulde 

tilkiendegive hoie Vande i Nye- og Fuld-M aane; de andre trekantede 

H uller lavere ned , betydede lave Vande i M ellemqyartererne o. s. v.

U agtet Sorterup har anvendt megen F lid , maaskee endog paa

C
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enkelte Steder nogen Vittighed paa at udsmykke sin H ypothese, vil 

Læseren letteligen bem æ rke, at det er alt Hiernespind. Man kan 

ikke tillægge de gajnle Danske for Kristendommens Indförsel den 

Grad af Kultur, at de skulde have været sysselsatte med at udfinde 

F o rm le r, for at foreene Soleaaret og M aaneaaret med hinanden. 

D et er desuden urim eligt paa et gam m elt M onum ent at tælle alle 

Prikker og S treger, som öiensynligen ere anbragte til S irat, for deri 

at söge en hem melighedsfuld B etydning; og hvad Forklaringen af de 

maanedlige Fester an g aaer, er denne aldeles blottet for historisk 
Grund. Afbildningerne forklares ei af vitterligen fastsatte Fester, 

m en disses T idspunkt bestemmes efter Hornets formentlige Angi

velse. Jagtguden, Skovguderne og H eim dal som M athem atiker, ere 

Forfatterens egne Opdigtelser; man erfarer aldrig, hvorfor disse T egn 

just skulde have den Betydning, og adskillige af F igurerne, f. Ex* 

F irkanten, udlægges paa den m eest tvungne Maade. Forfatteren 

vildé have komm et i stor Forlegenhed, hvis det andet Horn endnu i 

hans T id  var bl even funden ; tfii der sees adskillige af de samme Fi

gurer i en heel forskiellig Orden.

Ligesom Sorterup fandt paa H ornet Reglerne for den Kalender

regning , med hvilken han  selv længe havde beskieftiget sig, saae 

Guldm ageren Dippel der klarligen Forskrifter, hvorledes man skulde 

tilberede Filosofernes Steen. N aar m an begyndte fra den nederste 

Ende og gik opad, skulde m an , efter hans Forsikring, finde den al

kymistiske Fremgangsmaade med alle Kauteler paa det nöiagtigste
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udtrykt {m) 5 Guldets Finhed robede desuden , at det m aatte være 

bleven til ved Alkymiens Ilielp. Dippel var derfor inderlig overbe

vist o m , at H ornet m aatte være forfærdiget i Æ gypten, hvor Guld- 

m ageriet efter Sigende længe skulde have blomstret. Normannernes 

Streiferier eller Korstogene kunde have bragt det til Jylland. Dippel 

agtede heel vidtlöftigen paa Latin at udvikle disse Drømmerier} lyk- 

keligviis for den, der siden skulde nodes til at giennemblade Sligt, 

blev han h indret fra at udfore sit Forsæt.

E fterat de Lærde og Halvlærde saaledes i lang Tid havde beskief- 

tiget sig med at fremföre usandsynlige M eninger om det töndersLe 

Guldhorn} blev et nyt fundet, som syntes at kunne bane Veieu til 

det forstes Forklaring. Den anden April 175 t gik en fattig Bonde 

Jercli Lassen eller Erich Lauritzsen i Landsbyen Gallehuus ud for at 

grave Leer i Nærheden af sin H y tte , om trent 25 Skridt fra det Sted, 

hvor det forste G uldhorn var bleven opdaget} han havde neppe gravet 

et Qvarteer dybt i Jorden, forend han med Spaden stödte paa noget 

G lim r e n d e ,  og fa n d t  n u  e t  IJ o r n  af d et f in e s te  G u ld  (w). Glad raabte 

Bonden: i Dag har jeg forlient Brændevin, og viste Naboerne den

fundne Skat. Godseieren Grev Schack tog derpaa H ornet, og over

gav det til siette Christian , der lod udbetale 200 Ivdlr. i Findeion.

(m ) See Anhanget ti l C hristiani D em ocriti M uhtm assungcn über H errn  Iacobs von 
M elle Beschreibung von den güldenen Bildergen , w elche au f Bornholm gefun
den worden. B ornholm  1725. 30 S. i 4to.

(n) Pauli Tegning (og Beskrivelse) a f det 1734 fundne Guldhonji S. a.

C 2
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Den fattige M and blev saa glad over sin Belönning, at han lod affatte 

en skriftlig Taksigelse til Kongen, og forespurgte sig derhos: om

m an nu m eente at Kongen var bleven re t venligen takket for sin 

milde Gave. Faa Dage derefter blev han syg og dbde (o).

D et hedte nu  i E gnen, at det havde været et gam melt Sagn, 

hvorledes m an 100 Aar, efterat det forste Guldhorn var bleven fun

det, skulde paa samme Sted opdage et nyt. Siden skulde man og 

der finde en gylden Afgudstavle, og endeligen en Stridsham m er, 
kaldet H olger danskes H am m er, hvorpaa Danmark skulde vorde det 

m eest blom strende Kongerige i hele Evropa. (p)

D et sidst fundne Guldhorn veiede 7 Pund 11 Lod, altsaa 50 

Lod m ere end det forrige, uagtet dets smallere Ende h a r , som Kob

berstikket udviser, været afbrudt, Det var forarbeidet paa samme 

M aade, som det forste (<7). D et bestod ogsaa af tvende Florn eller 

egentlig Stykker af H orn 3 th i den nederste D eel var borte. D et 

indre H orn bestod af et heelt Stykke, det ydre af 5 R inge, sorn vare 

fbiede til hinanden. Disses Guld var finere end det Inderste. Iugu- 

rerne vare deels indgravede eller rettere indslagne med Ponsen, deels 

paaloddede, efterat de forst hver for sig vare bievne stöbte. De

(o) Disse E fterre tn inger erc  tagne af collectanea om G u ld h o rn e t, sot» findes paa 
det kongel. B ibliothek b land t de thottiske M anuskr. No. 751.

00 G rauers E rk lärung  des Heiligthum s Horns. S. 20.

(ff) Paulis tilforladelige T egning af det 1734 fundne G uldhorn.
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tvende bevæbnede, h inanden lignende F igurer i den forste Ring vare 

paahæftede med Nitnagler 5 det udmærkede sig fra det forst fundne 

H orn ved en Indskrift, der saaes paa H ornets överste R and; den var 

indgravet m ed Gravstik, m en med en meget usikker Haand. Denne 

Indskrift var en nye Opgave for Old grandskerne, som de ilede med 

at löse, forend de endnu vare re t bekiendte med dens Vanskeligheder.

En unavngiven svensk Lærd var den forstef som prövede paa at læse 

og udtolke Skriften (/*). Ved at begynde m idt paa Indskriften fra 
Tegnene og giöre det fo r e g a a e n d e  0  til et blot Adskillelses-

T egn; ved ellers at samm entrække Bogstaver til eet O rd, som ved 

de fire oven over hinanden satte Prikker ere öiensynligen skildte fra 

h in an d en ; ved at sammenblande gothiske og angelsaxiske R uner; 

ved at forklare Runen der ellers betyder M , som J V ; ved at 

supplere adskillige Vokaler , og antage at det tredie og fierde Bog

stav fra Enden inaae læses dobbelt, ere folgende Ord udbragte: 

Aiv Nurga eller Norga ta thidu eller thido meden eller midin 

lim thaga stiiven eller- stivno ulti eller o lti; det udtolkes paa Svensk: 
Af Norge , den Tiden medan Limdaga stam na h ö lts ; paa L a tin : Ex 

Norvegia eo tem pore , qvando Limæ conventus tenebatur. M en lige

som den brugte Fortolkningsmaade er aldeles vilkaarlig, er ogsaa den 

udfundne M ening heel synderlig. M an kiender slet ikke i den nor

diske H istorie til limiske Rigsdage, Forfatteren beraaber sig vel paa 

noget Snoro Sturleson siger i M agnus den Godes Historie Kap. 22}

G) Ham burgisclie E erichte von gelehrten  Sachen 1754. d. lo Sept. S. 610 -613.
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m en de? anfores kun at Kongen lod stevne Folket til T lim ge i Viborg. 

Torfæus, der ligeledes anföres som Vidne , mente vel at Kong M ag

nus lob ind i Limfiorden , m en siger tillige , at det ra r  forst paa 

Viborgthing at han blev hyldet (s). D et er da ikke forunderligt, at 

denne Forfatter, der baade var svensk og anonym , som desuden ikke 

hyldede Tidens Smag ved at udkramm e uvedkommende Lærdom , 

omtales med Ringeagt af dem , der efter ham  behandlede samme 

Æmne. *

Samme A ar u d g a v  K a m m erra a d  J. R» P a u li i K iö b e n h a v n  Hornets 

Afbildning tilligem ed en tydsk Beskrivelse over dets Opdagelse og 

F igurer ( i) .  Forfatteren vil in tet forklare, m en bem ærker alleneste 

at paa Hornets Indskrift findes nogle Bogstaver, som ligne R uner, og 

andre, der ere ganske forskiellige fra disse. Af M iddelalderens M un

keskrift, et M um ie-Laag og nogle andre ægyptiske M indesmærker, 

samt af en etrurisk Inskription samles nogle lignende Skrifttegn. I 

Afhandlingens danske Oversættelse (u) findes et Tillæg, der indehol

der den 27, 2 8 , 29, 53, 33, 36, 43 og 44de Fabel af Resens Edda, 

hvilke anvendes paa Hornets Figurer. Forfatteren vil kun vise Mu*

( j )  H ist. Norveg. Part. 5. lib. 4. cap. 1-5 , pag. 233.

( t )  Zuverlässiger Abris des Anno 1734 bei T under»  gefundenen güldenen Horns. 
K openh. 1734. lo  S, in  Fol.

(u)  T ilfo rladelig  Tegning paa det Anno 1734 ndi Jy lland fundne G uldhorn , paa nye 
oplagt i  det danske Sprog og fo rm eret m ed et lide t T illæ g. Kiöbenh. 1735. 
14 S. in -F ol.
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ligheden af at de tvende Bevæbnede kunde være E inherier. HiortenO *

E igth irm e, det pattende D yr H edrun, Rytteren Odins Son; det tre- 

hornede Menneske kunde betegne Asernes samlede M agt og Bueskyt* 

terne Aserne selv, der siges at have skudt godt med Buer; Centau

ren kunde sigte til Fab. 36 om Loke og Bygmesterens liest. Det 

vilde være overflödigt at giendrive disse paa blotte M ueligheder og 

én fiern Lighed byggede Form odningrr, hvilke ei ere understottede 

ved Samm enligninger med andre gamle M onum enter.

Ligeledes maae det være nok at nævne et Forsog til at læse Ind

skriften af Islænderen John Olavsen, af hvem haves i M anuskript en 

kort Giendrivelse af den svenske Forklaring, tilligem ed et Udkast til 

en n y , som grunder sig paa at Bogstaverne ikke ere R uner, m en en 

Blanding af fordærvede latinske med nogle gotkiske, og Indskriften, 

gammel Tydsk (u). H an begynder med Ordet skrevet med de tyndere 

Træk og læser: Tepixo M ualm pu echez tith  holtinueth horne o: Te-

pixo M ualmpu (en M ands Navn) eier det gyldne Horn. En Forkla

ring som h v e r k e n  er understottet med tilfredsstillende H envisning til 

lignende M onum enter eller ledsaget med nogen Udtolkning af H or
nets mange Figurer.

De nordiske Lærdes almindelige Opmærksomhed paa disse Old

sager , foranledigede ogsaa Professor A. H . Lackm ann til at udgive 

sine uforgribelige Tanker derom. I nogle faa, med mangfoldige

CO D ette M anuskrip t h a r H r. Professor Abr. K ali liavt den Godhed a t m eddele m ig'
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Noter forsynede Paragrafer meddeles antiqvariske Bemærkninger om 

Hornets Brug i forskiellige Tidsaldre , en beskrivelse over det saa- 

kaldte oldenborgske H o rn , og en kort Undersøgelse om det nordlige 

Europas ældste Skrift og Sprog. Om G uldhornet anföres kun saare 

lidet. Forfatteren omtaler nogle af sine Forgiængeres G isninger, og 

gietter selv, at Flornet maaske er bleven brugt som Am ulet, uden i 

övrigt at ville indlade sig i dets Forklaring (x).

1735 har der levet en M and, som liar änvendt saare megen Flid 
og ikke ringe Lærdom paa at forklare dette H orn , m en som er ble

ven standset m idt i sit Arbeide. Det kongelige Bibliothek giemmer 

blandt de thottiske M anuskripter en Pakke collecftanca paa tydsk om 

G u ldho rnet, som maae være skrevne i anförte Aar og at slutte af 

nogle liosföiede löse Sedler af en holsteensk Geisllig, m en hvis Navn 

ikke er at opdage. D eri findes, foruden mange Excerpter om Ru

nernes Ælde i A lm indelighed, de Danskes Soerovertoge, de gamle 

Vikinger og Ganger Rolf ; historiske Efterretninger om Guldhornets 

Opdagelse, om dem , der hidindtil havde prövet paa dets Forklaring, 

og desforuden en Deel af en reenskreven Concept til en ganske ny 

Fortolkning, der og var bestem t til Trykken. Forfatteren agtede 

heel vidtlöftigen at giennem gaae baade Indskrift og F igurer; men 

M anuskriptet ender med de form entlige Runers Udtydning. Om

(~) U nvorgrelfliche Gedanken, be i G elegenheit des Anno 1734« ohnw eit T ündern  aber
mals ausgegrabenen güldenen Horns in  einigen kurzgefasten Absätzen auch 
dazu dienlichen ausfürlichen E rlau teruugen  und Beweisthum ern auf Verlangen 
eröfnet von Adam H einrich  L ackm an P. P. H am burg 1735. S. 72 in 4to.
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Figurerne findes kun löse Bemærkninger. Uagtet ogsaa denne For

fatter uden Tvivl var paa en gal Vei, synes dog Resultatet af lians 

tnoisornmelige Forskninger saa m eget m ere at burde drages for Lyset, 

som de ere langt rim eligere og g rund igere , end alt livad der er 

bleven trykt om dette Æ mne.

Efter hans M ening raaae m an begynde at læse Indskriften fra de 

med smallere Træk tegnede Bogstaver. ^  P P I ere Pvunerne T y r  

Os (omvendt) Thuss Is. At tøj og ere Runer bevises af en Steen 
ved Leerager i Bleking, hvor disse Tegn forekomme ( / ) .  M en da 

Indskriften paa denne Steen ogsaa horer til de uforklarlige, giettes 

det forste Tegns Betydning at være M ved Sammenligning med et 

saakaldet markomanniskt Alfabeth (z) , og det sidste Tegns at være 

O eller A formedelst L ighed med et Bogstav i det ulphitanske Alfa- 

beth  («). M  skal være en samm entrukken Rune £  skal være

Fie Y , der af en kalligrafisk Grund er saaledes omdannet. f\ er 

Runen Os. { en Abreviatur for ^ , der undertiden staaer for £  , 

Reidr. M findes og i Indskriften paa et Steenkors fra Nordengeland, 

men som W orm anforér uden at forklare. Fordi dette Bogstav s\nes 

at ligne Tegnet ^ , der i en gammel Runeskrift hos Peringskiold (Jb) 

forklares ved O, tillægges det her dens Betydning. ^  er L» £  er

00  W orm ii Monum. Dan. lib. 3. pag, 215.

(z) Latius de m igrationibus gentium  lib. 9. pag, 514. W orm ii litt. Run. p. 46.

(a )  V erelii R unografia Scandica. S. 69.

(ft) A nnotat ad. vitam  T beodoric i Regis p, 530.

D



o. x kan betegne N. (c). Y  f̂ct almindelige M. H  svarer til 

S, (d). $  menes at være et sletskrevet R eidr, ligesom ^  for R .

f  skal være en sammensat Rune A eller E og K.

Af alt dette udledes nu folgende Indskrift: Tha tima j for Olfo

tlio N orthim  | Saltyrom J Sarrako eller Sarno | det er: D en Tid foer

Pvollo til N orthum berland, Irland , Afrika eller Guernsey. Olfo skal 

nem lig være det samme N avn, som Olfe, O lfur, Aulf, Aulfe., U lfe, 

I le iru lfrj H erolfr, Rollo; og betegne den bekiendte Ganger Rolf, 
der efter mange Sörövertoge tilsidst fik Normandiet som Lelin af 

den franske Konge. Northim  siges at være skrevet for N orthym br o: 

N orthum berland. Saltyrom giöres til Irland. Sarrako skulde staae 

for Sarkland, der efter Hialmars Saga skulde ligge i Afrika. Sarno 

blev Sarnia og kunde nu  hentydes paa Guernsey.

Rolf siges nogle Aar at have opholdt sig i det Slesvigske, og der 

have ladet de tvende Guldhorn forfærdige af sil paa Sarovertogene til 

hine Lande erobrede Bytte. Som Beviser for Rolfs Ophold i disse 

Egne anföres kun: at en Landsby i L ygum -Sogn i Apenrade A m t, 

som nu  kaldes H am m erslund, liar for hedt Jleiru lfslund, og at der 

findes en Steen i samme. Amt med Navnet II iru lfr , indhugget med 

Runer. Rolf skal siden være komm et i Strid m ed Gorm den Gamle,

(c) W orm ii litt. Rim. pag. 49, 58.

(rf) Som Beviis at R unen  Sun undertiden  skrives saaledes anföres: K eder de nummi's
Runicis,
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bleven overvundet af ham , og nödt til igien al söge Eventyr pa* 

Söenj men forend han med sin Flaade seilede ud fra M ögeltöuder, 

en anselig Havn i hine Dage, har han forst ladet nedgrave de tvende 

H orn , som Ofringer til Odin.

Oin end denne Forklaring ved -første Öiekasl kunde sy nes a t have 

et Slags Rimelighed , vil den dqg snart befitides a t være uden al 

Grund. Indskriftens Udtolkning har ingen Sandsynlighed. Betydnin

gen af Tegnene ß(| ^  H  v er aldeles giettet. Bogstavet M  skal 
være udtrykt med tvende fo r sk ie l lig c  R u n e r . T egnet | v |  forklares 

paa en saare tvungen Maade. Navnet Olfo kan neppe være det samme 

som H eiraulf, og de övrige Navnes Udtydning er ogsaa m is. Næv- 

nedes endog lier en Rolf, fulgte derfor slet ikke, at det just skulde 

være den berömte Ganger Rolf 5 thi mange flere have fört dette Navn. 

Tvertim od kunde snarere enhver anden Rolf Irer være m eentj thi 

G anger Rolf var ikke dansk, m en N orm and, blev ikke fordrevet af 

G orm  den Gamle , men af Harald Haarfager. Rolfs Ophold i det 

Slesvigske er en  lo s  G isning, som ei bestyrkes ved at finde, at der 

i Egnen ved Apenrade engang har levet et M enneske, som hed Hei- 

raulfr. Om Hornenes Figurer siges blot, at de skulde betegne Rolfs 

H eltebedrifter og Valhals G læder5 men denne M ening, som allerede 

det forste Öiekast synes at modsige, bliver ei \idere  udfort.

Langt mindre Lærdom end denne unævnte F o rfa tte r , m en 

m eget mere Selvtillid besad G rauer, en Advokat i T öndern , som be-

skieftigede sig i nogen Tid med disse O ldsager, og tvivlede aldeles

D 2
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ikke paa, at han jo havde fundet baade Skrifttegnenes og Figurernes 

visse Udtydning (e). H ornets Indskrift læser han saaledes: Mylilm- 

thonörtim  H öltigdöm  Hornö a to piwo o: M ögeltönders Helligdoms

H orn at blæse udi. I det forste Udkast til denne Fortolkning, der blev 

sendt til Grams Erklæ ring, læstes de sidste Ord: to Rivoe o: i R ibe, 

hvilket Forfatteren siden maaskee paa Grund af Grams Indvendinger 

forandrede. Ilan  veed at begge G uldhornene ere bievne nedgravede 

af D ru id e r, som for de kristnede JCongers Efterstræbelser flygtede 

höiere op mod N orden, men nedgravede forst deres Skatte til bedre 
Tider. D et sidst fundne H orn , siger lian , er rimeligviis forfærdiget 

kort efter Odins Död til hans Erindring. Det andet H orn  er af en 

noget senere Æ lde, da D ruiderne havde optænkt flere Seremonier* 

I  forste Ring forestilles efter Forfatterens Forsikring, H im m elguden 

T h o r, med Hensyn deels til sit him m elske, deels til sit jordiske R e

gimente. Ligeledes Odin paa begge Maader. I den anden Ring 

Nordboernes Gud for Tapperhed, den Thor helligede Hoppe m ed et 

pattende Föl , et Sindbillede paa Dyrenes Forplantelses D rift , den 

hellige Slange med sine tvende U nger, et mystiskt Billede paa Odin, 

den trehovede Tidens Gud. I den jd ie  Ring foruden Menneskeoffe

re t,  det hellige Anker over en Slanges Svælg, et mystiskt T egn paa 

Odins Varetægt over Söen, desuden en C entaur, Gud for Qvæget. I

(«) G ründliche und ausführliche E rk lärung  derer H eidnischen und in specie R uni- 
schen G ötzenbildern , T h ieren  , F iguren und Gotho - R unisclien C haracteren  , 
w elche auf dem bei G allehuus 1734. gefundenen gülden sogenanten Heiligthum s 
odor Götzendienstes H o rn , sich reprsesentiren von G raüer Advokat zu T öndern 
i734j 96 S. i  4to,
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4,de Ring en a£ Thors spaaende D ruider tilligem ed firfoddelde Dyr 

og Fugle bestem te tü  Offringer. t  fem te Ring en spaaende Druid, 

eti Dödninge D ruid og en Offer - Druid. I Overenstemmelse herm ed 

forklares og det forst fundne G uldhorn, hvorved da anfores blandt 

skandinaviske Guddomme en Satyrus, der skulde forskaffe en lykkelig 

Ilo s t, og en Silvanus med sin Öxe, der skulde værne om Skovene.

D et er synderligt at læse den Fripostiglied, hvormed denne For

fatter har opdigtet en heel Gudelære , for at kunne anvende disse 
H iernespind til at forklare Hornets F igurer; ikke mindre forunderlig 

er hans Raskhed i at forklare Indskriften, hvilken Forklarings Urime

ligheder den lærde Gram i den Betænkning, han paa Embeds Vegne 

maatte give over den grauerske Hypothese , hvoraf der er bleven 

ham  tilsendt et U dkast, omstændeligen har oplyst. H an beviser at 

fo rk laringen  af X £ W er aldeles urig tig , af {  * aldeles g iettet;

at M ögeltönder aldrig liar hedt M uhltönder eller M uhlm dor, m en 

Megil eller M ikletönder, det store Tönder ; at Hoeltigdom aldrig 

har været enten dansk eller tydsk, og at Byen Ribe aldrig er bleven 

kaldet Rivoe m en Ripe. Gram bemærker tillige, at Grauer har hentet 

sin hele antiqvariske Kundskab fra Arnkiels foranforte Værk, og at 

han , forladt af dette, kun hielper sig frem med Gietterier. D et er 

mere Grams Hensigt at vise , hvorlidet man hidindtil var komm en 

paa den rette Vei, og hvor stor M isligheden var af den hele Under

søgelse; end selv at ville udfinde nogen Forklaring. Dog söger han 

at godtgiöre, at Hornene ikke er danskt Arbeide; at Skriften, som
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synes kam  at være yngre end H ornet ( / )  selv, heller ikke er dansk. 

H an m ener at disse H orn ikke have været benyttede til Afgudsdyr- 

kelser eller Ofringer , m en til Drikkekar hos en mægtig Fyrste. I 

Henseende til deres Alder afgiör han vel in te t, men er dog tilböieligst 

til at antage, at de ere forfærdigede i Engeland af Britter eller An- 

gelsaxer længe for de Danskes Ankomst , paa en Tid , da Kunsterne

vare i Forfald , m en dog nogle romerske Billeder f. Ex. G entaurer,
>

endnu i Minde. H an m ener, det skulde ikke m angle ham paa Grunde 

t il  at give denne M ening Sandsynlighed , h v is  han paatog sig at v il le  

udfore d en ; men d isse  G r u n d e  angiver l ia n  d o g  ikke. A llig e v e l er 

Grams lille Afhandling det vigtigste af a lt, hvad som hidindtil er 

•skrevet om disse Oldsager (g).

En Rektor ved Ribe Skole Janus H ansen , forsögte vel 1768 at 

udtolke Runeskriften i et Skoleprogram (h). Han ansaae de smallere 

Bogstaver for at udgiöre Indskriftens sidste Ord og læste nu : Levgild 

Jod Giestebud holde m ed dem to Horn. M en isteden for ved Sam

menligning med andre runiske M onum enter at bevise Gyldigheden 

af den giorte Forklaring, opholder Forfatteren sig. blot m ed at ety

mologisere over Navnet Levgild, og giör Form odninger om , hvo lian. 

vel kan have været. Forklaringen er da blottet for al Grund.

( / )  Alleneste paa G rund af at Bogstaverne ere indgravede , da, siger lian, de andre 
F igurer ere ophöiede ; m en h e r synes den ellers saa grundige F orfa tter at have 
glem t , at just den störste D eel af H ornets S ira ter ere indgravede.

(^) Grams u tryk te  A fhandling findes paa det kongelige B ibliothek.

(./i) Det findes i M anuskrip t paa det kongelige B ibliothek.



lind nu have adskillige danske Sk viben t ere ved enkelte "Billigheder 

fremforts deres M eninger om Guldhornene. Lorerttsen beskriver i 

M useum regium  det förSt fundne Horn part. 2. sect. 3. og har tillige 

ladet det aftegne. Thestrup formoder i Danmarks og Norges Krigs

arm atur S. 8 8 - 9 5  at H ornene have været brugte til enten at sammen

blæse Folket til en hedensk Ilö itid  , eller Hofsinderne til Kongens 

Gaard. Den flensborgske Johannes M öller meddeler nogl^ litteraire 

E fterretninger om dem i Isagoge ad hist. Chersonesi Cimbr. part. 1. 

