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1 min Meddelelse Lil Selskabet om Skandinaviens og Danmarks Ilel le ristninger (i Mødet 
29/ii 89) søgte jeg at gjøre Rede for del meget uventede Resultat, hvortil Studiet af disse 
særegne, 2—3000 Aar gamle Billedskrifter efterliaanden havde ført mig, nærmest in. II. t. 
Beskaffenheden af det Husdyrhold, man havde havt her i Norden i Bronce-Alderen — et 
meget væsenligt Spørgsmaal, der igjennem lange Tider havde været Gjenstand for mine 
Undersøgelser.

I det nævnte Foredrag om Helleristningerne l) udtalte jeg temmelig uforbeholdent 
min Opfattelse af de Billeder, der paa liere af Helleristningerne i Båhus-Lan, navnlig de 
Tanumske, vel med usædvanlige, men i det Væsenlige indbyrdes samstemmende Træk, 
fremstillede Oxer i tam Tilstand. Efter Alt, hvad der enten fra selve Naturen eller fra 
Literaturen hidtil var blevet mig bekjendt om de forskjellige Former af egenlige Tain- 
Oxer, kunde jeg nemlig ikke med nogensomhelst Sandsynlighed henføre Billederne til 
nogen af disse; men heller ikke kunde jeg føre dem hen til nogensomhelst Art af den 
hele Gruppe af Vild-Oxer, hvorfra disse Kulturformer nedstamme. For Øjeblikket saae 
jeg mig derfor ikke istand til at opfatte de nævnte Helleristningers Oxebilleder anderledes, 
end al der til Grund for dem maatte have været saadanne Hold af lavbenede og kort- men 
tykhalede Tam-Oxer som dem, vi fra mellem-asiatiske Lande kjende som Afstamninger fra 
den tibetanske Oxe med Hestehalen, vore Systemers Bos grunniens omei. eller 
Grynte-Oxen, Tibetanernes «Yak», dog allersnarest en af denne Arts Halvblods- 
Racer (Halv-Y akker).

Det faldt mig naturligvis i Begyndelsen meget besynderligt at skulle forestille 
mig denne for Norden og hele Europa fremmede Oxeskikkelse som Led i et skandinavisk 
Husdyrhold i en tjern Fortid, da Tibet-Oxen med sin Hestehale — overfor hine andre

’) I Forbigaaende være det her kun bemærket, at Foredraget søgte at vise, at Helleristningernes utal
lige saakaldte "Skibsfigurer» i Virkeligheden fremstillede «Slæder», og at Klippebillederne i al 
Almindelighed kunde siges at hidrøre fra væsenlig nomadiserende Folkestammer, der, mere 
eller mindre, levede under Buddhistiske Skikke.
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Oxe-Former — baade i ydre Udstyr og i Bygningsforhold saml i geografisk Forekomst, 
utvivlsomt maatle hævde en ganske særegen og isoleret Stilling indenfor Oxefamilien.

I det Ydre fjerner nemlig Tibet-Oxen sig fra de øvrige Oxe-Former ikke alene 
ved Udviklingen af den fyldigere Haarklædning over hele Kroppen med ejendommelige 
sidt nedhængende Haarslør fra Laar, Bov og Buglinie, og fremfor alt med særdeles lange 
Haar lige fra Koden af den i sig selv meget korte Hale, men desuden ved Kroppens lang
strakte, lavbenede Bygning og Hovedets ejendommelig slanke, tilspidsede Horn.

I indre Bygnings- og Livsforhold har den tiilige en ikke ringe Sum af Forskel
ligheder, i hvilke den betydelig afviger fra disse, og efter min Mening er det derfor vel 
begrundet, at Nutidens zoologiske System betragter denne Oxe som Type for en egen 
Slægt (Poëphagus Gray). Hertil kommer, at Tibet-Oxen i sin fuldkommen vilde Tilstand 
kun er kjendt fra de snerigeste og koldeste, mest ugjæstfrie Højegne af Tibet og Mellem
asien (i Højder fra 7—10—14—18000 Fod), og ligeledes som tæmmet knytter sig til de 
nærmeste Lande om og mellem disse Højder; selv i de nylig nævnte Blandings- eller 
Il a 1 vblo d s-Hacer, de af de mongolske og indo-skythiske Befolkninger i høj Grad skattede 
«Halv-Yakker», trives den bedst i meget kolde Egne, og den var hidtil ikke bekjendt 
at fjerne sig langt fra saadanne eller at kunne finde sig i et blot nogenlunde tempereret 
Sommerklima. Man vil derfor nok kunne forstaae, at det kun blev med en vis Betænke
lighed og Modstræben, at jeg kunde gaae ind paa den Forestilling, at det var Former eller 
Afledninger af Yak- eller Tibet-Oxen, der laa til Grund for de tanumske Helle
ristningsbilleder.

Naar jeg desuagtet, lidt efter lidt, blev ligesom mere fortrolig med den Tanke, at 
i Overensstemmelse med det umiddelbare Indtryk, som Billederne paa Bo hu s I ans Klipper 
havde givet mig, maatte Nordens Beboere der igjennem et vist Tidsrum af Bronce-Alderen 
ikke have været helt ubekjendte med Yakken, med Halv-Yakker idetmindste, og at de 
maaskee ogsaa nok paa en ret forklarlig Maade allerede dengang kunde have havt et saa- 
dant Bekjendtskab, da bidrog hertil ikke lidet et mærkeligt kulturhistorisk Træk, der ganske 
vist var fra et nogle Aarhundreder senere Tidsrum, men som i mine Øjne maatte afgive 
en fuldkommen Parallel til Fænomenet med Yak-Oxer eller Halv-Yakker i Bohuslän. Studiet 
af en Kække ganske særegne, med Sandhed kan her endog altid siges: «gyldne» Doku
menter fra vor «ældre Jernalder», der jo, som bekjendt, følger umiddelbart paa Bronce- 
Alderen, havde nemlig givet mig et utvivlsomt Vidnesbyrd om, at Skandinaviens Beboere 
dengang jevnligen bare særegne kulturhistoriske Erindringer fra Tibet-Oxens Hjemlande 
og derfor maatte en Tid lang have staaet i et nærmere Forhold til de Egne blandt disse, 
hvori denne Oxe med Hestehale nød en fuldberettiget, høj Anseelse, som en af Menneske
slægtens største Velgjørere. 1 liere af disse Egne er Yak-Oxen Befolkningernes ypperligste 
og mest uundværlige Tamdyr, paa én Gang deres Bide-, Last- og Trækdyr under deres 
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idelige Omflytninger og Vandringer, saml Karavanerejser, og kan anvendes mider mange 
Forhold med langt større Fordel end disse Bjergegnes iøvrigt aldeles fortræffelige smaa 
Hesteformer. Den er nagtet de utrolige Strabadser et udmærket Kjød- og Mælkdyr, dertil 
lige uerstattelig for disse iskolde Regioner som Beklædningsdyr og som Brændselgiver 
o. s. fr.; men livad der yderligere forhøjer dette Dyrs Betydning for Mennesket, er: at det. 
under alle disse Forhold vedbliver at være i højeste Grad tarveligt i sine Fordringer til 
Livet. Den Tanke kunde derfor ikke ligge mig saa meget fjern, og man vil vist heller 
ikke finde den paa nogen Maade søgt, at en kulturhistorisk Forbindelse mellem Skandinavien 
og Mellemasien lige saa let maatte have kunnet finde Sted et halvt eller helt Aartusinde 
tidligere under en beslægtet Metalalders-Kultur, ja, i Broncealderen maaskee endog efter en 
noget større Maalestok, end i vor ældre Jernalder. Dette kunde man idetmindste ikke 
dølge for sig selv, at saa ypperlig udførte og saa smagfulde Arbejder i Bronce og Guld — 
rene Juveler-Arbejder har man kaldt dem, og kan man godt kalde dem — saadanne, som 
vore Sværde og Dolke samt forskjellige Smykker og Kar fra vor Bronce-Alder i et saa 
usædvanligt Antal stille os for Øje, pege meget stærkt hen paa en oprindelig og neppe 
endnu fjern Forbindelse med indisk Kunst og indiske Læremestre, i hvert Fald indirekte.

Den Indrømmelse i Slutningen af hint Foredrag, at min Opfattelse af visse Billeder 
blandt Helleristningerne fra Broncealderen havde ligesom fundet en vis Støtte i en forud- 
gaaende Erkjendelse af et enkelt, dermed beslægtet kulturhistorisk Forhold fra den ældre 
Jernalder, synes mig at gjøre det ligefrem til en Pligt for mig ogsaa at lade Læserne forud 
blive bekjendte med Gangen i denne Studie og med sammes formentlige Betydning for 
Opfattelsen af Kulturvejene i de tidligere Aarhundreder af vor Tidsregning.

Jeg meddeler derfor begge Dele her som Indledning til mine snart følgende Be
tragtninger over Helleristningerne.

Det ovenfor antydede Vidnesbyrd om en, saa synes det mig, umiddelbar For
bindelse imellem Beboerne af vort skandinaviske Norden og visse af Højasiens Lande i 
den «ældre Jernalder», finder jeg utvetydigen udtalt i Nordens store Rigdom paa G uld- 
fa r acte ater af et ganske særegent Præg fra denne Periode.

I Tidens Løb ere talrige Guld-Bracteater, som bekjendt, fremkomne af Nordens 
Jordbund dels som Gravfund, dels, og langt hyppigere, som tilfældige Jordfund, men 
stedse indenfor et temmelig snevert Omraade, der væsenlig er indskrænket til Landene 
om Østersøen, dog findes de i meget større Antal i Egnene N. og V. for Østersøen, 
navnlig i Danmark og de gamle Danske Lande, end i dem S. for samme. Ved denne 
Begrændsning af Guldbracteaternes hyppigere Forekomst i det Hele til visse Lande, og i 
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Forbindelse hermed ved de meget forskjellige billedlige Fremstillinger i Præget eller Stemplet, 
som de desnaglet frembyde, røbe de umiskjendeligen, at de hidrøre fra forskjellige Egne, 
og netop derved blive visse Grupper af Guldbracteaterne særlig egnede til at sprede Lys 
over Kulturstrømmenes forskjellige Gang og Krydsninger i de tidligste Aarhundreder af 
vor Tidsregning.

Af den hele Sum af disse talrige Guldbracteater er del imidlertid kun dem afen enkelt 
Gruppe, men rigtignok baade den talrigste og mest ejendommelige, og ikke at fortie, 
tillige den mest pragtfulde eller «most splendid» — for at bruge vor afdøde Worsaaes Udtryk 
i hans sidste Arbejde : «The Industrial Arts of Denmark» 1882, — paa hvilke jeg her vil hen
lede en almindeligere Opmærksomhed, idet jeg vil fremdrage dem som Dokumenter for den 
ovennævnte Kultur-Forbindelse mellem de ældre Beboere i de skandinaviske Lande og 
Folkefærd fra Landene i Mellem- eller Høj-Asien. Jeg sigter nemlig her alene til den 
egne Gruppe af Guldbracteater, som den ansete Kjender af Orientens Numismatik, da
værende Professor i de orientalske Sprog ved Universitetet i Christiania, afdøde C. A. 
Ilolmboe, i 1858 i første Bind af det Norske Videnskabs-Selskabs Forhandlinger, be
tegnede med Navnet: »Den nordiske Gruppe». Til denne Betegnelse og den Opfattelse, 
der ligger til Grund for den, var han ganske vist umiddelbart bleven ledet af vor nationale 
Archæologies berømte Grundlægger C. J. Thomsen, der et Par Aar ¡forvejen havde i det 
af ham og Bafn udgivne Folio-Atlas for Nordisk Oldkyndighed, Kjøbh. 1855, paa 5 af 
Prof. Magn. Petersen tegnede og senere af Hoffmann i Staal stukne Tavler leveret en 
samlet Fremstilling af alle de fra Skandinavien da kjendte Guldbracteater, og med sit store 
Kjendskab til Oldtidens Mynter givet en udførlig Klassifikation af dem i sin Text til disse 
Tavler i Ann. f. N. O. 1855. Heri fordeltes nemlig Nordens Bracteater i ganske be
stemte Grupper.

Inden tre Aartier derefter vare hengaaede, fandt vi os dog allerede i Besiddelse af 
en, idetmindste i een Retning meget fuldstændigere Række af aldeles ypperlige Figurer af 
Skandinaviens Bracteater. Forsaavidt de bare enten enkelte Runebogstaver eller hele 
Rune-indskrifter, havde nemlig Prof. Dr. George Stephens i nye xylografiske Frem
stillinger gjengivet os alle hidtil kjendte Bracteater i hans store monumentale Værk: Old- 
northern Runic Monuments i Folio, II, 1867—68, p. 511)—564, og i et afsluttende Supplement 
dertil III, p. 225—61 og 463—65, 1884. Til lettere Opfattelse af Forhold, som i nærværende 
Afhandling ønskes fremdragne og belyste, har jeg heldigvis været i Stand til paa de med
følgende Tavler I—IV at kunne gjengive et karakteristisk og rigeligt Udvalg af tro Kopier 
fra disse to fortræffelige Kilder, især dog fra G. Stephens' Oldn. Run. Monm., hvorfra 
alle de runebærende næsten uden Undtagelse ere tagne. Fra det førstnævnte Værk 
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gjengiver jeg Figurerne (Tavl. I og II) fotolithograferede i Pacht & Crone’s Illustrations- 
Etablissement, fra Stephens’ Pragtværk derimod ved Hjælp af selve dettes Original- 
Træblokke, til dette Øjemed mig velvilligen overladte fra Kgl. Oldskr. Selskab, til hvilket 
Prof. Stephens, med sin velbekjendte Interesse for Videnskabens Fremme imod en ringe 
Godtgjørelse havde overdraget Blokkene til fremtidig Benyttelse (Tavl. 111 og IV).

Idet jeg altsaa nu henviser Læserne til disse 4 Tavler og beder den) om allerførst at 
ville skjænke nogle Øjeblikkes Opmærksomhed paa det Overblik over Fremstillingerne paa 
dem, som gives S. 51—52, kan jeg m. II. t. det almindelige ydre Edseende at denne Gruppe 
af Bracteater indskrænke mig til i meget faa Ord at fremhæve, hvad der bliver det fælles 
Betegnende for dem, enten de ere store eller smaa, enten de ere rigt eller tarvelig ind
fattede, og enten de billedlige Fremstillinger paa dem røbe større eller mindre Kunst- 
Uddannelse hos deres Fabrikanter. De ere alle dannede af kredsrunde, tynde Guldplader, 
hvis ene Side (Adversen) bærer ophøjede Figurer, der ere bievne indslaaede med et Stempel, 
hvori Figurerne have været skarpt indskaarne. Paa de mindre Guld-Bracteater indtager 
dette Præg hele Forfladen, paa de større derimod kun dennes midterste Del, Midt- eller 
Hovedfeltet, uden om hvilken Guldpladen da strækker sig som en smallere eller bredere 
Indfatning. Selve Banden styrkes ved Pladens Ombøjning eller ved Tillodning af Guld- 
traade. Som oftest tindes denne Indfatning eller Ramme meget zirlig prydet med con- 
centriske Linier og smaa indslagne Figurer mellem disse, eller med paaloddede Guldgryn 
og Smaaperler. Fremdeles have alle disse Bracteater faaet loddet til den Del al Randen, 
der skal vende opad — for at Forfladens Billeder skulle staae for Betragteren i den rette Stil
ling — en kortere eller længere cylindrisk Øsken, ofte dannet af meget tykkere Guldmasse, 
der paa Overfladen er udarbejdet i en meget zirlig Stil, ligesom Reglen er med selve Ind
fatningen. Denne stærke Øsken, som ofte ikke blot er loddet til Randen at Indfatningen, 
men ved smaa Guldstrimler tillige til et Parti af dennes Overflade, antyder umiskjendeligen, 
at Bracteaterne have været anvendte i hængende Stilling, enten det saa, i Analogi med 
Brugen af visse af Nutidens Bracteater, har været til Pynt og Prydelse paa Dragt eller 
Haar, muligvis baade for Mænd og Kvinder (og uvist om ikke de største af dem tillige 
vare særlige Værdigheds- eller Udmærkelsestegn), eller det, i Analogi med andre Grupper 
af Bracteater, der bevisligen selv i Nutiden i stort Antal uddeles som Amuletter, maaskee 
snarere har været som en Art af Trylletegn og Panter paa højere Magters Beskyttelse, og 
da vistnok forud have været indviede eller signede ved en eller anden religiøs Ceremoni.

Vi gaae nu fra disse almindelige Bemærkninger om denne særlige Bracteatgruppes 
Ydre over til en nærmere Betragtning af visse af dettes Enkeltheder, fornemlig Bracteaternes 
paa Forfladen indstemplede Fremstillinger og Tegn, hvilke just give den hele store 
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Gruppe af Bracteater, som vi her have for Øje, deres ganske ejendommelige Præg, men til 
dette Prægs fulde Forstaaelse troer jeg ganske vist at det væsenligen vil bidrage, om Læserne, 
førend de gaae til en nødvendig Fordybelse i Enkelthederne, blive nærmere bekjendte med 
vort specielle Emnes Historie, i det mindste med de vigtigste Træk i denne.

I den ovennævnte Afhandling af Prof. C. A. Holmboe begynder Fremstillingen af 
Gruppen «de nordiske Guldbracteater» og Tydningen af disses Fællespræg med 
følgende Ord :

«En anden Art Mynter synes at være Forbilleder for de i Skandinavien i stort Antal 
fundne Guldbracteater, hvorpaa fremstilles et Hoved paa Byggen af et firføddet Dyr, 
hvortil undertiden er føjet en Fugl, en Slange og forskjellige symbolske Figurer, samt en 
Legende i Buner».