S. 28 - 30. Ogsaa Vestplialen har i-M onum enta inedita vol. 1. præf. 
S. 246 anfort og afbildet begge H ornene. Pontoppidan omtaler disse 

Oldsager i den förste Deel af danske Atlas S. 80, hvor han tillige har 

ladet dem aftegne. Han siger, at han længe forgieves af Runealfa- 

beler har villet forklare det ene Horns Indskrift! I övrigt har ingen 

af disse Forfattere fremfort* nogen nye M ening i Henseende til disse 

M indesmærkers Oprindelse eller Fortolkning. At opregne andre For

fattere, som blot med nogle faa Ord have berört disse Oldsager,. vilde 

være aldeles unyttigt.

Ogsaa en tydsk Lærd C. F. Hom m elen har forsögt en Forklaring 

over Guldhornene , især det ældre. H an m ener at finde paa deri 

forste Ring af dette Eddas 29 Fabel afbildet: hvorledes Aserne bede

Fernis Ulven at lade sig binde, og Guden T yr siden fremviser sin 

A rm , hvorfra H aanden var bleven afbidt. M ånden med H ornet i 

den anden Ring siges at være H eim dal med sit Gialder-IIorn. Men- 

neskeolferet i tredie Ring Gudinden H ella, der plager de Fordomte
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(Edda myüiol. 49.) I den siette Ring finder han den dræbte Mimers 

Hoved, hvilket Odin raadspurgte (Edda mythol. 48.) o. s. v. (i)

Uagtet denne Forklaring er skreven med mere Smag og Skiön- 

som hed, end de ældre lignende Forsög, er den dog aldeles ugyldig. 

D er er kun en saare fiern  Lighed mellem nogle Fabler i Edda og 

nogle Afbildninger paa Hornet. At den knælende Figur i den forste 

R ing har m istet sin ene Haand, betyder vel ikke andet, end at den 

er bleven beskadiget ved Paalodningen; den synes ellers at være stöbt 
i samme F orm , som den knælende M and i den forste Rad. Fernis 

Ulven havde in tet M enneske-Ansigt, den kan altsaa ei være her af

bildet* Ligeledes vides heller ikke at Alimer tillagdes Horn. Eddas 

latinske Oversættelse har misledet Forfatteren til at finde Centaurer 

der, hvor Originalen taler om Jotuner. At nogle af Guldhornets for- 

skiellige Figurer kunde have en fiern Lighed m ed nogle af Eddas 

mange Fabler, er intet U nder; m en paa saadan en Grund kunde 

mange gamle Basreliefer henfores til de nordiske Oldsager.

Aldeles ubrugbart er endeligen a l t ,  hvad Rektor Neuchs i G Sko

leprogram m er har sammenskrevet 0111 Guldhornenes Udtolkning. 

H an giör Cim brerne til C im m erier, lader dem boe 100 Aar i 

Asien og der dyrke Kunster og V idenskaber, især Landoeconom ien; 

nu skal en vis M o g il, en cimbrisk Y pperstepræst, og tillige stor

( O  E rk lärung  dos goldenen Horns aus der nordischen Theologie hei mussigen Stun
den entw orfen von Carl F erd inand  H om m elen.' Leipsig 1769, 54. S. i 8vo'.
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Landmand og M athem atiker, have ladet forfærdige det sidst fundne 

G uldhorn, og derpaa ladet afbilde de aarlige Festdage, Aarstiderne 

og de forskiellige A rbeider, der beroede paa disses Afvexling, for paa 

en Maade at efterligne Hesiods bekiendte Digt om de landlige Sysler. 

I Hornets forste Ring finder han tvende Böndet med Spade og Lee. 

D et tidligst opdagede H orn skal være bleven giort i Anledning af en 

Konges Kroning og brugt i en höitidelig O fring, som et Symbol paa 

at hele Jylland hyldede Kongen, Centauren skal være Chiron Achills 

L æ rer, hvilken Cim merierne havde læ rt at. kiende ved deres Ophold i  

de troianske Lande. Slangerne skulle bevise , at Spaadommen oin 

Qvindens Sæd, der sonderknuser Slangens Hoved, ikke har været 

ubekiendt for de saa kaldte Gom erier, der mentes at være C im brer

nes Stamfædre. D og, det er kun Tidsspilde at afskrive flere af disse 

U rim eligheder, eller opholde sig med at giendrive dem. (&)

Endnu i vore T ider skal een , af adskillige Skrifter i Landvæsenet, 

ikke ubekiendt M a n d , have i en Tid lang sysselsat sig med disse 

Oldsagers Forklaring. Han skal have været af den M ening, at H or

nene vare Modeller paa de gamle Danskes Kornmaal. D et er blot 

for Fuldstændigheds Skyld at denne Hypothese bliver anfdrt. Hvad 

Skin af Sandsynlighed den har faaet, kan ikke bestem m es, da dens 

Forfatter in te t desangaaende har ladet trykke.

Qk) Johannes Neuchs clavis em hlem atum  in  aureis cornuhus occurcntium . Spec. P, 
*77° * 73* F lensburg i Hafniæ , in  4*0.

E
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Guldhornene hu\ de imidlertid henlagt paa det kongelige Kunst- 

kam m er, og der blevet fremvist med alleslags Rariteter. Hvad rnau 

hver Dag kan undersöge , undlader man ofte at beskieftige sig med. 

Det syntes som de fleste danske Oldgrandskere ganske havde glemt 

disse mærkværdige Oldsager. Vor berömte Zoega nævner dem kun i 

sit store Værk om Obeliskerne S. 554 uden at indlade sig i deres U d

tolkning. T il Uheld erindredes deres Kostbarhed af et tyvagtigt 

M enneske, der vidste at forskaffe sig falske Nogler, og ved Ilielp af 

disse aabnede de mange vel tillaasede og ildfaste D örre, der ellers 
kunde betrygge for enhver Fare. D e n  4de M aj 1 8 0 2  skedte Indbrud

det, og neppe havde Tyven faaet dem i sine Hænder 5 forend disse 

M indesmærker fra den fierne Oldtid, som Aartusinde havde skaanet, 

bleve omsmeltede til Skoespænder, Guldkieder og Stierne-Pagoder. 

M en den Pengebegierlighed , som havde været Aarsag til T yveriet, 

blev og Anledning til dets Opdagelse. For at fordobble Fordelen,

bleve Pagoderne forfalskede; disses Sælger blev derfor sagsögt som 

en Bedrager, og derpaa befundet at være en Tyv. Vel skedte denne 

Opdagelse tidlig nok til at Retfærdigheden kunde faae sin Gang, 

m en for sildig for Oldgranskernes Önsker D en allerede engang be- 

naadede Forbryder blev hensat i Tugthuset paa Livstid. M en det var 

kun et Par moderne Halskieder , man fik tilbage tilligemed nogle 

Klumper Guld, som nu giemmes i det kongelige Zahlkammer.

At disse H orn bleve stiaalne bragte dem i alles Erindring. Deres 

Værd blev en Gienstand for den fine Verdens Sam taler; Almuen



nynnede Gadeviser om dem ; D igteren Ohlenslæger besang dem i on 

Ode; Videnskabernes Selskab udsalte en Præmie for disse Guldhorns 

nöiagtigere Forklaring, og nærværende Forsög blev til ifolge denne 

Opmuntring.

© Q  m i Q Q



OM D E T  LAND , HVOR GULDHORNENE RIMELIGVIS ERE 

BLEVNE FORFÆRDIGEDE.

D e  Skrihentere, soih hidtil sögte at forklare disse Oldsager, liave 

alle , naar den sværmerske Dippel og den skarpsindige Gram m idta

ges , enstem migen forudsat dem at være Nordboers Værk. Ikke 

allene kan misforstaaet Fædrelands - Kierlighed , Hang til enten at 

smigre Regenten, eller opbygge sine M edborgere, Lyst til at hylde 

Tidens Aand ved tvungne Allegorier , eller udkram m e den samlede 

Forraad af nordisk Oldkundskab, have bidraget til at stemme disse 

Mænd. Især gik de ud fra den Sætning: a t, fordi Hornene vare 

fundne i N orden, maatte de ogsaa der være forfærdigede.

Undertiden kan vel Stedet, hvor et Oldtidens Mindesmærke bliver 

opdaget, bestem me dets Betydning. Naar man fandt i Jorden et 

Steenalter af alt for stor Vægt, til at det uden megen Umage kunde 

være bleven fly tte t, og af alt for liden Kunstværd, til at denne Umage
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kunde have lönnet s ig ; kunde man antage med G ru n d , at den G ud, 

hvis Navn det bærer, engang i fordum T id , var paa dette Sted bleven 

dyrket. »-Men i samme Forhold, som enten et M onuments Omfang 

findes m indre, eller dets Kunstværd större, bliver det mere usikkert 

at slutte fra Stedet, hvor m an fandt det, til Stedet, hvor det forste 

Gang er bleven brugt. Fornemm eligen kunde Penge og Kostbarheder 

være gangne igiennem tusinde H ænder, inden de bleve nedgravede 

der, hvorfra Tilfældet efter Aarhundredes Forlob atter bragte dein 

for Lyset,

Betænker m an nu , at asiatiske Stammer i ældgamle T ider ere 

indvandrede i Skandinavien; at de store med Krig og Plyndring led

sagede Folkevandringer ogsaa i deres Folger kunde strække sig op til 

N orden; at vore Forfædre giennem  flere Aarhundrede plyndrede paa 

hele Evropas Kyster, og stundom med Ild og Sværd trængte dybt ind 

-i L andene; at ligeledes de kiekkere Nordboer giennem mange Men« 

neskealdere droge til K onstantinopel, at tiene i Keiserens G aard, for 

der at söge Ledingsfærd og samle Skatte: saa bliver der intet Land i 

den gamle Verden, fra hvilket jo Oldtidens Skandinaver kunde have 

hentet sig et herligt Klenodie. Hertil komm er endnu at slige kost

bare Stykker ikke allene ginge i Arv fra Fader til Son, men ogsaa 

ofte bortskienkedes som Agtelses - T egn baade af Kongen til hans 

M ænd, og af dem , som bandtes enten ved Giestvenskab eller Fost- 

broderlaug til hinanden. Ligesom H om er undertiden omstændelige» 

beretter et Klenodies H istorie , vide og de nordiske Sagaer stundum  

at fortælle igiennem hvor mange H ænder et kostbart Stykke har
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inaatlet vandre. Saaledes kunde ligesaavel ved Venskab, som Fjend

skab et Guldstykke gaae fra Land til Land. M an har jo fundet mon

golske Guldidoler paa B ornholm , og kufiske M ynter ved Östersöens 

Bredder? —  Den eneste Omstændighed ved disse Guldhorns Opda

gelse, der synes at kunne have nogen Indflydelse paa deres Udtolk

n ing , bliver kun den 5 a t de ere fundne i Nærheden af h inanden, at 

de altsaa synes engang at have henhört til den samme Skat. Thi 

at forskiellige M ennesker blot ved et Tilfælde skulde til forskiellige 

Tider have nedgravet tvende hverandre saa lignende Klenodier, tæt 

ved hinanden, forekomm er lidet rimeligt.

Da vi nu  desuden see, at begge I lo m  ikke allene ere af een Ma

te rie , og af lignende F ig u r, m en at de ogsaa ere forarbeidede paa 

samme M aade, udsirede i den samme Smag, at der ikke er megen 

Forskiel paa Arbeidets Kunstværd, og adskillige F igurer paa det sidst 

fundne afbrudte H orn , nem lig: M enneskeofferet, C entauren, Rytte 

re n , Bueskytten, den paa en Fisk siddende F ug l, og den med de 

tvende Spyde dandsende K riger, ogsaa findes, kun m ed en liden 

Forandring, paa det forhen fundne H orn: kunne vi antage med Sand

synlighed, at de ere begge forfærdigede, om ei paa een T id , saa dog 

hos eet Folk og have havt fælleds Skiebne.

D et er vanskeligt at begribe, hvorledes m an i det gamle Norden* 

hvor der var næsten ingen H andel, kun lidet G uld , sammenskrabet 

ved Söeröverie og alt dette forarbeidet, kunde falde paa at anvende 

saa mange Pund af dette sieldne M etal til et eneste Horn» End van



59

skeligere -bliver det at fa tte , hvorledes m an , efter engang at eie det 

ene H o rn , skulde igien have villet samm ensmelte saa mange Guld

stykker for at forskaffe sig dets Mage. M an pleier desuden at anta

ge, og det med Föie, at de Oldsager, der nu opgraves af Jorden, 

ikke have været de eneste i deres Slags, m en kun Levninger af Old

tidens Overflodighed. Hornenes M aterie synes derfor allerede at hen 

vise deres Oprindelse til et L and, der var rig t paa det ædleste M etal,

Kaste vi nu Öinene paa de anbragte F igurer, bemærke, vi strax; 

Arbeidets ringe Kunstværd. De fortegnede Menneske- og D y r-G e

stalter robe de dannende Kunsters Barndom , og de samm endyngede 

Sirater Tidens ufuldkomne Smag. Saa hem melighedsfuld og utydeli

ge adskillige af de afbildede Gienstande end synes at være, er dog 

nogles Betydning öiensynlig. De kneisende Slanger og bedende M en

nesker paa det forste H orn , den trehovede M enneskegestalt paa det 

andet, og M enneskeslagtningen paa dem begge, henvise hele Urider- 

sögelsen til flige Egne, hvor Slanger bleve tilb ed te , trehovede Guder 

dyrkede og M ennesker bragte dem til Offer. I  L andet, hvor disse 

H orn ere bievne forfærdigede, maae man desuden have kiendt Ryt- 

terie og Bueskyden, Sadler og maaskee Speile; Krigerne maae have 

brugt store Halsringe og smaae Skiolde, th i hvoifor skulde m an ellers 

have villet afbildet alt dette.

D et er natu rlig t at Oldgrandskeren samm enligner de ubekiendte 

M indesmærker med de bekiendte, for ved disse at veiledes til hines 

Udtolkning. Betragte vi nu  Billederne i denne Henseende, vil strax
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c n lirer paa begge H ornene troe at gienkiende Grækernes Centaurer. 

Vel er det* m eget m uelig t, at flere, langt fra hinanden boende Folk, 

kunne have sammensat sig slige Fabeldyr, dog har man hidindtil kun 

fundet dem paa græske og romerske M onum enter a). D et synes end

og som vilde Folkeslægters töileslöse Indbildningskraft snarere finder 

Behag i at skabe sig hornede og ötteföddede I le s teu h y re r, end slige 

D yrm ennesker, der udgiöre en passende Gienstand for den skiönne 

Kunst, Ligeledes er Billedet af Oxen m ed M enneskehovedet en Fo

restilling, der ofte forekommer paa græske M ynter, og , saa simpel 

som den e r , just synes at have været særegen for Grækerne og 

disses Kolonier, maaskee og for Phoenicerne. At Æ gypterne havde 

deres Anubis og deres Slangebilleder, er bektendt. Lignende G e

stalter fandtes vel hos flere gamle Folkeslægter, m en de her afbildede 

M ennesker med Dyrehoveder og kneisende monströse Slanger synes 

at have saa megen Lighed med ægyptiskt og phoeniciskt Arbeide, at 

m an véd at see dem , uvilkaarligen bringes, til at tænke paa disse 

Lande.

D et vilde im idlertid være aldeles grundlöst, at giöre H ornene 

enten til ægyptiskt eller græskt A rbeide; th i ,  foruden de anförte 

F ig u re r, findes saa mange andre, der hverken ere ægyptiske eller

aj D elte strider ei m od hvad E ottiger saa skarpsindigen h a r  bem æ rket (G riechische 
V asengemälde i B. 5 H. S. 96. Folg.) om denne D yrgestalts orientalske Op
rindelse. D en fabelagtige F igur paa de persepolitanske R u in e r , er en^nu. 
ingen C en tau r, den blev det fö rs t, ved a t blandes med tliessalske M ytlier, 
og anvendes med græsk Smag i' da dannende Kunster.



græske, men hentyde til e t, i Kunstens H istorie forresten ubekiendt, 

barbariskt Folk. Stilen, hvori de her afbildede Figurer ere dannede, 

er den sam m e, som findes overalt, hvor de tegnende Kunster vove 

deres tidligste Forsög. M an maae derfor ei he lle r, formedelst Lighed 

i Omrids med enkelte etruriske F igurer, troc at Hornene ere bievne 

forfærdigede i det gamle Italien. Lettest vilde man im idlertid kunne 

forklare sig denne Blanding af græske, ægyptiske og barbariske Kunst

ideer, hvis man blev beföiet til at hensætte disse Oldsagers Forfær- 

digelse i et L and, hvor et barbariskt Folk kunde være bleven bekiendt 

med enkelte af den græske og ægyptiske Kunstes Ideer.

At sligt et Land mindst m aatte süges i vort N orden, vil enhver 

letteligen indröm m e, som ei antager Hypotlieser, lig dem , a t Cim

brer skulde som Cimmerier have hærjet Asien, og Odin være den vidt- 

bereiste Ulysses. Blandt de paa Hornene afbildede Figurer findes 

desuden intet , af hvad der var eiendommelDt for den odinianske' O
Gudelære. D et er kun en saare fiern L ighed, visse af Billederne 

have med nogle af Eddas mange Fabler. Derimod ere Slangernes 

D yrkelse, Mændene med Dyrehoveder, Dyrene med M enneskeho

veder , Centaurem e aldeles fremmede for den nordiske Mythologie. 

Det sidst fundne H orn har vel en Indskrift, som ved forste Öiekast 

synes runisk ; men uagtet saa mange hundrede Runeskrifter ere 

bievne læste og forklarede, have de lærdeste Oldgranskere forgieves 

beskieftiget sig med denne. D en i de nordiske Oldsager saa vel be

vandrede Gram har bem ærket (b) at Tegnene M  M £ körte til de

( i)  I de t for anforte H aandskrift.
F
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engelske Runealfabeter, at { * $ vare ganske ubekiendl^. Hvordan 

man end forklarer denne Indskrift, er det ugiörligt af den at bevise 

Hornenes Forfærdigelse i Norden. Er Indskriften yngre end Stöb- 

n ingen, kunde jo Nordboer liave sat deres Lands Skrift paa e t frem 

med Guldstykke. E r Indskriften samtidig med Stöbningen , kunde 

denne saa m eget mindre være skeet i N orden; da m an der, paa en 

Tid Slanger maaskee kunde være bievne dyrkede, og M ennesker al- 

m indeligen ofredes , neppe liavde Kundskab om at skiære Runer. 

D er er altsaa in tet for H ornenes nordiske O prindelse, men m eget 
derimod.

Snarere kunde m an ansee Brittannien for det Land , hvor Hor

nene ere stöbte. Runer vare bekiendte der længe for de Danskes 

Ankomst. De engelske R uner have mere Lighed med Indskriften 

end de nordiske. Centaurerne og adskillige af de andre F igurer 

kunde være Levninger af romersk Kunst (c). M enneske - Offringerne 

bleve druidisk Overtroe, hvilken engang just i Brittannien havde sit 

Sæde. M an kunde fremdeles sammenligne Guldhornene med det 

Elfenbeens med Guldsirater prydede H orn , som en dansk Fyrste ved 

Navn Ulph i Knud den Stores Tid skienkede tilligemed en Deel Jord 

til Kathedralkirken i Y ork, hvor det endnu bevares. M an kunde oô
anföre det H o rn , Knud den Store gav til Familien Pusey, da han 

Jorlehnede den m ed en vigtig Eiendom. M an kunde endog forklare

(c) En C entaur forekom m er endog paa en angelsaxisk Döbefond. A rclieol. B rittan 
vol. 2. pi. 9. S. 133. L igeledes paa nogle saakaldte brittann iske M ynter. Cam 
den Br'ittania T ab. 27. P ettingal Dissert, upon the Tascia.
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Aarsagen, hvorfor disse prægtige H orn bleve stbbte, af den saavel hos 

Danske som samtidige Angelsaxer og senere N orm anner herskende 

Skik, at ledsage Afstaaelsen af Jord-Eiendomme m ed Overgivelsen af 

e t Ilorn., som et Symbol eller rettere et D ocum ent, der istedet for 

Skrift skulde godtgiöre den nye Eiers Adkomst (cl). Denne M ening 

kunde end videre bestyrkes ved den Omstændighed: at H ornet i \o rk  

h a r , ligesom G uldhornene, været aabent i begge E nder, at ogsaa 

paa dette vare Hanker anbragte, hvori det hængte i en gylden Kiede.(e) 

M en saa stor end Sandsynligheden af Hornenes brittanniske Oprin

delse kunde forekomme ved forste Ö iekast, vil den dog igien for

svinde, naar m an nöiere undersöger til hvilken Periode i den brit

tanniske H istorie deres Forarbeidelse m aatte hensættes.

For Pvomernes Ankomst til Brittannien vare Öens Indvaanere uden 

Tvivl for vilde, havde for lidet Guld og for stor Uvidenhed i kunstigt 

Arbeide, til at de enten havde villet eller kunnet forfærdiget slige

(c?) Ingulfus edit. Oxon. S. 70. C onferebantur prim o m ulta præ dia nudo verbo abs- 
qve scripto vel charta  tan tum  cuin dom ini g lad io , vel galea , vel co rnu , vel 
c ra te ra ; et p lu rim a tenem enta cum ca lca ri, cum  strig ili, cum  area et non- 
nulla cum sagittis (Forfatteren  levede i W ilhelm  Erobrerens T id). — M abillon 
de re  diplom, lib. 1. cap. 5. Danis donationem  per Scottatio ium  facere mos 
era t etiam  tem pore Innocen tii te rtii. Jevnför i Archæol. B ritta«. I D. S. 163. 
G all upon the ancien t danish Horn kep t in the  cathedral church  of York. 3 
D. S. r. Pegge of the H orn as a ch arte r S. 13. 011 the Pusey Horn S. 15. on 
the Borstall Horn.

(e) H ornet findes afb ildet i Vetusta m onum enta edid. Societas antiqvaria  , Londini, 
in  Fol. vol. I. lib, 2., og i Description of the cathedrals of C auterbury and 
York.

. F 2



Slykker. M an liar desuden slet ingen visse M indesmærker tilbage 

fra den T id , ingen gamle brittiske M ynter ( / ) ,  saare ufuldstændig 

Kundskab om Folkenes Sæder og Skikke. Man savner altsaa alle 

Midler til at bevise noget om slig en Tidsalder. Efierat Rom erne 

havde grundfæstet deres Herredomm e i Engeland, er det end mindre 

rim eligt, at H ornene der kunde være bievne stöbte. Arbeidets Stil 

or ganske forskiellig fra den, som sees paa romerske M onum enter 

saavel i det forste, som i det andet og tredie Aarhundrede. De af

bildede Gienstande ere næsten alle aldeles fremmede for romersk 

K ultur, Smag og Overtroe. D er findes endog druidiske Menneske- 

offere foreslilte, som vare forbudte af Keiserne 0£ afskyede af alle
'  Ö  sJ

Romere. M indst rim eligt er det, at Britterne i det halvandet Aar- 

liundrede, som om trent forlob fra den T id , Romerne liavde forladt 

Öen til at det saxiske Heptarkie var bleven grundet, i en Periode, 

da den offentlige Elendighed var saa stor, da Christendommen var 

bleven herskende hos dem , skulde have villet forarbeide slige kost

bare Stykker, fyldle med afgudiske Forestillinger, ln ilke de kriste

lige Britter nodvendigen m aatte ansee for at være diev elske Gestalter.

At Angelsaxerne kunne have forfærdiget disse H orn paa en Tid, 

da de ei endnu vare kristnede, er vel i og for sig selv m ueligt, m en 

heller ikke rimeligt* Ligheden med nogle gamle angelsaxiske og

( / )  D et er vist. at de gam le B ritte r havde ingen egen M yndt Cæsar de Bello gall. 
5, 5. og rim elig t a t de gamle M ynter som sees afbildede hos Camden B ritta- 
n ia  lib. 1 og 2. og P ettingal dissert, upon the Tascia e*e galliske, Ekhel doc* 
tr in a  vet* num- vol. i ., go.
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danske Horn beviser i sig selv in tet 5 tlii alle Horn maae jo i Figuren 

ligne h inanden5 og Hornenes Brug er saa naturlig , at den findes hos 

de allerfleste Folkeslag. Druidisk Overtroe var vist 110k formedelst 

Kristendom men udryddet af Brittannien længe for Angelsaxernes 

Ankomst. Neppe kan man heller antage, at D ruider skulde igien 

være komne over til Brittannien ved de ny Erobrere, da der aldeles 

ingen Spor findes til slige Druider. Den druidiske Lære kunde 

neppe bestaae ved Siden af Odins Dyrkelse. I Norden kiendte man 

in tet til den, og det er saare uvist om den nogensinde har været ud

bredt i Germanien. G rundene, der hidtil have været anforte for 

denne H ypothese, indskrænke sig til Etymologier over nogle Egnes 

og Byers Navne. Angelsaxerne siges desuden udtrykkeligen at have 

Lavt den odinianske Religion, til hvis M yther der ingen Spor findes 

paa H ornet, m en derimod Billeder, der hentyde paa en ganske for- 

skiellig Overtroe. De paa det ene H orn indgravede Skrifttegn have 

vel nogen Lighed med de angelsaxiske Runealfabeter, dog tilstaaer 

Gram selv at han ikke har kunnet finde Tegnene < ^ C blandt de 

engelske Iluner. Vi have endelig fra den angelsaxiske Periode M yn

te r , T egninger, Steenm onum enter tilbage, m en alle disse vise os et 

Folk, hvis Smug og Stil i de tegnende Kunster, hvis Vaaben og Klæ

dedragt var ganske forskiellig fra de G estalter, som bemærkes paa de 

her omtalte Oldsager.