«Dette Præg», saaledes fortsætter Holmboe umiddelbart, »formenes laant af Mynter, der 
fremstille den indiske Gud Çiva (eller lians Hustru Durga) med Oxen, Nanda eller Nandi, det 
Dyr, lian som oftest fremstilles ridende paa eller staaende hos. Mynter med saadant Reverspræg 
bleve allerede i Slutningen af 2det og Begyndelsen af 1ste Aar hundrede før Chr. F. slagne af den 
indoscythiske Fyrste Kadphises, og Præget blev senere ofte gjentaget indtil det 3die Aarli. efter 
Chr. F. — —» (S. 197). (See senere S. 13, figg. 1 og 2.)

Vi ville her alene holde os til Forfatterens i faa Ord givne Karakteristik af «de 
nordiske Bracteaters» Præg, da jeg linder den, i al sin Korthed, fuldt betegnende for 
denne ejendommelige Gruppe af vore Guldbracteater. Hans Formening derimod om, at 
dette Præg maaskee kunde være laant fra de af ham nævnte og til Sammenligning paa den 
ledsagende Tavle afbildede indiske eller indoskvtbiske Mønter, eller lignende, tillader jeg 
mig her at see aldeles bort fra.

I de mellem Mønterne og Bracteaterne af Prof. Holmboe fremdragne Paralleler 
vil nemlig, efter mit Skjøn, ikke engang en løsere, endsige da en alvorligere Betragtning 
kunne finde noget egenlig Sammenknyttende, i det mindste ikke for Øjet; men det kan 
nok indrømmes, at, ved at udtale eller høre udtalt de i slige Mønters og Bracteaters Præg 
afbildede enkelte Forestillinger, uden at berøre den særlige Sammenhæng, hvori de paa 
hver af dem ere fremstillede, vil Øret for begges Vedkommende omtrent faae den samme 
Række Ordlyd (Oxe, Menneske, Fugl, Slange) at høre. Den Slags Sammenstillinger, som 
her og andensteds gives mellem vidt forskjellige Præg paa Mønter og Bracteater, staaer for 
mig kun som et nyt Exempel, blandt mange, paa en ejendommelig Betagethed, der ofte 
og længe kan hindre sande Videnskabsmænd i al skjælne fjerntstaaende Analogier fra nær
liggende og i at finde faste Punkter at bolde sig ved, indtil det virkelig Lige faar sig udsondret 
fra det indbildte, eller det altsammen viser sig som saadant. 1 det Hele tør man ikke
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benægte, at selv nu, efter et Tidsrum af 2 — 3 Aartier, seer man jevnlig den ældre 
Opfattelse, at Bracteater som Prydelser og Amuletter i Reglen havde hentet — om end 
kun paa anden, tredie og fjernere Haand — deres billedlige Fremstillinger fra Mønter, 
især fremmede Landes, og navnlig den græske og orientalske Oldtids, paa mangehaande 
Maader, men med ulige Held, atter at gjøre sig gjældende lige over for Anskuelserne i mod
sat Retning. Saaledes blev netop vore «nordiske Bracteaters» Uafhængighed af alle Old
tidens -Mønter og deres selvstændige Oprindelse som Bracteater allerede af C. J. Thomsen 
klart fremsat i det ovennævnte Bracteat-Arbejde, i hvis Oversigtsfortegnelse de Former, der 
have det oven anførte Præg og som her skulle beskjæftige os, indtage Grupperne IX— 
XI. Men de to fremragende nordiske Archæologer, afd. J. J. A. Worsaae og Rigsantiqvar 
Dr. Ilans Hildebrand i Stockholm, der omtrent samtidig i to meget interessante Skrifter — 
hin i 1882 i The Industrial Arts of Denmark from the earliest Times to the Danish Conquest 
of England, denne i 1883 i The Industrial Arts of Scandinavia, in the Pagan Time, og 
begge altsaa for nylig — have udtalt sig om disse Bracteaters Oprindelse, have ubetinget 
hyldet den Anskuelse, at de maatte nedledes fra constantinske eller byzantinske Mønter, 
og at de altsaa oprindelig vare fremkomne som mere eller mindre barbariske Efterligninger 
af saadanne.

Hvad der unægtelig her er af en ikke ringe Betydning, er den Omstændighed, at 
de begge have i lang Tid beskjæftiget sig med Emnet og efter Decenniers Mellemrum have 
udtalt sig væsentlig paa samme Maade m. 11. t. Bracteaternes Herkomst. Derved maa deres 
Mening om denne synes at have saa meget større Vægt; i all Fald vil den saa meget 
mindre her kunne forbigaaes uden en nærmere Redegjørelse, hvilken jeg derfor nu i Kort
hed skal søge at give og, saa meget som muligt, med deres egne Udtryk.

I sin større Afhandling «om Forestillingerne paa Guldbracteaterne» (Aarb. f. N. O. 
o. II. f. 1870. S. 382—419. M. 9 Tavler. T. 14—23) bekjender vor afd. Collega Worsaae 
fuldt ud om disse Bracteater:

(S. 385) .... «at det er aabenbart, at de ikke bave været benyttede som Mynter, men 
som Prydelser, af hvilken Grund de netop ofte findes flere samlede i Forbindelse med Mellem
stykker, Perler o. d., som bestemt antyde, at de have udgjort anselige Halssmykker».

Men saadanne Hænge-Prydelser menes de først efterhaanden at være bievne, idet 
deres Forbilleder, havde en ganske anden Bestemmelse og et andet Udseende; thi

(S. 384) «mod Hensyn til deres (Bracteaternes) Beskaffenhed og Oprindelse kan der ikke 
være nogen Tvivl om, at de fra først af ere barbariserede Efterligninger af antike, vest- og øst
romerske Mynter. Til Forskjel fra disse have de dog, med ganske faa Undtagelser, ikkun Præg paa 
den ene Side, men stundom ere to Bracteater sammenføjede, saa at de faae Udseende af en Mynt». 
(S. 385) «Men ligesom i det sydlige og vestlige Europa, hvor de derboende, saakaldte «barbariske» 
Folk ved deres ulige ældre Efterligninger baade af græske og romerske Mynter meget snart havde 
begyndt at lade deres egne nationale Ejendommeligheder fremtræde ved Siden af eller istedetfor

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk ,\fd. I. 2. 41
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de klassiske Forbilleder, saaledes udviklede ogsaa Forholdene sig paa samme Maade i vort Norden, 
idet man lidt efter lidt paa Guldbracteaterne anbragte baade nordisk Runeskrift og særegne Fore
stillinger, som ved deres idelige Gjentagelse og store Udbredelse over hele Norden umiskjendelig 
henpoge til, at de ikke kunne være alene tilfældige Fostre af en vild Phantasi, men at de lige
frem have havt en dybere Rod som Afpræg af den dengang herskende Folkeaand. Thi at Guld
bracteaterne virkelig ere forfærdigede i Norden (det nordligste Tydskland muligvis deri ind
befattet), fremgaar ikke alene af statistiske Udsigter over deres Findesteder, men ogsaa af de 
paa dem værende Runeindskrifter og Forestillinger, hvilke sidste, især i Gruldbracteaternes For
falds- og Slutningstid, antoge en noget forskjellig Charakteer i de forskjellige nordiske Lande.»

Idet Forfatteren derefter lienpeger paa Forandringerne, som det vestlige romerske 
Riges Undergang fremkaldte i Kulturstrømningerne op til de afsides liggende nordiske 
Lande, i hvilke der ovenikjøbet samtidig, istedetfor den da ophørte vestromerske, frem- 
traadte en østromersk eller byzantinsk Indflydelse, tilføjede han m. IL t. det, han antog at 
være Bracteaternes virkelige Historie, følgende oplysende Bemærkning (S. 386):

«Vore G uld bracteater, der maaskee netop væsentlig ere bievne til under Paavirkning af 
denne nye østromerske Indflydelse, hvorved man bl. A. vilde kunne forklare deres særlige Fore
komst i Norden, fremfor i de øvrige, af Byzants mere uberørte gotiske Lande, synes i Mellem
jernalderens første Tid, i det femte, sjette Aarhundrede, hvor de vare nærmest ved deres For
billeder, at have havt de fleste billedlige Fremstillinger. De træffes indblandede i de mange og 
forbausende store Guldskatte fra dette fjerne Tidsrum, som ikke sjelden ere hentede op af Jorden 
(t. Ex. ved Broholm i Fyen) og som, efter alle Iagttagelser, udgjøre de uden Sammenligning 
rigeste Guldfund fra Hedenskabets Tid, selv Vikingetiden ikke undtagen, i det skandinaviske 
Norden. »

I Henseende til den store Betydning, det vilde have, om man ved Afbildninger af 
enkelte Guder eller overhovedet ved billedlige Fremstillinger af Gude- og Heltelivet kunde 
naae til en endelig Afgjørelse om Eddakvadenes og de heroiske Sagns Forekomst og Ælde, 
havde Wo r s aae imidlertid fundet

(S. 383—84) «det dobbelt mærkeligt, at lugen hidtil for Alvor har søgt at tyde de ejen
dommelige billedlige Forestillinger paa de især i vort Norden saa hyppig forekommende, ældgamle 
Gul db r acte ater. Flere Forskere, der have syssclsat sig nærmere med dem, have dog i Almin
delighed erkjendt, at man her maatte kunne vente at finde i det mindste Spor af Oldtidens my- 
thiske og heroiske Sagn. Navnlig antydede Thomsen, den Første, der gjorde Guldbracteaterne til 
Gjenstand for en udførligere Beskrivelse, at der paa nogle af dem var fremstillet Kampe med 
Drager, og at der paa andre muligen var afbildet Odins Ravne Hugin og Munin samt Galten 
Gullinbørste. Men hverken han eller hans Efterfølgere, især Stephens og Montelius («Från 
Jernalderen». I & II II. Stockh. 1869. 4to, pi. 1—3) have ført Undersøgelsen videre i mytho- 
logisk Retning.»

For det «Tydningsforsøg» — saaledes betegner Wo r s aa c sin Afhandling 
i Overskriften — som Forfatteren just paa Grund heraf følte sig næsten forpligtet, til selv 
al give S. 389 l'lg., stiller han i Overenstemmelse hermed følgende Ord i Spidsen :
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«Idet jeg derved» (ved en foretagen Omordning af en Del af Oldn. Mus.) «mere og 
mere blev styrket i min tidligere Anskuelse, at man hidtil altfor meget liar sammenblandet baade 
Typerne og deres Findesteder, blev det mig tillige yderligere klart, at det neppe kunde være 
rigtigt, livis man ved Tydningen af de saa mangfoldige og uligeartede typiske Fremstillinger af 
kjendelig nordisk-barbarisk Oprindelse vilde som Udgangspunkt fastholde enten alene den egentlige 
Gudelære eller do heroiske Sagn. Snarere maatte man være belavet paa at søge Forklaringerne 
baade i Himlen og paa Jorden, ja, eet af to, nærmest maaskee paa Jorden: i gamle Sagn og 
Sange om berømmelige Høvdinger, hvis store Bedrifter dengang fra Slægt til Slægt havde levet 
paa Folkets Læber.» (S. 388.)

I Virkeligheden troede ogsaa nu Forfatteren at have fundet og paa de 8 medgivne 
Tavlers Figurer — der omtrent alle uden Undtagelse fremstille Bracteater af den oftnævnte 
nordiske Gruppe — at kunne henvise til mangen en mulig Hentydning til Optrin i Vols- 
ungernes og navnlig Sigurd Fafnesbanes Liv o. I., men et mindre Antal af Bracteaterne 
mente han dog i Kraft af «Dyrets» Attributer og de mythiske Tegn at pege hen paa enkelte 
bestemte Guder, særlig Thor (ved Hagekorset eller Hammertegnet, og ved et triangulært 
Snip nedhængende fra «Dyrets» Underkjæbe, der tydedes som et Bukkeskjæg), nogle enkelte 
paa F rev (ved Korset), men næsten ingen paa Odin (ved Triskelen).

Af det store Flertal af disse nordiske Bracteater og netop de mest typiske, dem 
«med hornede Dyr, men uden Bukkeskjæg», fandt han derimod «en Forklaring 
ulige vanskeligere, ja vel endnu umulig» (S. 415), og han gav her ingen Tydning 
af disse. Hans paaføigende Yttringer om Bifigurerne (Fuglene) og om andre Enkeltheder 
i Fremstillingerne (S. 416—18) vise imidlertid den indtrængende Opmærksomhed, han 
virkelig havde skjænket dem, uden dengang at faae Blik paa disse Bracteaters rette For
hold til de øvrige.

1 sin Omtale af den samme Gruppe af Bracteater i det engelske med Figurer i Texten 
illustrerede Værk fra 1882 fastholder Worsaae, som vi forhen antydede, disse Bracteaters 
Oprindelse fra de gamle klassiske Landes Mønter og deres Fremstillingers Omdannelse i 
nordiske Lande og i nordisk Folkeaand, rnen foretog en ganske væsenlig Ændring i 
Figurernes Udtydning.

Forandringen viser sig vel nærmest som to Tilbageskridt fra det, Forfatteren tid
ligere havde fremsat, men begge betegne efter min Opfattelse virkelige Fremskridt imod 
en naturlig Tolkning af Bracteaternes Fremstillinger. Ikke med et eneste Ord henpeges 
nu paa Scener fra Nordens Helteliv, og de Bracteater, der mentes delvis at tyde hen 
paa saadanne, blive nu tolkede i samme Retning som de, der da fornemligst mentes at 
fremstille Thor eller T h o r s - A t trib uter, og vel at mærke, samme Opfattelse bliver i 
det Væsenlige det ovennævnte store Flertal af Bracteaterne tildeel, som før stode ham som 
ganske uforklarlige. Disse hornede men «uskjæggede» Dyr tydes nu rigtig som «Tyre» 
ißulls), og de tages som helligede til 'I'hor; men ikke maa man ved hele Tydningen oversee 

41*



320 12

den store Rolle, de 3 mystiske eller hellige Tegn spille i den. Efterat det forud er be
tonet p. 169: «These three signs» (the Swástica, the cross and the triskele) «are universal, 
and, we may almost say, the only ones found, on the gold bracteates», kan det derfor nu 
i al Korthed hedde:

(S. 172) «The gold bracteates with Thor’s image arc the most numerous as well as 
the largest and most splendid known. They clearly prove, that the god of the thunder was 
the favourite god and the one most generally worshipped. Next after him comes the Sun-god 
Frey — the god of fertility.»

og (S. 174, hvormed kan sammenholdes Forfatterens «Nordens Forhistorie efter sam
tidige Mindesmærker». 1881. S. 158 flg.) hedder det i samme Aand:

«The bracteates which may be supposed to have represented Odin, the universal heav
enly father, or to have been dedicated to him specially as the third god in the northern triad, 
are comparatively rare, at least in Denmark. He seems to have been more worshipped in Sweden 
than in Denmark.»

Saaledes kommer, efter min Opfattelse, Worsaaes nye Fortolkning virkelig til al 
hævde den Enhed i Bracteat-Billederne, der saa aabenbart er udtalt igjennem hele deres 
Række tiltrods for al den Variation, der fremkaldes ved det store Antal af forskjellige 
Stempler og Stempelskjærere, som have været anvendte ved Bracteaternes Fabrication. 
Saaledes kommer den tillige til at henlægge Scenerne, som fremstilles paa Bracteaterne, 
alene til de højere Idee-Sphærer, hvori ogsaa nærværende Afhandling mener det rigtigst 
at opsøge dem, skjøndt den hverken er tilbøjelig til at indrømme, at Billederne paa Brac
teaterne gjengive Forestillinger, der høre egenlig hjemme i vor nordiske Gudelære, eller 
at selve Bracteaterne have deres Oprindelse fra Nordens Folk (smign. S. 46—48).

At Bracteaternes billedlige Fremstillinger ogsaa efter Rigsantiqvar Dr. H. Hilde
brands Opfattelse maatte være Udtryk for nordisk Aandsliv, derom kan der vel ikke 
være Tvivl, men det er dog ikke lykkedes mig i de forskjellige Skrifter, hvori denne ansete 
Archæolog saa bestemt har fremsat sin Mening om selve Bracteaternes Oprindelse, Uddan
nelse og hele Historie, at finde andet end i almindelige Udtryk fremkomne Udtalelser om 
dette vigtige Forhold.

1 Nr. 4 af sine i liere Henseender interessante «arkeologiske paralleler» , meddelte 
i Kgl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Akademiens Månadsblad, f. 1873, S. 3 lig. stillede 
Dr. Hildebrand sig saaledes den Opgave at vise for sine Læsere:

«huruledes, når eft folk från ett aunat lånar ett motiv, ur den dåliga imitationen kan 
utveckla sig något nytt, hvilket står högre än imitationen och är för dem, som till en början 
nöjde sig med at harina, vida mer karakteristiskt, deras verkliga aister och egendom.»
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Det nye for Nordens Folk karakteristiske, som Forfatteren mente fremkommen ved 
en Efterligning, var netop vor nordiske Gruppe af Guldbracteater, som han paa fuldgyldig 
Maade lod repræsentere ved de 3 herstaaende Afbildninger (tig. 1, 2 og 3, af hvilke dog 
den runebærende i Midten, Fig. 2, efter Originalen her gjengives, som den findes fremstillet

2. 3.

paa vor Tavle IV, fig. I), medens «Imitationen», hvortil han sigtede og som tilsidst havde 
givet dette formentlige Resultat, repræsenteredes ved den ogsaa her gjengivne Afbildning 
(fig. 4) af en «barbarisk» (ikke-romersk) Imitation af en romersk Mønt eller «Medaljon», 
til hvilken Originalen kunde med god Grund antages at have været præget af en af den 
konstantinske Periodes Kejsere. For Sammenligningens og Overblikkets Skyld har jeg, 
ved Siden af dette Hild eb randske Udgangspunkt for vore Bracteater, stillet to ved 
Fotografiens Hjælp tagne Afbildninger af den Gruppe indiske eller indo-skythiske Mønter, 
fra hvilke Prof. Holmboe, som ovenfor anført, mente at vore nordiske Bracteaters Præg, 
med «Dyret» og «Hovedet» m. m. vare atledte (fig. 5 og 6).