Vilde m an tro de irske Oldgranskeres Forsikkringer om deres 

Födelands gamle H erlighed, dets Rigdom og dets Alfabeter, kunde 

man fristes til at ansee disse Kostbarheder for en Levning af det lige
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Bytte Ostmannerne havde hiemfört. D et blev le t at opdage Lighed 

m ellem  Hornets Indskrift og enkelte Bogstaver i et af de saakaldte 

Ogumalfabeter (g). M ed Vallancei betragtede m an da Irerne som en 

phoenicisk Koloni, og naar man saa efter adskillige irske Antiqvarers 

Sædvane kaldte de orientalske D ialekter til H ielp , blev det ikke van

skeligt at give Indskriften en Betydning. Kun Skade at den sundere 

K ritik vilde blotte Ogumalfabetets senere Oprindelse (ft), vise hvor 

saare lidet m an veed om Irlands gamle Sprog og Tilstand, og hvor

ledes den hele Undersögelse ikkun, vilde henfore os til et cimmerisk 

Mörke.

Ligesaalidet Lys vilde de slaviske Oldsager kunde give, hvis man 

blandt Venderne vilde söge disse Ilorn. Rigtig nok kunde denne 

Hypothese understottes med flere G runde, end de Professor Ernst 

i ovenanförte Brev har fremfat. M an kunde beraabe sig paa den af 

Professor T hunm an saa heldigen forklarede gamle preussiske Indskrift 

paa en Fane, som Korsherrerne havde erobret, hvor nogle Bogstaver 

have Lighed med Hornets ( i) . De obotritiske eller snarere rhetraiske 

Oldsager kunde sammenlignes , og af dem bevises M uligheden at 

enkelte græske og romerske Kunstideer kunde tilligemed de barbariske 

afbildes af den vendiske Kunstner. I Dyrmenneskene paa det ene

(g) Lednieli Antiquities of Irelqnd  D ublin 179c, 4. pi. R. t i l  S. 87.

(h') Lednich Kap. 4-

O  )  Thunm ans U ntersuchungen über die alte Geschichte einiger nordischen t  ölcker.
Berlin 1772 in  Rvo.
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jJo ru  kunde m an tro at gienkiende Radegasts og Podagas med Dvre- 

lioveder forsynede Billeder (£). Men alt delte vilde dog tiene til en 

saare usikker Veiledning. De fleste af den preussiske Indskrifts Bog

staver ere forskiellige fra Hornets ( i ). De fundne Oldsager ere i etl 

ganske anden Stil, og det er i sig selv lidet rim eligt, a t disse Kle

nodier forst efter Arkonas Erobring skulde være bievne nedgravede 

under en Valdemars Regiering5 og end mindre rimeligt, at Venderne 

skulde för den T id , hos et fremm et Folk, oftest deres F iender, og 

andre Guders D yrkere, liave nedgravet deres Templers Skatte.

L ighed i Skrifttegn kunde bringe os til at henfire H ornene til 

langt fiernere Egne. M idt i Siberien har man fundet Obelisker oz  

Billedstötter af Steen med udgravede Skrifttegn , hvoraf adskillige 

have samme Dannelse som H ornets (/«). Disse Stene ?re ikke reiste 

af disse Egnes nærværende Beboere. De tilhore et ældgammelt mon- 

goliskt Folk, som maae have været rigt paa Guld. I nere  end h u n 

drede Aar have disse Landes nærværende Beboere reist ud i hele Ka

ravaner for at plyndre Gravenes Rigdom, og de funlne Guldsager 

have rigeligen belønnet deres Möie (n). Alle Guldmir.erne paa den

( i )  M asch A lterthum er der O botriten  S. 58. 68.

CD  Thunm un h a r fle re  S teder i anfdrte Afhandling troet a t finde L ighed m ellem  
disse l’.ogstaver hvor der ingen var.

(m) S trahlenberg nordöstliche T heil von Europa und Asia S. 409, 4I2. T avle 5. i r .
12. M aria G uthrie  a tou r through the T aurida p. 406. Meinerü com m entatio
de antiqvis monum entis in  Siberia australi i Comment. Goetting vol. 15.

(n) S trahlenberg S. 356-59.
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Altaiske Biergstrækning befindes at liave været fordum drevne, oæ 

det af et Folk , der ikke kiendte lernets Brug (o). Disse Folkeslag 

have havt treliovede Afgudsbilleder (p). I deres Grave liar man fundet 

F igurer, der siges at ligne M inotaurus (<7), gyldne Halsringe (r ) , 

smaae s tobte Billeder af Elsdyr, R ener, H iorte, S tenbukke, vilde 

F aar, bestemte til at paaslaaes som Sirater (s). De mongolske Stam

mers Yildlied giör det troligt at de have offret M ennesker. Rytterne 

og Bueskytterne udgiorde deres Krigsmagts Styrke. Alt dette passer 

saare vel med hvad der paa Hornene findes afbildet.

At mongolske Skatte virkeligen ere komne til N orden, kunde 

bevises af de paa Bornholm fundne smaae Guldplader, udskaarne som 

Idoler, der skulde være de samme som de der opgraves i Mængde af 

de tartariske Gravsteder (/). E t gam melt Sagn, 60111 i Bosesaga (u) 

er bleven bearbe idet, lader endog tvende dierve Fostbrödre drage 

paa Eventyr til Biarmeland for der at röve et gyldent Klenodie fra 

Jomalas rige Tempel. M an kunde maaskee i en af Guldhornene troe 

at finde hiin Guldskaal, som Bose gav i M andebod, og folgeligeu i 

et af de afbildede U hyrer finde Jomalas eget Billede.

Co) Pallas Reisen 2, 509. M einers anf. Sted S. 59.

(p) S trahlenberg S. 85.

(9) S trahlenberg S. 517. 

f r )  Pallas Reisen I,  218.

G ) Pallas Reisen 2, 675.

( t)  Sammesteds.

(u) H errauds og Bose-Saga, udgivet ef Verelms 1666. Upsala.
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Alligevel er alt dette kun en lös H ypothese, hygget paa lu tter 

Gisninger. Lighed mellem enkelte Bogstaver findes næsten i alle 

gamle A lfabeter, især hvis de ere udhugne i Steen, hvor fri Træk 

ikke kunne giöres. Om disse mongolske Folkeslags G uder, Sæder og 

Skikke vides in tet. Selv af de der opgravede Oldsager er endnu kun 

lidet bekiendlgiort ( r ) , og dette lidet viser en ganske anden Klæde

drag t, en anden Smag i M etalarbeide , end hvad Hornene antyde. 

Endelig er Herrauds og Bosesaga saare utilforladelig; især er v istnok 

alt det opdigtet, som fortælles om Jomalas Tempel.

Maaskee vilde nogen, tre tte t af disse frugteslöse Forsög, erklære 

Hornenes forunderlige G estalter kun at være frem bragte efter en 

Guldsmeds Indfald, som engang, langt henne i M iddelalderen, i et 

kristen L and, kunde ved disse Slanger, U hyrer og Snirkler alleneste 

have villet hylde Tidsalderens groteske Smag, der ligesaavel i de dan

nende som talende K unster fandt meest Behag i det Eventyrlige. 

Herved blev rigtig nok hele Undersøgelsen endt, m en neppe paa

(r)  D et vigtigste maae udentvivl söges i Archæol. B rittan . voL 2. S. 222. og i M aria  
G uthrié tour trough th e  T aurida . London 1802. S. 406-415. De i sidst an- 
förte Skrift afbildede 6 qvindelige F igurer, ere vist nok lang t æ ldre end G raven 
der beskrives i den b rittiske  Archæologie, m en de ligne Hornets F igurer ei m ere, 
end alle slet udarbeidede F igu rer maae ligne hinanden. I Pallas R eiser findes 
saare lidet. Leon de W axel recueil de quelques antiqvités trouveés sur les 
bords de la  m er noire. B erlin  i 8c4 > angaaer for det meste græske og rom er
ske Indskrifter og Basreliefs. D er meddeles kun nogle faa barbariske M ynter. 
I  G öttinger Anzeigen for 1803. S. 81. loves et læ rd t Skrift fra H ofraad K öh ler, 
om nogle i Perm ien fundne O ldsager, hv ilket maaskee vil bringe m ere Lys 
den mongolske K unsthistorie.

G
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nogen tilfredsstillende Maade. Simpelheden af de ophævede Figurer 

er gandske modsat den Yppighed, der pleier at herske i en barbarisk 

Smags fantastiske Billeder. Ligheden mellem begge Hornene synes 

allerede at antyde, at de afbildede Form er vare ei ganske vilkaarlige. 

Indskriftens Beskaffenhed sætter disse Stykkers Forfærdigelse liöiere 

op i T iden og Menneskeoffringerne forbyde os at tænke paa et kri

sten Land. Den med gamle Mindesmærkers Udtolkning fortroligere 

Forsker vilde vist hellere tilstaae egen U videnhed, end indrömme det 

Betydningsløse af saadant Arbeide.

Saalænge man derfor ikke kan finde et Folk, hvis Alfabet havde 

en fuldkommen Lighed med de paa det ene H orn afbildede .Skrift

tegn ; et Folk, som boede i et L and, hvor slige gyldne Klenodier let 

kunde forfærdiges, hvor slig en Blanding af græske, ægyptiske, bar

bariske Kunstideer kunde finde Sted; hvis Sæder og Skikke, Kultur 

og Religion kunde i Folge uforkastelige Mindesmærker bevises at 

stem m e overeens m ed Hornenes forskiellige fig u re r ; saalænge vil 

m an ikkun være istand til at fremfore grundlose Gisninger om disse 

Oldsagers Oprindelse og Betydning. Ilvis derimod saadant et Folk 

kunde angives, synes M örket at maatte forsvinde, der hidtil liaver- 

h indret disse Oldsagers grundede Fortolkning. Forfatteren af nærvæ

rende Forsög troer at have fundet dette Folk. D et udgiorde en Deel 

af Spaniens gamle Beboere, de i H istorien ikke ubekiendte Ccltiberer.

D er opgraves i Spanien gamle M ynter, der liave Indskrifter ikke 

ulige vore nordiske R uner; Præget ligner i üvrigt det paa de græske
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©g romerske Slæders M ynter, og undertiden er den barbariske Ind

skrift ledsaget af en latinsk. M yntkienderne have i lang Tid været 

enige i at disse Penge vare slagne af Spaniens gamle Beboere, T u r

di Lanerne og Cellibererne , i livis Egne de fornemm eligen bleve op

gravede, og at de maalte henfores til den Periode, da enten Romerne 

endnu ikke vare bievne Spaniens H errer, eller det romerske Herre- 

dömme ei endnu havde fortrængt det gamle Sprog. M an vidste og 

at disse Folks Alfabet maatte enten nedstamme fra det gamle Joniske, 

eller det Phoeniciske, eller være en Blanding af begge. Alligevel 

kunde m an ei læse den gamle spanske Skrift, og M ynterne, hvorpaa 

den fandtes, kom til at udgiöre en egen Klasse, der udmærkedes ved 

Navnet: de ubekiendte M ynter (medullas desconocidas).

Ikke faa Myntelskere spildte T id og Möie paa disses Forklaring. 

L. J. Velasqvez troede tilsidst at have fundet Nöglen, m en hans lærde 

Skrift (x) tilfredsstillede ei. De senere spanske M yntgrandskere und

gik omhyggeligen den Klippe, hvorpaa de saae, at deres Forgængere 

havde strandet. Fndeligen lykkedes det for den lærde Sproggrand, 

sker og M yntkiender, Professor Tychsen i Rostok, ved Ilielp  af num- 

mi bilingves, og formedelst saare heldige Combinationer at opdage 

det celtiberiske Alfabet. M ed Professor Tychsens Tilladelse er hans 

Manuskript her bleven benyttet. I den hosföiede Tavle meddeles 

Resultatet af hans Undersögelser j G rundene for samme maae söges i 

Afnandlingen se lv , der alt er bleven indleveret til Videnskabernes

(x ) Ensayo sobre los Alfabetos de las letras desconocidas. M adrid 1752. i 4to.

r  r,
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Selskab i Stockholm for at vorde indrykket i dets lærde Samlinger. 

Ligheden mellem de celtiberiske Bogstaver og Hornets Skrifttegn er 

biensynlig, og paa nogle ubetydelige U ndtagelser næ r, fuldkommen.

Denne celtiberiske Indskrift giver os et fast Punkt , fra hvilket 

vi kunne gaae ud , men det er dog langt fra ikke den eneste Grund,

hvorpaa Sætningen om H ornenes celtiberiske Oprindelse kan bygges.

Ikke blot Indskrift, m en og alle andre Omstændigheder passe noie 

paa denne Deel af det gamle Spanien.

I Celtiberernes Egne m aatte der være Overflodighed paa de ædle 

Metaller. Mod den sondre Grændse fandtes de rige G uldm iner i 

Oretanien og Bastitanien (jy) j mod Norden den pyrenæiske Biergstræk- 

n ing , hvis kostelige M etaller længe havde beriget de paa Kysterne 

handlende Phoenicer (z). Strabo bem ærker udtrykkeligen, at Guld 

og Sblv fandtes over hele Spanien (ar).

Ibererne, Landets ældre Indvaanere, beskrives saa vilde, at de 

ei engang kiendte Brugen af de M etaller, hvilke deres Klipper inde

holdt i saa stor Overflodighed (b); det borgerlige Selskab var hos dem 

endnu i sin Barndom. Adskildte i mange smaae S tam m er, som be-

( j )  S trabo , 5 B. 4 Kap. S. 41g. Siebenkees Udgave.

(z) D iodor Siculus, 5 Bog 35 Kap. S. 358. Wesselings Udg.

(a) Strabo, 3 Bog 2 Kap. S. 389.

(i)  Diodor Siculus, 5 Bog. Kap. 35. S. 358-
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krigede hinanden ved bestandige R överier, vare de for svage til at 

giöre en fremmed Fiende Modstand (c). Celtiske Stam m er, som kom 

over Pyrenæ erne, kunde derfor snart baade ved Krige og ved For

bund, vinde Boliger mellem de gamle Indvaanere (c?), og ved denne 

Forening vorde Spaniens mægtigste Folk. Navnet Celliberer röber 

allerede, hvad adskillige gamle Skribentere bevidne, at det ene af 

disse Folks Sæder og Skikke, ikke ganske fortrængte det andet, m en 

at de blandedes med hinanden (e). Man er altsaa beföiet til at over

fore paa Celtibererne en Deel af hvad der fortælles om Vedtægter oa- A o  o
Forfatning i det celtiske Gallien.

Paa Spaniens sydlige og östlige Kyster havde Phoenicer og Kar- 

thagnenser ei allene giennem  Aarhundrede drevet H andel, m en og 

paa mange Steder stiftet blom strende Kolonier. D et viste sig i de 

puniske Krige, hvor megen Indflydelse Karthago havde vundet. Og- 

saa Grækerne havde længe handlet paa Spaniens Kyster, og der anlagt 

Plantestæder ( / ) .  Især havde Massilienserne bygget Emporiæ og 

flere Byer henimod Celtiberiens nordostlige Grændse (g-). Derved

(c) Strabo, 3 Bog 4 Kap. S. 423.

(d) D iodor Siculus 5 Bog. Kap. 33. S. 356. Strabo auf. S ted: Schoepflin vindicire
Celticæ §. 49.

(e) D iodor Siculus anf. St. Lucan. 4 Bog 9 -10  V. Silius italicus 3 Bog 340 V.

( / )  G ræ ske M indesm æ rker i Spanien omtales hos S trabo 3 Bog 2 Kap. S. 400. Kap.
4. S. 420.

tø ) Strabo, 3 Bog, 4 Kap. S. 428, 424.
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havde de, efter Strabos udtrykkelige Vidnesbyrd, lært Spaniens Ind- 

vaanere at dyrke Guderne paa Grækernes Viis (/*).

Det bliver nu begribeligt, at plioeniciske og græske Ideer kunne 

findes hos en ældgammel spansk Nation, og at Celtibererne virkeligen 

have lært meget af de fremmede Kolonister, derom vidner allerede 

deres Alfabet.

Dog vedligeholdt Celtibererne langt længere den gamle Tænke- 

maade end T urditanerne, og alle K y s t e r n e s  B e b o e r e .  Endog efterat 

de i mange Aar havde kriget med R om erne, var deres Kultur endnu 

saa liden, at de ikke havde ordentlige Byer, m en boede adspredte i 

större og mindre Flekker (z). Qvinderne m aatte dyrke Jorden, 

medens M ændene gik paa Streiferier (k). Om Renlighed samt Velan- 

stændighed i Adfærd havde de deres aldeles særegne Begreber. (Z). 

Deres Vildhed, Haardförhed og Sædvane ved idelige Streiferier at 

udtrække Krigen, giorde det saare vanskeligt for Romerne ganske at

(h)  S trabo, 4 Bog 1 Kap. S. 12.

CO Strabo , 3 B. 4 Kap. S. 436.

( k )  S trabo , 3 B. 4 Kap. S. 440. Justinus 44 B. 3 Kap.

(Z ) D iodorus, 5 B. 33 Kap. 357 S. — Strabo 3 B. S. 438* C atu ll. 59, v. 17-19.
. . . . .  C eltiberia in  te rra

qvod qvisqve m inxit, hoc solet sibi m ane 
D entem  atqve russam defricare gingivam.

Livius, 40 B, 47 K.
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undertvinge dem (m). I 20 Aar vedvarede den celtiberiske Krig (n) ,  

og det var kun fire tusinde Celtiberer, som i det ubefæstede Numan- 

tia vovede at trodse Rom (o).

Aarsagen til denne Forskiel m ellem  Celtibererne og Turditaniens 

sam t Bætikas ved phoenicisk K ultur dannede Beboere rnaae uden Tvivl 

söges, deels i liines större Fiernhed fra de ældste og meest blomstrende 

K olonier, deels i deres biergige og ufrugtbare Lands naturlige Be

skaffenhed, deels i de ældre Indvaaneres Blanding m ed de celtiske 

Stammer. Saaledes bliver det forklarligt, a t, hos et Folk, som længe 

havde staaet i Forbindelse med Græker og Phoenicer, de dannende 

Kunster kunde være i den B arndom , som Guldhornene robe.

Adskillige spanske Forfattere, som vilde hævde deres Fædrene

lands Rettroenhed endog i de ældste T ider, have paastaaet efter Au

g u s t in ^ ) ,  at rene religiöse Begreber, Levninger af Stamfædernes 

i r o e ,  havde været herskende i Landet, indtil Phoenicer og Græker 

indfor te deres Guder. M en at. et Folk, saa lidet dannet, ei skulde

have tilbedet Afguder, men kun en eneste G ud, vilde stride mod alt,

hvad vi vide om de religiöse M eningers Oprindelse og Frem garg. 

Augustins form ening  har om saa gamle Begivenheder kun saare liden

(m) Strabo, 4 B. 4. K. S. 56. D iodor. 5 B. 33 K. S. 356.

( « )  S t r a b o ,  3  B .  4  K .  S .  4 3 4 .

(o) Florus de bello Nuraantino.

00 Augustin de civitate D ei, 8 B. 9 Kap.
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Vægt. M an anförer vel Strabos V idnesbyrd; dog denne fortæller 

kun (<7) at Celtibererne og deres nordlige Naboer paakalde om Natten 

i Fuldm aane, uden for deres D örre , under Dandsen og Stöien, en 

vis unævnt G ud5 dette synes kun at lientyde til Druidernes Sædvaner: 

at fortie deres L æ re, og ved M aanens Skin at udöve de fleste Cere

monier. Der kan da ikke være noget, som hindrer os fra at antage: 

at de gamle Iberers Gudsdyrkelse h ar, som alle vilde Nationers, be

gyndt fra den grove Fetissisme, at de have tilbedt F loder, T ræ er, 

udm ærkede Dyr f. Ex. Slanger; og at deres Forestillinger siden ved 
frem m ede Stammers og Koloniers Ankomst ere bievne noget m ere 

dannede.

D e celtiske Stammers Indvandring maae især have liavt Indflv-O %/

delse paa Celtiberiens Religion. D et bliver höist rim eligt, at Cel- 

terne allerede dengang havde Druider. Da Galliens Sæder bleve 

Grækere og Romere bekiendte, var denne Kastes Anseelse saa stor, 

at den vist i flere Aarhundrede maae være ble ven forberedt. M en 

naar e t Folk, som har en ordnet og mægtig Præstestand, forener sig 

m ed et andet, som ingen h a r , pleier altid de Förstes religiöse Begre

ber at fortrænge de Sidstes. M an har da G rund til at vente adskil

lige druidiske Skikke i Celtiberien, og til at form ode, a t, i det de 

celtiske Præsters M agt hævdede de gamle Vedtægter, kun saadanne 

græske og phoeniciske Forestillinger tilstodes Adgang , som kunde 

beqvem t lade sig forene med den gamle Overtroe.

G) 3 B. 4 Kap. S. 438*
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D et vilde være for vidtløftigt og det egentlige Æ mne uvedkom

m ende, lier at udvikle Celternes Religion og D ruidernes Lære} de 

Nyeres Undersögelser over Religionernes Historie synes at vise: at

ogsaa Celterne have begyndt deres Dyrkelse med at tilbede i Flerig 

hver en synlig Gienstand, der vakte Frygt eller H aab, Sorg eller 

Glæde} at siden enkelte, mere udmærkede N aturting, Solen, Maanen, 

Egetræet fortrinligen bleve ærede} at man derpaa skielnede det Gud

dommelige i disse Gienstande fra Gienstandene selv, og nu tilbad 

him m elske M agter i menneskelige Skikkelser } at endeligen Tanken 

om en överste almægtig Verdens Regierer , enten ingensinde eller 

ikkun saare dunkelt og, ligesom hos H om er, forbundet med mange 

M odsigelser, har kunnet finde Sted. Saa meget bliver altid vist: at 

de troeværdigste blandt de gamle Skribentere tillægge de galliske Cel- 

te r  en eiendommelig Gudelære } at man i Frankrig og Spanien har 

ligesaavel som i Tydskland fundet Billeder og Navne paa Guddomme, 

der hverken vare romerske eller græske.

Neppe have Celternes D ruider enten indfort eller selv besiddet 

renere Religionsbegreber. De ansaaes for Gudernes Fortrolige, Sand* 

sigere , Troldmænd , Lærere for de Unge , og Dommere over de 

Gamle. De vare altsaa, ligesom mange andre Folkeslags Geistlige, 

baade Jongleurs og Præster. Kun med Piensyn paa deres uvidende 

Landsmænd kunde de ansees for Lærde, ikke paa nogen Maade lig- 

nes med Roms eller Grækenlands Filosofer. Deres Udödeligheds 

Lære bestod neppe i an d e t, end i den T roe, der var fælles for de 

fleste nordiske Nationer i Evropa, og som endnu findes hos Nordin-
II
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dianerne: at Menneskene komme ved Döden til et andet L and, livor 

de fortsætte deres sædvanlige Sysler. D ruidernes Filosofemer om 

Verdens Oprindelse og Undergang vare vel neppe stort bedre, end 

Ilesiods Kosmogonie og Eddaernes Fabler. D et bliver da saare rim e

lig t, at Celtibererne have, som de fleste andre halvvilde N ationer, 

forestillet sig Guderne under M enneskers, Dyrs og Uhyrers Skik* 

kelser.

D et er bekiendt at M enneskeofringer vare almindelige i hele

G a l l i e n , o g  u d g i o r d e  e n  v æ s e n t l i g  D e e l  a f  D r u i d e r n e s  r e l i g i ö s e

Skikke (r). Endnu under Keiserne vedvarede denne Grusomhed.
Ir

D ruiderne udstode hellere haarde Forfölgelser, end de vilde ophore 

ved M enneskers Blod at forsone Guderne. D et var natu rlig t, at cel- 

tiske Stammer medbragte denne Skik til Spanien, hvor de vilde Ibe

rers Tænkemaade neppe kunde bidrage til dens Afskaffelse. Ad

skillige af de omgrendsende Folkeslag havde den samme Skik. Lu- 

sitanerne pleiede, endog længe efterat fremmed K ultur havde forfinet 

Kystbeboernes Sæder, at ofre deres Fanger til Krigens G ud, for at 

spaae af Indvoldene og Blodet (s). Ligeledes vare disse Ofringer lier-

(r) Cicero pro Fontejo cap. lo . L ucan  lib. i. v. 444. lib. 3. v. 404. Strabo lib. 
4. cap. 4. S. 61. — Diodor lib. 5. cap. 31. S. 35 4. — Pompon. M ela, lib. 3. 
cap. 2. — P lin . bist. na t. lib . 30. cap. 4- lib- 7. cap. 2. lib. 30. cap, 1. — Sve- 
to n  in  Claudio cap. 25. Varro hos Augustin de civitate Dei lib. 17. cap. 19. — 
P lu ta rch  de superstitione mod Enden.

(0 Strabo 3 lib. 3 cap. S. 413.



59

stende hos Phoenicer (/)> Kartliaginenser («) og Massiliens gamle Be. 

boere (v) ;  just de fremmede Folkeslag, som ved deres talrige Plante-* 

stæder havde Indflydelse paa Spaniernes Sæder. I  Gades var denne 

Grusomhed bleven til en Vedtægt, som vedvarede endnu nogen Tid 

efterat Romerne vare bievne H errer (x). Da nu Strabo paastaaer (y), 

a t Celtibererne, forend de bleve undertvungne af R om erne, udgiorde 

det vildeste og umenneskeligste Folk i hele Spanien; da Diodor ( z ) 

just nævner deres Grusomhed mod Misdædere og F iender, og derved 

synes at sigte til disse Ofringer: kan man vel an tage, a t, hvad Dio

nys fra Ilalikarnas fortæller 0111 de vestlige Nationers Skikke a t ofre 

M ennesker («), ogsaa gielder om Celtibererne. Saaledes blive de paa 

H ornene afbildede Menneskeoffere et nyt Bidrag til at grundfæste den 

antagne Hypothese.

Fremdeles ere de tvende m ed Skiold og Sværd bevæbnede Personer, 

som vise sig i den forste Ring paa det sidst fundne H orn ganske i 

celtiberisk Dragt. I den ene Haand holde de smaae Skiolde, lig

(0  Euseb. præpar. Evang. 4 B. 16 cap. ed. Colon. Porphyrins d-e abstinentia 2 B.
56 K. S. 202. ed. Rhoer. Curtius 4 B. 3 Kap.