4. 5.

H. H. Wilson’s
Ariana antiqua. X fig. 18.

II. H. Wilson’s
Ariana antiqua. X. lig. 17.

6.

Med Hensyn til disse formentlige Forbilleder for Bracteaternes Præg har imidlertid 
Prof. Holmboe mere end een Gang bedet erindret, at det ikke var hans Mening, at det 
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just var de af ham paapegede indiske Mønter, der umiddelbart havde tjent som Grund
lag for Imitationen. De Mønter, der vare bievne efterlignede, maalte selvfølgelig antages 
at have i deres Præg staaet vore Bracteater nærmere end de af ham afbildede, men af 
saadanne var der uheldigvis hidtil ingen bievne fundne. Vi mangle derfor ethvert synligt 
Tegn paa, at den forudsatte Forbindelse imellem Elementerne eller de enkelte Led i Brac- 
teaternes og Mønternes Præg virkelig har fundet Sted. Men mon ikke Dr. H. Hildebrand 
maa gjøre en lignende Indrømmelse for de byzantinske Guldmedailloners Vedkommende? 
Mangler ikke ogsaa her alle de Mellemskikkelser af Præget, der skulde hjælpe Øjet til at 
sammenbinde Figurerne paa Bracteaterne med Guldmøntens, eller vise nogen Sammen
hæng mellem selve Co inposilionen af de billedlige Fremstillinger paa hine med Guld
møntens Præg? Heller ikke de ere bievne paaviste, og indtil saadanne Mellemled eller 
Overgangsled blive fundne og crkjendle som saadanne, kan, efter min Mening, den Op
fattelse ikke fordres godkjendt, at vore nordiske Bracteater have deres Rod enten i en 
Efterligning af de indo-skythiske eller af de byzantinske Guldmønter. Ikke engang det 
lempeligere og undertiden brugte Udtryk, at det er «Motivet» til dem, der er et Laan 
fra den ene eller den anden af disse Kilder, synes mig fuldt berettiget, med mindre der 
ved Laanet kun skal tænkes paa det simple Indfald, at ville smykke sig med glimrende 
Metal-Plader som Pynt, men det kan jeg neppe forudsætte at have været Meningen.

Det forekommer mig virkelig ogsaa, at Udtrykkene i Dr. Hildebrands egne 
Fremstillinger af de nordiske Bracteaters Udvikling og Historie give mig Ret i den Op
fattelse, at disse i hans Øjne lige o ver for de byzantinske Guldmønter snarest blive 
betragtede som rene Nydannelser, der i Grunden ikke have taget det allerringeste med sig 
fra deres formentlige Forbilleder. Da denne Archæolog imidlertid staaer her paa el Om- 
raade, der i en ganske særlig Forstand er hans og som jeg ikke i samme Betydning kan 
kalde mit, hvorfor jeg maaskee ikke fuldt ud har kunnet opfatte hans Tankegang, vil jeg 
lade ham tale i egne Ord, idet jeg dog vil tillade mig at gjengive med spærret Tryk, hvad 
jeg mener der i dette Spørgsmaal taler til Gunst for min Opfattelse.

«De tre figúrenla (1—3) visa oss s. k. brakteater af en grupp, hvilken kan anses vara för 
vår Nord karakteristisk, ty dels äro dessa brakteater utom Norden ytterst sällsynta, dels kan man 
just i de nordiska fynden följa utvecklingen från imitationen af den romerska förcbilden till den 
fullfardiga brakteat-typen. Om deremot sjelfva imitationerna tillkommit i eller utom Norden, är 
svårt att afgöra. Det synes dock troligast, att de blifvit hit införda, churu visserligen intet 
hinder mötte för en införsel af originaler. En medaljon från kejsar Valentiniani Is tid är funnen 
i Norge.»

«Så fort brakteat-typen uppkommit, utvecklades don med allehanda nyanser. Studiet af 
dessa är af yttersta intresse. Vi liafva sett, hur den här afbildade typen, hvilken är 
den vanligaste, uppkom genom inskjutuing af ett eller fiera för originalen 
fullkomligt främmande element, djuret, fogeln o. s. v. De tro figurerna äro tilliäck- 
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liga for aft visa, huru den något mer realistiska pregeln hos de äldre brakteaterna alltmer försvann, 
under det figurerna fingo en alltmer konventionel form och till sist alldeles upplöstes uti mer och 
mindre meningslösa grupper. Vi hafva sett huru på enahanda sätt inskrifterna alltmera förlorade 
sin romerska karakter, forvandlades till meningslösa tecken och till sist atiestes af runinskrifter. 
Men liksom figurerna under de upprepade afbildningsförsöken alltmera for
vi rr ad es, så gick det, efter hvad Professor Bugge visat, äfven med dessa inskrifter.»

«Brakteatgruppens upprinnelse tillhör således den konstantinska perioden eller den nilr- 
mast följande tiden, d. v. s. fjerde seklet. Når brakteat-typen hunnit füllt utvecklas, kommo det 
femte seklets guldmynt till Norden och hittas ibland samman med brakteaterna. Att denna 
Solidus-myntens import och brakteaterna icke hafva något inre sammanhang med hvarandra, synes 
icke blott af brakteaternas tidigare ursprung, utan ock deraf, att under det brakteaterna åro ganska 
allmånna i Norge, Götarike och Danmark, åro solidus-mynten sållsynta utom den sydöstligaste 
delen af Skandinavien.»

I 1877 (see Månadsbl. f. s. A. S. 394—95) gav et ejendommeligt Fund af flere 
Guldbracteater i Uppland Anledning til, at Rigsantiqvar II. Hildebrand ved Beskrivelsen 
og Afbildningen af disse i hvert Fald i historisk Henseende meget interessante Bracteater 
ikke alene paany erindrede om sin ovenstaaende Opfattelse, men ogsaa tilføjede nogle 
nærmere ret betegnende Træk for «Bracteattidens» Indtræden og Varighed:

«Den fredliga samfardseln mellan det romerska riket och Norden, som fortfor till dess 
kejsar Septi mi us Severus försämrade denarernas halt, blef derefter å nyo upplifvad och fort
for under de konstantinska kejsarnes tid, intill dess de i Europa intrångande Hunnerne och 
de af dem framskjutna götiska stammarne nödvändigt afbröto förbindelserna mellan Södern och 
Norden. Under donna Konstantinernes period kommo äfven deras stora guldmedaljer, hvilka ofta 
forsågos med gyllene öglor, för att båras som smycken, upp till Norden og förekommo der jåmte 
afbildningar, hvilka visserligen åro groft utförda, men i hvilka man likvål vanligen med låtthet 
kan urskilja förebilden. Efter det Hunnernes välde vid mediet af 4OO-talet hade blifvit störtadt, 
börjades åter samfardseln med Södern, de öst- och vestromerska rikenes guldsolidi kommo till 
vårt land, men under den mollantid, som samfårdseln hvilade, hade man i Norden 
med synnerlik förkärlek utbildat det motiv, som afbildningarna af de kon
stantinska medaljerna erbjödo, och på detta sått hade de för Norden karak
teristiska guld brakteaterna upp komm it. » (S. 395.)

Yderligere Udtalelser om samme Forhold fra Rigsantiqvarens Side fremkaldtes dog 
nogle Aar efter ved Fundet af Å s u m - Bracteaten, den allerstørste og pragtfuldeste Bracteat 
af denne Gruppe, der nogensinde er forekommen, og som altsaa endnu mere end de store 
¡forvejen bekjendte Bracteater (f. Ex. T. II, fig. 10, 22, T. I, fig. 4, 5, 18; T. HI, fig. 5), i Egen
skab af Guldsmykke eller Ilængeprvdelse meget overgik de Constantinske Medaljer. Den op
gravedes i Hjertet af en af de gamle danske Provinser, nemlig ved Åsum i Skaane, kun et 
Par Mil fra Malmø; den havde i Gjennemsnit 12,3 cm. og en Vægt af 100,3 gr. og af Statens 
Museum betaltes i Douceur for den 400 Kr., Enkeltheder, der have deres Betydning ved 
Bedømmelsen af den ydre Værdi, Besiddelsen af et saadant Stykke alene som Smykke
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7.
Å s u m - Bracteaten.

(Oldn. Run. Mon. Vol. IH, no. 96, p. 465.)

01 s t-Bracteaten.
(Oldn. Run. Mon. Vol. II, no. 68, p. 561.)

V a d s t e n a - Bracteaten.
(Oldn. Run. Mon. Vol. II, no. 22, p. 533.)
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i sin Tid maa antages at have havt, bortseet aldeles fra den indre Værd, det for Brac- 
teatgruppen særlige Præg og billedlige Fremstillinger ntvivlsomt maa have givet det. 
Imidlertid er det nærmest til den indgaaende Skildring af det med en sikker Haand udførte, 
fortrinlige og smagfulde Guldsmed-Arbejde paa den usædvanlig brede Indfatning eller 
Ramme om Amuletten, at Rigsantiqvar Hildebrand knytter sine nye Bemærkninger, der, 
fremkomne fra denne Side, baade for Bracteaternes Oprindelse her i Norden og for deres 
Tidsbestemmelse ere af særlig Betydning og ikke her kunne lades upaaagtede. I Månadsbl. 
f. 1882, S. 178 hedder det om denne Bracteat, afb. smstds. fig. 68 efter en Cliché fra 
Stephens’ Værk IH, p. 465 og ligeledes her fig. 7 paa foranstaaende Side 16:

«Den konstantinska periodens stora kejsaremedaljer i guld hade i så bog grad vunnit 
nordbornas tycke, att de, nar i Södern utbrutna oroligheter hind rade samfårdseln och dermed 
afskar tillgången på dessa medaljer, efterbildade dem. När efter det hunniska viddets fall för- 
bindelserna mellan södra och norra Europa ater upplifvades, hade man under detta cfter- 
bildande hunnit skapa en ny konstant typ: kejsarehufvudct med dragen bar- 
bariserade och håret förandradt, under hufvudet ett fyrfota djur, ej sallan 
runskrift och symboliska t eck en.»

«Vi finna alt detta i Asumsbrakteaten, i midtstycket: hufvudet vändt åt venster, djuret, 
ett hakkors, en runinskrift, som dessvärre icke är i alia sina drag füllt tydlig. Jag hoppas, att 
någon af Nordens runkännare skall i Månadsbladet meddela försök till tydning af inskriften.» ...

(S. 180) «Mindre vanligt är» (hedder det om de 4 store vimpel-lignende blanke Guld
flader, der udgaae fra Siderne af Støttepladen for Øskenen, som ¡var afbrudt og ikke fandtes) 
«att så stora blanka ytor forekomma å brakteatens ofre del, men de taga sig ganska bra ut 
genom kontrasten mot det vida med puns ornerade faltet. De fyra blanka ytorna utgöras hvar 
och en af en forkrymt dj urfigur: vi se det uppspärrade gapet, det stora ögat och i stallet für 
kroppen ett smalt bugtadt stycke. Genoin sin gruppering kring triangeln under öglan gifva de 
för ögat ökad kraft hos det bärande elementet.» ....

.... «Det prydliga arbete, som är nedlagt på detta praktforemål, är af synnerligt 
intresse. Man hör ofta talas om, man har ännu oftare hört omtalas våra förfäders oför- 
måga att göra något godt arbete inom konstslöjdens område — alt, som är bra, 
sattes på utlandets meritlista.»

«Det är emellertid fullkomligt visst, att guldbrakteaterna ilro nordiska arbeten. Ru nor
nas forekomst å dem göra deras nordiska upprinnelse sannolik. Fyndomstiln- 
digheterna — deras ymniga forekomst i Nordens alla tre land, sammanstäld med deras från- 
vara utom Norden, öfverallt, utom i det nordliga kustbillte, med hvilket Nordborna stodo i liflig 
berøring —, gör det fullkomligt visst, att de verkligen ilro arbetade i Norden.»

« Vill man söka afgöra, huruvida andra prydliga arbeten i ädel metall från guldbrakte
aternes tid äro nordiska arbeten eller icke, har man derföre en silker utgångs- 
punkt i dessa brakteater: allt det arbete, som å dem blifvit utfördt, i alia dess olika 
detaljer, kan fullkomligt väl, när det återfinnes å andra foremål, vara inhemskt.»

Min Mening om de Udtalelser, der her komme tilorde i Dr. H. Hildebrands tre 
sidste Passus om Arbejdet paa Guldbracteaterne, vil delvis i det mindste allerede kunne

Vidensk. Selsk. Ski., 6. Række, historisk og philosopliisk A fil. I. 2. 42
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skjønnes af Yttringerne S. 12, og i Tillægs-Anmærkning no. 2 til min Afhandling vil den 
nærmere blive fremsat. Iler skal jeg derfor ikke berøre den i mine Øjne mistænkelige 
Lighed, hvormed Guldarbejdet paa Bracteat-Indfatningen og dens Øsken minder om Amulet- 
Indfatningens Prydelser hos mellemasiatiske f. Ex. mongolske og tibetanske Folkefærd, da 
jeg maa holde mig til det, som er Hovedsagen, Spørgsmaalet nemlig om Fremstillingerne 
paa vore nordiske Bracteater virkelig bære Spor af at være Efterligninger af fremmede 
klassiske Guldmønters, romersk-græske eller indiske.

I Rigsantiqvar II. Hildebrands ovenfor S. 14 og 17 gjengivne Yttringer har denne 
Forfatter jo selv vedkjendt sig, at af Bracteatskivens to Hovedfigurer ikke blot den ene, 
nemlig Dyret, og samtlige Bifigurer: Fuglen, de mystiske Tegn o. s. v. vare 
«aldeles fremmede» for den formentlige Øriginal, og altsaa slet intet tilsvarende havde paa 
denne, men at ogsaa selve den anden af de to Hovedfigurer, Fyrste-Hovedet, fandtes 
fremstillet med «andre Ansigtstræk og med helt andet Haarudstyr» end Guldmøntens Kejser- 
Hoved. Hovedets særegne «Bedækning og Pynt» finder Etr.L. Müller (liagek., S. 79, Anm. 
164) «forskjellige fra de græske og romerske Gudebilleders», men tillægger dem «Forbilleder i 
Asien». Naar saaledes intet Led i Bracteaternes Præg kan egentlig vises hentet fra Constantin- 
Mønternes, og hele Compo sit ionen i Fremstillingerne baade maa kaldes uromersk og 
ugræsk, hvorfor skulde man saa paa et saa lempelig begrundet, for ikke at sige ubegrundet 
Skjøn, følge den af Worsaae og Hildebrand fremsatte Opfattelse, at det er Constantin- 
Guldmønternes Præg, der barbariseret gaaer igjen i vore nordiske Bracteaters?

Sammenhængen mellem dem — hvis der er nogen — maa være en ganske anden. 
Imidlertid synes andre af Nordens Archæologer ikke at have synderlig Betænkelig

hed ved at slutte sig til hin Opfattelse, thi Prof. Dr. O. Rygh, Directøren for Museet i 
Christiania, har i 1880 i Mønsterværket «Norske Oldsager» til sin Fig. 286, der frem
stiller en af de fire indtil da i Norge fundne, men efter hans og Andres Mening rimelig
vis dertil indførte Efterligninger af Constantinske Guldmønter fra det fjerde Aarhundrede, 
tilføjet den Oplysning: «Ved fortsat Efterligning og Forvanskning af det oprindelige Præg, 
fremkom Guldbracteaterne (no. 289- 290), idet tillige det oprindelige tosidige Præg blev 
ombyttet med ensidigt». De smstds. under no. 288—89 afbildede Bracteater ville gjenfmdes 
paa denne Afhandlings Tab. I, fig. 2 og Tab. HI, lig. 14.

Ligeledes synes den af vor Kundskab om Nordens Jernalder i det Hele saa for
tjente Dr. Ingvald Undset, ansat ved Christiania Museum, temmelig ubetinget at dele 
samme Anskuelse, idet han i sin vigtige Afhandling «Fra Norges ældre Jernalder» (Aarb. 
f. N. O. og H., 1880, S. 154) i Sammenhæng omtaler de ovennævnte 4 Fund med de Ord, 
at «disse imitationer af romerske guldmynter fra Konstantinernes tid og den nærmest 
efterfølgende periode har særlig interesse derved, at man i dem vistnok med rette har 
erkendt udgangspunktet for udviklingen af de nordiske guldbracteater».
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Da en saa udførlig archæologisk Undersøgelse, soin Dr. Sophus Müllers 
«Dy reo mamen liken i Norden, dens Oprindelse, Udvikling og Forhold til samtidige 
Stilarter» (Aarb. f. N. O. og II., 1S80, S. 185—405), naturligvis ikke har kunnet undgaae at 
udtale sig om Fremstillingerne paa vore nordiske Guldbracteater i Almindelighed, ville de 
nedenstaaende Yttringer af Forfatteren om Forholdet mellem Kopieringen og Selvstændig
heden ved disse Smykkers Frembringelse saameget mere være paa deres Plads lier, som 
jeg i det Efterfølgende maa henvise til dem. Kun skal jeg til lettere Forstaaelse forud- 
bemærke, at Dr. S. Müller i den første Halvdel af Udtalelsen har den større typiske 
Bracteatgruppe for Øje, i den sidste Halvdel derimod en mindre talrig Afdeling, som jeg 
senere hen benævner som Bigruppen (nemlig Figg. 21—28 paa Tab. IV).