(u) Diodorus Siculus 20 B. 14 Kap. S. 415. — 65 Kap. S. 454. Justinus 17 B. 6 Kap. —
Flere  Steder hos H endreich de Carthagineusiuni republica S. 1 [50-194.

(i>) Servii N oter ti l Æ neiden, 3 B. 56 v.

G?) C icero pro Balbo cap. 19.

(7 ) Strabo 3 B. 2 Kap. mod Enden.

Cz)  Diodorus 5 B. 34 Kap. S. 357.

(c) Antiqvit. i B. 4 Kap.

H  2
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dem , der findes ved spanske Trophæer paa konsulariske M ynter (b) 

sam t paa enkelte celtiberiske , og som Strabo (c), Livius (rf), Dio- 

dor (e) tillægge de spanske Krigere. 1 den anden Ilaand  liave de vel 

ikke disse korte Sværde, hvormed de övrige Spanier udmærkede sig ( / ) ,  

m en den læ ngeic, tveæggede, galliske Kaarde (g). D et var naturligt, 

at de i m eget bibeholdt deres celliske Vedtægter. Om Halsen have 

ligesom de galliske Celter (ft) og adskillige af Billederne paa de 

celtiberiske M ynter (i) tykke Guldkieder. Paa Hovedet bære disse 

tilligem ed de fleste andre paa samme Horn afbildede M ænd, et Slaos 

runde Ilielm e uden Fierbusk ligesom Dioskurernes. Just rned dette 

Slags H ielm e findes ofte Rytterne paa celtiberiske M ynter (ft).

D en korte med et Belte samm entrukne D ragt, der bemærkes paa 

adskillige af samme H orns F igurer, passer med de paa M ynterne af

bildede Rytteres D ragt og de galliske Celters bekiendte Sagum, der

CD See 5 T avle No. 4.

CO Strabo 5 B. 4 Kap. S. 456. — 3 Kap. S. 42.

CO Livius 21 Bog 27 Kap.

(e) D iodor 5 Eog 33 Kap.

( / )  Livius 22 B. 46 Kap.

(g) M ontfaucon Ant. expl. vol. 4 part. 2 sidst pi.

(/>) D iodor 5 B. 27 Kap. S. 351. Strabo 4 B. 4 Kap. S. 60.

( 0  S^ie T avle 1 , 2 , 8-

(D  sdie Tavle 2, 3. F lere  Exem pler findes hos Florez m edalles di las colonias do 
Esparma paa M jn te rn e  a f B ilbilis vol. 1. Tab. 4> *9- Ile rd a  vol. 3 , tab. 
62, 12.
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i Folge Appians Vidnesbyrd ogsaa almindeligen brugtes af Celtibe- 

rerne (Z).

D et spanske paa 4de M ynt paa 3die Tavle afbildede Sværd ligner 

aldeles det, som M enneskeofreren paa det forst fundne Horns 3die 

R ing har i Haanden. Det krumm e Sværd, som det ene Dyrm enne- 

ske holder sammesteds , er uden Tvivl af samme Slags , som den 

celtiberiske Rytters paa M ynten 2 paa tredie Tavle. D en egentlige 

spanske Dolk findes paa sidste Horns 5te R ing og forste Horns anden 
Ring.

Alle de menneskelige F igurer forestilles uden Kionsdele, hvilket 

noppe er skeet formedelst Formstöbernes Skiödeslöshed 5 thi paa Dyr- 

figurerne findes disse omhyggeligen antydede. Snarere m aatte dette 

forklares som en eengang vedtagen Skik, hvilket Oldforskerne ogsaa 

have bem ærket ofte at iagttages ved Afbildningen af celtiske Gud

domme (m). D et er uvist, om Aarsagen til denne Skik maae söges 

i en Slags Velanstændighed , eller i Lyst til at beholde noget af 

den raaere Fortids K unstforestillinger, eller i nogen mystisk Be
tydning.

At endelig just de D yr, som af Phoenicer, Spanier, Galler bleve 

betragtede ined overtroisk Æ rbodighed , og undertiden fremstiltes

(0 De bellis Hispanicis pag. 469 edit Tollii.
(m) Caylus recueil d unticjvités vol. 5. p. 325. M artin  R eligion des Gaulois vol. 1. 

pag. 338 -3 4 1-



som disse Folks Symboler: Slangen, Fisken, D uen , Kaninen, Svinet 

og H esten her forefindes $ at desuden ikke allene M enneskeofre, 

men og de andre bekiendte Gienstande for Druidernes Overtroe* 

Slangeægget og adskillige magiske U rter her kunne gienkiendes, skal 

i det folgende vises, naar vi særskildt skulle giennemgaae ethvert af 

Hornenes Billeder.



G U L D H O R N E N E S  O P R I N D E L I G E  B E S T E M M E L S E ,  

I N D S K R I F T E N S  OG F I G U R E R N E S  F O R T O L K N I N G .

U dhulede Horn brugtes i Oldtiden paa de forskielligste M aader, baade 

paa Kamppladsen og ved Drikkebordet , baade af Jægere og af Præ

ster, ogsaa til T ro ldom , paa Tliinget og til Musik. Disse Oldsagers 

blotte Figur kan da ikke nöiagtigen veilede os til at finde deres Be

stemmelse. D et forst fundne H orn var aabent i begge E nder, og at 

det aldrig havde været lukt, sluttes med stor Sandsynlighed, da den 

smallere Ende befandtes ganske glat og ubeskadiget. Om det andet 

Ilo rn s hele f ig u r  kan ei dommes med Vished, da det ei blev fundet 

heelt. M an kan im idlertid forudsætte med Rim elighed, at det. sva

rede til det forste i Form  , eftersom det lignede det i Udsiring og 

Arbeide. H eraf fölger, at disse H orn , fordi de vare aabne, ei kunne 

have været brugte som Drikkehorn.

Deres Vægt, deres Værdie, deres mange Sirater forbyde os at 

giöre dem enten til Jægerhorn eller til almindelige Basuner, hvorved
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Folket sammenkaldtes til Kamp og til Rettergang. M ueligen kunde 

vel en pragtelskende Fyrste have brug t dem som Krigsbasuner, m en 

m an liar bem ærket, at Guldet er næst Bly det af alle M etaller, som 

mindst passer til at være Taleror. Hornenes liele Beskaffenhed, de 

paaloddede og paahæftede Sirater, de löse R inge, som udgiorde den 

yderste Beklædning, som kunde dreies rundt og letteligen skydes ind 

i hinanden, de Guldkiæder, hvori de engang havde været ophængte, 

synes at vidne: at deres Bestemmelse var ikke at blive meget brugte, 

m indst i et Feldtslags Tum m el , hvor desuden Celtiberernes Krigs

sange eller maaskee rettere deres rædsom vilde Krigsskrig (ßj m aalte 

have h indret Hornets finere Klang fra at lyde.

Overalt naar man finder et kostbart Kunststykke fra O ldtiden, 

hvis Figur og Indskrift ikke viser dets Bestemmelse, som maae være 

bleven forfærdiget hos et udannet Folk, som först efter m ange Om- 

veltninger kan være komm et til S ted e t, hvor det opdagedes 5 er der 

altid overvægtig Sandsynlighed T or, at det engang har været bestem t 

til he llig t Brug. Alle gamle Nationer pleiede at hellige deres dyre

bareste Klenodier til Gudernes T em pler, og undertiden, endog forend 

de havde vidst at forskaffe sig selv Livets Beqvem m eligheder, pönsede 

de paa at udfinde lreel kunstige Smykker for de Billeder, der vare 

G ienstande for deres Tilbedelse. Templenes Skatte pleiede bedst at 

bevares , ofte paa utilgiengelige Steder 5 og beskyttede af Tidens

(rt) D iodor. 5 B. 31. Kap. S. 357.



Övertroe kunde disse derfor lettest undgaae Tidens Odelæggelsér og 

Menneskenes Ranclyst.

Ogsaa Celtibererne yttrede paa denne Maade Æ refrygt for deres 

Guder, I det mindste fortæller Strabo og Diodor (b) om de tilgrænd- 

sende galliske C elle r: hvorledes det var forunderligt at see den Mæng-» 

de forarbeidet og uforarbeidet G uld, der laae rundt omkring i dette

Folks Tem pler, og som de, uagtet deres G ierrighed, ikke vovede

at rore. U ndertiden blev endog Guld og Sölv nedkastet i hellige 

D am m e, og laae uantastet. Deres berömte Tem pler prangede m ed 

prægtige Gaver, især m ed gyldne D rikkekar, der brugtes ved H el

tid er, og hvortil undertiden de overvundne Fienders H ierneskaller

bleve bestemte, (o)

Da nu nogle af de afbildede Figurer synes ei utydeligen at an«» 

tyde afgudiske Billeder og Skikke, er det rimeligst at antage, a t disse 

G uldhorn ere bievne skienkede af celtiberiske N ationer, Fyrster eller 

Byer, til et Tem pel eller Offersted, helliget een eller flere G ud

dom m e, og det paa en T id , da Romerne enten ikke vare Spaniens 

H erre r, eller ikke endnu havde virket betydeligen paa Spaniernes 

Kultur. Enten man nu  antager , at dette gyldne donarium  skulde 

forestille et virkeligt Krigshorn, et Jæ gerhorn, et D rikkehorn, eller 

det skulde pryde et Afgudsbillede, eller bruges ved en höitidelig Of-

Qb) Strabo 4 B. 1 Kap. 33-34 . D iodor 5 B. 27 Kap. S. 35T.

CO Liviu* 23 a n  cap.
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rin g , eller hænge til Sirat m idt i T em plet, er ligegyldigt i Henseen

de til Henseende til Billedets U dtolkning, som nu stedse maae skee 

med Hensyn til Celtiberernes religiöse Begreber.

Læseren vente im idlertid ikke her nogen aldeles fuldstændig Ud

tolkning af ethvert enkelt af Hornets Billeder. Slig Fuldstændighed 

i Forklaring vilde sielden kunne finde Sted ved et nogenledes samm en

sat græskt eller romerskt M indesmærke, hvor dog saamange lignende 

M onum enter giensidigen oplyse hinanden ; m eget mindre vil den 

k u n n e  ventes ved diss^ Oldsager, der næsten udgiöre de eneste Lev

ninger af et heelt Folks dannende Kunster. Vil man ,  uden a t være 

veiledet enten af gamle M indesmærker eller af Oldtidens Forfattere , 

udtolke efter G isning, bliver det hele idel Dröm m eri. D et er ligesaa- 

vel ved Oldsagers Grandskning som ved Filosofiens Studium  et nöd- 

vendigt M iddel for at undgaae Vildfarelser, at erkiende Grændserne 

for sin Kundskab.

I  Almindelighed kan man siges at forstaae et Kunstværk, naar 

man fatter den H ensigt, i hvilken Kunstneren dannede det, og den 

Betydning, han  gav det. M en selv i den gode Smags blomstrende 

Perioder findes der ikke mange Kunstnere, der forstaae at give alle 

en Kompositions enkelte Dele bestem t Betydning, eller at frembringe 

Eenlied ved disses giensidige Forhold. Ofte henkastes adskilligt som 

Udfyldning, eller som S ira t, ofte glemmes det Hele over de enkelte 

Dele. Jo m indre Kunstnerens Smag er dannet, jo hyppigere pleier 

slig M angel paa ledende Ideer, slig Overflocfighed af betydningsløse
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Sirater at blive fundet. Baade for den gode Smag endnu ra r  

bleven foræ dlet, og efterat den igien fordærvedes, yndetie man. 

det Brogede i F a rv e r , det Dovende i T o n e r , og i de tegnende 

Kunster en forvirret Mangfoldighed. Kunstværker fra slige Perioder 

kunne derfor kun da rigtigen blive fattede , naar man erindrer sig, 

hvorm eget betydningslost de rimeligvis maae indeholde. Da nu 

Omridsene af Hornets Figurer strax tilkiendegive den Tidsalders 

B arbari, i hvilken de bleve forfærdigede; kunne \ i  alt forud vente, 

her at finde M angel paa Enhed i Anlægget og Mængde af overflodige 

Sirater i Udførelsen. E t flygtigt Öiekast paa Afbildningen vil snart 

giöre denne Formodning til Vished. M an bemærker paa begge H or

nene en Mængde af Snirkler, S tierner, virkelige og fantastiske Dyrfi

gurer , der ere antydede med Prikker , for at betegne at de have 

været indgravede og derved skille dem fra de andre ophævede Figu

rer. M ange af de indgravede Figurer ligne aldeles almindelige Sira

ter. De findes i stor Overflödighed anbragte paa alle Ringene. Den 

samme Forestilling gientages saare ofte, men ingen menneskelig G e

stalt findes iblandt dem. De omringe paa alle Sider de ophævede 

J ig u re i, og sj nes just at tiene disse til Indfatning, uden derfor at 

sættes i nogen Forbindelse eller grupperes med dem ; da de tvertim od 

ofte enten ganske eller tildeels bedækkes af hine. Det synes altsaa 

klart; at disse indgravede Figurer ikke maae blandes med de ophæ

vede; at mange af dem ikke have nogen vis bestem t Betydning; m en 

at d e , ligesom Lovværk eller Arabesker , skulde kun tiene til at ud- 

f}Ide det Rum,  som de ophævede Figurer lod være ledigt.

I 2
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M en i det nærværende Undersøgelse især beskieftiger sig med de

paahæftede F igurer, er dens Hensigt ikke engang at opdage nogen 

lieel Plan eller almindelig Sammenhæng mellem disse. At H ornets 

Forarbeider, da han stöbte de enkelte F igurer, for siden at paalodde 

dem,  har ved hver en Form  han dannede, villet udtrykke en vis Fo

restilling, og at denne, siden Hornets Brug var hellig, m aatte staae 

i nogen Forbindelse rned Folkets religiöse Begreber, er liöist sandsyn

ligt. M en, om nu igien den Orden, hvori enhver af de stöbte Figu

re r paaloddedes, var Folge af en lagt P lan 5 0111 det var en frem skri

dende Handlings forskiellige Tidspunkter, der skulde betegnes; om 

det var en allegorisk Afbildning af Dyrkredsen, af M aanederne, af 

Aarstiderne, der skulde gives; om Advarsler skulde meddeles i disse 

Sym boler, eller magisk Overtroe derved bevares for Efterkom m erne, 

er saare uvist at bestemme. Rimeligt bliver in tet af alt dette, th i 

slige kunstigen lagte Planer synes ikke at passe med Arbeidets övrige 

Raahed. Formaaede endog nogen at udtænke e n P la n , hvorefter alle 

Figurerne og deres Orden kunde forklares, blev det dog, ifölge Nu

tidens indskrænkede Kundskab om Celtibererne, um ueligt at giöre 

M eningen til mere end en Gisning. D et er kun hvad de græske og 

romerske Skribentere , samt de gamle Mindesmærker kunde inde

holde til de enkelte Figurers Udtydning , som , tilligemed nogle faa 

derpaa byggede Form odninger, skulle i det Folgende blive meddelt. 

\ i  ville begynde med at forklare det sidst fundne H orn , hvis Ind

skrift tydeligst vidner om dets celtiberiske O prindelse, og særskilt 

giennemgaae, hvad der findes paa liver Ring.
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GULDHORNET FRA 1 7 5 4 .

Indskriftens Ord m aae, efter hosfoiet Tabel over det celtiberiske 

Alfabet, læses saaledes:

De vertikale Smaasirkler eller Punkter, som fire Steder bemærkes 

at være satte mellem Bogstaverne , skulle uden Tvivl tiene til Ad

skillelses-Tegn mellem Ordenej disse blive altsaa fire i Tallet. D et 

ene Ords Bogstaver ere tyndere end de andres, hvilket lettest kan 

forklares af at det indknebne Rum ei altid tillod den samme Tykkelse; 

hvoraf fölger, at dette Ord maae have været det sidste, og at man 

har Indskriftens Begyndelse og Ende.

Disse fire Ord maae enten udtrykke en Sætning, eller være blotte 

Navne. Hvis de betegne en Sætning, kan dennes Indhold have været 

saare forskiellig, tfiaaskee Lykønskning, maaskee Dedication, maaskee 

en from Sentens, maaskee Efterretning om hvorfra, eller til hvad Tid, 

eller af hvem H ornet er bleven bortskienket. D et bliver i dette T il

fælde um ueligt for os at udfinde Indskriftens Betydning, thi vi have

0
0
0
0

 
0

0
0
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slet ingen Levninger af det celtiberiske* Sprog, uden de enkelte gamle 

Ord, der endnu kunne findes i Almuesproget i Guipuskoa, Biskaya 

og Navarra (<f). INIen et Tidsrum af 2000 Aar røaae kunne medfore 

saa mange Forandringer i et Sprog , som desuden neppe brugtes i 

Skrifter , at dets ældgamle Form maae blive aldeles ukiendeli^.Ö
Endnu mere misligt \ilde det være,. at kajtie de .andre formentligeii 

eeltiske Dialekter til Hielp , og söge Forklaring over spanske Ord i 

Bretagne eller i Vales , i Skotland eller i Irland. Bullets eeltiske 

Lexikon indeholder intet O r d , der har mærkelig Lighed med de 

ovenanförte; fandtes end saadanne, deres Anvendelse vilde dog blive 

aldeles vilkaarlig.

Hvis det var Navne paa N ationer, Lande, Byer eller Mennesker,

der stode i Indskriften , kunde man snarere haabe at udfinde dens

Betydning} dog dette Ilaab forsvinder snart. Af de Folkeslags, Land

skabers og Byers Navne, som anföres af dem , der have skrevet over 

Spaniens gamle Geografi , er der intet , der passer med de anförte 

Ord. M ueligt er det im idlertid at her nævnes nogle af Spaniens 

ubekiendte Byer eller N ationer, dem,  Strabo ikke vilde opregne, 

fordi deres Navne klang barbariskt for de græske Ören (e). Nogle 

spanske'Kongers og Anföreres Navne findes rigtig nok hist og lier 

hos de romerske Skribentere } m en hvor faa ere ikke disse ? Kunde

(<0 I Francisco de Masdeu liistoria critica de Espanna. M adrid  1784 in 4*o* vol. 
i- pag. 82.

(e) Strabo 3 B. 2 Kap. S. 416. Han klager ogsaa o v e r M angel paa E fterretn inger
5 B. 4 Kap. S. 44.3.
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m an end finde et Navn , der havde et Slags Lighed med et af disse 

Ord 5 fulgte dog ei deraf, at en vis Mand havde ladet H ornet forfærdige. 

Især mellem  vilde Folkeslag pleie mange at fore det samme Navn'.

Nævnedes fire Guders N avne, blev Ilaabet större om at udfinde 

Indskriftens M ening; dog var det mueligt at fire Guder kunde næv

nes, som alle vare os ganske fremmede. Man betænke b lo t, hvor 

lidet vi kiende til alle disse saakaldte barbariske Guddomme. De 

klassiske Skribentere omtale dem sielden, og have næsten altid givet 

dem græske og romerske Benævnelser. - D et er kun af Altere og 

M indestene, opgravne hist og h e r , at enkelte af slige Guddomme 

ere bievne os bekiendte. Saaledes har man i Spanien og Portugal 

fundet folgende, ellers saare ubek iend te, G uder nævnede paa gam le 

M onum enter: Antubel, Nabis, Baræco, Sutunio, Togotis, Idevor, 

Mevliviaco, Hypsisto, Neton og endebg den i saa mange Indskrifter 

paakaldte: Deus Endovellicus ( f ) .  Flere ere vist nok fundne, som ei 

ved 1 rykken ere bekiendtgiorte (g). Erindre vi nu , at disse ældgamle 

spanske Guder aldrig have havt saa mange Altere og B illeder, som

C/)  M iguel Perez Pastor D issertaeion sobre el Dios Endovellico y N oticia  de o tras 
D eiJades gentilicias de la  Espanna Antiqua. M adrid 1760. 4to,

(g )  C ajlus recueil d Antiqvités vol. 4. pag. 35S k lager over, at man veed saa lide t onx 
de mange spanske A ntiqviteter. Siden den T id  1 ar vel Florez udgivet sit k lassi
ske M yntværk ; nogle rom erske M onumei te r  ere bievne beskrevne i det Sevil- 
liske Videnskabers Selskabs S k r if te r ; m en , n aar den ovenanforte A fhandling 
undtages, er det mig u b ek ien d t, at nogen i senere T id har underscigt L andets 
ældste O ldsager. Hvad der findes i M asdeu historia critica  de Espanna vol. I. 
lib . 3 , er ubetydeligt.
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de græske og romerske 5 at disse Billeder m aatte i Alder overgaae de 

fleste af dem,  der fra Grækerne og Rom erne ere bievne tilbagej at 

endelig deres Kunstværd ikke kunde blive nogen G rund til deres 

Vedligeholdelse: saa maae vi indröm m e, a t neppe den tiende D eel 

af de gamle spanske Guder ere os bekiendte , og at Indskriftens fire 

Ord gierne kunde betegne spanske G uder, 0111 de end vare os ganske, 

fremmede.

Im idlertid  er der dog nogle Omstændigheder, som synes at be> 

foie os til at formode: at Ordene ere Navne, og Navne paa ei aldeles 

ubekiendte Guder. Indskriften er deelt i fire Ord,  og paa forste 

Ring sees og fire menneskelige G estalter, hvis A ttributer og Stilling 

synes at vidne om at de betegne Guder. Herved ledes m an til at 

slutte: at de fire Ord ere Navnene paa de fire her afbildede Guder.

I  sig §elv er det jo rim eligt, at et D onarium  indeholder de Guders 

Navn til hvilke det skienkedes. H ertil komm er endnu, at Ordene 

have Lighed i Lyden med saadanne Guddomme, som C eltibererne, 

efter al Rimelighed have dyrket, og Billederne selv stem me tem m elig 

overeens, med hvad vi vide om disse Guders A ttributer.

Det forste Ord: Scagsbelestit synes at antyde Gud Baal eller Bel, 

som ei allene dyrkedes af Babyioner, Assyrer, Phoenicer, Karthag- 

nenserj m en som uden Tvivl ogsaa var kiendt af mange evropæiske 

Nationer. En Beltucadrus findes i Brittanm en (h) , en Abellio. i Gal-

(/1) Archæologki E rittan . vol. 1. S. 511*

4
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lien og Noricum («) og en Antubel er alt blcven nævnet som spansk 

Afgud. Alle disse Ord synes kun at være Benævnelser paa den samme 

Guddom. Af Baal eller Bel dannede ogsaa Phoenicerne sig en qvin- 

delig Guddom: Baaleth, Baaltis, Beltis (£), hvilke Navne i Lyden 

endnu mere ligne de sidste Stavelser af det foranforte Ord. Denne 

Gudindes Dyrkelse maae især være gaaet over til Karthaginenserne, 

thi deres Efterkommere have i saare lang T id , ja endnu i det femte 

kristelige A arhundrede, tilbedet en Deam coelestem (/). Den foran

satte Stavelse ’’ Scags” kunde betyde enten en Tilegnelse eller en 

hædrende T ilta le, og skulde maaskee gientages ved de trende folgende 

Navne, hvorved det bliver begribeligt at dette forste Ord er bleven 

saa uforholdsmæssigt langt.

D et folgende Ord drgtidet har Lighed med Navnet af en anden 

qvindelig phoenicisk Guddom: Atargatis , som og kaldes Atirdag,

Atargata, D erceto, D erce, Adargidis og som ikke skal have været 

lorskiellig fra Astarte, der i Jodernes hellige Boger hed d er: Ahstaroth 

og hvis Dyrkelse forbandtes rned Baals (in). Efte.r adskillige græske

CO Seiden de Diis Syris Syntag, 2, cap. r. M artin  Religion des G aulois, lib, 2. cap. 
21 - 24.

c*) n t e  Himlens D ronn ing , som og kaldes: Jerem .

7> >8- 41, 18-
(!) Salvian de gubernatione lib. 8. S. 187. Ealuzes Udg. i gvo. Seiden de Diis 

Syris Syntag. 2. cap. 2.
(m) Dommernes Bog 10, 6. Fouclier sur l ’origine de l ’Hellenisme jm e m em oire S. 

381- i 38 Deel af M em oires de l ’Academie des inscriptions. Jevnför sammesteds 
i 36 D. S. 70-72. M ignot xoine mem oire sur les Phoenicieus. Seiden Syntag. 
2. cap. 3.

K
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Forfatteres Vidnesbyrd betegnede denne Gudinde ogsaa M aanen, og 

blev da eensbetydende med Selene (n). Philo fra Byblus fortæller 

hos »Eusebius om denne Gudinde, at hun  skal have smykket Jssen med 

et Oxehoved, til Tegn paa sin kongelige Værdighed (o;; hvilket synes 

at vise, at nogle of hendes Billeder maae have været hornede. . Gud

inden foreslilles ogsaa med Horn paa nogle af Sidons M ynter (p). E t 

af liendes mange Navne var Sulambo (c /) ;  just denne Guddom,  siger 

en Legende , er bleven dyrket i Spanien i det mindste til Keiser 

Diocletians T id (r). D et er altsaa ikke uden al G rund , vi söge disse 

Guddommes Afbildninger paa H ornet , naar ikke alleneste deres 

Navne have nogen lig h e d  med de indgravede O rd5 men ogsaa deres 

Dyrkelse har fundet Sted baade i Spanien og Phoenicien. En nöiere

(n) Manso Versuche über einige G egenstände von der M ythologie S. 33-55.

(0) Eusebius præpar. Evang. üb . 1. cap. 6.

(j)') Schachmali Catalogue d’une collection de M edailles I774 in 4to. S. 72.

L arch er t i l  H erod ot l ib . I. cap . 131.