Allerede 5 Aar ¡forvejen havde dog Prof. C. Engelhardt (Aarb. f. O. og II., 1875) i 
en større Afhandling om «Klassisk Industri og Kulturs Betydning for Norden» i dens Artikel III, 
med Overskriften «Mellemjernalderen eller den nationale Gjenfødselstid», S. 71 bemærket:

«Barbarernes vaagnende Kunstsands sees af de fra den tidlige Jernalder ukjendte, men nu 
temmelig liyppige Efterligninger af tildels i det 4de Aarhundrede af Constantin den Store og hans 
Efterfølgere prægede Mønter. Disse Efterligninger ere Bracteaternes umiddelbare Forgængere», 
og kort foran, S. 70, om disse samme Hængesmykker :

«Fremstillingerne paa Mønternes Revers erstattedes af barbariske Figurer. Disse 
Smykker vise ogsaa nordisk Kunsts og Industris Standpunkt i sin mere selv
stændige Udformning*). Medens de haandværksmæssige Indfatninger ofte ere behandlede 
med stor Dygtighed og ikke uden en vis Smag, stødes Øjet af de raa og barbariske Fremstil
linger af Mennesker og Dyr. Man faaer et bestemt Indtryk af, hvor lidt den aandelige Side af 
Sydens Kultur havde fæstet Rod i Norden, hvor underlig ensomt det romerske Element har staaet 
mellem de barbariske Omgivelser, og hvor hurtigt det gik tilgrunde.»

Medens disse Engelhardts Ord rigtigen træffe den iøjnefaldende Forskjel imellem 
det indstemplede Præg paa Midtskiven og den mere smagfulde Indfatning eller ydre Ramme, 
angaae Dr. Soph. Müllers Bemærkninger, hvortil jeg ovenfor sigtede, mærkelig nok kun 
det første, Bracteatpræget, ikke Ornamenteringen, og om hint hedder det da S. 213:

«Ved Siden af Kopieringen fandtes der ogsaa en vis selvstændig kunstnerisk Produktion, 
hvorpaa de ældre Guldbracteaters Billeder af Ryttere, staaende Mennesker og af Dyr sammen
stillede med menneskelige Hoveder ere de bedste Exempter. Hele Kompositionen er ikke 
romersk, og i den sunde og ærlige, om end tomme og flade Behandling af 
Menneskehovedet og af Dyrene findes der en egen Alvor og Kraft, en Om
hyggelighed og Bredde, som udelukkende skyldes den barbariske Kunstner*. 
Men Hovedets Profil minder stadig om Kejserbillederne paa romerske Mønter, det at fremstille 
Hoveder af denne Størrelse og Art, selve Guldpladens Form, og fremfor alt den hele sammen
hængende Maade, hvorpaa Tegningen er given, maa være optagen fra romersk Kunst. Mere 
selvstændige, men ogsaa langt uheldigere, ere de fuldstændige Menneskefigurer. Som sædvanlig

*) En Stjerne her og i det Følgende betyder udhævet af Steenstrup. 
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i primitive Fremstillinger staa Legemets forskjellige Dele ikke i det rette Forhold til hverandre; 
man forsøger ved overdrevne Bevægelser at give Billedet det Liv, som man ikke formaaer at ud
trykke paa en naturlig Maade, og ved de voldsomste Ombøjninger og Forvridninger slipper man 
fra de Vanskeligheder, som Rummet stiller.»

Dette historiske Overblik med de deri indførte Uddrag af omtrent alle Nordens 
præhistoriske Oldforskere — thi saagodt som alle disse have i Tankerne været stærkt optagne 
af det særligt nordiske Phænomen, som Guldbracteaternes Udbredning frembød — vil for- 
haabenlig være tilstrækkeligt til at lade del opgaae for Læserne, at saa forskjellig end 
paa een Maade Opfattelsen af disse Bracteater har været, maa hver enkelt af de forskjel
lige Opfattelser have lidt betydelig ved den Ensidighed, hvorunder den er bleven til 
og har uddannet sig. Bestandig har man gaaet ud fra en forud fattet og derefter 
bestemt fastholdt Forestilling, og har idelig villet indpasse Bracteaternes Figurer 
og Fremstillinger i denne, istedet for at gaae den sunde og modsatte Tankevej, at søge 
nøje at kjende de enkelte Figurer og af disses saa constante, gjensidige Forhold — Com- 
positionen i Fremstillingerne — at lade sig føre til en naturlig og rimelig Forslaaelse, 
eller dog saa langt ben ad Vejen til denne, som det til en vis given Tid er muligt.

Jeg kan nemlig ikke dele den Anskuelse, som jeg fornylig har mødt, at hele dette 
Emne ikke paa en «methodisk» Maade kunde lade sig forfølge — man var jo i Forfølgelsen 
af Emnet alene afhængig af de heldige Tilfælde, at «Overgangsskikkelserne», «Mellem- 
ledsformerne» (eller hvad man nu med mere eller mindre bevidste Evolutions-Anskuelser 
vilde kalde det) skulde komme for Dagen og pligtskyldigst understøtte Theorierne og 
«undermure» de luftige Constructioner. At de «Overgange» etc., som Theorien fordrede, 
virkeligen vare til, tvivlede man naturligvis neppe om. (Smign. f. Ex. Aarb. 1886 S. 24.)

Med disse historiske Oplysninger og Antydninger haaber jeg altsaa at Læserne 
ville være tilstrækkelig forberedte til at modtage og med fornøden Interesse følge alle de 
Enkeltheder, som Præget paa denne Gruppe af Bracteater frembyder, og henvende vi da, 
som allerede ovenfor antydet, først vor Opmærksomhed paa Midtfeltet, Midtskiven.

Paa Midtskiven af denne Gruppe af Bracteater linde vi altsaa ifølge 11 olm - 
boes korte Karakteristik, som vi vedkjendte os, næsten altid ligesom el dobbelt Sæt af 
billedlige Fremstillinger.

Som 11 o ved figur er nemlig først «Dyret», et stærkt travende eller løbende 
Kidedyr med tydelig Hestehale eller i det mindste en Hale, der ligner Hestens. Dernæst
ovenover Byggen af dette Dyr, der under Løbet ofte er saa udstrakt, at det med Bugen
næsten synes at stryge hen ad Jorden, seer man i Luften et i Forhold til Dyret meget
stort «mandligt Hoved». Dette, der har et vist fyrsteligt Præg, er dækket med en 
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pyntelig, rigt udstyret Turban-lignende Hue, under hvis nedre Iland et overordenlig fyldigt 
Nakkehaar kommer frem og bugter sig op som en tyk Haarfletning, der enten viser sig 
udækket eller, i Form af en svær llaarpisk, er skedeformig omvunden med Baand, men i 
alle Tilfælde pyntet i Spidsen med særlige Zirater, Punge eller lign, (smign. T. Ill, lig. 7, 
21; T. IV, lig. 17, 18, 19; med T. II, lig. 10, 22; T. IV, tig. 1 o. 11.).

Som Bifigurer, anbragte paa Bracteatens Midtskive i forskjellige Stillinger om 
og mellem Ridedyret og Menneskehovedet, tindes dels flere eller færre Runer (eller 
runelignende Bogstaver), dels enkelte hellige eller saakaldte mystiske Tegn 
(diagekorset», «Triskelen», «Korset» eller lignende), dels een, eller paa enkelte 
Bracteater endog to fugle lignende Figurer, der nu og da ifølge deres Stillinger til Fyrste
hovedets Mund og Øren unægtelig kunne synes at antyde et eget Meddelelses- eller For- 
staaelsesforhold til dette Hoved.

Paa Grund af, at liere af de just nu nævnte Former af hellige Tegn, særlig dog 
Hagekorset, af Archæologer og Mythologer i Almindelighed — tildels vist med fuld Ret — 
blive opfattede som Sindbilleder paa de højere Guddomsvirksomheder indenfor de forskjel
lige Religioner, der anvende disse Tegn, bliver det over del travende Dyrs Ryg ligesom 
svævende Fyrstehoved, der her saa hyppigt findes ledsaget af Hagekorset, meget alminde
ligt anseet for at betegne just den højeste blandt Nordens Guder og derfor af de fleste 
opfattet som den nordiske Eddas Odin (Wodan), af Worsaae dog som dennes Thor. 
Alle gaae de jo stadigen ud fra, at disse Bracteater ere af rent nordisk Oprindelse.

Denne Opfattelse af Hovedet som den nordiske Odins linder dog ogsaa en egen
Støtte udenfor hine mystiske Tegn, da de med disse saa ofte forekommende enkelte Runer
eller «Runelegender» næsten uvilkaarligen i Tanken blive satte i Forbindelse med den nor
diske Mythologies bekjendte Skildring af Odin som Indfører af Runeskriften i Norden, og i 
alle Fald som en stor Runemester eller Tryllekunstner ved Hjælp af Runer. Med Hensyn 
til disse Bracteat-Skivens Runer vil det vel derfor være rigtigst paa Forhaand at holde 
følgende mærkelige Biomstændigheder i frisk Erindring.

De paa Bracteaterne indstemplede Runetegn høre til den af Runologerne saa 
kaldte ældre eller lange Runerække, der betegnes med Navnet «o Id s kan din aviske» 
eller «oldger maniske», forhen saakaldte «angel s ach si ske» Runer. Disse slaa vel 
paa Bracteatskiven oftest samlede i Grupper eller i Linier, som om de i Lighed med Rune
indskrifterne paa de fra den ældre Jærnalder hidrørende Redskaber og Smykker skulde 
og kunde betegne Ord eller korte Sætninger af det oldnordiske Sprog. Hidtil har det dog 
ikke lykkedes Nordens Runekyndige at læse nogen ret Mening ud af disse Bogstav-Grupper, 
ja neppe engang at lokke enkelte forstaaelige Ord af det ældste nordiske Sprog ud af 
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Indskrifterne. Om disses egenlige Natur har man derfor ogsaa fremsat mangehaande Gis
ninger, der gaa i forskjellige Retninger. Dels nemlig ymtes der om, at Runebogstaverne 
maaske ikke betegnede Ord af det oldnordiske Sprog, men af et fremmed Sprog, hvortil 
de oldnordiske Runetegn vare bievne benyttede. Dette kunde jo synes at være ret antage
ligt, da det indrømmes, at der paa Bracteaterne mellem selve de ægte nordiske Rune
stave findes indsat ikke faa — 10 til 12 — vel runelignende, men aldeles ikke til vort 
nordiske Runealfabet hørende, derimod nok indenfor andre Alfabeter kjendte runelignende 
Tegn. Dels atter, at Runetegnene muligvis her vare benyttede til afkortet eller til halv
hemmelig Skrift, saa at det enkelte Tegn maaske stod i Betydningen af en Stavelse eller 
et fuldt Ord. Dels endelig, at Skivens Runelinie eller hele Runegrupper kun vare Brud
stykker af arvtagne Formularer, der maaskee i Tidernes Løb allerede vare bievne mere eller 
mindre meningsløse for selve de liel- eller Halvkunstnere, der havde skaaret Stemplerne 
til Præget. I saadanne Tilfælde turde "Runelegenden» da tilsidst maaske kun blive at 
tyde alene efter Følelsen og Indtrykket under selve Beskuelsen, paa samme Maade, som 
hine «mystiske» Billed-Tegn, eller f. Ex. i Lighed med den igjennem Aartusinder af Millioner 
Mennesker daglig udtalte, men af ingen almindelig Mand og knap nok af selve Lama- 
Præsterne forstaaede tibetanske Bønformel «dm mani padme hum».

I en større Afhandling om Runeindskrifterne paa vore Bracteater i Aarb. f. N. O. 
1871, S. 171 —227, har en af Nordens berømteste Runekyndige, Prof. Dr. Sophus Bugge 
i Kristiania, givet os en indgaaende og lærerig Fremstilling af alle de besynderlige Vanske
ligheder, som Læsningen af Bracteaternes Runelinier hidtil stadigen har budt Sprog- og 
Oldtids-Forskerne. Henimod Fremstillingens Slutning S. 205—6, kaster han et noget trist 
Tilbageblik paa det ringe og usikkre Udbytte af Møjsommelighederne og paa de forskjellige 
Gisninger, man kunde opstille om det mulige «Indhold af Bracteatindskrifterne overhoved», 
og slutter med følgende Sætning, som jeg her har Grund til at gjengive med frem
hævet Skrift :

«Derimod har jeg ikke fundet det mindste spor til, at brakteat-indskrif- 
terne nogensinde har hensyn til, hvad figurerne paa brakteaterne fremstille; 
man tør i runeindskrifterne noppe vente nogen vejledning til billedernes for
klaring».

Dette Prof. S. Bugges Udsagn, som jeg ikke veed at være senere imødegaaet af 
Nogen anden, eller at være ændret af ham selv, har for mig og nærværende Undersøgelse 
ikke lidet at sige, og jeg støtter mig tillidsfuldt til denne Mands Skjøn herom.

Paa Grund af denne Udtalelse mener jeg, al vi kunne forsvare at lade baade de 
hellige Tegn og hine underlige «Runelegender» aldeles ude af Betragtning, i det mindste 
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foreløbigen, og saa længe fæste vor Opmærksomhed udelt paa de billedlige Frem
stillinger, og da først paa Hovedfigurerne: Midtfeltets travende Ridedyr og det over 
Dyret svævende, turbanprydede og haarfagre store Menneske-Hoved. Fil en indtrængende 
Betragtning kunne de saa meget mere begge trænge, som de synes mig at have været 
udsatte for en ikke ringe Miskjendelse, særlig den første. Kunde det da lykkes en nøjere 
Granskning af Dvrefigurernes Enkeltheder, i Forening med en maaske rigtigere Vurdering 
af disse, at bringe en klarere Opfattelse til Veje af de indstemplede Dyrs Natur og Be
tydning, saa vilde det maaskee ikke være aldeles utænkeligt, at vi derved kunde naa el 
Stykke længere frem imod en besterntere Forstaaelse af de mystiske eller hellige Tegn, 
og — hvo veed det? «Haab beskæmmer jo Ingen» — maaskee ogsaa hen imod en an
tagelig Forstaaelse af «Runelegendernes» Mening! (smign. senere S. 46).

Efter den Orden, hvori de enkelte Led i Præget ovenfor tiere Gange ere bievne 
nævnte, skjænke vi først det travende og ilende Dyr vor særegne Opmærksomhed.

De fra de foran nævnte to store Hovedværker til Kundskab om Nordens Guld- 
bracteater laante og i naturlig Størrelse gjengivne Bracteat-Figurer paa vore 4 Dobbelt
tavler vise os da, som det mest Karakteristiske for hele Gruppen, at Bracteatens tynde 
Midtskive altid bærer paa Forfladen (Adversen) et fra denne Flade indstemplet eller ind
præget. Billede af et løbende, i Reglen stærk ttravende — men næsten aldrig 
galopperende — omgjordet (eller ombel te t) Dyr med. en fyldig Hale, der 
ligner en Hestehale. Denne Hale er paa mange Billeder saa lang, at den kunde naae 
ned til Dyrets Hove, medens den paa andre kun er halv saa lang og næsten seer ud, som 
om den ved Kunst var afstumpet, og hyppigen sætter Dyret da denne korte Hale højere 
op i Luften eller holder den i en halv udstrakt, næsten knæbøjet Stilling. — Naar en 
større Række af disse Bracteater betragtes under Eet, bliver øjet let vaer, at Dyrebillederne 
ere til en vis Grad stiliserede paa en ensartet Vis, og at sommetider Dyret seer noget 
phantastisk ud, men dog ikke nær i den Grad, som det oftere angives af saadanne For
fattere, der ingen Anelse have havt om det naturlige Udseende af det Ridedyr, Billedet har 
skullet fremstille. Det maa derfor, skjønt kun i Forbigaaende, ikke her lades ubemærket, 
at selv for de Dele af Dyret, som i disse Tilfælde ere med Rette bievne betragtede som 
de mest unaturlig og phantastisk fremstillede, nemlig det ilende Dyrs ligesom henkastede 
Lemmer, krummede klolignende Fødder o. I., at selv for disse — Karikaturer tør jeg 
godt kalde dem — ligger der ganske vist særlige Bygnings- og Livsforhold til Grund, 
som netop findes hos det Ridedyr, der aabenbart er Type for Billedet, nemlig den 
tibetanske Yak1).

J) Om end kun i al Korthed haaber jeg snart i en anden Anledning at faae Lejlighed til nærmere at 
paapege og afbilde liere af disse Forhold; midlertidig henvises til Tillægs-Anmærkning Nr. 1.
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Til den gængse Overvurdering af det Stiliserede ved disse Billeder liar det selv
følgelig ikke lidet bidraget, at Ridedyrets Hoved paa de allerfleste Bracteater — hvad et 
Blik kastet over Tavlernes Figurer øjeblikkelig vil bekræfte — bærer tvende halvmaaneformet 
krummede Horn, lig Oxehorn, og at disse ere næsten altid paa deres Spidser bievne 
forsynede med kugleformede Dupper, saaledes som man især i sydlige og østlige 
Lande saa hyppig finder det hos Hornkvæget, for at hindre disse Dyr i at gjøre Skade 
paa Mennesker eller andre Medskabninger, naar de blive ustyrlige eller indbyrdes stanges. 
Det er vist allerede dette Dyrets Udstyr med «Oxehorn» paa Hovedet og «Hestehale» 
bagtil, der i lang Tid og stærkt havde gjort et Indtryk paa Betragteren, som om han 
stod over for et Phantasidyr eller maaskee her havde med et «mixtum compositum» af 
forskjellige Dyr at gjøre. Dette var jo i sig selv heller ikke saa unaturligt, da, flere Aar- 
lmndreder igjennem, en Forening af disse to modsatte Attributer hos et og samme Dyr, 
ligesom Tilværelsen i det Hele af en Oxe, som Yak-Oxen, med en fyldig og pragtfuld 
Hestehale, der i Indien og Kina betaltes med ret betydelige Summer, ansaaes væsenlig 
grundet paa misforstaaede og upaalidelige Beskrivelser og paa en Sammenblanding af 
Karakterer, der maatte være tagne fra meget forskjellige Skabninger. Uagtet allerede i det 
13de Aarhundrede Rub ru qui s og Marco Polo efter Autopsie af levende Yakdyr i 
Tanguternes Land havde givet os baade iagttagelser over disse Dyr og kortfattede Be
skrivelser af dem, blev det dog først efter Midten af forrige Aarhundrede, at der fra virkelige 
Naturkyndige, som J.G. Gmelin og S. Pallas, fremkom saadanne Beskrivelser af denne 
Oxeform og dens Levevis, at den med bestemte Særkjender kunde faae en tilbørlig Karak
teristik og derefter blive indført i det zoologiske System. Begges Beskrivelser grundede 
sig imidlertid kun paa Individer af Yak-Oxen i stærkt tæmmet Tilstand, der vare bragte 
langt bort fra deres egenlige Hjem, som Gaver nemlig fra mongolske Fyrster til de rus
siske Guvernører i Sibérien, f. Ex. i Jenisei og Tomsk. Det kan derfor, som nyfigen 
yttredes, ikke ansees for meget besynderligt, at selv den blotte Tilværelse af en saadan 
Oxeform og dens egenlige Udseende ikke var trængt ind i den almindeligere Bevidsthed. 
Dér kan den egenlig først siges at have vundet en Plads i de sidste 4— 5 Decennier, 
efter at smaa Hjorde af den paa 4— 5 Stykker ere bievne indførte i Europas zoologiske 
Haver, i hvilke de dog, som bekjendt, ikke ret trives, navnlig i Sommermaanederne, og 
derfor ofte optræde med et Udseende, indenfor hvilket man næppe skulde ane, at Ætlinge 
af de statelige Yak- Dyr fra Asiens Højlande vare gjemte.

Paa et mindre Antal (omtr. Vi) af de Bracteater, der bære Dyrebilleder, findes 
Ridedyret nok fremstillet med selvsamme almindelige Udseende og udstyret med Heste
hale, men uden de krumbøjede Horn paa Hovedet. Man har derfor antaget Dyret 
for mindre stiliseret, og følgelig lier fremtrædende i mere naturlig Skikkelse, og derfor har 
man ogsaa været tilbøjelig til at betragte disse Figurer som betegnende virkelige Heste.
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Herimod kan selv Naturforskeren vistnok ikke have noget at indvende, da ogsaa Hesten, 
om ikke fuldt saa haardfør som Yakken overfor Høj-Asiens stærkeste Kuldegrader og de 
højeste Bjergregioners særdeles fortyndede Luft, bliver af Nomaderne holdt i store Hjorde 
i de samme Egne, som Yakken, og tildels til samme Anvendelse. Dog maa man ved denne 
Tydning af Hornløsheden have in mente, at der ogsaa haves hornløse Racer af Tam- 
Yakken, og at saadanne synes allerede fra Oldtiden at have været bekjendte. Derimod er 
der en anden Udlægning af Bracteatdyrenes Udstyr snart med Horn, snart uden 
disse, som man bestemt maa træde op imod. Enkelte Archæologer, i hvis Øjne netop den 
ensartede Udpyntning af de hornede og uhornede Ridedyr synes at have været altfor paa
faldende, have hældet til den Mening, at begge Billedformer vistnok kun forestillede et og 
samme Slags Dyr, nemlig Heste, saa at det blot var til Dekoration og Pynt, at de i Kugle- 
dopper endende Horn vare, som almindeligere Regel, bievne stillede paa Dyrenes Hoveder, 
men af en eller anden Grund, maaskee af Uagtsomhed eller blot tilfældigen, vare bievne 
udeladte paa andre. I Virkeligheden findes Hornene, som vi allerede have anført, paa de 
allerfleste Bracteaters Dyrehoveder, og under den nævnte Opfattelse af Hornenes Betydning 
som blot Dekoration maatte dette Attribut selvfølgelig bidrage til Forøgelsen af den hele 
Sum af det Stiliserede og Phantastiske, som de stempelskjærende Kunstnere mentes at have 
tilladt sig ved deres Fremstillinger.

Det var vor Collega i dette Selskab, Etatsraad, Dr. Ludv. Müller, som rask 
greb det formentlige Utyske ved Hornene og i sin Afhandling om «Hagekorset» (S. 78) 
bestemt erklærede, at disse ingenlunde vare paasatte, men virkelig hørte Dyret til, og at 
dette derfor var en Oxe og ingen Hest. Dette var et kjækt og i hvert Fald betimeligt 
Ord, hvis Udtalelse man maa paaskjønne. Heldigt havde det været, om vor Collega den 
Gang ligesaa resolut havde grebet det phantastiske Dyr ved dets Hestehale bagtil — 
men denne synes han stiltiende at have forbigaaet, enten fordi den ikke har været ham saa 
paafaldende, eller fordi han ubevidst havde antaget den for en Dekoration af Oxen, der 
ligefrem skyldtes Kunstnerens Phantasi. Men havde han i Tanken gjort dette Greb, vilde 
han vist let have overbevist sig om, at her heller ikke var en blot paasat Pynt — hvoraf 
det forresten mangen Gang faaer Udseende hos selve den levende og statelige Y'akx) — og 
istedcnfor at blive staaende ved sin rigtige, men mindre fuldstændige Opfattelse af Dyret, 
som en Oxe i al AlYnindelighed, vilde han maaskee allerede den Gang have kunnet pro
klamere Billederne som tilhørende den eneste Oxeform, der har Hestehale, den tibetske

’) Samuel Turner, Capt. Account, of an Embassy to the Court of the Teshoo-Lama in Tibet; 
containing a Narrative of a Journey through Bootan, and Part of Tibet. London I SOO. 4to. p. 18G. 
"The tail is composed of a prodigious quantity of long, flowing, glossy hair; and is so abundantly 
well furnished, that not a joint of it is perceptible, but it has much the appearance of a 
large cluster of hair artificially set on»*. Smign. det smukke Kobberstik Pl. X.

Vidensk. Selsk. Skr , 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 43
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Oxc eller Yakken. Derved gik vi maaskee for mere end et fuldt Tiaar glip af en Er- 
kjendelse, som paa Grund af Yak-Oxens geographiske Forekomst i dens vilde Tilstand og 
dens begrændsede Udbredelse udenfor denne i tæmmet Tilstand, næppe vilde have undladt 
at kalde frugtbringende Undersøgelser tillive.

Fra selve [Dyrene vende vi nu vor Opmærksomhed hen paa de Prydelser, som 
smykke Dyrenes Billeder, og som virkelige» ere bievne paasatte Dyrene ved Menneske- 
haand. Begge Grupper af de stærkt travende Dyrebilleder — den talrigere, med Dorn, 
og den mindre talrige, uden Horn — fremstilles som omgjordede eller sadlede med brede, 
smukt udsyede Buggjorde eller Livbaand; lignende Gjorde, Bælter og Baand findes ogsaa 
paa en Mængde af Billederne anbragte omkring Dyrenes Lændeparti eller om deres Hals 
som en smallere eller bredere Halsbræmme. Baghovedet og Ørene ere ogsaa ofte pyn
tede ligesom med en Hætte eller et Net. Undtagelsesvis findes endogsaa Ankelpartiet om
givet med Binge eller Baand. Tages Dyrenes hele Udpyntning under Eet, ligner denne 
altsaa i mange Henseender de til egenlig Offring — Blodoffer, Brændoffer — udsete Dyrs 
Udstyr, og den almindelige Betegnelse, hvorunder man hos de forskjellige archæologiske 
og numismatiske Skribenter vil finde disse Dyrebilleder paa vore nordiske Bracteater om
talte, er, at de fremstille «Offerdyr», Dyr i «Offringsdragt».

Disse Betegnelser af Dyrefigurerne og dermed ogsaa af de Dyrs Bestemmelse, som 
ere fremstillede paa vore Bracteater, anseer jeg dog ikke for fuldt rigtige. Selv om man 
ikke ved Yakdvrene strax erindres om, at man rimeligvis maa være i et buddhistisk Land, 
og at Buddha’s Lære kæmpede imod Offring og imod forsætligt Drab af Dyr, ville Udtrykkene 
«Offerdyr» og «Offringsdragt» i hvert Fald ikke være heldige, da de blive vild
ledende. De kunne nemlig ikke undgaae at blive misforstaaede af almindelige Læsere, da 
disse Benævnelser her — saa sandt min Opfattelse af Dyrene er rigtig — maa tages i en 
Forstand, der gaaer tvært imod Ordlyden, efter den gængse Forstaaelse af Ordet «Offring». 
Ligesom den «Offringsdragt», Dyret iklædes, naar det møder ved Alteret for at indvies 
som et Guddommene eller højere hellige Magter tilbudt Offer paa Alteret, er vore Bracteat- 
dyrs pyntelige Højtidsdragt ganske vist ogsaa en «Indvielsesdragt», men den «Ind
vielse», som Dragten her betegner, er til Livet, et friere Liv for Fremtiden og 
et Liv til højere M agte r s Tj e n e s te. Efter Indvielsen er Dyret fritaget for alt Arbejde 
eller Trældom i Menneskets Tjeneste; der paalægges det ikke Byrder, det malkes ikke o. s.v., 
men det føres ud i den store, vide Natur med rigelige Betingelser for Livet omkring sig, 
fuldt overladt til sig selv. Det er blevet sin egen Herre, dog med en vis Indskrænkning; 
ved Indvielsen er del tænkt stillet de guddommelige Verdensmagter til ubetinget Baadig- 
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hed, saasnart en af disse maatte have Brug fur det eller kalder det til Tjeneste. Vore 
Bracteaters Dyreskikkelser synes altsaa begge at bære samme «1 nd vie Ise s dr agt», og 
denne mente jeg nærmest at maatte kalde et fuldt og pynteligt Ride-Udstyr, og derfor 
har jeg ovenfor ogsaa betegnet den saaledes. Som hurtige og kraftige Befordringsdyr 
betegne Dyrene sig selv ved de meget raske Bevægelser, hvori Bracteatbillederne regel
mæssigt og næsten gjennemgaaende fremstille dem, medens et andet Attribut, der kun 
sjeldnere mangler, en til Forran den af Næ se væg gen hæftet, eller fra Mulen 
u d g a a e n d e og som en lang og tynd Tunge nedhængende Ledesnor eller 
Tømme, noksom synes at antyde, at Retningen for deres Bevægelser i paakommende 
Tilfælde tænkes i en Andens Haand.

Lede tømmen, der hidtil meget almindelig er bleven opfattet som en i unaturlig 
Længde og Tyndhed fremstrakt Tunge, har naturligvis ogsaa forøget Antallet af de Over
drivelser og karikerende Træk, som Kunstnerne mentes at have givet sine phantastiske 
Billeder af «Offerdyrene», hvad enten man i den eventyrlig lange, formentlige Tunge mente 
snarest at maatte see et Udtryk for «Offerdyrets» Ovaler og pinlige Anstrengelser, eller 
troede muligvis en Blodstraale antydet ved den, o. 1. (Smgln. L. Müller Hagek. S. 79, 
Anm. 162.)

Inden jeg gaaer videre i Betragtningen af de mærkelige Fortidsbilleder, som Brac- 
teaterne nu synes mig at ville oprulle for os, maa det her være mig tilladt til Bedste for 
de Læsere, som kun maatte have et mere begrændset Fjendskab til Mellem-Asiens mange 
religiøse Skikke, at være deres Anfører paa en lille historisk Udflugt til dettes Egne for 
der nærmere at indlede den Opfattelse af Dyrebillederne paa disse «nordiske» Bracteater, 
som foresvæver i det mindste mig baade som den nærmest liggende og den mest naturlige.

I Yakkernes Fædreland — og at det fremstillede Ridedyr paa de 4 Femtedele af 
Bracteaterne kun kan være en Yak-Oxe, forudsætter jeg af det tidligere Anførte at ville 
være Læserne klart, og at have staaet klart for dem i Grunden allerede fra det første 
Øjeblik, da det blev udtalt1) — altsaa i Tangut, Tibet, Mongoiiet og tilstødende Lande, hersker

') Her glæder det mig særdeles at faae Lejlighed til at fremhæve, hvad jeg for sent har bemærket, 
at allerede den oftere nævnte Prof. Holmboe i en senere Opsats (i Norsk Vidensk. Selsk. Forh. 
1869) har rigtigen erkjendt vort Dyr som en Yak og nærmest paa Grund af Halen. Denne Oxe- 
form mener han da at være i Tibet — indsat paa de ovennævnte Mønt-Efterligninger istedet for 
disses oprindelige indiske Oxe (S. 13), men beholder iøvrigt, saavidt jeg formaar at skjønne, sine 
ældre Anskuelser i det Væsenlige uforandrede.

43*
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som bekjendt Buddhismen og har i flere af disse, om end i ulige Former, hersket der 
Aarhundreder for vor Tidsregning. Et Udslag af de mange dyrevenlige Hensyn, som denne 
Religion tager og altid opfordrer sine Tilhængere til at tage, er ogsaa det særegne Træk, 
at, til visse Tider af Aaret og især ved visse højtidelige Lejligheder, de rigere Nomader 
og Ejere af større Qvæghjorder udsondre haade af det store Qvæg og af smaat Qvæg 
enkelte meget smukke Dyr for strax at frigive dem aldeles fra Ejernes eller Nomade
stammernes egne Arbejder og for Eftertiden at lade dem føre et utvungent Liv i den frie, 
store Steppe-Natur, især dog i de af Stammerne for hellige eller halvhellige ansete højere 
Bjergomgivelser om Stepperne. Dyrene stilles derved paa een Gang haade under Be
skyttelse af de høje Luftkredses Beherskere og til udelukkende Benyttelse af disse Gude- 
magter eller dog til disse Magters Forherligelse, men det sidste dog kun undtagelsesvis 
eller under ganske særlige Omstændigheder, og kun efter Lama-Gejstlighedens Ind
villigelse og nærmere Bestemmelser. Overgivelsen af Dyrene til dette frie Naturliv skeer 
kun yderst sjelden som en simpel Frigivelsesakt, om nogensinde; den foregaaer derimod 
med megen Højtidelighed og i Reglen under store Festligheder, som en Indvielse under 
bestemte rituelle Ceremonier, ledede og udførte af buddhistisk Præsteskab i dets Embeds
dragter. Til disse Fester møde da ogsaa selve de udvalgte Dyr smykkede i Festdragt, 
og — for her at bruge de nøjagtige Øjevidners Udtryk — som om de strax skulde benyttes 
til «fyrstelig eller prindselig Brug«. Dette synes især at være Tilfældet med de kostbareste 
af de udvalgte Dyr, eller med dem, der skulle udvandre i Spidsen af den frigivne Flok. 
Men Udsmykningen linder imidlertid Sted ligesaavel hos Smaatqvæg som Stortqvæg: Svin, 
Geder og Faar have deres Indvielsesdragt ligesaa godt som Oxerne, Hestene, Kamelerne.

Store Flokke af slige oprindelig tæmmede, senere til Gudemagterne helligede og 
frigivne Dyr, i Forening med det talrige Afkom, Tiderne have givet dem, holde sig for
nemmelig, som det før antydedes, til de højere Regioners mere fjernt liggende Egne, og 
saadanne Flokke er det nu, som af flere Rejsende oftere ere bievne omtalte fra visse hel
lige Højder af Altaibjergstrækningen, f. Ex. Bogdo-Altai, og som disse snart have antaget 
for Flokke af virkelig vildt Qvæg, snart for tilfældigt forvildet Qvæg. Men Landenes 
Nomadebefolkninger ere sig den rette Sammenhæng vel bevidste og respektere samvittig
hedsfuldt Gudemagternes Ejendomme1). Efter deres og Lamapræsternes Meddelelser har 
den berømte Naturforsker S. Pallas beskrevet os saavcl deres sande Herkomst som deres 
ovennævnte Indvielse til dette frie Liv i hans fortræffelige og omstændelige Skildringer af 
mongolske Folkefærd, deres Levevis og Religionsskikke. (P. S. Palias: Sammlungen

’) Og dette gjælder ikke alene om Landdyrene, men om Vandenes Fiske og om de indviede Skove, 
og i nyere Tider kan man finde baade hos Forstmænd og Bjærgværksejere Beklagelser over den 
Forandring, som Vegetationen har undergaaet i mange Egne, fordi Befolkningerne have forladt 
deres gamle Religion med dens religiøse Forpligtelser imod Naturen og Guddommen. 
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historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. St. Petersburg, ito. 1. 
1776. S. 321—26 (Vieh-Weyhe, Wald-Weyhe). Smign. II. 1801. S. 72—73.

Det er nu, efter min Mening, saadanne til Brug og Glæde for herskende Verdens
kræfter over Jordens eller Luftsphærens højere Regioner særlig indviede Dyr, hvis Billeder 
i Festdragt vi linde indstemplede paa den Gruppe af Bracteater, vi her have under Be
tragtning. Hvad enten det er Heste eller Tak-Oxer, som Figurerne fremstille, linde vi 
Dyrene, som vi ovenfor have seet det, i begge Tilfælde lige festlig klædte med brede 
Gjorde, Bælter og Baand om Livet og Lænden og med Festbaand om Halsen, ofte med 
en pyntelig Hætte om Hovedet; kun sjældnere ere de uden Styrebaandet eller Ledesnoren. 
Saaledes frembyde de sig for vore Øjne ikke alene som fuld færdige til at benyttes af deres 
Herskere og til at fare afsted i disses Ærinder, men de synes os endogsaa allerede stædte 
i en ilsom Fart didhen, hvorhen Pligten, del vil sige Kommandoen fra det Høje, kaldte dem.