(r) Florez Espanna Sagrada torn. 9. Appendix 2. A tlas de Santa Justa y Rufina S. 53g. 
In  civitate H ispaü regionis Hispaniæ passio sandlarum  virginum  Justæ et Rufinæ. 
Hae, cum essent m ediocri paupertate tenues, e ra t illis usus m ercandi fid tiüum  
vasculorum . ex qvo qvæstu indigentium  inopiam saturaban t, sibiqve tan tum , qvod 
ad vidlum  et vestitum nescssarium esset, procurabant. Cum distrahendorum  vas
culorum  curam  g e re re n t, accursit nescio qvod execrabile m onstrum , qvod per- 
d itorum  tu rba  gentilium  Salambonem v o cen t, postulans ab eis a liq iod  utensilium  
sibi dari. Qvæ cum resisteren t, dicentes se Christum colere , non idolum  illud, 
qvod nec v iveret, nec s e n t ire t , m ulieres nob iles, qvæ portaban t idolum illud  in 
hum eris su is, dejecerunt illud  a se turbulentes , ita  u t omnium  sandlarum  virgi
num  vascula confringerent penitus. H er sigtes uden Tvivl til en Procession m ed 
den saakaldte syriske G u d in d e , der oprindeiigen var den sam m e, som Astarte. 
De hellige Joæfruers paafölgende M ord skal være skeet Aar 287‘

\
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Undersögelse af deres Betydning vil endnu m ere bidrage til at b e 

styrke Formodningen.

Disse tvende Guddomme have uden Tvivl tilligemed den plioe- 

nicis’ke Venus kun været Personifikationer af et Begreb, nem li^ Na-
o  /  ö

turens frernbringende Kraft, som ifölge forskiellige Tilnavne dyrkedes 

i forskiellige Egne, snart som Jorden, Alles M oder, snart som H im 

lens D ronning, snart som Selene, snart som Aphrodite o. s. v. Af 

disse forskiellige Navne bleve med Tiden forskiellige Guddom m e, 

m en naar og hvorledes kan ingen sige, da det kun er saa lidet vi 

kiende til den hele plioeniciske L itteratur (s). Hvis det nu er rim e

lig t, at Druiderne i Celtiberien nogensinde have modtaget religiöse 

Skikke af Phoenicerne 5 er det naturlig t, at det var de vigtigste phoe- 

niciske Guddommes Dyrkelse, som især blev indfort, fornem m eligen 

hvis denne passede med deres egne Forestillinger. D et er alt bleven 

bem ærket, at Celtibererne tilbade om Natten i Fuldmaane en unævnt 

Gud,  altsaa var især M aanen dem hellig, og den phoeniciske Astarte 

kunde le t finde Adgang. At deres Guddom siges at være uden Navn, 

betydede maaskee, at de, ligesom adskillige orientalske Folk, ansaae 

deres Guds egentlige Navn alt for helligt til at udtales. H erm ed 

stem mer ogsaa godt overeens, hvad der fortælles om den massilien- 

siske Dianas Dyrkelsej (.Trækerne maatte finde Lighed mellem deres 

Artemis og Astarotliy græsk og phoenicisk Overtroe kunde da bidrage 

til giensidigen at bestyrke hinanden.

( j )  Manso’s Versuche S. 2-53.

K 2



Af de fire paa Hornets forste Ring afbildede Figurer synes de tven

de aldeles nögnebedstatsvare til de hidtil om talte phoeniciskeGudinder. 

B a a l s  Billeder menes at have været hornede; om Astarte vides det m ed 

Vished. De nögne Figurer ere ogsaa hornede, kun med den Forskiel, 

at Celtibererne have istedet for Oxeliorn sat spanske Steengedders 

H orn paa Gudindernes Hoveder. Begge holde de i H ænderne Isis og 

Osiris A ttributer, de ældste Symboler paa den kongelige M agt, Stok

ken og Pisken, hvoraf siden Scepteret dannedes. Spydet, som den

ene har i höire H aand kunde maaskee sigte til, at Astarte tillige an- 

saaes for Diana 5 og den lille Sirkel i venstre Haand kunde faae en 

astronomisk Betydning. I övrigt kunne vi ikke sammenligne disse 

Billeder med ægte phoeniciske Idoler5 th i alt hvad der fortælles om 

disse, er fra den senere T id , da græske Ideer vare paa det nöieste 

indblandede i alle de ældre Forestillinger. Endnu fortiener at be

m ærkes, at adskillige hist og her opgravede M indesmærker tilstræk- 

keligen bevise, at hornede Guder ikke vare Celterne ubekiendte (/). 

M an behöver fölgeligen ikke, for at forklare disse Horn,  at tage H en

syn til M aaden , hvorpaa Gallerne efter Diodors Vidnesbyrd med 

D yrehorn prydede deres H ielm e («).

(t) B landt B illederne paa nogle A ltere opreiste under T iberii R eg ie rin g , som fandte3 
t ? l i  under K athedral-K irken i P aris , var ogsaa et Brystbillede med H iortehorn 
og O verskrift Cerunnus. M ontfancon Antiqvité vol. 2. part. 2. livr. 5. cap. 4. p. 
»90. Lenoir musee des m onum ens francois vol. 1. p. 156. Tvende-andre hornede 
G uder , der synes at være galliske , ere afbildede sam mesteds ; ligeledes hos 
M artin  rel. des Gaulois vol. 2, p. 44, p. 85.

(u ) Diodor 5 B. 30 cap. S. 333.
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E r Astarte Massiliensernes D iana, bliver det let forklarligt, hvor

for en H iort findes afbildet nær ved Gudinden. At Hiorteslægten 

just i Spanien ansaaes for paa en besynderlig Maade at være Diana 

he llige t, bliver tydeligt af Sertorii Historie (n), som kom i stor An

seelse m ellem Landets gamle Indvaanere, fordi han afrettede en hvid 

I l in d , hvilken lian indbildte dem at være Dianas Sendebud. I Celti- 

berien , et Land lidet dyrket, fuldt af Bierge og Skove, fandtes desu

den Ilio rte  i stor Mængde (x)j  ogsaa de 2de andre D yr, der venteli- 

gen skulde betyde H unde , vare i det mindste i den senere Tid 

D iana hellige.

Indskriftens tvende ovrige Ord: Arisle Tebimr skulde anvendes

paa de tvende bevæbnede Personer, hvis celtiberiske D ragt synes at 

tilkiendegive, at de vare indenlandske Guder. E t Sted hos Tacitus 

vil maaskee lede os til rimelig Formodning om dem. Denne Forfatter 

beretter (y ) ,  ”at der hos N aharvalerne, et germaniskt Folk, var en 

ældgammel L und , hvor Guder dyrkedes, der havde Lighed med 

Romernes Castor og P olluxj deres Navne var Alcis5 Billeder saaes 

der ikke, heller ikke noget Spor til fremmede Religionsskikke, disse 

Guder bleve im idlertid dyrkede som Brödre, som Ynglinge.” I dette 

sidste ligger uden Tvivl Aarsagen til at disse germanske Guder kaldtes 

Castor og Pollux5 th i hvor en Romer traf hos et barbariskt Folk, at 

tvende unge H elte dyrkedes som Guder j maatte disse strax , efter den

G ) P lu ta rc h  i  Sertorii Levnet.
(x)  Appian de bellis Hispan. S. 481. T oitu  Udg.
00  O* inoribus Gerznunite ccp. 45.
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herskende Skik at græcisere a lt, blive anseete for de noksom bekiendte 

Dioskurer. Skiöndt Tacitus taler om flere , anforer han kun eet Navni 

Ventelig gik det med disse germanske H elte , som med de græske, 

den ene var m ere bekiendt end den anden ; man kaldte jo begge 

Tyndariderne efter Castor’s Navn; saaledes kunde og allene Navnet 

Alcis være komm et Tacitus for Ören.

M en det var ikke blot N aharvalerne, der dyrkede Tvillinggu

derne. Flere gamle Forfattere skulle efter Diodors Beretning (z) have 

anfört til Beviis paa deres M ening om Argonauternes T ilb a g e k o m st  

giennem  Strædet ved Gades, at Celterne ved Oceanet fornemm eligen 

tilbede D ioskurerne, og at der paa det faste Land indenfor Gades 

saaes tydelige Spor af deres Giennemreise. M ueligt er det ogsaa, 

at Phoenicerne kunne have udbredet slige Guders Dyrkelse i Spanien; 

th i ogsaa i Kabirerne, nogle ældgamle phoeniciske G uder, bekiendte 

ved de samothraciske M ysterier, troede Grækerne at gienkiende deres 

Castor og Pollux. Da nu her findes tvende bevæbnede eensdannede 

F igurer, er det ikke urim elig t, i dem at söge de celtiske Halvguder, 

som troedes at svare til D ioskurerne, især da Indskriftens tredie Ord 

Arisle, synes ikke at være uligt Navnet Alcis; Tebim ir blev da Navnet 

paa den anden forresten aldeles ubekiendte af disse Tvillingguder.

D et er ingen Modsigelse at vi forklare disse Figurer om mand

lige G uder, uagtet vi giorde de tvende foregaaende af lignende Dan-

(z) Diodor 4 Bog 56 cap S. 500.
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nelse til qvindelige* thi det er alt forhen bleven bemærket, at der 

ofte findes galliske Afgudsbilleder, hvor Kiönsdelene ei ere udtrykte. 

M idt paa Livet af enhver af dem bemærkes paa somme Afbildninger 

en K rum ning, hvorved skal antydes, at de paa det Sted vare ophöiede 

saaledes, at der dannedes en rund Aabning mellem den paaloddede 

Figur og H ornets Masse, hvori tvende af de Ringe havde været an

brag te , der fordum havde baaret Hornet. Vaabnene ere, som vi i 

det foregaaende viste, celtiberiske) dog fattes den Tröie eller det 

galliske S ag iun , som bemærkes paa de övrige F ig u re r , vente- 

ligen fordi de vare Halvguder , og de andre Gudebilleder fore- 

stiltes ganske nögne. At disSe have et Belte kunde maaskee 

antyde, at de vare krigerske Guder. Om Halsen have de tykke Ringe 

eller Kieder, th i Gallerne pleiede dermed ligesaavel at smykke deres 

G uder, som sig selv (*). S iraterne, som sees oven og neden for Bellet, 

maae uden Tvivl forklares af den Skik, der var og er endnu alm in

delig hos barbariske Folk , enten at bemale hele Legem et eller at 

talt overe det. Vel har denne Skik ikke mere fundet S ted blandt Cel- 

tibererne paa den Tid,  H ornet er bleven forfærdiget, siden de andre 

Mennesker forestilles beklædte, og selv H ornets Forarbeidelse synes 

at röbe en noget större Kulturgrad j m en Gudernes Billeder kan m an 

gierne have udsiret efter Nationens gamle Skikke.

En Mængde forskiellige S irater, tolvkantede, ottekantede, fir

kantede, trekantede S Lierner, större og mindre fiirföddede D yr, en

C*) Florus lib. 2. cap, *j,.
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Fisk, og et Stykke af en Green eller noget LoVværk udfylde det 

Övrige af denne Ring. De indgravede firföddede D yr forekomme 

igien paa anden og fierde Ring. Tegningen er saa sle t, at det er 

vanskeligt at kiende D yrarten ; men de lange Ören og korte H aler 

lede til at formode, at de mindre skulle være K aniner, de större 

Svin m ed opspilet Tryne. Nogle af Dyrene ere uden H ale, ventelig 

blot Skiödeslöshed enten af Gravereren eller Aftegneren. Paa det 

K obber, som findes vedhæftet Grauers Beskrivelse over H ornet, ere 

alle Dyrene forsynede med H aler, og der ligne de mindre end mere 

Kaniner. At i ovrigt Kaninens Hoved seer ud som Svinets, kan for

klares af at Udgravereren kun forstod at tegne faa Slags Dyrhoveder.

Kaniner fandtes til Strabo’s Tid over hele Spanien i saa stor 

Overflödighed, at de ansaaes for en Slags Landeplage (n)j paa H adri

ans M ynter er just Kaninen Spaniens Symbol (b). Svinet, eller i det 

mindste Vildsvinet findes paa adskillige spanske Stæders M ynter (c). 

I  Gallien var Svinekiöd den kiæreste Spise, hvorfor man ogsaa der 

fandt store Svinehiorde (d). Vildsvinet er en af de almindeligste Fo

restillinger paa de gamle galliske M ynter (e). D ette Dyrs Billede 

synes at have været brugt til Fane hos Gallerne, ligesaavel som hos

(a) Strabo 3 B. a cap. S. 285. P lin. hist. nat. 8 B. 29 cap.

( i )  E khel docftrina vet. num m orum  vol. I . p. 8-

(c) See M ynterne fra  O stur hos Florez m edallas de las colonias de Espanna vol. 2. pi,
37. vol. 3. p i. 65., fra  C lunia vol. 1. p i, 20-, fra Obulco vol. 2. pi. 24.

(d) Strabo 4 B. 4 cap, S. 58.

(«■) See 3die Tavle No. 9., 4de T avle No. 2o.
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det germanske Folk Sveonerne ( / )  og det er Wosst r im e lig t, a t i 

Spanien Kluniasenserne, en celtiberisk Stamme 5 have anvendt dette 

Dyrs Billede til lignende Brug (g). Fisken sees ogsaa paa tred ie, 

fierde og femte Ring} den var Astarte hellig, og en Gienstand for 

Phoenicernes Æ refrygt (/z)j den findes afbildet paa mangfoldige spanske 

Stæders M ynter (i).

Af de m ange Stierner , der ere paa denne Ring og overalt paa 

H ornet, folger slet ikke, at det havde nogen astronomisk Betydning. 

M eget m ere vidner just Mængden af disse S tierner, Forskielligheden 

i deres Tegning og den U orden, hvormed de synes paasatte eller ind-* 

gravede; at deres Bestemmelse skulde allermeest være at sire. D et 

var jo saa n a tu rlig t, at Oldtidens M ennesker, hvilke som oftest ansaae 

»Stiernerne for Sm aaprikker, der udpyntede Him m elhvelvingen, kunde 

falde paa, at anvende denne Pynt til efter deres Smag at forskicinne 

Kunstens Arbeider.
o

I den anden Ring sees forst en Bueskytte. Maaskee derved be

tegnes en Krigens Gud,  som Gallerne skulle have dyrket, og i hvil

ken Romerne fandt deres M ars (k). Ogsaa Lusitanerne skulle have

( / )  T acitus de m oribus G erm an, cap. 45. E khel doet. vet. numm . vol. 1. p. 46.

( ^ )  F lo rez  m ed a llas vol. 1. pag . 369-371 .

(Ji) M anso’s Versuch S. 19.

0  ) See hos Florez paa M ynterne a f  Adera vol. 1. p i. I. A ria  vol. T. pi. 4. C aura vol
1. p i. iR. Gades vol. 2. pi. 26-27. Ilipense vol. 2. pi. 29-30. Itu c i vol. 2. pi. 31.

( h) Cæsar de hello  gallico  lih . 6. cap. 4. F lorus lib . 2. cap. 4.

L



82

havt en Krigens G ud, til hvilken de ofrede deres 'Fanger (Z). Maaskee 

der allene afbildes en celtiberisk Kriger ; at Figuren er ifört den 

galliske T rö ie , giör dette rimeligst. Vel nævner Diodor ikke Buen 

u d t r y k k e l i g  blandt Celtiberernes Vaaben , m en det var jo natu rlig t, 

at et Folk, der især ved Streiferier forte K rig , m aatte jevnligen 

bruge Bue.

D en folgende G rouppe, der neppe har nogen Forbindelse med 

den foregaaende, bestaaer af en Aseninde eller Floppe og et Föl, som 

patter. M an fristes her til at antage et Slags Allegorie paa Jordens 

ernærende K raft, hvilket Sindbillede let kunde staae i Forbindelse 

m ed den phoeniciske Astartes Dyrkelse. En Ko, der pattes af en 

Kalv forekommer paa flere græske Stæders M ynter (m), og ansees 

som Agerdyrkningens eller Qvægavlens naturlige Symbol. Asenin- 

dernes Frugtbarhed var beröm t hos de Gamle, man veed, at de just 

i Celtiberien holdtes i saare höi Friis («).

De tvende Slanger, hvoraf den storste holder noget i M unden, 

der ligner et Æ g, sigter uden Tvivl til den druidiske Overtroe med 

det saakaldte Slangeæg, der tillagdes cn magisk Kraft, og som sagdes 

at blive frem bragt ved mange Slangers Spyt, naar disse om Somme-

(Z) Strabo 5 Bog 5 cap. S. 415.

(m} Foruden M ynterne af D yrrachium  og Apollonia sees denne Forestilling paa M yn
terne a fC o rcy ra , Ekliel num m i veteres anecdoti vol. 1. tab. 7, 12. af Carystum 
paa Evboea og af Vaga i N um idien lab. jo- 

(n) Plin. hist. nat. lib. 8. cap. 45,
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ren laae i store Hobe snoede i hinanden (o). Form stöberen forstod 

venteligen ikke at danne en F o rm , som kunde vise flere Slanger 

kunstigen snoede i h inanden5 han lod derfor en Slange holde Ægget 

i M unden, ligesom i Begreb m ed at fremhvisle det, og for at betegnfe 

Slangernes M ængde, stöbte han tvende m indre, som han forenede 

med den större.

D en treliovede Gestalt er vist nok en spansk Guddom , men 

hvilken? Hvis deres Formodning er g rundet, som antage, at Fabelen 

om H erkules’s Tog til Spanien mod den trehovede G eryon, var byg

get paa phoeniciske Skipperefterretninger; kunde de lettest forklare 

G eryon, der just efter den ældste Forestilling hos Hesiod (<7) havde 

trende Hoveder paa een Krop, om et spansk Afgudsbillede, og finde 

det her fremstillet. M an kunde vel og tænke paa den trehovede H e 

kate , hos Grækerne Maanens ældgamle Symbol; en Gudinde, hvis 

Dyrkelse var komm et fra Asien , som altsaa rirneligen har engang

(o) P lin , liist, nat. lib . 29. cap. 3. Est ovorum genns in m agna G alliorum  fam a omis
sum a Græcis. Angves innum eri æstate convoluti, artifici complexu glonierati 
salivis faucium  corporumqve spumis generan t id ovum. Angvinum appellatur. 
Druidæ sibilis id dicunt in  sublime jad ta ri, sagoqve oportere in te rc ip i, ne te l lu 
rem  a tt in g a t; profugere raptorem  eqvo , serpentes enim  inseqvi, donec arcean- 
tu r  amnis alicujus interventu. Experim entum  ejus esse si contra aqvam flu ite t 
vel auro vindtum. Atqve u t m agorum  so llertia  in occultandis fraudibus sagax, 
certa luna capiandum censen t, tanqvam  congruere operationem  earn serpentium  
hum ani sit a rb itrii. Vidi eqvidem id ovum rnali o rbiculati m odici m agnitudine, 
crusta cartilag in is, velut acetabulis b rach io rum  polypi c re b n s , insigne Druidis. 
Ad vidlorias litium  et regum  aditus m ire lan d a tu r. D ette saakaldte Æg mener 
m an li a r  væ ret en Echinit.

(<7) Hesiods Tlieogon p. 287.

L 2
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været en phoenicisk G uddom , maaskee ikke forskiellig fra Astarte. 

Dog kan herved indvendes, at Forestillingerne om H ekate som tre

dobbelt, og de deraf flydende Afbildninger, ikke ere æ ldgam le, m en 

fö rs t-i en senere T id oprundne K unstideer, dannede af Grækerne 

selv for at forene forskiellige My ther og Allegorier. I den ene Haand 

holder Billedet en Öxe, maaskee som en krigersk G uddom , i den 

anden et T oug , hvori er bundet en G edebuk, ventelig e t D yr helli

get Guden. D et samme D yr findes som A ttribut paa adskillige gal

liske M onum enter (r).

D e indgravede Sirater ere tildeels de sam m e, som paa forste 

R ing. Ved e t  af de smaae langorede D y r, ventelig en K anin, er 

H alen  atter glemt. D er findes og e t tykt D yr med smalle Been, 

m en som formedelst sin slette Tegning er ukiendeligt. D en paa 

Fisken siddende Fugl er en Forestilling, som ved Forklaringen af det 

folgende H orn skal udtydes at være Sindbilledet paa en Bye eller et 

Folk. D et lange Takkede, uden Tvivl ogsaa indgravet, som findes 

im ellem  Slangerne og det trehovedc U hyre, skal venteligen betegne 

et Ax, hvilket har været mange spanske Stæders Sindbillede; det findes 

i det mindste paa deres M ynter (s).

I  den tredie R in g  sees en uformelig F igur, der uden Tvivl fore

stilles m ed tvende H oveder, og venteligen skal betegne et Uhyre.

C»1) f. Ex. M ontfaucon Antiqvilé expliqvée vol. 2. part. 2. livr. 5. cliap. 4.
(j)  See hos Florez m edallas o. s. v. M ynterne nf Call e t, C a rm o , C e re t , G ades, 

llip en sc , I l ip ta , I tu c i, Lælia^ L astig i, O bulco, O jm bn, Searo , Vlia.
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H vor-Sm agen endnu ikke ér dannet, pierer m an at finde Behag i 

slige phantastiske Billeder; i alle -Mythofcrgier spille fabelagtige Dyr 

en betydelig Rolle. Hvis man kunde antage, At1 de übekiendte Mynt- 

stykker eller A m uleter, som opdagedes i Gliilperiks Grav (/) vare 

gamle galliske; havde man i dem et Beviis for a t  tohalsede Dytfigu

re r vare celtiske Forestillinger, da påa tvende af disse slig en Gestalt 

findes afbildet (li). Denne Smag for vidunderlige D yrgestalter var 

vel og Aarsag i at den celtiberiske Kunstner optog Centauren, en 

F igur, som uden Tvivl forst de græske Kolonister giorde bekiéndt i 

Celtiberien. Da Spanien fra Arilds Tid har frem bragt de skionneste 

Heste (v) og Celtibererne just dreve R ytteriet med megen Iv er(x ); 

m aatte sligt et B illede, der forestilte Menneske og D yr paa det 

nöieste forenede, for dem have en besynderlig Interesse. Om Cen

tauren desuden har været enten en hellig D yrgestalt, eller et Symbol, 
er um ueligt at bestemme.

Der findes en G rouppepaa denne Ring, som sigter tydeligen til 

et Menneskeoffer , især naar den sammenlignes med den lignende 

Forestilling paa det andet Horns tredie Ring. En nogen F igur, hvis 

hele Omrids synes qvindelig, med et Belte om Livet, lig de ciinbriske 

Præstinder ( / )  holder et draget Sværd i höire Haand. Om Hals o"^ O

( t )  M ontfaucon Antiqvités de la  couronne de F rance vol. i .-p i. 6.

(u )  See T avle  3, g, C.

(y)  Strabo 5 B. 4 caP> S. 436 - 37.

OO D ioder 5 B. 33 cap. S. 356.

( / )  Strabo 7 B. i  cap. & 337.
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Hoved sees n o g e t, som ikke er uligt de forunderlige Iernhalssmykker, 

forsynede med H ager, som Strabo tillægger Qvindekiönnet lios Celti- 

bererne og deres nordlige Naboer (z). Bag ved sees et Menneske 

enten liggende eller faldende til Jorden med udstrakte Arme. Nu er 

det ovenfor bleven bem ærket, at C eltibererne, ligesaavelsom Gallerne 

have ofret M ennesker5 og det er vist: at denne Grusomhed udgiorde 

en vigtig Deel af Druidernes religiöse Skikke. D ruidinderne, livis 

Anseelse var saa slor, som just beskieftigede sig med at spaae, have 

vist heller ikke i Celtiberien unddraget sig for M enneskeoffringer, af 

hvilke der især hentedes Varsler (a). H er sees altsaa denne grusomme 

Spaadoms-Maade. Offeret er fældet, Præstinden staaer med draget 

Sværd, beredt til at randsage dets Inderste, for der at finde T i
dernes Tegn.

Den næste F ig u r, en Person til Hest med en Stav i H aanden, 

kan betyde saa m eget, at in tet bestem t kan siges om dens Betydning. 

D et kunde være en celtiberisk . R ytter , et Sindbillede paa Folkets 

hurtige R y tterie , eller en celtiberisk os ubekiendt G ud , eller maaskee 

snarest en Druid , der reed paa en hellig Hest for deraf at hente 

Varsler. Paa en lignende Maade at forudsige det Tilkom m ende, har

(2) Strabo 3 B. 4 caP- S. 439.

(a) At der i C im brernes L e ir vare P ræ stin d e r, som slagtede Fanger over en stor Kob- 
b e rk ie d e l, er bekiendt af Strabo  ̂ B. 2  cap. S. 2 3 7 .  I de oprorske G ladiatorers 
L e ir , der for det meste bestod af g a llisk e , germ anske og th raciske Fanger, vare 
der ofrende Præ stinder. P lu tarcli i Crassus’s Levnet.
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i det m indste hos andre barbariske Folkeslag været Skik (Z>). Staven, 

han holder i sin H aand, kunde være en Spaadom s-Stav, maaskee en 

tilskaaren G reen af et Frugtsræ e, som just anvendtes af Germanerne 

til den H ensigt (c). .JDe tvende Smaacirkler im ellem Hestens Hoved 

og Bringe ere maaskee blotte S irater, som vare indgravede i Hornet, 

forend Figuren blev paahæftet, og derfor ei staae med den i nogen 

Forbindelse. Dog er det ogsaa m uelig t, at disse Kredse vare paalod

dede, og stode i Forbindelse m ed Rytteren. Sammenligning med 

gamle galliske M ynter bestyrker denne Formodning. H esten er der 

det almindelige Sindbillede , men sielden findes denne uden en lille 

Sirkel er tilföiet, lig den paa Hornet. Snart sees Sirklen over snart 

under Flesten, undertiden ere der tvende, og paa en M ynt findes 

begge m ellem Hestens fremböiede Forbeen (d). Om derved skulde 

betegnes enten Solen, eller M aanen eller et Skiold, for derved at 

antyde , at H esten var helliget, enten til Solen eller til M aanen, 

eller til Krigens Gud, eller og derved sigtedes til noget ganske ube- 

kiendt, kan neppe kestemmes.