Saa vidt den historiske Udflugt til Tibet-Egnene for i al Almindelighed at an- 
skueliggjøre for Læserne min Opfattelse af Ridedyret og af Hensigten med dets Udstyr! 
Men strax møder man mig nu med Forespørgsel om Maalet for Dyrets lien? og om Kom
mando-Stemmen, det lyder? Herved nøder man mig til en Forlængelse af Udflugten, thi 
nu bliver det jo ønskeligt at kunne strække denne ud over det Almindeliges Grændser og 
ind paa flere Enkeltheders Gebet.

Lige over for disse to indtrængende Spørgsmaal kunne vi aabenbart ikke længere 
unddrage os for at tage det over Ridedyrets Ryg ligesom svævende, turban- eller hue
prydede, haarfagre Menneskehoved i en lige saa omhyggelig Betragtning, som ovenfor 
selve Dyret. At Hovedet staaer i et bestemt, emblemagtigt Tydningsforbold til det tra
vende Ridedyr, kan ikke betvivles, og for mig betegner det ligesom den uvis a tergo», der 
ubetvingelig driver Dyret fremad og opildner dets Kraft til at overvinde alle Vanskeligheder 
og Besværligheder. At Hovedet ikke kan tænkes at tilhøre en egenlig Rytter eller en Per
son, der til eget Brug benyttede det ilende Dyr som Ridedyr, er lige saa utvivlsomt ifølge 
dets constante kun symbolske Forhold og Stilling til Dyret. Dette er ogsaa forlængst 
blevet hævdet f. Ex. af Etatsr. Dr. L. Müller (Hagek. p. 78) og er blevet tiltraadt af mange 
Andre. Efter disse Videnskabsmænds Opfattelse antyder Billedet snarest den Guddom 
eller Hersker, til hvilken Dyret som «Offerdyr« ved Indvielsen tænkes helliget, og under 
denne Forudsætning har en hel Række af vore ældre og yngre Archæologer været tilbøjelige 
til at antage, at netop Odin var ment med Billedet. Denne Antagelse er dog utvivlsomt 
hos flere af dem nærmest bleven fremkaldt, ikke ved Billedets Træk, men ved de før om- 
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talle Bifigurer af hellige eller mystiske Tegn, («Hagekorset» f. Ex.) eller af Fuglene 
(«Odins Ravne») eller af «Runerne». Enkelte af disse Forfattere synes dog i deres 
Opfattelse paavirkede tillige ved Formen af Hovedpynten, der syntes dem at have For
billeder i visse asiatiske Gudeskikkelscrs, og vel derfor nok kunde harmonere med et 
Odinsbillede «naar man antager, at Odinsdyrkerne ere indvandrede fra Asien». (L. Müller 
1. c. 79, Anm. 161.)

Det er selvfølgelig kun aldeles i Forbigaaende, at her mindes om disse Udlæg
ninger, thi det vil i hvert Fald blive et Øjeblik for tidligt, hvis vi for Alvor allerede nu 
vilde drage vor skandinaviske Mythologi eller nordiske Eddalæres Forestillinger om Odin 
(Wodan, Wuotan) ind i Drøftelsen. Den Gang, som min sammenlignende Undersøgelse 
hidtil har fulgt i denne Studie, paalægger mig nemlig endnu en kort Stund at holde 
Tanken vel hæftet paa de mythologiske Forestillinger, der herske indenfor Yak-Oxens 
eller Tibet-Oxens Hjemlande, for først der, om muligt, at søge de nærmeste Paralleler 
til Tydningen af Hovedet. Saadanne Paralleler synes mig heller ikke her at ville holde 
sig just meget fjern. Af en Tibetaner eller Mongoler vilde vist Hovedet strax erklæres 
for at betegne en Buddha-Skikkelse, eller maaskee en Halv-Buddha — en saakaldt 
Burkan, saaledes som de noget underordnede Herskere, Delingsherskerne eller i visse 
Retninger for Buddha tjenende Suppleanter som oftest benævnes; navnlig vilde han vistnok 
deri se Hovedet af en saadan venligsindet Burkan, hvis Gudevirken laae i de Retninger, 
hvortil de indviede Dyr snarest og hyppigst vilde tages i Tjeneste. — Hovedets Prydelse 
og Udstyr ville næppe tale derimod.

Paa saadanne buddhalignende Gudeskikkelser synes netop særligt at henpeges 
ved de Helbilleder med selvsamme Hovedpynt, som findes paa enkelte blandt vore 
Guldbracteater, der forekomme sammen med de langt talrigere og typiske, men danne en 
egen Side- eller Birække til disse, idel de have en anden Gruppering af Figurerne og 
fremstille «Dyret» enten i en anden Stilling end den sædvanlige eller i en langt mindre 
Størrelse i Forhold til «Hovedet», saa at derved de øvrige Dele af den gudelignende Skik
kelse, som Hovedet tilhører, kunne blive synlige (man sammenligne den fjerde Tavles otte 
Figurer 21— 28); thi disse røbe formentligen ret tydeligt ved den besynderlige Ben
stilling eller de til Siden stærkt udsprættende Ben, eller ved Arm- og Benbevægelserne 
i Forening, at vi her nærmest maa have Burkan-agtige Personligheder (Dragshed tib.) 
for os. Samhørigheden af denne Birække med de typiske giver sig iøvrigt paa en inter
essant Maade tilkjende ved enkelte af disse sidste, paa hvilke netop en Arm, undertiden 
ogsaa et Ben, i de samme Stillinger, som hos Bi rækken, ligesom skimtes i 
Forbindelse med «Hovedet» paa «Dyrets» fra os vendte Side; men nærmere 
at udvikle dette her, vilde afbryde Gangen i min Fremstilling, og jeg henviser derfor til 
Overblikket over Tavlerne, særlig T. IV (nedenfor S. 50 o. Hg.).
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Den nærmere Betragtning af «Hovedet» førte altsaa vore Tanker ud i Rummet i 
de samme Retninger, hvori Betragtningerne over «Ridedyret» allerede havde bragt os!

Enten vi altsaa fæste Blikket særligt paa det første af Bracteatskivens Hoved- 
billeder, den kraftige, rigtudstvrede og tømmede Yak (og Hest) eller paa det andet af 
disse, dens svævende Buddha-IIoved (og burkanl ignende Helfigur), føle vi os 
paa en egen Maade stillede Ansigt til Ansigt lige over for uventede men talende Fortids
minder fra saadanne fjerne Lande, hvori baade Yak-Oxen og Buddha have et egen
ligt Hjem og i Nærheden af hvilke baade Myther og Old-Sagn synes at sætte de Skandi
naviske Folkestammers tidligere Hjemstavn. Disse Indtryk ville neppe blive mindre stærke, 
ved den nærmere Betragtning, som nu ret strax Midtskivens Bifigurer skulle blive 
underkastede «Fuglene», «de hellige Tegn» og «Runelegenderne». Men for
inden vi helt forlade de to Hovedfigurer, bør vi dog endnu lade Tanken dvæle nogle Øje
blikke ved den særlige Betydning, det maa antages at have havt, at der paa de talrige 
Bracteaters Hovedgruppe saa ufravige ligen og ensformigen er varetaget den 
samme Forbindelse imellem hine tvende Hovedfigurer paa Bracteatens Midt
skive, «Dyret» og «Fyrstehovedet», uagtet disse iøvrigt varierende Guld- 
b r a c t e a t e r hidrøre fra saa mangfoldige, p a a v i s e 1 i g endog fra flere end 
eet Hundrede f o r s k j e 11 i g e Stempler, og rimeligvis fra lige saa mange 
formodenlig af hverandre uafhængige Stemplere. Om denne Mangfoldighed 
vil man iøvrigt allerede have faaet en Anelse, saasnart man, følgende den foran S. 7 givne 
Opfordring, kastede Blikket ud over det rige Udvalg, vore fire Tavler frembyde.

Det er naturligvis i meget ulige Retninger Tanken i Førstningen sættes i Bevægelse 
under dens Bestræbelser baade for at træffe en rimelig Tydning af en saa egen og con
stant Combination, som den typiske, vi stedse finde imellem de to Hovedfigurer paa hine 
Efterladenskaber fra en fjern Oldtid, og for at fatte Sammenhængen mellem disse Guld- 
bracteaters Forekomst nu i det Skandinaviske Norden og deres oprindelige Fremkomst 
i Fortiden som Udtryk for stærkt fremherskende mellem-asiatiske Religionsbegreber — 
og herpaa synes jo alt at tyde hen. Om her end synes os at være nok saa iøjnefaldende 
Minder om en Forbindelse imellem Folkene i lføj-Asien og i Skandinavien gjennem 
nogle af de første Aarhundreder af vor Tidsregning, kan man jo tilsyneladende med samme 
Ret lænke paa Berøringer mellem de to Egnes Befolkninger baade ad Krigens og Fredens 
Veje, og i bin fjerne Tid krydsede disse Veje maaske fuldt saa ofte hinanden som i Nu
tiden; man kan jo lige saa vel tænke sig dem i Form af pludselige Indfald som af langsomt 
fortsatle Indtrængninger; men man kan ogsaa, i Modsætning til begge disse, tænke sig 
Berøringerne i Form af rent ud fredelige Karavanetog paa Ilandels og Samfærdsels Vegne 
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eller under lange Pilegrimsfærd, thi selv saadanne ere vi ikke berettigede her at udelukke 
fra vor Betragtning. Til at afgjøre, om vi snarere have Minder for os om det ene eller 
det andet af disse ulige Forhold, have vi vistnok for Øjeblikket intetsomhelst brugbart 
Middel, og vi gjøre vel derfor bedst i ganske rolig at overlade til Tiden senere at dømme 
herom, naar den en Gang, som det er at haabe, faaer Lov til i Bo og uden forudfattede 
Theorier at erhverve sig det nødvendige Grundlag at bygge sin Dom paa. For Øjeblikket 
maa vi ogsaa saa meget lettere for vort Emnes Vedkommende kunne slaae os tiltaals 
hermed, som enhver af de nævnte Berørings-Veje, efter mit Skjøn, synes uvilkaarligen at 
ville føre os til omtrent den samme Opfattelse af Betydningen, som hin mærkelige Con
stellation af de to Hovedfigurer paa den nordiske Gruppe af Guldbracteaterne efter al 
Sandsynlighed maa antages at have havt, og for hvilken jeg nu i hvert Fald vil søge 
at hente et nærmere og besterntere Udtryk fra Tibet-Oxens Hjemlande.

Da baade selve Buddha og hans velsindede Burkaner opfattes som Vandrings- 
mændenes og Nomadefolkenes varme og utrættelige Beskyttere imod «fjendtlige Magter» og 
disses Bepræsentanter eller de «ildesindede» Burkaner, paa de lange og besværlige Karavan- 
tog og Pilgrimsrejser, som de foretage igjennem Jordens mest ugjæstfrie Egne og under de 
barskeste og mest omskiftende Klimater, antages disse gode Magter ogsaa altid at have 
aabne Øren for de indtrængende Bønner og Paakaldelser, der inderlig æske deres Hjælp. 
De pleje da at være rede til at yde de udmattede og smægtende Vejfarende Bistand paa 
alle Maader, naar Overfald af vilde Dyr og grusomme Fjender, Orkaner og Uvejrsforfølgelser 
af enhver Art, Vandfloder lige saa vel som Vandmangel og ulidelig Tørke, paa de næsten 
«endeløse», vanskelige Ørken-Veje bragte dem i Trængsel og Livsfare. Den Tanke ligger 
derfor temmelig nær, at netop disse Guldbracteaters Billeder: Emblemet af en Buddha eller 
af en venligsindet Burkanguddom svævende over, eller i alt Fald ved Siden af et af disse 
Landes hurtigste, mest kraftfulde og udholdende Bide- og Lastdyr, betegne netop selve 
Bracteaterne som indviede beskjærmcnde Amuletter for Langvejsrejsende, og at de i^ltsaa 
ligesom ville tilsikkre disse en heldig Vandring, der blev beskyttet af Guder imod Storm 
og Uvejr og al Ufred fra de onde Magters Side. Det kan jo neppe hyppig nok gjentages, 
at disse sidste, ifølge den herskende Tro, ikke blot ere Anstiftere af alle Menneskenes 
Ulykker og Gjenvordigheder, men ere i uafbrudt Bevægelse for at paaføre Mennesket Ondt 
i enhver tænkelig Skikkelse.

Denne Opfattelse har i det mindste ligget mig nær, og den har lige over for alle 
de tidligere Udlægninger af «Dyret» som et egentligt «Offerdyr» syntes mig saa naturlig, 
at jeg nødvendigvis har maattet blive staaende ved den.

Som et Vidnesbyrd blandt liere om, al denne Opfattelse rimeligvis gaaer i en rigtig 
Behring og i det mindste ikke er unaturlig, men endog staaer i god Samklang f. Ex. med
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indfødte Tibetaneres, vil jeg anføre en ung «stammende» Lama-Munk og Mediciners Be- 
kjendelser om Betydningen og Virkningen af saadanne Billeder, naar de anvendes paa rette 
Maade og i det rigtige Øjemed. Iler meddeler jeg derfor et Udsnit af den franske 
Abbed Hue’s velkjendte Rejseerindringer fra sit lange Ophold i Tartariet, Tibet og China, 
i hvilket min Opfattelse — saaledes synes det mig — illustreres særdeles godt. Denne 
Buddhist opfordrede nemlig de i selve den hellige Ts on g-Kaba’s Lamaserie i Kounboum 
boende Lazarister (line og hans Ledsager Gabet) til Dagen efter med ham og flere 
af Brødrene at deltage i en Fest, der faldt den 25de i hver Maaned, for under Bønner 
og kraftige Besværgelser at ncdkalde Buddhas Bistand med friske Ride- og Rejsedyr 
til de i Vaande stedte og forkomne Vejfarende og Pilegrimme, imellem hvilke, som 
han oprigtig og viselig tilføjede, ogsaa mangen en hellig Lama-Munk maatte formodes at 
ville være. Paakaldelsen skulde ske ved, og den skete virkelig ogsaa Dagen efter saa
ledes, at utallige, maaskee Tusinder, smaa lette Papirsedler, der i Aftenens Løb ved en 
Haandpresse bleve til dette Brug trykte og stemplede med Billedet af et stærkt løbende, 
opsadlet og tømmet B idedyr — altsaa just ligesom vore Bracteaters (!) — under Deltagernes 
indtrængende Bønner og særlige Ceremonier fra en høj Bjergtinde bleve kastede ud i alle 
Retninger for de stærke Vinde i den faste Tro, at de ved Buddha’s• Bistand og Magt 
skulde forvandles til levende Dyr, der ilede de Betrængte til Undsætning, hvor Nøden 
var størst.

Baade fra vor franske kras-katholske Lazarist-Mlinks Side og den unge tibetanske 
Gejstliges er hele Skildringen i sin Troskyldighed saa tiltalende og levende, at jeg, som
nylig ilt, ikke vil unddrage Læserne at gjøre Bckjendtskab med denne lærerige og op
lysende Episode ved Hjælp af Rejseerindringernes egne Ord.

II u c: Souvenirs d’un Voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine
pendant les années 1844, 45 & 46. Ilde Edit. Paris 1853. II. p. 136—I381).

En retour de ces services, nous secondions de tout notre coeur son désir de s’instruire de 
la religion chrétienne. Bien différent de Sa nd ara, il était plein de respect pour les vérités que 
nous lui annoncions; mais son caractère timide et irrésolu l’empêchait de renoncer franchement au 
bouddhisme. Il avait la prétension d’être, tout à la fois, bon chrétien et fervent bouddhiste ; dans 
les prières, il invoquait tour à tour Tsong-Kaba et Jéhovah; il poussait la simplicité jusqu’à nous 
inviter quelquefois à prendre part à ses pratiques religieuses.

Un jour, il nous proposa pour le lendemain une partie do dévotion en faveur des voyageurs 
du monde entier. — Nous ne connaissons pas cette dévotion, lui dîmes-nous; si tu voulais nous 
donner quelques explications? — Voici: on sait qu’il y a souvent des voyageurs, qui se trouvent 
sur des chemins pénibles et difficiles; quelquefois ces voyageurs sont de saints Lamas qui font 
pèlerinage: or il arrive fréquemment qu’ils ne peuvent continuer leur route, parce qu’ils sont

J) Det med Cursiv fremhævede, er fremhævet af mig. (J. Sip.i

Vidensk. Selsk. Skr. 6. Række, historisk og philosophisk Afd. i. 2. 44
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épuisés de fatigue; dans ce cas, nous allons à leur secours en leur envoyant des chevaux. — Oh, 
nous écriâmes-nous, cette pratique est bien belle, elle est très-conforme aux principes de la charité 
chrétienne; mais considère que nous autres pauvres voyageurs, nous ne sommes pas actuellement 
en position de prendre part à cette belle oeuvre; tu sais que nous ne possédons qu’un cheval et 
un petit mulet, que nous devons faire reposer, afin de nous en servir pour notre voyage du 
Thibet. — Tsong-Kaba! s’écria le bègue, puis il frappa ses mains l’une contre l’autre, en signe 
de jubilation, et s’abandonna à un rire inextinguible. — Qu’as-tu donc à rire? Ce que nous te 
disons, c’est la vérité, nous n’avons qu’un cheval et un petit mulet. ... — Quand le débordement 
de son hilarité fut un peu passé: — Ce nest pas cela, nous dit-il, vous n'avez pas compris notre 
predique de dévotion. Ce que nous envoyons aux voyageurs, ce sont des chevaux en papier. . . . 
Et en disant ces mots, il courut dans sa cellule C’eût été le cas de rire à notre tour, 
en apprenant que la charité des bouddhistes consistait à donner aux voyageurs des chevaux en 
papier. Mais nous conservâmes notre gravité; car nous avions pris pour règle, de ne tourner 
jamais en ridicule les pratiques des Lamas. Un instant après, le bègue reparut, tenant dans ses 
mains quelques morceaux de papier, sur chacun desquels était imprimée l'image d'un cheval sellé, 
bridé, et allant ventre à terre. — Voila, nous dit le bègue, les chevaux que nous envoyons aux 
voyageurs. Demain, nous monterons sur une haute montagne, a trente lis de la lamaserie-, nous 
passerons la journée à réciter des prières et à expédier des chevaux. — Quel moyen employez- 
vous pour les envoyer aux voyageurs? — Un moyen fort simple. Après certaines formules de 
prières, nous prenons un paquet de chevaux que nous lançons en l'air-, le vent les emporte; par 
la puissance de Bouddha, ils sont changés en véritables chevaux, et se présentent aux voyageurs . . . 
Nous dîmes sincèrement à notre cher voisin ce que nous pensions de cette pratique et nous lui 
exposâmes les motifs qui nous empêchaient d’y prendre part. Il parut goûter fort tout ce que 
nous lui dîmes, mais cela ne l'empêcha pas de passer une grande partie de la nuit à fabriquer, 
par voie d'impression, une quantité prodigieuse de chevaux.»

«Le lendemain, avant que le jour parût, il se mit en route, avec quelques confrères, 
pleins de dévouement comme lui pour les pauvres voyageurs.»

«Ils partirent chargés d’une tente, d’une marmite et de quelques provisions de bouche. 
Pendant, toute la matinée, il fit un vent épouvantable, qui ne se calma que vers le milieu du 
jour; le ciel devint alors sombre et pesant, et la neige se mit à tomber par gros fiocons. Nous 
attendions avec impatience le retour du bègue; le pauvre malheureux nous revint sur le soir, tout 
transi do froid et brisé de fatigue. Nous l’invitâmes à se reposer un instant dans notre cellule; 
nous lui servîmes du thé au lait et quelques pains frits au beurre. — La journée a été terrible, 
nous dit-il. — Oui, le vent a soufflé de ce côté-ci avec assez de violence. — Je crois pourtant 
que ce n’était rien, en comparaison de ce que nous avons ressenti sur le sommet de la montagne; 
la tente, la marmite, tout a été emporté dans un tourbillon; nous avons été obligés de nous 
coucher à plat ventre pour n’être pas nous-mêmes enlevés. — C’est bien fâcheux que vous ayez 
perdu votre tente et votre marmite. — C’est vrai, c’est un malheur. Cependant il faut avouer 
que le temps était très-favorable pour envoyer des chevaux aux voyageurs. Quand nous avons vu 
qu’il allait tomber de la neige, nous les avons fait partir en masse, et le vent les a emportés 
vers les quatre parties du monde. Si nous avions attendu plus tard, la neige les aurait mouillés, 
et ils seraient restés collés sur les flancs de la montagne.»

«Au bout du compte, cet‘excellent jeune homme n’était pas si mécontent de sa journée.»
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«Le vingt-cinq de chaque lune est le jour consacré pour l’envoi des chevaux aux pauvres 
voyageurs. Cette pratique n’est pas générale; elle est laissée à la dévotion et au dévouement de 
chacun. Le vingt-huitièmo jour est désigné pour un autre genre d’exercice religieux, auquel tous 
les Lamas doivent prendre part.»

At imidlertid de tibetanske Munkes Omhu for Langvejsrejsende, for de store J*ile- 
griins- og Handels-Karavaner, hvis Veje falde over «Snerigets» høje og besværlige Bjerg
rygge, ikke indskrænke sig til saadanne Yttringer af Barmhjærtighed, som de her efter 
Hue anførte, men nærmest har sit Sidestykke i St. Bernhardts-Munkenes, tør man ikke 
her forglemme (see Tillægs-Anmærkning no. 3).

Det er unægteligen et Savn for os, at Hue’s saa almindelig skattede Hejse
erindringer ikke bleve udstyrede med Figurer, saa at de ved et lille Træsnit i Texten her 
kunde have lettet os Opfattelsen af det Udseende, hvorunder vi skulle tænke os den unge 
Lama s fra Haandpressen udgaaede og senere for alle Vinde spredte Sedler med den ilende 
Hest, der ved Buddhas naadige Bistand som virkelig Hest tillidsfuldt ventedes at skulle 
komme Pilegrimmen og den udmattede Hejsende til Hjælp i A ødens Stund. Maaske vi da 
paa Sedlens Billede kunde have faaet Øje paa lidt mere end den af Hue omtalte, sadlede 
og bidslede, langs hen ad Jorden strygende Hest.

Derfor er det saa meget heldigere for os, at vi andensteds fra kunne hente os en 
i det mindste meget tilnærmende billedlig Fremstilling af det Heles Udseende efter andre 
«Sedier», der ligeledes ere udgaaede fra tibetanske Gejstliges Haandpresser, og som for
uden Bønner og Besværgelser bære i Midten Billedet af llesten, som et travende kraftigt 
Hidedyr med dets vel bekjendte Udstyr og dertil endnu med et særegent Emblem eller 
Symbol let hvilende over Dyrets Hyg (!)

Enhver saadan «Seddel» — i Analogi med de gængse Ord Penge-, Banco-, 
og Lotto-Sedler beholder jeg her fremdeles Benævnelsen «Sedier» for disse i Heglen 
lirkantede, trykte og stemplede Stykker Papir — er at betragte som et Slags aabent Brev 
med Anvisninger, der haabes paa rette Sted honorerede til Gunst for Bæreren eller 
Ihændehaveren: Paakaldelser nemlig af Bistand fra de gode Magters Side og Banbuller 
imod de onde og ildesindede. Slige forfølge jo idelig Menneskene og ere altid Ophavs- 
mænd til disses Gjenvordigheder og Ulykker, og deres ondskabsfulde Idrætter kunne kun 
betvinges ved eet Middel: ved de kraftigste Besværgelser. Alt dette er i fuldeste Overens
stemmelse med Scham an ismen, der var Buddhismens Forgænger og til hvilken saa 
meget i den urene Buddhisme er faldet tilbage. Derfor gaaer i Virkeligheden de fleste 
Tibetaneres religieuse Handlinger og Ceremonier mere ud paa at faae de onde Magter be
kæmpede end paa at sikkre sig de godes Bistand. «Disse ere os jo alligevel velsindedc» 
har man oftere hørt, dem sige.

44*
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Som Exempel paa en saadan haandtrykt og Hestebilledet bærende «Seddel», eller 
aabenl Brev med Anraabelser og Besværgelser, indsætter jeg her en ved Fotografiens 
Hjælp til halv Størrelse formindsket Kopi af den Figur, som Emil Scillagintweit i sin 
Bog: Buddhism in Tibet. Lond. 1863. 8vo, plate XI. S. 254 har ladet aftrykke efter den 
af Munkene skaarne originale Træblok, der af hans Brødre Adolf og Hermann 
Sch lagin tyve i t var bleven hjemført fra deres Rejse i Tibet-Landene. I dette Aftryk af 
«Sedlen» seer man ikke alene midt imellem Textens Bønner og Buller den raske, tømmede, 
fremadilende hellige Hest (Tibetanernes: «Lung-ta» eller Vind- og Luft-IIest), men
tillige, hvad der har en særlig Interesse for vore Sammenligninger med Bracteat-Billederne, 

et ganske særeget Emblem midt 
over Hestens Ryg i Skikkelse af 
et Menneskehoved, med menneske
lige Ansigtstræk (dog ligesom med et 
tredje Øje, et saakaldt Visdoms-Øje, 
midt i Panden), hvilende let paa Ryg
tæppet og aldeles i samme Stilling til 
Dyret, som den, hvori vi stedse fandt 
Billedet af Fyrste- eller Buddha-llovedel 
paa vore Guld-Bracteaters Ridedyr, 
enten saa dette dér var bleven frem
stillet som Yak eller som Hest.

Opfattes nu Emblemet som Hovedet af 'en Burkan — hvad der jo ligger den 
Tankegang, hvorpaa vi have slaaet ind, allernærmest — røbe unægteligen deltes mørke 
og vrede Ansigts-Linier tydelig nok, at det skal betegne en menneskevenlig Burkan. 
Om disse to Ord her maaskee i Begyndelsen lyde noget skurrende for Øret, saa er det i 
alt Fald i lige saa høj Grad uhyggeligt for Øje og Sind stedse i de buddhistiske Templer 
og Klostre at møde disse arrigt udseende Væsener, med deres under Forbitlrelsen i alle 
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Betninger og næsten som Ildtunger om Hovedet strittende Haartotler, saml deres vilde, 
ofte bersærkergangs-agtige Bevægelser, og at skulle opfatte disse ved første Betragtning saa 
frastødende Billeder som Fremstillinger af Menneskeslægtens bedste, eller i alt Fald gode 
Venner. Disse uhyggelige Indtryk tabe sig først efterhaanden lios den fremmede Beskuer, 
i samme Grad som det lykkes ham at blive fortrolig med den Tanke, at al denne Harme, 
Forbittrelse og dyrisk Vildhed, som her kommer tilsyne i den hele Optræden, kun skal 
være Udtryk for det Haseri, hvori disse gode Væsener naturligen blive satte ved ilde- 
sindede Magters (og iblandt disse selv visse planetariske Constellationers) Ondskab og 
Fjendtlighed imod Menneskene.

Ville vi dernæst — selv om del kun var som et praktisk Forsøg eller som en 
Øvelse i Physiognomik af en vis højere Ari — iblandt de mange Burkanskikkelser, som frem
stilles f. Ex. i det Folio-Atlas, der separat ledsager det nævnte Værk: Buddhism in Tibets 
opsøge et Hoved, der i Blik og Flamme - Glorie nogenlunde lignede det, som svæver 
over Hestens Hyg, da ville vi linde et saadant Tab. X. (øverst oppe tilhøjre) og ved Hjælp 
af Tavlens Underskrift, sammenholdt med S. 157 af Værkets Text, ikke blive i Tvivl om, 
at det tilhører en af de Burkaner, der altid trofast bistaaer en Hovedburkan i Be
kæmpelse af de onde .Magter (eller en af Tibetanernes «JJragshed»}. (Smign. Tillægs- 
Anmærkning no. 4.)

Var det vel saa urimeligt, om man formodede (see foran S. 35), at ogsaa vor unge 
Lama-Munks galopperende Hest maaskee kunde have havt et Burkan-Hoved, eller et Emblem 
af samme Klasse, svævende over Byggen, uden at Mr. Hue maaskee var bleven dette 
vaer imellem de mystiske Bønners \ rimmel af fremmede Skrifttegn, der upaatvivlelig ogsaa 
her udfyldte den største Part af «Sedlen»?

1 det mindste bærer det tredje Exemplar af saadanne fuldt udstyrede Heste, som 
jeg her drager ind i Sammenligningen med vore Bracteatfremstillinger, just paa lignende 
Maade et helligt Emblem svævende let over Hestens Ryg. Jeg henviser derfor nu 
til omstaaende ad fotografisk Vej til V« oprindelig Størrelse formindskede Kopie af 
det i Em. S c h lagin t w e i t s nævnte Folio-Atlas givne Aftryk af den fra Tibetrejserne 
hjemførte Afkladskning af den originale Træsnitblok. Emblemets som et Figentræblad 
bugtettligede Rand antyder, at her skal tænkes paa den af Buddhaens syv hellige «Kle
nodier», der bærer Navnet «A'orów» (Sanskr. «J/am»), hvilket i de europæiske Over
sætteres Sprog gjengives ved «the precious Stone», «der Edelstein» o. s. v. — men hvis 
magiske Kraft til Besværgelse af fjendtlige Magter er overordenlig stor. Dets Betydning
her Forening med ge Hest ligger altsaa klart nok for Dagen.

Dette Billede af Lungta-11 esten med dens Omgivelser giver os ¡øvrigt særlig
Anledning til at omtale to andre Forhold ved disse «Sedier» med mystiske Bønner 
(Dharants)^ der hvert for sig tjener til al bekræfte et indre Slægtskab imellem «Sedlerne» 
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og den saakaldte nordiske Gruppe af Guldbracteaterne, idetmindste en vis indre Overens
stemmelse imellem Alt hvad der i Skrift og Billeder kommer tilsyne paa begge. Derfor 
kræver hvert især vor største Opmærksomhed.

Det første af disse Forhold holder sig mere skjult for et almindeligt ydre Øje og 
bliver først ret paafaldende, men da rigtignok i en høj Grad, naar det af Indviede drages 
frem. Af disse er det ogsaa fra dannede Europæeres tidligste Besøg enten i «Sneriget» — 
saaledes betegnes Tibet i dets eget Sprog — eller i de nærmest dertil grændsende Lande, for- 
saavidt de be hersk ed es af Budd has Lære, blevet meget stærkt fremhævet, at alle 
de buddhistiske, mystiske Bønner vare skrevne og m aat te skrives i det gamle 
indiske Sprog, «Enetkæksk» kaldet [Sanskrit, Prakrit] for ikke at tabe noget- 
somhelst af deres ibaarne Kraft, og af samme Grund maatle de tillige frem
siges eller udtales i dette. For at kunne give Udtalelyden af de indiske eller 
sanskritiske Bogstaver bleve da Bogstaverne i det tibetanske Alfabet dels noget modificerede, 
dels i Antal stærkt forøgede, om end ikke til et saa stort Antal, som i det gammelindiske 
Alfabet. Det nydanne de tibetanske Skriftsprog, hvori de hellige buddhistiske 
Bønner gjengaves efter Ordenes Lyd, fik derved et Alfabet, bestaaende af 30 Consonanter 
og 4 Vocaler, 34 Bogstaver ialt, hvilken Consonant-Mængde ved Siden af de faa Vocaler 
(undertiden endog uden at have særskilt staaendc Vocaler imellem sig) ofte gav de 
tibetanske Gjengivelser Udseende af at være uudtalelige for et almindeligt menneskeligt 
Tale-Organ. Hemmeligheden er, at disse tibetanske Consonanter ligesom have en iboende 
Vocallyd i sig og derfor ere, saa at sige, at betragte som Stavelser. Skrifttegnene, hvor
med «Sedlernes» Bønner eller mystiske Sententser [Dharani tib.; Tarni mong.) lindes 
aftrykte og som altsaa i omvendt Form og Stilling have været indskaarne i de Træblokke 
eller Træskiver, der anvendtes i Haandpressen, høre i de fleste Tilfælde til den tibetanske 
Skrift, sjældnere til den saakaldte Lantsa-Skrift. Denne, der bestaaer af det ældre 
indiske Sprogs Skrift-’['Qgw , er dog ikke direkte læselig uden for saadanne buddhistiske 
Lamaer, der have gjort et dybere Studium af deres Religions historiske og hellige Bøger.

Paa denne Maade fik vi allerede Sammenhængen fremstillet f. Ex. af Pallas i 
«Die Mongolischen Völkerschaften» IL S. 5 og 6, som det fremgaaer af mit nedenfor givne 
Uddrag af dette klassiske Værk, og deraf vil (illige sees, i hvilken Retning af det store 
Indien, efter de tanguttiske Lamaers Mening, det Enetkæk laae, hvorfra Sprog og Skrift 
var kommen. (Tillægs-Anmærkning no. 5.)

Flere andre Forfattere have mere udførügen, hvad man ligeledes nedenfor I. c. 
vil see, behandlet dette indviklede Forhold, men paa samme Maade bliver der af dem 
gjort Rede for Grunden til Uoverensstemmelsen imellem Bønnernes Sprog og de Bedendes 
og imellem de virkelige Bønners og de oplæste Bønners Ordlyd. Netop dette er det nu,
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som Em. S c h 1 ag intweit med følgende faa Ord giver en Bekræftelse paa for de lo her 
gjengivnc «Sedlers» Vedkommende, og ved dem indirecte for den hele Stok af «Sedier».

«The Dhâranîs are Sanskrit, and are written with Tibetan, and occasionally also with 
Lantsa characters.» (p. 254.)

Dette giver os unægtelig nogel at gruble over, inden vi uden videre søge at tolke 
Bracteaternes forskjellige Bnnelegender efter et oldnordisk Sprog alene.
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Det andet, Forhold, der til Sammenligning med vore nordiske Bracteater fortjener 
en ganske særlig Opmærksomhed, springer derimod strax og af sig selv i Øjnene paa den 
sidst afbildede Dhàranï-Seddel med Hesten (Lun^ia-Hesten). Jeg vil indlede enkelte Be
tragtninger over det med nedenstaaende Linier af Em. Sch 1 agintweit’s Oplysninger i 
Almindelighed om disse «Dliâranïsn med den løbende Hest. Dog maa jeg forud bede 
erindret, at hvad der gjør Tibets store Befordrings- og Lastdyr — Yak og Hest — saa 
betydningsfulde for hele Livet paa «Snerigets» Højlande, og særlig under dets Nomade
befolknings lange Vandringer, Karavantog og Pilegrimsfarter imellem og over dets skyhøje 
Bjerge, er disse Dyrs kraftige og muskelstærke Bygning med deres rummelige Brysthule 
og store Lunger, der byde dem ligelig Modstandsevne imod de trykkende Virkninger af 
Højdernes Kulde og fortyndede Luft. Paa Grund af slige Egenskaber anraabes derfor 
«Lungta», «the airy horse, the horse of the wind», ikke alene fordi den — ligesom 
det jo ogsaa hedder om «Slcipner» i vore mythiske Digte — er «the best horse of its 
kind» og «passes over immense tracts in one moment" eller mellem Morgen og Aften kan 
føre en verdenstyrende Magt igjennem d.et hele Verdensrum, uden at trættes, men dens 
Hjælp paakaldes, fordi den er Sindbilledet paa en Harmoni af Kræfter, der under de 
største Tryk og Gjenvordighcder kunne holde Legemet og Sindet oppe.

«The Lungta is the symbol of «harmony»; for it unites in harmony the three condi
tions of human existence, upon tlie union of which happiness depends; it strengthens these condi
tions, so as to cause a union salutary to man. These three conditions of existence and welfare 
are: Srog, Lus and Vang».