D et tæ t paa R ytteren folgende D yr er venteligen bleven paalod

det, for at udfylde et ledigt Rum. D et synes at være bleven indkne

bet mellem  R ytteren og Slangen, og derfor ikke holde den samme 

L in ie , som de andre Figurer. D yiet er ho rnet, kunde altsaa antyde

( 5) Tacitus fo rtæ ller noget lignende om G erm anerne : de m oribus Germ. cap. 10. Saxo 
om R ygerne 14. B.

( c )  Tacitus de m orib. G erm . cap. 10.
(d)  See Tavle 5, N, 7 -9 .
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den D iana kelligede Ilio rt. Tegningen er saa slet, at derved; ogsaa 

kunde betegnes enOxe, hvilket v a re t af de Dyr, som D r uid er na ofredej 

især naar de skulde samle Fuglelim en, den m eest bekiendte af tieres 

magiske U rter (e). Oxen findes ogsaa paa adskillige celtiberiske Stæders 

M ynter ( f )  og Cim brerne svore ved en Kobbertyr (*). Hvad D yret har i 

M unden eller skiuler med sit Hoved, kan ikke kiendes, m indre forklares.

N u folger en Slange, der med sin Tunge stöder mod noget, der 

ligner en P lan te , men hvis Slægt efter denne Afbildning ingen Bota

niker vilde vove at bestemme. Den kan hentydes paa en af de P lan

ter, som D ruiderne tillagde en magisk Kraft, f. Ex. Viscus (g), Selago(ß). 

M au  tilskrev dem Lægedom mod al Slags G ift, altsaa venteligen ogsaa 

Kraft til at döve Slanger. Slig en Plante paa en Slanges opspilede 

Gab blev et passende Sindbillede paa den druidFke Magies Virksom

hed. Af indgravede Sirater findes kun paa denne Ring fire F iske , 

nogle Stierner og adskillige krumm ede L in ier, der venteligen skulle 

forestille et Slags Lovværk (z)$ de gaae alle lodret og synes just at 

Være anbragte for at udfylde et ledigt Rum mellem Figurerne.

I  den fierde R ing sees, en M and , som holder en sadlet H est i 

Tom m en. Personen er nogen, m en af de hidtil forklarede F igurer

(e) P lin. liist. nat. lib . 16. cap. 44.
Q f )  See hos F lorez m edallas M ynterne af A sido, Calagurris* C elsa, C e lti, Clunia.
C*) P lu tarah  M arii Levnet.
Cg) Plin . hist. nat. lib. 16 m od Enden.
(A) Samme 24 B. 11 cap.
(O See noget lignende paa cn celtiberisk M ynt T. 3, N. g., en .gallisk  T . 4. N. 10.
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blev det riineligt at antage de aldeles nögne for at betegne G uder, 

de blot med Belte forsynede for at være Halvguderj efter Analogien 

raaae altsaa denne være en Gud. H an har i venstre Haand en Pidsk, 

Kongemagtens S ym bol, altsaa en af de store Gader ; i den höire 

Haand holder han en H est, altsaa maae dette D yr have været ham 

helligt. Nu er det bekiendt at Phoenicerne have helliget Solen baade 

Vogne og H este, altsaa er det ikke uden Grund her at finde Solens 

Billede.

Omendskiöndt Celtibererne især have dyrket M aanen, fölger ei, 

a t de slet ikke skulde have tilbedet Solen, der baade var og er en 

saa almindelig Gienstand for vilde Folks Æ refrygt. Makrobius for

tæller at Accitanerne, et spanskt Folkeslag, dyrkede med megen Iver 

et Billede af M ars, hvis Hoved var omringet med Straaler , og som 

kaldtes Neton (Zr). Gronovius har med Föie bem æ rket, at det om* 

straalede Hoved rober, det var Solen og ikke M ars, der var afbildet. 

Antager m an , at dette Solens Billede havde efter phoenicisk Skik Vogne 

og Heste ved sit 7 em pelj bliver det begribelig t, at en Romer der 

kunde finde en Krigens Gud. Maaskee fremstilles her den ellers lidet 

bekiendte N eton, til hvem man og har fundet nogle Indskrifter. Vil 

man paa Makrobs Ord giöre Neton til en Krigsgud, kan man i Lusi- 

tanernes Skik at ofre Krigsguden Fanger og Heste (/) finde et nyt 

Bevis for at G uden Neton her sees tilligemed sit hellige Dyr.

(A) S aturnalia lib. l. cap. lg.

(/) Strabo 3 B. 3 Kap. S. 413.

M
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Större Vanskelighed end Figurerne selv foraarsager Hestens Sad

del. D er paastaaes nem lig: at Sadlers Brug först er opkomen i det 

4de A arhundrede, at det romerske R ytterie vel allerede i Cæsars T id  

havde lagt Dækkener paa Hestens R yg, m en at den egentlige Saddel 

(sella) först nævnes i den tlieodosianske Codex (m). At Gallerne ikke 

have kiendt denne Beqvemmeliglied bevises af den Foragt, de i Cæsars 

T id viste for det romerske Rytterie, fordi dette havde vidst at mage- 

liggiore sig sit Sæde (n). M en ved alt dette bliver det endnu ikke

afg iort, at Celtibererne slet ikke have kiendt Sadler. D ette spanske 

to lk  kunde gierne af de fremmede Kolonister lært Bekvemmeligheder, 

som deres nordlige Naboer ikke kiendte. Bekman formoder i sine 

lærde Bidrag til Opdagelsernes Historie (o), at Perserne ha ve opfundet 

Sadlers Brug, fordi Xenophon fortæ ller, at disse först havde begyndt 

at giöre Sædet paa Hesten ret mageligt og bredt, og fordi man den 

Tid Sadlers Brug blev indfort i det romerske R ige, pleiede til Sadel

heste især at vælge de persiske. Det er overalt rim eligt at Opfindel

sen af denne Beqvemmelighed med saa mange andre skyldes blödag- 

tige Sydboer. M an kunde foie til,  at man paa adskillige Ileste-Figu- 

rer paa gamle persiske Mindesmærker tydeligen synes at kunne kiende 

Saddelen (p). Phoenicer eller Karlhaginenser kunde have bragt Op

findelsen til Spanien. Vilde man end sige at Celtiberer, som vare

(m) Cod. Theodos. lib. 8- ti l  5, 1. 47.

(n ) Cæsar de bello gallico lib. 4. cap. 2.

( o )  G e s c h i c h t e  der Erfindungen 5 T b. S. 100.

(p) N iebuhr 2 T. Tab. 22. paa sdie Figur i underste R ad sees en Hest med Skabrak 
Tab. 52, 53, R yttere der sidde paa flere D ækkener
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F a a  færdige i at springe paa Heste (<7) m aatte have tilligem ed Gallerne 

foragtet Dækkeners, fölgelig ogsaa Sadlens Brug for K rigernej fölger 

endnu ikke, at de jo ved höitidelige Optog, hvor alle Nationer pleie 

at behænge Hestene med kostbare Dækkener, kunde have betient 

sig af den fremm ede Luxus. Solens Hest kunde gierne bære en 

Saddel, omendskiöndt Rytterhestene ei engang havde Dækkener.

Paa den letteste Maade kunde m an bevise, at Celtibererne have 

brugt S ad le r, hvis den celtiberiske M yndt er nöiagtigen aftegnet, 

som M aliudel har meddeelt i sin læseværdige Afhandling om Spaniens 

gamle M yndter (r). Paa denne M yndt bemærkes en paa H esteryggen 

frem ragende Spids , der tydeligen synes at betegne en Saddelknap. 

M ueligt var det imidlertid , at dette Udstaaende paa Hesteryggen 

ikkun skal forestille Enden af en Vinge eller af et Spyd, som er ble

ven forlcgnet. Derimod kan det bevises ved en M yndt, hvoraf der 

hos Florez findes en tilforladelig Afbildning (5 ) ,  at Celtibererne i  det 

mindste liave vidst at omgiorde H este, en Skik, hvortil man ellers kun 

i den senere Tid kan linde Spor ( t\  M ange ældgamle galliske M ynd

te r bevidne desuden at §3tnnie Skik var bekiendt blandt de til Spanien 
grændsende Celter (w).

(?) Dioctor 5 B. 33 Kap. S. 358.

Cr) Den er ind rykket 1 Charentons franske Oversættelse af M arianas spanske Historie 
5 D. i  Enden. M yndten har M aliudel taget a f recueil du C abinet de Paul Petau.

(s) Florez vol. 2. Tab. 25. Denne M yndt findes Ler afb ilde t tilligem ed nysanförte 
4 T. i i ,  12.

(t) Bekm an G eschichte der Erfindungen 3 Th. S. 98.
(u) See T. 3. N. 8.

M  2
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Man kunde og sige at den afbildede H est var et Offer, helliget 

Guden, ifölge Lusitanernes nysomtalte Skik. Det blev da en romersk 1 

H est, og den celtiberiske Kunstner har villet udtrykke det romerske 

D ækken, m en giorde maaskee med Villie Omridset end m ere ophævet 

end det egentlig skulde være , for |o ei at forfeile livad der for en 

Celtiberer maatt^ være saa paafaldende ved det romerske Rytteri.

D e tvende D yr i ophævet Arbeide, som findes paa samme Ring, 

ere ved Sirater skildte fra Solens Billede} det er altsaa uvist om de 

vare D y r, helligede denne eller en anden Guddom. De ere saa slet 

tegnede, a t de kunne baade være Ulve og Ræve og Ilu n d e , hvilke 

D vr just findes afbildede paa M yndterne af Uerda (v) og Sesapo (x)  

hvoraf sluttes, at man paa disse Steder liar tillagt dem en særegen 

Betydning. Blandt de indgravede Sirater bemærkes foruden de sæd

vanlige Fiske, D y r, Stieruer og Lovværk, tvende Fugle, der synes 

at forestille tvende slettegnede D uer, hvilke saavelsom Fiskene, vare 

Astarte helligede (y),

I den femte Ring bemærkes forst en dandsende eller dog paa eet 

Been staaende Figur. D en celtiberiske Formstöber har uden Tvivl 

efter ringe Evne stræbt at udtrykke Bevægelser, lig dem , v ibeund re  

i græske Afbildninger paa Bacchanternes Dandse. E t Par af de ube- 

kiendte M yndter eller Amuleter , fundne i Cliilperiks G rav, have

Qv) Florez vol. 2. Tab. 28* 5 -8 . vol. 3, T ab . 62, 12.
(ar) Florez vol. 5. Tab. 66, I.
00  M aaso’s mythologische Versuche S. 19.
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lignende Forestillinger (z). Betydningen er let at fatte. Næsten lios 

alle gamle og nyere Folkeslag have Dandse udgtort en Deel af. 

G udstienesten, og udtry^keligen fortæller Strabp om Celtibererne, 

at de med Dandse ærede deres natlige Quddpm. (a). Og§aa deri 

folgende Figur med de tvende Dolke , eller korte Sværde , Cplti- 

berernes almindelige Vaaben , i Ilænderne , forestilles uden Tvivl 

at dandse, m en en krigersk Dands. Slige Sværddandse vare i Brug 

hos de fleste Oldtidens Folkeslag. De findes endnu blandt mange 

vilde Nationer. Ilos Grækere og Romere udgiorde de en Deel af 

de hellige Ceremonier. Undertiden bleve endog Dandsene blodige 

af helligt Raserie. Cybeles Præster gave .sig dybe Saar , naar 

de ved Dandsen vare komne i fanatisk Iver. At ogsaa Baals Præster 

hos Phoeniccrne paa samme blodige Maade dyrkede deres G ud, er 

bekiendt af Eliæ Historie. Om Celtibererne have havt slige grusomme 

Dandse er u v is t} m en at Vaabendandse hos dette vilde Folk have 

været blandede med de hellige, er höist sandsynligt.

De tvende övrige Figurer höre uden Tvivl sam m en, og forestille 

en af de forskiellige M aader, paa hvilke Celterne efter Strabo’s Beret

ning (b) pleiede at ofre Mennesker. D et er venteligen en Krigsfange 

der ofres, derfor er Hovedet först skilt fra Kroppen, for siden enten 

indbalsam eret at tiene til at pryde Seierherrens H est, eller udhulet

(z) See T avle a. N. 15, 14.

C (i) Strabo 3 Bog 4 Kap. S. 438.

(D  S trab o  4 Bog 4 cap. S. 62.
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at staae som Drikkekar paa lians Bord (c). D et Nedhængende paa 

begge Sider af Hovedet synes at være Flaarflætninger, som ikke findes 

paa nogen af de andre F igurer, og derfor kunne tiene til Bevis for 

at her kunde antydes en Fange af en fremm ed N ation, der havde sit 

H aar nedhængende i lange Fletninger , ligesom adskillige af de 

iberiske Stammer (c?) hvilke vare Celtiberernes Naboer og slutte- 

ligen deres Fiender ; Kroppen forestilles udstrakt ligesom korsfæ

stet ; Bueskytteren sigter derhen med sin Piil , for endnu ved Maa- 

den , paa hvilken han traf det döde Legeme , at hente Varsler. 

Aarsagen , hvorfor Halsen paa den hovedlose Krop synes saa ufor

holdsmæssig lang , er fordi den er böiet til at danne en Aabning, 

hvori en Ring kunde anbringes , ligesom paa de tvende bevæbnede 

F igurer, der findes paa Flornets förste Ring. En af H ornets Fortol

kere: J. R. Pauli paastaaer vel, at denne Figur ikke er en m enne

skelig Krop, og at den har K löer, Öine og M u n d 5 m en disse Oine 

og M unden vare vel kun nogle Skurer i Guldet, eller et Par Nagler 

som ere bievne mistydede, Klöer synes der vel ved förste Öiekast 

at være istedet for Hænder og Födder5 dog m an kunde jo have af

hugget Hænder og Födder of Kroppen for den blev korsfæstet. Figu

rens Lighed med en menneskelig Krop bliver altid alt for s to r, til 

at m an i den skulde söge noget fabelagtigt Dyr. De sædvanlige 

indgravede Sirater, Fiske, Slierner og Lovværk opfylde Pladsen mel

lem de ophævede Figurer.

(c) Diodor 5 Bog 29 cap. S. 352. Slrabo 4 B. 4 cap. S. 6r.
(d ) Tacitus in vita Agric. cap. 2, S ilunnn in torti plervimqve crines Iberos trajecisse

fidem  faciunt. Statius in Thebaid. lib. 4. v. 260.

4
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GULDHORNET FRA 1639.

D et forst fundne Guldhorn synes at være yngre end det hidtil 

forklarede, th i ,  uagtet at Arbeidet heller ikke paa dette haver noget 

Kunstværd; vise dog Figurernes rigtigere Omrids, at de tegnende 

Kunster havde giort nogen Fremgang. A t næsten alle Figurerne her 

forestilles nögne, kunde maaskee og være en Folge af at Formstöbe- 

havde bem ærket, hvor hyppige nögne Figurer pleiede at være paa 

M onum enterne i de græske Kolonier. Den galliske Velanstændighed 

er og bleven iag ttaget, ved ikke at udtrykke Kionsdelene, ei engang 
paa Dyrene.

D en forste Ring er den bredeste, har tvende Rader Billeder, og 

de fleste Figurer i hver Rad. D en er især, just fordi den var den 

forste, bleven Gienstand for alle Fortolkernes spidsfindige Undersö- 

gelser, hvorpaa der i det forste Kapitel er givet tilstrækkelige Exem - 

plei. For at vi ikke skulle begaae samme Feil, som vi lastede hos 

de Æ ldre, maae vi erindre os: deels at det er en Folge af en ikke

tilbörligen dannet Smag, at sammenpakke Figurer blot til S irat3 deels 

at Ligur eine stöbtes lörst hver for sig, inden de paaloddedes, hvoraf 

fulgte, at Lormdanneren let kunde bringes til at bruge den samme 

Afstøbning flere Gange, for at udfylde et ledigt Rum. Saaledes gien

tages den paa Knæ liggende Figur med udstrakte Arme; thi at den i  

anden Rad har m istet den ene Haand , er vel ikkun skeet af en 

H ændelse, da den paaliæftedes. F iguren , som sidder med Ansigtet 

til venstre og de bedende H æ nder, gientages to , ja maaskee fire
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Gange. Figuren, soiti beder med Ansigtet til liö ire, bliver uden 

Tvivl og to Gange gientaget, ligesaavel som det paa Bagbenene sid

dende Dyrrnénneske, og den paa Fisken staaende Fugl. M an bör 

neppe söge en ny Betydning til Gientagelsen af de samme Figurer.

D et er vanskeligt at bestemme hvad den paa Fisken siddende 

Fugl skulde betegne; maaskee et særeget Spaadoms M iddel, maaskee 

et os aldeles ubekiendt Symbol? Dog have vi nogen Analogie til at 

antage: at denne Forestilling skulde betegne en vis By eller et vist

Folk. Saaledes findes paa Agri^entens M ynter en Örn som æder en 

Fisk (e) og atter paa disse, ligesaavel som paa Faliscernes i Ita lien , 

en Ö rn, som opæder en Ila re  (_/). Ogsaa Massilienserne, dette paa 

de spanske Kyster saa stærkt handlende Folk, have afbildet paa nogle 

af deres M yndter en Fngl staaende paa en Slange (g). Paa M ynterne 

af Sinope, Istris og Olbia, ved Kysterne af det sorte Ilav , bemærkes 

en Fngl, der holder en Fisk i Kloerne (/i). Det er da ikke urim eligt 

i denne Gruppe at finde et Sindbillede paa den celtiberiske Stamme, 

som havde foræret H ornet til sin Guddoms Tem pel, saa meget m ere 

som en Rovfugl forekommer paa adskillige galliske og paa den spanske 

Bye Obulkos M yndter (i). At Forestillingen gientages tvende Gange,

(e) See Agrigentens M ynter. Torrem uzza num m i Siciliæ.
(f ) H unters M yndtværk p. g. Tab. 27. Fig. 17-  18-
(#) Notice sur J. F. P. Fauris Saint V incent a Aix an 8 i 4-to. pi* 5« Fig- m
( h) F e llerin  recue il de M edalles vol. 2. pi. 40. vol. i. p i. 36. H unters M yndtværk 

Tab. 49. Fig. 19. See Tavle 4. No. 15.
C O Pelierin . recueil vol. 1. pi. 3. v. 3. Florez vol 2. T ab. 14.
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har vel ingen anden Aarsag, end at Pladsen kunde blive opfyldt, det 

var let at tage tvende Afstøbninger i den samme Form.

En anden tvetydig Figur er D yret m ed det skiæggede M enneske

ansigt , som i forste Rad forestilles at sidde paa Bagbenene mellem 

tvende M ennesker, der tilbede d e t , i den anden Rad vel ogsaa at 

tilbedes af een, m en tillige holdes i en om H alsen befæstet Strikke 

af et bag ved siddende M enneske. Den eneste M aade, paa hvilken 

vi kunne vente at fremfore en nogenledes beviislig Forklaring over 

denne F igur, bliver at eftersee om de Folk, af hvilke Celtibererne 

m ueligen kunde have m odtaget Kunstideer, have havt lignende Fore

stillinger, og hvad disse have betegnet. Nu finder man paa mange 

campanske og sicilianske Stæders M ynter et skiægget, oftest tillige 

hornet M enneskehoved paa Kroppen af en Oxe. M an pleiede a t an- 

see denne Skabning for en M inotaur; m en det er bleven bem æ rket, 

at M inotauren stedse afbildedes som M enneske med D yre-H oved , og 

aldrig som D }r m ed M enneske Hoved (£); derimod pleiede m an at 

afbilde Flodguder, deels som ly r e ,  deels som M ennesker, og heraf 

kunde denne dobbelte Figur letteligen opstaae. Desuden findes denne 

Gestalt paa en siciliansk Myndt m ed en af M unden udgaaende Vand- 

straale (/J. I Folge dette forklares Oxen med det menneskelige Hoved 

(bos Ilebon) paa campanske og sicilianske M ynter om den F lod, der

(fc) M astorelli delle onticlie colonie venuti in N apoli vol. i. p. 229 folg.

(0 N eum an num m i inediti vol. 2. p. 116. See A lunts M ynter hos Torrem uzia.

N
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især dyrkedes paa det Sted , hvor M ynten er bleven slagen (m). I 

Overenstemmelse herm ed antage vi d e rfo r , at een af Celtiberiens 

F loder, maaskee især E b ro -F lo d en , betegnes ved det monstreuse 

D yr; det er skiægget, ligesom de övrige F lodguder; H orn har det 

vel e i , men disse sees ei heller altid (n) og de kunde være skiulte 

under de tykke Lokker. D et omringes af Bedende, th i Floderne 

have jo paa utallige Steder været Gienstand for Dyrkelse. D et var 

liödvendigt for N aturm ennesket at tilbede den rindende Ström , der 

snart blid læskede hans T örst og fruglbargiorde hans Ager, snart 

med svulmende Vande, ligesom i Vrede, bortskyllede hans H ytte.

At Flodgudens Billede i den anden Rad sees bunden, maae uden 

Tvivl forklares af den phoeniciske Skik i visse farlige Tilfælde at binde 

Gudernes Billeder med Kieder , for at forvisse sig om ei at forlades 

af dem (oj. Dette Baand er altsaa her et Symbol paa, at Folket havde 

forvisset sig Flodgudens Bistand. Den lange skraae Figur foran Flod

guden kan betegne et H orn , og var nok egentligen bestem t til at 

holdes mellem Dyrets Fodder , men da Form danneren vel ikke for- 

maaede at bilde saa kunstig en F o n n , satte han H ornet foran. Græ

kerne og Romerne lode deres Flodguder stötte sig paa en omvendt 

V andurne; Celtibererne kunde letteligen falde paa at give dem deres

(m ) B urm an comment, ad Nummos Siculos i Dor.villii Sicilia pag. 39°* Torrem uzza 
inscriptiones S iciliæ , prolog, pag. 26 Noten. N eum an b illiger denne M ening i 
hans num m i ined iti vol. 1. pag. 7.

(n} H unters M yntværk Tab. 26. N . ljjj arcv b land t G itenserncs M ynter hos Torrem uz

za Tab. 32, 13 -16.
(o) Curtius de Alexand. lib, 4 , cap. 3. P lu ta rch  «jvæst. rom anæ Gi.
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D rikkehorn i Hænderne, D et bedende M enneske paa den anden 

Side udtrykker Æ abodigheden for det bundne Billede. D et er den 

eneste Figur paa dette Horn , som har noget om Halsen , der ligner 

de Jykke galliske H alsringe, vi paa det forst beskrevne H orn have 

bemærket. Flodguden forestilles endnu paa en tredie M aade, nemlig 

staaende paa en F isk , der jo er dens naturlige A ttribut.

De övrige F igurer ere enten Slanger, som krum m e sig i alle- 

liaande Böininger, eller M ennesker, som i forskiellige Stillinger sees 

at bede. D et er altsaa naturlig t at antage: at det er Slangerne, som 

her tilbedes, og a t den gientagne Forestilling ikke udtrykket1 uden 

det almindelige Begreb om Celtiberernes Ærbtidighed for hellige 

Slanger. I  de faa E fterretn inger, vi have om dette Folk, fortælles 

vel ei udtrykkeligen at det dyrkede Slanger. D og, denne Dyrkelse 

herskede jo lios saa mange gamle N ationer , den findes endnu hos* 

saa m ange halw llde Folkeslag i de sydlige Landej at der er stor 

Sandsynligned for at hvert Folk,, lios hvilket Fetissismen har hersket,’ 

ogsaa har tilbedet Slanger , naar ellers disse fandtes i- deres Land. 

\ e l  kunne lieppe Celtibererne paa den T id , H ornene forfærdigedes, 

have været saa vildej at de kunde ansee enhver Slange, der kröb i 

Skoven, for en Gud. Ikke desto mindre kunne de have agtet dem 

lor hellige D yr, eller dyrket visse A rter af dem , som Symboler paa 

visse Guddomme. M an skal i senere T ider i Portugal have opgravet 

M etalslanger i 1(orm af Amuleter (p). D et er desuden bekiendt, at

Cp) fortælles hos Dupuis origine des cultes vol, 3. p. 544.

N 2
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Phoenicerne havde Dyrgestalter og Slangebilleder i deres Tem pler (9),

hvilke af den Aarsag kaldtes Slangetempler (r); de dyrkede en vis 

Guddom af Grækerne kaldet Agathodæmon under Skikkelse af cn 

Slange (s)'; maaskee er det just denne gode A and , som her sees at 

være en G ienstand for Celtibcrernes Ærefrygt* M an har paa M altha 

fundet i en Grav en Guldplade med phoenicisk Indskrift og en Række 

af F igu rer i ægyptisk Stil, der have m egen Lighed m ed en Deel af 

H ornets Billeder, og hvor Slangernes Dyrkelse er umiskiendelig (t).

De bedende M ennesker maae efter det anforte forestille Folket, 

som tilbeder Stedets Genius. Deres Stilling forklarer sig selv. De 

mod Guden udstrakte Arme og de tilsammenföiede Hænder ere Æ r- 

bödigheds og Attraaes naturlige T egn , som det ene Folk ikke behöver 

at lære af det andet. Hænderne ere blot tilsammenföiede, ikke fol

dede; th i denne Skik ved foldede H ænder ikke allene at tilkiende- 

give Sorg og H enrykkelse, m en ogsaa Æ refrygt for Guddom m en, 

blev först almindelig efter Kristendommens Udbredelse i det romerske 

Rige. En af de Bedende har et Spyd i den ene H aand; ventelig er 

det en Kriger. Spydet er omvendt, et naturligt Sindbillede enten 

paa at han er i en fredelig Beskieftigelse eller at han har Æ rbodighed 

for Skytsguden. De indgravede tvende Slanger, der sees at snoe sig

(? )  Ezechiel R, 8-10.

( r )  Strabo 14 Bog.

(r) Evsebius præpar. Evang. lib . 1. cap. ro. S. 41. ed. Colon.

£t) M ontfaucon Antiquité expliquée V. 2. part. 2. pi. 136. Torrem uzza inscrip tion«  
Siciliæ pag. 299. See Tavle 4. No. 18.
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i hinanden tilligem ed de sex R o se tte r, som med dem udgiöre en 

Linie , kunne allerede efter den Plads de indtage, kiendes at være 

S irater, betstem te til at skilne m ellem  de tvende Rader af ophævede 

Figurer.

D en Figur paa den anden Ring, som ved sin vidt nedhængende 

K iortel, sit tykke Skiæg, sit lange Baghaar og H ornet i sin H aand, 

udmærker sig fra alle de övrige her afbildede F igurer, have de fleste 

af Flornets Fortolkere anseet for en Præst. Virkeligen synes ogsaa

denne D ragt aldeles at stemme overeens med M aaden, hvorpaa de 

fleste ældre og yngre Nationers Præster have pleiet a t klæde sig. Vi 

kunne altsaa antage, at vi her finde en D ruid , uagtet det vilde blive 

heel vanskeligt at bevise, at D ruiderne just have brugt denne Dragt. 

Vi vide in tet andet om disse i Henseende til deres Klæder, end at 

de undertiden havde en hvid D ragt, der indhyllede Armen («), under

tiden brugte de det galliske Sagum [v) ; Montfaucon (*), M artin (7 ) , 

Keysler (z) have vel givet Afbildninger paa gamle M indesmærker, 

der skulde forestille D ruider , m en det er alt enten Gisning eller 
Hiernespind.

Af Hornenes andre F igurer sees, at Celtibererne maae til den 

F id , Hornene bleve forfærdigede, have baaret deres Hovedhaar rundt,

(u )  P lin . hist. nat. lib. 24. cap. 11. §. 62.
(i>) Plin. hist. na t. lib. 29. cap. 3.

(*) Antiqvité expliqvée vol. 2. part. 2. liv. 5. cbap. 6. p. 436.
( 7 ) R e lig io n  des G au lo is vo l. 1. p. 212-216.

(2) Antiijvitates septentrionales pag. 394.
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hvilket desw&ern stem m er fuldkommen overeens m ed hvad deres Myn

ter umiskiendeligen vise. Nu hedder det i Almindelighed hos de 

klassiske Skribentere, at Celterne lode H aaret voxe (a) , men derved 

forstaaes vel ikke, at de bare langt H aar, kun at de ikke ragede det, 

som adskillige andre vilde Folkeslag. Deres H aar sammenlignes med 

H esteliaar, ei fordi det var saa lang t, m en fordi de ströge det tilbage 

med et. Slags Kalkvand , hvorved det tillige blev tykt og stridt (b). 

Celtibererne have venteligen fulgt samme Sædvane. Strabo bemærker 

om Lusitanerne (c) og om dem allene , at de lode H aaret nedihænge 

paa Fruentim m ernes Viis, hvoraf kan sluttes med nogen Rimelighed, 

a t denne Skik var de andre Folkeslag ubekiendt. M en uagtet Folket.O
i Almindelighed bar H aaret kortere , kunde gierne D ruiderne eller 

maaskee især deres Forstander have ladet Baghaaret voxe langt, som 

et Slags T egn  paa sin Værdighed. Saaledes var et langt Baghaar 

nogle Aarlmndrede derefter hos Frankerne et Bevis paa kongelig 

Æ t (d). Da nu tillige D ruiderne, efter Cellernes almindelige Skik, 

vist nok have kiem t det lange Ifaar stærkt tilbage, og omhyggeligen 

sm urt det ind} maae deres Hovedhaar just liave faaet denne synder-'

(«) Clem. Alexand. pædagog, lib . 3. pag. 267. ed. P otter, ex gentibus Celtæ et Schytæ 
comam alunt. P lin . lib . 4. cap. ir . G allia  omnis com ata uno nomine appellata. ' 
Livius lib . 38. cap, 17. promissæ comæ G allorum .

( b)  D iodor lib. 5. cap. 28. p. 351.

(c) Strabo 3 B. 3 cap. S. 413. D et er vel ogsaa om L usitanerne a t Appian ta le r , n aar
han  fortæ ller at V iriats T ropper havde lang t H a a r , hv ilket de just lode voxe, 
for a t faae et rædsom t U dseende, de bello Hispaniæ p. 4s4 ed- Stepli. Ajcn- 
stel. i6go.

(d) P ellu tier liistoire des Celtes liv. 2. chap. 8- p- 183. ed. Cliiniac.
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lige Form , som T egningen paa H ornet udviser. Skiegget lod nogle 

af Celterne voxe imedens andre klippede det(ß ); Druiderne have uden 

Tvivl baaret det lang t, som et M iddel til at skaffe sig i  deres Lands- 

rnænds Öine den Æ rværdighed , de saa gierne önskede at besidde. 

Figuren holder i H ænderne et H orn , hvis spidse Ende vender n ed , 

og hvis hele Figur an tyder, at det var et udhule t H orn , af hvilket 

der kunde drikkes. Slige D rikkehorn vare almindelige hos de fleste 

gamle N ationer5 det var da naturlig t at man ogsaa lod Guderne ved. 

deres Fester drikke af slige Begere , eller at man brugte dem til at 

udöse Drikoffere paa Gudernes Altre. Vi see altsaa her en D ruid 

med sit tykke indsm urte Ilaa r og lange Skieg , fremtrædende i Hæ

dersdragt med Drikoffer til sine Guder.

Endnu en anden skiegget Person sees til Hest paa denne Ring. 

D a det allene er Blodguden og D ru iden , som ere afbildede med Skieg, 

og alle de andre findes uskieggede, er det rim eligt at antage Rytteren, 

paa Grund af Skiegget, at være en D ruid , som, fordi han var til 

H est, maatte afkaste sin lange Dragt. H erm ed bestyrkes tillige den 

Form odning, som yttredes angaaende R ytteren paa det foregaaende 

H orn : at der nem lig forestilles en D ruid , der rider paa en af de hellige 

Heste , for deraf at tage Varsel ; Sammenligning mellem R ytterne 

paa begge Horn viser tydeligen, at paa det fra 1659 Omridsene ere 

langt rigtigere. Maaskee og den anden Formdanners Ukyndighed 

var Aarsag i at D ruiden paa det for omtalte H orn var uskiegget.

(<•) D iodor 5 B. 28 cap. S. 551.
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Figuren, der synes at lobe, og holder tvende Dolke eller smaae 

Spyde vendte imod sig selv, ligner m eget M ennesket med de tvende 

Dolke paa det foregaaende Horns tredie R ing , og kan derfor ligeledes 

.forklares om en Celtiberer, der forestilles at daudse en krigersk Dands 

til sine Guders Ære. Bueskytten er bleven forklaret paa det förste 

H orns anden Ring at kunne være enten en Kriger eller en Krigens 

Gud. D yret synes mest at ligne en H est, og er venteligen afbildet, 

fordi det var et hellig t Dyr. D er fortælles om L usitanerne, a t de 

offrede Heste til deres Mars ( f ) i  Celtibererne kunde saa m eget des

snarere falde paa at betragte Hesten paa denne M aade, som deres. 

Skove indeholdt Overflödighed af vilde Heste (g).

De indgravede Figurer skulle öiensynligen tiene til en Slags Ind

fatning for de ophævede , eller til at adskille dem fra hverandre.

R ytteren  farer frem  paa tvende over hinanden henkastede Slanger.

E t tohoved Uhyre skiller den krigeriske Dandser og Bueskytten. E n 

Slange med Hundehoved og M enneskearm e hæver sig mellem H esten 

og Buen og bedækkes tildeels af denne. Paa den ene Side af Præsten 

eees tvende lignende U h y re r , der lofte Hænderne mod hinanden. 

Paa den anden Side snoer sig en mægtig Slange i mangehaande Bugter. 

T il alle disse U hyrer maae neppe söges anden Grund end Udgravere

rens Phantasie, der ved slige groteske Sirater vilde opvække sine lidet 

smagfulde Landsmænds Beundring.

( / )  Strabo 3 B. 3 cap. S. 414.

(g ) Strabo 3 B. 4 cap. S. 456.
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T den trcdie Ring forekom m er iglen den M ennesker offrende 

D ruidinde, med den Forskiel, at den Slagtede ligger ei bagved men 

foran. D et synes som den Dræbte er ifört den celtiske korte D ragt, 

Gallernes Sagum. At denne paa forskiellige Steder er giennemstuk- 

ken , passer nöiagtigen med hvad Strabo fortæller om Lusitanernes 

Offringer: ”De spaae ogsaa af Fangernes Indvolde, som de forst

bedække med Tröier (sagis), og derpaa, naar Spaamanden har givet 

Stikkene under Indvoldene, hente de Varsler fra Kroppens Fald (h ) ” 

Lusitanerne vare til Strabos Tid det vildeste Folk i Spanien; rimeli- 

gen have disse længst beholdt de ældgamle Vaner. Offerkniven, 

D ruiden holder i H aanden ligner ganske et vist Slags spanske Sværde, 

som undertiden paa M yndter findes afbildet (i). Om Centauren gielder 

hvad der om samme Billede paa det forst forklarede Ilo rn  er bleven 

bemærket.

Ved at see de tvende monstreuse M ennesker med Hundehoveder, 

erindres m an om Ægypternes Cynocephalus eller Anubis. D et er 

heller ikke i og for sig selv u m u lig t, at den celtiberiske Kunstner 

kunde have udtrykt denne ægyptiske Idee ; thi til forskiellige Tider 

ere forskiellige af Æ gypternes religieuse Forestillinger gangne over 

til deres phoeniciske Naboer (*); disses Kolonier kunne atter have 

udbredet dem  i Spanien. Gudens monströse Figur kan just have til-

(A) Strabo 3 B. 3 cap. S. 413.

( j)  See T avle 3. No. 4- En Kobberofferkniv af samme Dannelse sees afb ildet lios 
Caylus recueil d ’Antiqvit. vol. 1. p. 96.

O  Zoega de origine et usu Obelisocrum. p. 555.

O
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trukket sig Celtiberernes Studsen, og bragt deres Kunstnere til at stöbe 

denne synderlige Gestalt. D er ere og andre Omstændigheder , som 

giöre dette til m ere end Gisning. D et Æ gypterne fortalte om Anu

bis, havde megen Lighed med de græske M yther om Hermes. I  det 

mindste troede Grækerne at gienkiende Majæ Sön i den giöende 

ægyptiske Gud (&). Æ gypterne havde endnu en anden G u d , i hvilken 

Grækerne fandt deres H erm es; det var den bekiendte T lieu t, Thotli 

eller T aau t, der föDeligen m aae være bleven anseet for den samme
1  O  O

som Anubis j og om T heut bemærkes udtrykkeligen, at han ogsaa var 

Phoenicerne bekiendt (Z). D ette overtroiske Folk kunde altsaa let 

bringes til at dyrke Anubis , naar det blandede denne m ed sin egen 

Theut. I Romernes Periode findes ikke faa Exempler paa en lignende 

Sammenblanding. Den allerede anförte phoeniciske Tavle viser des

uden (m) , at den egentlige Cynocephalus i det m indste til en vis J id 

ikke har været Phoenicerne ubekiendt. Nu fortæller Cæsar om Gal

lerne (ri), at de tilbade en M ercurius, det er: en G ud, som Cæsar 

gav dette N avn, fordi han fandt, Gallerne tillagde ham  Kunsternes 

Opfindelse , og giorde ham  til Yeienes og Keisers Skytsgud. I lan  

lægger til, at denne Gud havde de fleste Billeder, hvilket bestyrkes 

derved, at de fleste galliske Idoler, som Tid efter anden ere bievne 

opgravne, afbilde M erkurius. Rigtig nok ere disse M onum enter alle 

fra en senere T id , da Gallien var opfyldt med romerske K olonier;

(&) Jablonsky Pantheon ægypt. lib. 5. cap. 1. §. 8 
(!) Jahlonsky lib. 5. cap. 5. §. 2.
(m) See Tavle 4, No. 8. - ,
(n) De bello gallico lib. 6. cap, 4»
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men deres hele Si il viser dog, at de ere forfærdigede i Gallien, og 

derfor rimeligvis til Brug for saadanne latiniserende G a lle r, som 

vilde forene deres Fædrene -Overtro med den romerske , og der

for gave galliske Guder romersk Snit. Hvad de romerske Kolonier 

i den senere T id  bevirkede i Gallien , kunde de plioeniciske 

Plantes tæder i den ældre Tid have foranlediget i Celtiberien. 

Siden Celterne havde en G u d , der ansaaes for Kunsternes Op

finder , Veienes Skytsgud , havde jo denne en umiskiendelig Lig

hed med Phoenicernes T h e u t , og det var in tet Under , 0111 den

celtiberiske Form danner hentede Symboler fra den kunstrige Phoe- 

n ic e r , for dermed at udsmykke egne Guder. At endelig slig en 

Forening mellem spanske og phoeniciske Ideer virkelig har fundet 

Sted, sees af Livius (o), som fortæller, at M ercurius Theutates kaldtes 

en Ilö i i Nærheden af Carthago nova. M en naar nu Phoenicerne 

forestillede dem T heut paa forskiellige M aader, naar de undertiden  

blandede ham  med Anubis , var det natu rlig t, at den celtiberiske 

Kunstner især valgte den Gudens Afbildning, der passede bedst til 

hans egen Smag, fölgeligen den meest m onstreuse; og at han gav 

den i H aanden, ikke et af Æ gyptens fredelige Symboler, m en et Of

fersværd eller en Öxe. Den celtiske Theutates var just en af de 

G uder, ved hvis Alter M enneskeblod skulde rinde (p). Altsaa sees 

her en celtiberisk Anubis, der beqvem t har faaet Plads ved Siden af 

det M enneskeolfer, som maaskee just foresttlles frem bragt til hans Ære.

( o )  L i v i u s  l i b .  2 6 .  c a p .  4 4 .

(j ? )  L n c i a n i  P h a r s a l .  lib. r .  v ,  4 4 4 - 4 5 .  L a d t a n t .  i n s t i t .  d i v .  l i b .  1 .  c a p .  2 1 .

O 2
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0 in  Gientagelsen af den sarame Figur har nogen Betydning, 

kan ik k e  bestemmes. Den ene holder et krum t Sværd i H aanden, 

ik k e  uligt d em , der sees paa nogle af de celtiberiske M ynter (q ) j 

den anden holder en Öxe, de fleste vilde Nationers ældgamle Vaabcn. 

Der fortælles vel ei udtrykkeligen , at Celterne have brugt Öxer, 

m en det fölger af Tingenes N atur, og bestyrkes ved de hist og her i 

Frankrige opgravede Vaaben.

Paa denne R ing, saavelsom paa den fierde og fem te, sees de for 

om talte uhyre Slangebilleder, nogle forsynede med Hundehoveder 

og M enneskearm e, andre paa forunderlige Maader indsnoede i hinan

den at krum m e sig i mangehaande B ug te r5 snart at omslynge de op

hævede F igurer, snart at bedækkes af dem. Udgravereren har vidst 

a t frem bringe mere Afvexling i sine phantastiske F igurer, end Form- 

danneren i de stöbte Billeder.

Hvis en Græker eller Romer havde seet den jiaa H ornets fierde 

Ring afbildede Figur med Kölle og Öxe i H ænderne, vilde han uden Be

tænkning have erklæret den for en barbarisk Herkules. Nu finde vi 

a t Gallerne have tilbedet en Herkules 5 thi uden at tale om Lucians 

forunderlige Herkules, som Olding og Veltalenhedens G ud, der egent- 

ligen kaldtes Ogmi , og hvor maaskee nogle faa sande Træk have 

foranlediget det hele paa rethorisk Viis udkastede Skilderiej er det 

vist af gamle Indskrifter, at Herkules havde det galliske Tilnavn

(</) See T avle 5, No. 2.
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I lunnus eller Astoilunnus (r). Grev Caylus har ogsaa meddeelt et 

H erkules-Billede; der synes at være galliskt Arbeide, og at röbe en 

Forbindelse mellem galliske og romerske Ideer (s). H eraf synes at 

folge, at der har været en gammel celtisk G ud, som havde Lighed 

rned H erkules, og derfor i den senere Tid ansaaes for at være denne 

Alkmenes Son med et gallisk Tilnavn. Om Germ anerne anförer Ta

citus det udtrykkeligen, at de dyrkede Herkules (t). Det bliver da 

ogsaa rim eligt, at Celtibererne dyrkede en lignende G uddom , der saa 

ganske passede til et vildt krigerskt Folk; saa meget mere som Her- 

kules’s Dyrkelse især blomstrede baade i Tyrus og Carthago (u ). I 

Gades havde Herkules sit berömte Tem pel (u), og der var vel neppe 

nogen phoenicisk Plantested, hvor jo den tyriske Herkules blev æret. 

Da nu desuden adskillige blomstrende galliske Byer, endnu forend 

de bleve undertvungne af Romerne , troedes at være stiftede af en 

Herkules {x) , er det rimeligt her at finde denne celtiske G ud, Ilun- 

nus maaskee eller Astoilunnus , som Romerne troede at være Alk

menes Sön.

Om de tvende D y r , der opfylde den övrige Plads paa denne 

R ing , kan ikkun lidet siges. Den ene synes at være en Ræv, den

(r) M illin  monum ens antiqves inedits vol I. p. 9 7 -icq- pi. 12.
(s ) Caylus recueil d’Antiqvités vol. 5. pi.
(O De moribus G erm anorum  cap. 2,  9.
(u)  H endreich Carthago p. 191-195.
(») Strabo lib. 5. c. 5. S. 452. D iodor Sicul. lib. 5. c. 20. p. 545. Pompon. M ela 

lib . 5. cap. 6. Juslinus lib. 44. cap. 4.

( a -) D iodor lib . 4. cap, 19. S. 265.
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anden en Ulv , den. tredie en Hund. Örene esæ enten blevne for

glem te , eller Form danneren har ikke forstaaet at udtrykke dem ned- 

hængende. Lignende Dyr forekomme paa det forst beskrevne Ilorns 

fierde Iling , ikkun at Tegningen der var siettere.

I  den femte R ing sees tvende nögne F igurer, som holde et fir

kantet Stykke i H ænderne, hvorunder en H und sees at sidde paa sine 

Bagbeen. Arnkiel m ener (y) at de holde et Speil for dermed at drive 

magiske Kunster. I og for sig selv er dette ikke urimeligt. Det er 

bekiendt, at blandt de utallige T ing , man i Oldtiden betiente sig af 

til Spaadom , fandtes ogsaa Speile. Grækerne havde deres evoirTpopav- 

7sia og x̂ vguWoiJLcivTeict' Ikke allene thesstalske Ilexer sagdes at skrive 

m ed Menneskeblod paa Metalspeile og læse Svaret i M aanen; ogsaa 

Pythagoras m aatte lade sig dette paabyrde. Undertiden sögte hele 

N ationer ved hemmelighedsfulde Syner i magiske Speile at forudsee 

Krigens Udfald, og Keiser Didius Julianus prövede derved at under« 

söge Se veri Lykke (z).

M en denne G ruppe kan ogsaa forklares paa en ganske anden 

M aade, aldeles overenstemmende med Celtiberernes Skikke. Cæsar, 

fortæ ller, at der lios Gallerne fandles nogle saa kaldte Soldurier, der 

havde indgaaet eedsoren Staldbroderskab, hvorved de ikke allene for

pligtede sig til at dele Livets Goder , m en ogsaa Doden med hin-

0 ') Vom golden Horn S. 178-

(r )  Spartiani Didius Julianus cap. 7. og dertil variorum  Noter.
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anden (ö). Slige hellige Venskabsforbindelser, der m eget ligne d-e 

gamle Skandinavers Fostbroderlag, fandtes ogsaa efter Salusts (£), 

Valerii Maximi (c) og Strabo’s (cl) Vidnesbyrd , i deres fulde Styrke 

hos Celtibererne. Den edsvorne Ven ansaae det for Synd at overleve 

Slaget, hvori Fostbroderen faldt. Kunde han ei strax hævne sig paa 

B anem anden, drak han selv et Slags hu rtig  dræbende Gift, som til 

det Brug altid holdtes færdig, og döde for at blive sit Löfte tro. D et 

er rim elig t, at en saa hellig Forbindelse er i Celtiberien, l-igesom i 

Skandinavien ( e) bleven sluttet paa en höitidelig M aade; og maaskee 

er det just denne Venskabs-Pagt her findes afbildet. Tvende Mænd 

holde deres Hænder paa en F iirkant, maaskee en Tavle, maaskee et 

fladt Offerfad, eller et andet os ubekiendt Offerredskab. Saaledes har 

m an jo hos mange Folkeslag til de forskielligste Tider villet giöre 

E den ærværdig ved at lade den Sværgende berore en hellig Gien

stand. Paa nogle gamle persiske M indesmærker sees tvende M enne

sker, udentvivl sværgende, at holde en Ring mellem sig (*). I  Skan-

(a )  De bello  gallico lib. 3. cap. 5.
(A) See e t F ragm ent af ham hos Servius ti l  Virgils Geoxgica 4. v. 217.
(c )  V alerius Maximus lib. 2. cap. fi, 11.
(d)  S trabo 3 B. 4 cap S. 442. Jevnfor P lu tarch  i Sertorii Levnet.
G )  H ielm  de amicitia devota Hyperboreorum . Upsal 1721. Min Afhandl, om Venskab 

lios de gamle Skandinaver i skandinavisk Museum for 1S03. iste B. S. 256.

(*) N iebulir Reisebeschreibung 2ter T heil Tab. 32, 33. N iebuhr troer a t der forestil
les S trid  om en R ing , men T ab. 32 sees intet k rigrisk t. Af de tvende Personer, 
der holde paa R ingen, hedæ kkes den ene med en Solskierm , og holder den
venstre Haand i V eire t, ligesom vi naar-vi xværge ; den anden Person har i
venstre Haand en Stok eller e t Scepter. De tvende R yttere Tab. 33 synes tvende 
Seierherrer, th i Hestenes Fodder træde paa M enneskehoveder •, m ed stiv udstrak t 
A rm  holder hver sin Side af R ingen ; i det den ene hæver Arm en m ed Tom m e-
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dinavien holdt man en heilig King, der bevaredes paa Alteret til dette 

Brug. Neden ved sidder en H und, Troskabs naturlige Symbol i alle 

Lande, hvorved Kunstneren udtrykkeligen synes at liave villet betegne 

hvad det var for et Forbund her blev sluttet.

D et övrige af Ringen optage atter forskiellige D yr, tvende store 

Slanger, en lille og en Fisk, alle stöbte. D et synes som Formdan- 

lieren havde havt i Sinde med en tredie Slange ligesom at forbinde 

de tvende5 der sees i det mindste 2 afbrudte Stykker, der hænge ved 

de tvende större Slanger. Maaskee tiene disse F igurer blot til som 

Sirater at udfylde Pladsen , maaskee have de en mystisk Betydning. 

Hvo som havde H ang til at allegorisere, kunde i de tvende store 

Slanger see de tvende Venners Genier. Slanger vare jo ofte hos 

Grækere og Romere Geniernes Tegn ( / ) ,  og Phoenicerne personifi

cerede i det mindste Elementernes Genier paa denne M aade(g). Fisken, 

som var helliget Astarte (Ä) kunde være Symbolet paa denne Gud

inde , der, forsaavidt hun  betegnede den himmelske Veuus, kunde 

letteligen ansees for at være Fostbroderlagets Skytsgudinde.

D en hornede Figur i den siette R in g , der ligner et M enneske

hoved, og ligesom hviler paa en Stængel, der deler sig i Enden, er

len  og Pegefingeren oploftet, holder den anden gaiishe ro lig t et Scepter e l le r e t  
Sværd i sin venstre H aand.

£ / )  Exem pler h a r Vossius de idololatria lib. 9, cap. 2ß.
Cg)  Evseb. præp. Evang. lib. i .  cap. iG.
(/i) M anso’s Versuche S. 19.
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vanskelig at forklare. D en har im idlertid nogen Lighed baade med 

et fantastiskt Billede paa en gam mel gallisk M yndt, som Caylus hal* 

m eddelt (z), og med nogle af de synderlige F igurer, som ere blevne 

opdagede blandt Siraterne paa en gam m el Kirke i M ontm orillon ('k). 

D a Figuren er saa m onstreus, kan neppe bestemmes, hvad den egent- 

ligen betegner. D et er en blot Gisning, naar M artin i sin Religion 

des Gaulois livr. 4. chap. 21 giör Billedet paa Kirken i M ontmorillon 

til den phoeniciske Derceto eller A tergatis, der undertiden forestilles 

med Fruentim m erhoved og Fiskehale. Fulgte vi denne Gisning, 

kunde vi, efter hvad forhen er anfört om Astartes hornede Billede, 

deslettere forklare de tvende H o rn , hvormed Hovedet er forsynet; 

for saavidt Astarte tillige er Maanens Sym bol, kunde Stiernen over 

Hovedet da ogsaa faae sin Betydning.

M en denne Figur kan og forklares paa en heel forskiellig Maade. 

Som den her er afbildet, har den Lighed med Roden af Alrunen eller 

M andragora, som, naar den skiæres og törres paa en vis M aade, 

synes at forestille et JXlenneskeansigt, og derfor af Almuen er bleven 

anseet for en saare hellig U rt, en af de vigtigste til magiske Kunster, 

D enne Overtroe har væ ret-herskende i D anm ark, Tydskland, Frank- 

rige , Spanien, og er m eget gammel. Grækere og Romere talte 0111 

Urtens sieldne Kraft (Z}. Uagtet det nu  ikke udtrykkeligen fortælles, 

at D ruiderne betiente sig af derme Rod i magisk H enseende, bliver

( i )  Caylus recueil vol. 6. p i. 104. See Tavle 2. No. 7.
(fe) M ontfaucou supplem ent a l ’Antiqvité expliqvée vol. 2. pi. 59.
(0 S tuck ius an tiqv it. convival. lib . 3. cap. 4 .  p. 20.

P
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det dog saare rim e lig t, især da Planten selv voxer omkring paa de 

spanske Kyster (m) j maaskee nu at denne magiske Urt her er bleven 

afbildet. Stiernen kunde da betegne, a t det var om Natten at denne 

Rod skulde rykkes op* Gielder denne sidste Forklaring, blive de 

tvende lobende Dyr uden Tvivl tvende Ulve , hvis Nærværelse ved 

magiske Seremonier ofte omtales. Disse Dyrs natlige rædsomme 

T uden var denne Overtroes naturlige Aarsag. .Skal derimod Billedet 

betyde A starte, kunne D yrene være tvende Kalve, Offre helligede 

Gudinden.

Endnu er der en synderlig F igur tilbage paa denne Ring. Hvis 

det Symbol paa Naturens avlende Kraft, som var antaget næsten over 

hele O rienten, og s v a r e d e  til G r æ k e r n e s  Phallus og Æ g y p t e r n e s  Tau, 

ogsaa havde været Celtibererne bekiendt, kunde m an troe , at se e d e t 

her afbildet. M en da det er aldeles ubevisligt , at enten Bacchi 

Dyrkelse eller allene dette Symbol var kommet til Celtiberien (n) 5 er 

det rim eligere at antage , a t her findes endnu en magisk Plante af

bildet, maaskee selago (o), eller samolum (p), eller liierobotane (<7),

(m ) M andragora mas voxer i de spanske Haver. M andragora foem ina fand t Clusius 
paa  den hele spanske Kyst m ellem  Kalpe og M allaga. G raffenried histor. 
p lan t, univers. Ebrod. 1650 lib. 34. p. 6x7.

(n ) S trabo fortæ ller vel (4, B. 4 K. S. 62.) om en Öe i O ceanet ved den galliske 
K yst, hvor Eacclius blev dyrket paa en hem m elighedsfuld M aad e ; men Aarsa- 
g en , hvorfor han gav den ellers ubekiendte g alliske  Gud B acchi N a v n , var vel 
a lle n e , fordi Præ stinderne syntes i noget at ligne B accliautinderne,

(o) Plin. hist. nat. lib . 24. cap. 11, §. 62.
(p) Sammesteds §. 63.
(y) Plin. hist. nat. ljb . 25. cap, 9. §. 59.



eller viscum ( r ) ,  eller en anden U rt, som tillagdes en lignende magisk 

Kraft. Om de H uller og de tvende Kors , som endnu findes paa 

denne R ing , har allerede W orm i  sit Brev til Licetus (5) bemærket: 

at de neppe kunne have nogen Betydning. De vare ikke indgcavedø 

som Sirater , m en gik igiennem den hele Ring , og have venteli- 

gen været bestem te til H uller for de N agler, hvormed nogle Figurer 

skulde paahæftes, som enten ikke bleve færdige, eller som maaskee 

siden ere faldne ud.

Ogsaa paa den spænde Ring sees nogle F igurer, der uden Tvivl 

have Hensyn til Spaadoms Kunsten. De tvende M enneskebeen, som 

afbildedes paa alle de ældre Tegninger, har allerede Sorterup (t) be

m ærket ikke at være andet, end tvende Stave, hvorover vare lagte to 

smaae Guldplader , som befæstedes med Nagler. At spaae af Stave 

og Stokke har været meget almindeligt i den gamle Verden. Tacitus 

fortæller om G erm anerne, at den almindeligste M aade, paa hvilken 

de ved Lodkastning pleiede a t udforske det Tilkommende , var at 

hugge en G reen af et Frugttræe i Stykker, skiære visse Mærker paa 

disse, og derpaa under et Klæde tuge dem frem  med visse Seremo- 

nier (m). Paa begge Sider sees et Par D yr, som enten ere fabelagtige 

eller skulde være unge Fiirbeen, hvis Bagbeen ei endnu ere voxne 

ud. Ogsaa disse kunde ansees for passende til at bruges ved magiske

( r )  P l i n .  l i b .  1 9 .  E n d e n .

(r) Som findes bag i Bnrtliolins A fhandling de a rm illij yeterum  S. 120 - 2T.
(t) I hans tryk te  Eem ærkninger over det gyldne H orn cap. 2. §. 7.
(u) De moribus G erman, cap. i«.

P 2
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Kunster. De 9 aflange H uller ere paa de fleste Afbildninger bievne 

til 9 H ierter, og derpaa forklarede om det danske Vaaben, eller om 

a t man skulde lægge sig Hornets allegoriske Forskrifter paa H ierte t, 

eller at man skulde være oprigtig o. s. v. Venteligen skulle disse 

H uller være et Slags Sirat.

Vilde m an nu  vide , ved hvilket Sammenstod af Begivenheder 

tvende celtiberiske gyldne H orn kunde blive nedgravede ved en jydsk 

Landsbye, svares der: at dette med ligesaa liden Vislied kan bestem

m es, som hvorledes saracenske Sölvmyndter (v) og tartariske Guldido

ler (x)  kunde giemmes i Marken paa Bornholm. M en gielder det 

kun om at vise M uligheden af at slige Klenodier kunde fores saa 

lang en Vei, og giemmes saa mange Aarhundrede, kan man let ud

tænke sig mange Maader.

I  den celtiberiske Krig kan en af de romerske Feldtherrer have 

erobret disse Klenodier tilligemed andet Bytte, og fo rt dem til Skue 

ved sit trlum pherende Indlog i Hovedstaden 5 eller en af de romerske 

Præ torer i Hispania Tarraconensis kunde efter gammel Skik have t i l 

egnet sig Provindsens Kostbarheder , især hvis disse Skatte tilhörte 

D ru ider, hvilke under adskillige af Keiserne eftersögtes i deres Skiu- 

le sted e r(y ), hvor de troedes at opoffre Mennesker til deres G uder,

: j0 D em ocriti (D ippels) G edanken wegen der auf Bornholm gefundenen guldnert 
Bildnisse S. 14.

(æ) Strahlenburg  nordöstliche T heil ven Evropa S. 317. 
f y )  E t Exem pel hcrp&a giver Tacitus hist. lib . 4. cap. 53.
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og oprore deres Landsmænd mod Romerne. \ a r e  disse Klenodier 

iorst komne til Rom , kunde de gierne der Aarhundrede bevares som 

Liggendefæ fra Slægt til Slægt 5 thi nagtet de ei vare græskt Arbeide, 

bare de dog Oldtidens ærværdige Præg. De kunde maaskee være bleven 

ansete for et Slags Amuleter , ja endog letteligen være bievne an

vendte ved de fremm ede M ysterier, som i det andet og tredie Aar- 

hundrede udbredte sig over det romerske Riges Provindser. Ved Kon- 

stantinopels Opbyggelse kunde disse Guldstykker have fulgt nogle af 

de patriciske Familier , som Konstantin lokkede til at bosætte sig i 

det andet Rom. I denne nye Hovedstad, hvor saa mange af den 

gamle Verdens Kostbarheder bleve samm endyngede, kunde disse H orn 

være gangne fra H aand til Haand indtil engang under de senere By- 

Santinere en fornem Baranger kan have faaet dem til E ie , og derpaa 

draget tilbage til Norden med sin Skat.

Synes man denne Omvei er for lang, kan man lade D ruiderne, 

hvis Spaadomsgave endnu i det andet og tredie Aarhundrede var be- 

rom t (2), og som fölgeligen længe efterat de vare bievne undertrykte 

af Tiber og Claudius, maae have vedligeholdt sig i nogen Anseelse, 

selv giemme disse Klenodier i deres hemmelige Lunde, indtil at Kri

stendommen blev hærskende, og alle Hedenskabets Levninger m aatte 

ryddes bort. Da kunde dette Guld paa mange M aader være kom m et 

i et kristeligt Klosters E ie, og der lagt u rört igiennem mange Men-

{£) Lam prid. in Alex. Severe cap, 60. Vopiscus in Aureliano cap. 44, in N um eniano 
cnp. 14.
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neskealdere, indtil det store Söerövertog skete i M idten af det niende 

A arhundrede, paa hvilket en talrig normannisk Flode plyndrede alle 
de spanske Kyster («).

M an kan og lade Guldhornene giöre Reisen mere til Lands. Da 

den celtiberiske Krig nærmede sig sin E nde, er det rim elig t, at ad

skillige D ruider, som vel vidste, at deres M agt var forbi, naar Cel- 

tiberien blev rom ersk, have undveget det frem m ede Aag ved at drage 

over Pyrenæerne til de celtiske Stammer , som endnu levede i deres 

gamle Tilstand. D et er höist sandsynligt at Druiderne ved slig en 

Ledighed have m edtaget saa mange af de hellige Skatte, som de kunde 

före. M en snart m eatte enten Cæsars Vaaben , eller Prætorernes 

gierrige Voldsomhed og Keisernes strænge Love (-6) jage dem ud fra Gal

lien til det Land, der ansaaes for deres Religions gamle Sajde, det 

under de förste Keisere af sin Magie og sine D ruider bekiendte Brit- 

tannien. Oen Anglesey pleiede især at være deres Fristed, som flyg

tede for den romerske Overmagt (c). Dog, denne Oer hvilken allene 

den brittanniske O ver. troe ansaae for hellig , kunde ikkun give en 

svag Sikkerhed. Den stridbare Svetonius Paulinus satte sin Æ re i at 

forstyrre Druidernes Opholdsted, og snart bleve de gamle Skove ode

lagte m ed Ild og ined Öxe. M idt i Odelæggelsen blev Paulinus kaldet 

bort ira Öen formedelst Britternes almindelige O pror, og gav saaledes 

de der endnu skiulte D ruider Leiliglied til m ed deres overblevne

(o) M arianas spanske Historie 7 B. 16 Kap.
(b)  P lin  hist. na t. lib. 30. cap. 1. Sveton in Claudio cnp. s5. T erln llian  apolog c. 9.
( c )  T a c i t ,  annal, l i b .  i j . .  cop. 29.
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Skatte at redde sig til roligere Egne. Irland , Skotland eller Öen 

M an vare venteligen de Steder , til hvilke Flygtningerne sögte hen. 

I Skotland og Irland kunde de gierne endnu hist og her have forrettet 

deres D yrkelse, da de danske Soerovertog begyndte. En Fridlev, en 

Frode, en Regner Lodbrok, eller nogen af de mange andre , som 

sögte at indlægge sig Æ re ved at hærje paa disse Kyster, kunde da 

engang have om ringet en hellig Skov, og derfra bortfort D ruidernes 

Øfferkar og gyldne Ilorn .

Vare nu disse Guldhorn komne til Danm ark paa en T id , da 

Christendommen ei endnu var indfort, lode flere Aarsager sig tænke 

til at de kunde vorde giemte i Jorden. K rigeren, som havde med

bragt dette Bytte fra sin Ledingsfærd, kunde have, efter den i Norden 

ikke sieldne Skik, ladet nedlægge disse Klenodier i sin Grav, for at 

kunne i Vallial fremvise Mindesmærkerne paa sin Seier. H ornene 

kunne og Ietteligen formedelst de indgravede Skrifttegn, de afbildede 

M enneskeofringer, de pliantastiske D yrbilleder være bievne anseele 

for G aldrehorn, og kunde være bievne helligede et af Odins Tem pler. 

Allerede deres Kostbarhed kunde have været Aatsag h erij th i ogsaa 

hos de gamle Nordboer var det Skik efter Evne at pryde Gudernes 

Boliger med gyldne Smykker. D a siden Kristendom men udbredte 

sig og Knud den Store fremhastede dens Indgang, var det rim elig t, 

at Offerpræsterne, deels af O vertroe, deels af H ad sögte at skiule 

deres gamle Helligdomme for de ny Kiettere , og derfor nedgrove 

disse Kostbarheder. M en vare end disse Gudernes hellige Kar 

komne i kristne Kongers Vold, m aatte disse ville bevare slige Lig
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gendefæ, der tillige, maaskee brugte  som Beklædning over Drikke

horn , kunde prunke paa Bordet. En Knud den hellige kan da paa 

Flugten for Op rorerne , eller en Erik Eiegod paa Rejsen til det 

hellige Land, have betroet disse Skatte tilligem ed flere til Befalings

m anden paa Mogeltönders Slot, hvilken a t te r  af forskiellige Grunde 

kan have giem t dem i Jorden. Slottets M ure nedbrödes allerede 1265.

E r Sagnet derimod sandt, som skal have gaaet i Egnen omkring 

G allelm us, at en hellig Lund med tilhörende Afgudstempel der i 

Fordums Doge haver staaet, bliver det saa meget lettere forklarligt, 

hvorfor just tvende Klenodier paa dette Sted kunde findes.

M an kunde da maaskee vente der at finde flere Skatte , ja alt 

det, somde forhen anförte Sagn om talte: G uldtavlen og Thorsham m e

ren , efter hvis Opdagelse D anm ark skulde vorde e t blom strende Rige. 

D o g , syvende Christians Regiering har jo lært os, at sidste Deel af 

Spaadommen er truffet ind , altsaa rnaae vel og de forberedende Amu

leter være fundne.

  11 1 —

<r
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BEMÆRKNINGER OVER KOBBERTAVLERNE.

I» og  II. T a v l e .

G u l d h o r n e n e s  A f b i l d n i n g e r .

Iia i uhældig Skiebne har skildt os ei allene ved G uldhornene selv, 

m en og ved de nöiagtigste Afbildninger af samme. For endeel Aar 

siden lod Hr. Kunstforvalter Spengler H ornene afforme ved Hr. Gianelli. 

D er blev kun taget een Afstöbning, som sendtes til Kardinal Borgia 5 

den forkom paa Reisen, da Skibet strandede paa Korsika, og Form en 

blev siden ituslaget, fordi ingen troedes at bekym re sig derom. I de 

sidste Decennier bleve H ornene ikke m eget undersögte, m indre afteg

nede. Dog have de gamle Tegninger den Grad af Paalidelighed, at 

visse Undersøgelser paa dem kunne bygges.

D en originale Aftegning af det forst fundne H orn maae soges i 

W orm s Beskrivelse. Denne Tegning er uden Tvivl bleven efterstuk- 

ket hos Egard , R andu lf, A rnk iel, Vestphalen , maaskee ogsaa hos

Q



Lorentsen og Pontoppidan. D en lærde Oldgrandsker W orm liar vist 

nok bestræbt sig for, at Tegningen blev nöiagtigj og at desuden det 

af ham udgivne Kobberstykke er bleven lagt til Grund i alle de fol

gende Beskrivelser, selv af M ænd, der nöie havde undersögt H ornet, 

og, som Lorentsen og Pontoppidan, letteligen kunde have berigtiget 

deres Forgiængers Feil, vidner, at m an ei ansaae disse Feil for at være 

betydelige. Sorterups Klager over de ældre Afridsningers U efterrette- 

lighed ( i  hans trykte Bemærkninger over det gyldne H orn 2det og 

5die Kap.) grunde sig fornemm eligen paa at alle Prikker og Takker 

ei vare udtrykte med den arithm etiske Nöiagtighed, der kun for hans 

egen alt for spidsfindige Hypothese havde nogen Værd. Hans Berig

tigelser indskrænke sig til:- at en lille rund F igur, som en Stierne 

eller en Sol, er bleven glem t over den eenhaandede Person i den forste 
Kings underste Rad i de fleste T egninger, og at sammes Afbildning paa 

H ornet i Lorentsens museum regium ei er aldeles nöiagtig; at i den sy

vende Ring tvende Stave ere giorte til Dödningebeen, og ni aflange H u l

le r enten til trekantede eller til liie rte r. De tvende sidste Berigtigelser 

ere fulgte i den meddeelte Afbildning. D a den runde Figurs rigtige Plads 

ei med Nöiagtighed kunde bestemmes , er den ei bleven u d try k t5 

uden Tvivl hörte den tilligemed de andre Stierner til de mange ind- 

gravede betydningslöse Sirater. Plavde Sorterup kunnet opdage flere 

Feil, havde han neppe ladet dem upaaankede. M ueligt er det vel at 

enkelte Figurers Omrids ere i Tegningen noget berigtigede, og at 

Arbeidets Stil ei aldeles nöiagtigen er ud tryktj Feil, som ere alm in

delige ved alle ældre Afbildninger af Oldsager, og beroede p a a ,  at de 

ilcste Oldgrandskere manglede Sands til at skiönne paa den forskiellige
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Stil i Kunstens forskiellige Periode. At væsentlige U rigtigheder skulde 

være undgaaede saa m ange lærde Mænds omhyggelige Forskning er 

noppe mueligt.

Af det sidst fundne G uldhorn haves i det mindste tvende origi

nale Aftegninger; en holsteensk , der udkom strax efter H ornet varO O ' '
opgravet, paa Gutakers Forlag , og en kiöbenhavnsk foranstaltet af 

Kammerraad Pauli. De ere tagne fra forskiellige Sider, og stemme 

dog overeens i alt det Væsentlige. Paulis Tegning er vist nok den 

tilforladeligste5 M anden havde ingen forudfattet H ypothese, hans hele 

Hensigt gik ud paa ret nöiagtigen at afbilde Hornet, Hosfolgende 

T egning er kopieret efter Paulis, med den Forskiel, at istedet for a t 

hos liam liver Ring afbildes for sig, som en Flade, sees de her sam

lede saaledes som de sadde paa Hornet. I nogle faa Tilfælde er denne 

Tegning berigiiget af G utakers, hvilken först udkom som et löst Blad, 

og siden blev efterstukket i Grauers Beskrivelse. Ved Skioldenes Af

bildning paa förste Ring- er fulgt en M iddelvei; de ere m eget aflange 

i Gutakers T egning, cirkelrunde hos Pauli. Bugten paa Tvillingfi

gurerne , hvorved de danne tvende H anker, er her bleven rigtigere 

skatteret. Paa fierde Ring er den underlige H aarpynt udtrykt efter

Gutaker. Det er rim eligere at Pauli har giort de Streger til H aar,

som han ei vidste at forklare sig, end at hiin skulde have tilsat noget 

saa besynderligt.

III. T a v l e .

i)  En M ynt fra Byen Vlia , af Florez medallas de las colonias de 

Espanna Vol. 2. Tab. 49. No. 1.

Q  2
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2) En coltiberisk M ynt af M ahudel dissertation sur les monnoyes 

antiques d’Espagne bag i Charentons franske Oversættelse af 

Marianas spanske Historie 5 D. pi. 5. No. 12.

5) En celtiberisk M ynt sammesteds pl. 2. No. 5.

4) En romersk M ynt sammesteds pl. 3. No. 4.

5 —  6) Ubekiendte M ynter fundne i Chilperiks Grav af M ont- 

faucon antiquités de la couronne de France Vol. 1. pl. 6.

7) En gallisk M ynt af Pellerin recueil de medailles Vol. 1. pl. 6.

8) Dito af Bouteroue recherches curieuses des monnoyes de France
S. 57.

9) Dito af Pellerin recueil Vol. 1 pl. 4.

IIIL T a v l e .

10) En gallisk M ynt af Pellerin recueil Vol. 1. pl. 5.

11) En celtiberisk M ynt af M ahudels Afhandling pl. 5. No. 8.

12) En M ynt fra Em poriæ a f; Florez Vol. 2. Tab. 25.

13) En ubekiendt M ynt fundet i Chilperiks Grav af M ontfaucon

anf. Sted.

14) Di to.

1 5) M ynt fra Sinope af Pellerin recueil de medailles Vol. 2. pl. 40. 

lG) En siciliansk M ynt af Torremuzzas inscriptiones Siculæ p. 4. 

No. 29.

17) D ito sammesteds No. 24.

1 S) En phoenicisk Guldplade sammesteds S. 299.
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iq ) En Sirat paa Tem plet i M ontm orillon af Supplem ent a l’an- 

tiquitd expliquée par Montfaucon Vol. 2. pi. 59.

30) En gallisk M ynt af Caylus recueil d’antiquités Vol. 6. pi, 104.

V. T a v l e .

T a b e l l e n  over  de t  c e l t i b c r i s k e  A l f a b e t

D en store Forskielliglied af T egn, hvormed det samme Bogstav 

betegnes, kan tildeels forklares af de forskiellige spanske Byers for- 

skiellige Alfabeter, hvoraf nogle mere hældede til det gamle græske, 

andre til det la tinske; tildeels ogsaa af Stempelskiærernes Uvidenhed 

og Skiödesloshedj hvilket især gielder om Obulkos M ynter, hvor det 

er upaatvivleligt, at man seer det samme Navn udtrykt m ed forskiel- 

Uge T  egn. Den tredie Kolumne viser Anvendelsen paa H ornets

Skrifttegn.

N er uden Tvivl A; Forskiellen mellem H og I I  er ubetydelig, 

og den m e lh m  ] \/ »g H  er vel kun kalligraphisk. Betegnedes ei A 

ved denne F igur, fandtes ei denne Vokal i hele Indskriften, tin  )( 

kan ei her være A , siden ellers ti ende Vokaler fulgte paa hinanden i 

det forste Ord. N  kunde vel og betegne E i det celtiberiske Alfabet, 

m en ei i denne Indsk rift, hvor E forekommer fem Gange under et 

andet Mærke. ^  er öiensynlig B eller P , hvilke i mange Sprog for- 

vexles med hinanden. 4 kan af ovenanförte Grund e iv æ re E , altsaa 

C eller K. Betydningen af $  er mindre v is, dog er Ligheden stor
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m ellem < l >  og 0 i Tverstregen kunde let udelades, især da samme 

maaskee for den indskrænkede Plads vanskeli^en kunde blive anbragt.O , O
f  I svare aldeles til E , G , I. L  betegnes med tvende Tegn )(

f  , dog disse ere vel i G runden ikke forskiellige, ikkun at Indgrave

ren  har ved det sidste villet spare Plads. tøfl kan efter Alfabetet paa

Obulkos M ynter være L eller M , helst M , da L alt har tvende M ær

ker. £  kunde være K, O, R ; de tvende forste Bogstaver have alle

rede deres M ærker, altsaa R. kan her ikke betegne M , th i dette

Bogstav vilde ei kunne udtales med Konsonanterne i det forste Ord. 

Desuden er det rim elig t, at den Tid Indskriften blev udgravet, det 

græske Alfabet m ere fulgtes i Celtiberien end det latinske, altsaa har 

det Betydningen af S. ^  er aldeles et celtiberiskt S. I Paulis T eg

ning er dette Bogstav forbundet med det foregaaende og danner F igu 

ren R , men i Grauers Aftegning findes de adskildte, som Vare

de end forbundne, kunde det være en liden U nöiagtighed. paa hvil

ken man finder mange större Exem pler i de gamle Indskrifter. 

kan være O og T  , m en da det forekommer tvende Gange foran E 

og I ,  rim eligst T. Gram synes i det sidste Ord at have læst ^  , 

hvilken dobbelte Streg paa venstre Side dog vel neppe er andet end 

en Begyndelse til a t give Bogstavet samme Tykkelse som de andre. 

V  er ogsaa T ,  det har umiskiendelig Lighed med Y -  S og T have 

saaledes hver tvende T eg n , m en disse ere jo ei i Grunden forskiellige, 

det er de samme Træ k, blot vendte til en anden Side.



A F H A N D L I N G E N S  I N D H O L D .

G  uldhornencs Opdagelse, Litter air- Historie og sidste Skiebne S. 5-55. 

Om det L a n d , hvor Guldhornene rimeligvis ere blevne forfærdigede. 

S. 56 - 62.

Om Guldhornenes oprindelige Bestemmelse, og deres Udtydning i Almin

delighed. S. C3 - 68.

Forklaring a f  Guldhornet opgravet 1734.. S. 69 - 94.

Forklaring a f Guldhornet opgravet 1639. S. 95 - 116.

Om hvorledes Guldhornene kunde være komne til Norden. S. 1 16 - 120. 

Anmærkninger over Kobber tavlerne. S. 120 - 126.



.

«

s*?.J .  it  ■ '•'/ •_ . \<st> ■ -i- .'ai- Ja < - '  ,: V

■ ■ ■' J - CV‘

' Yy> . '. ' . A ' - ' y v k  -O

i?? -•*.*•* -, +$&.' -V1*'4  ̂c, - . * .-

■ ■

*

. . .  **• ' *

  - jC J  ’i  •’ ■ ' *"/.■*







■—   ---



A I'M ?fr.



hpad

r-^p /<r $



u O

Y e /ü Y K€r/e/////?y SMy c \SSMIS///S /SS/M///SS ( / ?
4 »  (W fM M s  » T i ?

- I I ^ A / V A ^ A H X  ( V  f c . - A . « A A A A A & ß t i G ) N H
: p  r p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<  i ( > ) . . . . . . . . . . . . . . . . • <
0  c . :  < : >  0  - )  ©  <S> <S> _ _ AV

i  l  1  <  4 <  *_ L Y  P K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p
S . . . .  ..._ ... . . . . . . . . . . 1

,N ^  _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r
X
r « ( /  ?  ) \ ' \ u ? ^  . . . . . . . . . . . . 1 M  f  t  A  A  III A  < M J >  f t . i
P  ( '  i s )  <  f t  9 o -  ( o «  . n . )

/ V M , A  A  / V \  X  A  / ' r  A  v A  V \  A  f t  0 .I XX s

M V  . . .  • ..  . _ . . . . . . M i x i d x o i c H M ^ © t x
N / r.  : . ' . _  .  . .

O  0  0  ep 0  9  < M  ^ X ( X ) J l A M n
r  r  P  t> 7  P  ( <  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X X  f t  9  9  0  P P T C  <1 0 £
MM \ r / 7  7 1 ? . M  = M  t>i<] X s

‘P  r  H H )  Y  W  UJ T M ( t ) f
1 ) P

? / s l

v4

B
c

D
E
F
G
H
I

K
L

M
N

O

P
R
S
T
Uz

*Ytt ide •



Lokalsamling/handbog / h ij f h o 
08 . 91

Muller, Peter Erasmus
Antikvarisk Undersøgelse over de ved
Gallehus fundne Guldhorn
e x . 1

Dansk Centralbibliotek

3 3 4 8 7 7 8 9 6 9

3348778969





1

,

I

o
W
<D

2
CI3

CD

>
3rt»

<

c
3a
a
05

IP
©
CO*
m

P

O
e
a
n r
o
*t
3
m
3