«Srog, the vital principle, «breath», is the basis of existence.
Lus, «body», means the due development of the organic formation of the body.
Vang, «power», means the moral energy enabling man to abstain from such actions as injure the 

vital principle and the organs of the body, and produce illness and death. It indicates, 
at the same time, the faculty of averting the dangers which arise from the natural hostility 
of the elements». (S. 254.)

«The addresses directed to Lungta personally are generally limited to the lower part of 
the table; a most potent imploration of it is the one printed on plate XII, no. 2; it runs thus: 
«Wealth, the friend of sharpness, Lungta of breath, of body, of power, may You increase and grow 
like the new moon». In tables on which are inscribed this prayer, the four corners of the image 
are almost always filled out with the figures or with the names of a tiger (tib. Tag'), a lion 
(tib. Senge), a bird (tib. Khyung) and a dragon (tib. Brug), and a Dhàranï is frequently inserted 
before the imploration of the Lungta, running thus: «Tiger, lion, bird and dragon, may they too 
cooperate to a complete union: Sarva-du-du-hom». (S. 255.) «The implorations of 
Lungta do not require the performance by a Lama, neither do the ceremonies more complicated 
still which have been established for increasing the probability of success, and this belief may also 
be one of the reasons of the frequent application to Lungta». (S. 256.)
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Men kort foran S. 254 havde Em. Schlagintweit just angivet, hvad der væsen- 
ligsl bidrog til, at Billedet af Lungta-Hesten saa almindelig anbragtes paa de buddhistiske 
Bønner og Besværgelser, den Forestilling nemlig, at disses Kraft og Virkning derved 
betydelig forhøjedes:

«Another faculty of Lun g ta is the power of depriving the constellations of the planets 
hostile to man of their obnoxius influence. Moreover, the efficacy of any Dhâranï, or mystical 
sentence, for happiness in this existence is supposed to become more certain by the presence of 
Lun g ta, and from this belief it has been customary to add to such Dharanis a horse supporting 
the precious Stone Norbu or a figure allegorical of the horse, or at least an address directed 
to Lungta.»

Hvad der ved disse i Seddelens fire Hjørner fremstillede Dyr just, er paafaldende 
for den, der saa ofte har maattet lade Bracteatfremstillingerne passere Revue for sig, er, 
at liere lignende Dyreformer — og rimeligvis ere de de samme — træffes paa Bracteaterne,

3.

uagtet disses cirkelrunde Omrids giver saa ringe Plads til saadanne Bifigurer. Saa meget 
sandsynligere bliver det, at de ikke ere der for at udfylde Pladsen, eller for blot at 
figurere, men have en bestemt Betydning. Der er ogsaa bleven dem tillagt en saadan, vel 
ikke i Forening, men enkeltvis og spredt af de Archæologer, som i vore «nordiske Brac- 
teater» have søgt Fremstillinger til Odinslæren og til Sagnhistorien. De have særlig lagt 
Mærke til dem, saa smaa og saa vredne de end inaatte blive for at faae Plads, og af 
deres Tydninger kjende vi altsaa f. Ex. Fuglen, der er den hyppigste, som en af Odins 
Ravne (Ilugin og Munin); Tigeren og Løven, Rovdyrene, som Ulvene (Geri og Freki), 
og Dragen som «Dragen med den giftige Tunge». Men Ligheden imellem Bracteaternes Dyr 
og «Sedlernes» synes mig især paafaldende, naar man lader de førstnævnte, der ere saa smaa, 
forstørre flere Gange og da sammenligner dem med de oven staaende mindre Dyrefigurer i 
det Buddhistiske Atlas, f. Ex. Fig. 1—3 fra dettes «Soothsayings»-Tavler. I disse see vi en 
Fugl som Bracteaternes i de fleste Stillinger, den har paa disse. Men det Lys, der aller- 
snarest turde opgaae for os ved denne Sammenligning, kastes naturligvis paa disse Bifigurers 
Betydning; thi denne maa rimelig blive en lignende for Bracteaternes Vedkommende, som

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 45
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for «Sedlernes» eller «Dharani’s», og paa dem ere de jo ingenlunde at betragte som ørkesløse 
Skikkelser. De skulle virke i Forening, hedder det, med de andre Kræfter imod Menneskets 
Fjender — «cooperate to a complete union» — vel ikke directe imod de onde Magter, 
men imod alt det, som disse hidse ind paa Menneskene: imod grusomme Røvere og 
glubende Rovdyr, der overfalde de trætte og udhungrede. Ogsaa disse Dyrebilleder forestille 
Udsendinge fra højere Magter til .Ristand, Gribben eller Ravnen til at hakke Øjnene ud 
paa disse Fjender; Rovdyrene, Tigeren, Løven, for at sønderrive dem og gjøre dem 
magtesløse; Dragen for at spye Edder og Gift paa dem. Er det ikke til at betegne 
slige Tjenere og Udsendinge med særlig Mission som Fuldbyrdere af «Guds-Domme», at 
vi see, især i den indiske Mythologie, baade Rovdyr og Rovfugle afbildede med et Emblem 
svævende over Ryggen, svarende til det, vi nu saa ofte have omtalt paa Rracteaterne?

Fra Fuglenes og Dyrenes Bigruppe komme vi nu til de hellige Tegns.
De hellige eller mystiske Tegn ere for Bracteaternes Vedkommende væsenlig kun 

tre, hvad allerede Wo r s aae har fremhævet, og nævnte efter deres Hyppighed ere de 
Hagekorset, Triskelen, Korset; alle disse tre Tegn møde vi paa buddhistiske 
Fremstillinger og Helligdomme, men kun som almindelige Tegn, der hellige Gjenstandene, 
men neppe hellige dem til nogen bestemt højere Guddomsvirken, end sige til nogen Gud
dom; og mere end dette tilsigte de vistnok heller ikke her paa vore Bracteater. Som 
dyb Ærefrygts hellige og helliggjørende Tegn høre de forøvrigt til mange andre Religioner, 
til hvilke de formodenlig ligesom ere gaaede i Arv — fra de ældre til de yngre, fra de 
indiske og indo-skythiske til de buddhistiske.

Paa Rracteaterne mener jeg altsaa, at de ligesom andre Bi - Fremstillinger tjene til 
at forhøje det Hellige, ikke til nogen Specification af dette. Naar man, som det i Forbi- 
gaaende allerede flere Gange er blevet berørt, netop har villet betragte det ene af disse 
mystiske Tegn, nemlig det paa Rracteaterne almindeligt forekommende og typiske 
Hagekors, som særligt betegnende en af de mægtige Asaguder, efter nogles Opfattelse 
Thor, efter andres Odin, da kan jeg, saa vidt mit Kjendskab til Asalæren for Øjeblikket 
naaer, ikke ret indsee det Berettigede heri. Men indtil Eddakvadene og andre mythiske 
Digte med fuld Forstaaelse fra Sprogets Side ogsaa fra Indholdets og Aandens Side blive 
fuldt forstaaelige ved Hjælp af et comparativt Studium af baade de schamanske og de 
buddhistiske religiøse Anskuelser hos Mellem-Asiens Folkestammer, er det forresten min 
Mening, at vi med Hensyn til dette mystiske Tegns Betydning paa vore Bracteater kun 
med Rette kunne betone det ene Forhold, det faktiske, at Tegnet ikke indenfor nogen anden 
Religionsdyrkelse anvendes saa almindelig, ja endog paa samme Gjenstand gjentages saa 
hyppigt, som indenfor Buddhismen.
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Saaledes ere nu alle de ejendommelige Fremstillinger paa vore nordiske Guld- 
bracteaters Midtskive — alene med Undtagelse al‘ Runerne og Rune lege ilderne — 
bievne nærmere betragtede, baade Led for Led og i deres Sammenhæng indbyrdes. En
keltvis og i Forening have de peget lien paa en til Grund for dem liggende fælles religiøs 
Anskuelse og til Forhold, der knyttede sig mere inderlig til Asiens Højlande, saa at 
Bracteaternes Herkomst, ifølge disse Fremstillingers ydre og indre Natur, ikke uden ved 
fremmed Tanketvang vil kunne udledes fra andre Lande, end fra disse og de nærmest til 
dem grændsende Egne, lntetsomhelst af de omtalte Led af Fremstillingerne — endskjøndt, 
som vi have seet, snart dette, snart hint, snart en af Hovedfigurerne, snart en af Bi
figurerne, men oftest spredt og uden indbyrdes Sammenhæng, har været fremtrukket som 
Vidnesbyrd om det Modsatte — har med nogen Sandsynlighed kunnet siges at antyde, at 
Billederne vare udsprungne fra nordisk Tankegang, eller at selve Bracteaterne, hvorpaa de 
vare indstemplede, havde nordisk Oprindelse, til Trods for at de rigtignok hidtil, saa godt 
som alle, vare bievne fundne i det egenlige Norden og navnlig i størst Mængde indenfor 
de mellemskandinaviske eller garnmeldanske Lande.

Men Runerne og Runelegenderne — saa har man hidtil ideligen sagt — 
de ere jo ogsaa, selv om de staae alene, i og for sig fuldt gyldige og uimodsigelige 
Vidnesbyrd om, at de Bracteater, der bære saadanne, vare bestemte for nordiske Stammers 
Brug, og, da Runerne ere oldnordiske, ogsaa vare forarbejdede af Folk, der maatte være 
bekjendte med denne Skrift. Denne Bevisførelse har imidlertid ikke længere nogen ret 
Kraft, i sig; den er stedse bleven i samme Grad svagere, jo stærkere og længere Brac
teaternes Runer og Runelegender have gjort Modstand imod at blive læste og forstaaede 
af Nordens dygtigste Runekyndige, især dog efter at det er bleven mere anerkjendt af 
disse, at Modstanden formodenlig støtter sig til flere Ejendommeligheder baade ved Sproget 
og ved Skrifttegnene. Af disse sidste er nok det større Antal ikke blot runelignende, 
men baade i deres Hovedstave og Bistave congruente med et tilsvarende Antal af vore 
anerkjendte Runetegn af det oldnordiske Alphabet, eller dog saa lidet afvigende fra disse, 
at de med Rette kunne betragtes som rimeligvis uvæsenlige og lempelige Variationer af 
dem; men om de have havt samme Betydning eller betegnet samme Lyd 
i Sproget, har man hidtil ikke med nogen Sikkerhed kunnet afgjøre. I alt Fald synes 
det ikke at have kunnet være Tilfældet, saafremt Sproget har været oldnordisk eller et 
med dette meget nær beslægtet. Endnu med meget ringere Sikkerhed har man kunnet 
afgjøre disse Værdi- eller Lyd-Spørgsmaal for alle de Skrifttegns Vedkommende, der nok 
have en vis Lighed med kjendte Runer, men dog ikke tilhøre noget af vore nordiske 
Rune-Alphabeter.

Guldbracteaternes nordiske Oprindelse enten fra de Lande i Nordeuropa, indenfor 
hvilke de hidtil alene ere bievne fundne, eller fra Folkestammer, talende et fuldt oldnordisk 

45
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Sprog, mangler saaledes indtil videre el. sikkert Fodfæste ogsaa i de Forhold, man 
tidligere havde trukket frem som Vidnesbyrd derfor og ganske almindeligen har været til
bøjelig til at godkjende som saadant.

Under al denne tilsyneladende Sikkerhed i de Lærdes Udtalelser om Rune
indskrifternes fulde nordiske Natur har der dog hvilet ligesom en vis Mistanke eller Anelse 
hos disse om, at Sammenhængen maaskee ogsaa kunde være en ganske anden, og et talende 
Udtryk har jo dette f. Ex. givet sig i de mange Gisninger om de forskjellige Grunde, der 
kunde være til de mange Vanskeligheder, Læsningen og Forstaaelsen af Runelegenderne 
paa disse Amuletter mødte (smign. foran S. 22).

At de der anførte, fornemlig fra Stephens’s og Bugges Skrifter hentede Gis
ninger idetmindste gaae i nogenlunde rigtige Retninger, kan ikke andet end linde Be
styrkelse i den Række af Overensstemmelser, der ere komne for Dagen imellem vore 
nordiske Guldbracteaters, Yak-Lungta-Amuletternes Fremstillinger og de tibetanske Dharani- 
Sedlers Fremstillinger med deres Zwri^ria-B i lieder. Intet synes rimeligere, end at de store 
Ligheder og Parallelismer, der bleve paaviste imellem Sedlernes Billeder og Bracteat- 
skivernes Hovedfigurer: Ridedyret og Emblemet over dettes Ryg, og gjennem hvad 
vi kaldte Bifigurerne: nemlig de hellige eller mystiske Tegn, de ledsagende Dyre- 
figurer, navnlig Fuglen, Dragen og de riven de Dyr, ogsaa paa sin Vis gjentage sig 
i Ru ne-Legenderne, saa at Vanskelighederne ved disses Læsning og Forstaaelse ville 
gaae jevnsides med dem, ZMarazu-Texten frembød.

Ved de buddhistiske Sedlers Bønner og Paakaldelser havde, som vi allerede 
ovenfor have hørt, Vanskelighederne en dobbelt Grund. Den ene laae i deres Affattelse 
i et ældre, indisk Sprog, det, i hvilket Buddhareligionens hellige Skrifter oprindeligen 
vare komne til Landet og i hvilket alene de skrevne Bønner troedes at kunne bevare den 
oprindelige dem iboende fulde Kraft. Den anden var i den til Gjengivelsen anvendte Art 
af Skrift, eller Skrifttegn, et Alphabet, der alene var beregnet paa at gjøre Bønne- 
Formlerne o. s. V. i det hellige, for Befolkningen fremmede Sprog oplæselige eller udtale
lige. for den. Efter Rækken af de allerede nu kjendte Analogier ligger det derfor nær at 
formode, at vore Bracteat-Indskrifters Læsning og Forstaaelse rimeligvis have stødt i det 
mindste paa disse to Vanskeligheder, og ville først blive mulige, naar de begge ere bievne 
besejrede. Det allerførste Skridt fremad synes derfor at maatte væsenligst betinges af, at 
man udfinder, hvilke ældre, indiske eller indo-skythiske Sprogformer det er, der i Alminde
lighed har været det oprindelige eller hellige Sprog for Affattelsen. Denne Opgaves Løs
ning maa naturligvis hel og holden overlades Nordens Sprogkyndige, og naar disse opgive 
Tanken om Bracteaternes Udspring fra et Skandinavisk Norden og dermed ogsaa Tanken 
om enhver større Sandsynlighed for, at Bracteaternes Runelegender just vare affattede i et 



45 353

oldnordisk Sprog, saa vil del vist ikke vare mange Femaar, inden de ere komne til en 
i del mindste antagelig Forstaaelse af Indskrifterne paa Guldbracteaterne af Archæologernes 
saakaldte «nordiske Gruppe», denne Afhandlings Yak-Lungta-Amuletter.

At det er alene til denne Klasse af Runelegenderne mine nylig givne Hentydninger 
sigtede, er selvforstaaeligt.' Efter min Opfattelse af denne saa typiske og saa talrige Gruppe 
af Guldbracteater og af den Mening, som deres Rune-Indskrifter derefter maa formodes at 
have havt, maa naturligvis Guldbracteaternes Runelegender i det Hele holdes ude fra hin
anden i to aldeles særskilte Grupper. Der turde for Øjeblikket neppe være ret antagelig 
Grund til at formode, at Indskrifter med Runebogstaver paa Amuletter eller andre llænge- 
prydelser, der bære Præg af at være nærmere eller fjernere Efterligninger af Mønter, 
græske eller byzantinske o. s. v., skulle eller kunne være affattede i samme Sprogart, og 
Runestavene have samme Retydning som paa Yak-Lungta-Bracteaterne, eller vice versa. 
End ikke paa Bracteater af disse to Grupper, der maatte være baarne af en og samme Mand, 
ja endog paa samme Stang eller Rør (see T. II. f. 3—5 og 19), saa at der bliver saa meget 
mindre Tvivl om, at begge Former havet være aldeles samtidigen i Brug, er man berettiget 
til at antage, at den samme Runestav har samme Betydning paa begge, eller tjener til 
at danne Ord af samme Sprog paa begge. En mulig Udgranskning af det paa Yak- 
Lungta-Bracteaterne benyttede Sprog og sammes enkelte Ord kan derfor ikke ret vel tænkes 
fremmet uden paa en Grundvold, der støttes alene af Legender paa denne Gruppe.

Min i det Foranstaaende givne Beskrivelse af disse Bracteater turde mutigen 
berettige mig til al give et Par Vink til de Sprogkyndige, der maatte ville forsøge 
Runeskrifternes Læsning eller forsøge at udfinde Sproget, hvori Indskrifterne ere givne. 
For alle og enhver maa det nemlig være utvivlsomt, at disse Bracteater, hvis Fremstillinger 
og Indskrifter ere. bievne indslagne med Metalstempler, der ofte have fordret megen Ar
bejde og Tid og derfor ogsaa repræsentere alene i Arbejdskraft en større Værdi, altid have 
været beregnede paa at frembringes i et større Antal. Blandt de hidtil i Norden fundne 
Guldbracteater kjende vi jo mange Exempler paa Stykker, hvis Præg have været indslaaede 
med samme Stempel, og Betydningen heraf forstaae vi saa meget bedre, da vi jo 
ogsaa vide, at Salget af saadanne Metal-Amuletter og af hine ofte omtalte «Sedier» med 
Bønner o. s.v., udgjør en meget væsenlig Del af buddhistiske Klostres eller lamaiske 
Gejstliges Indtægter. Derfor kunne Bracteaterne ikke ret vel tænkes frembragte af Enkelt
mand for Enkeltmand som Festgave, Prydelse o. lign., og al Tanke om, at Runelegenderne 
her kunne blive at tyde efter de ofte fremhævede Formler for den yngre Jernalders, f. Ex. 
N. N. for N. N., til N. N. eller lign., maa bestemt opgives (cfr. Stephens og Bugge 1. c.).

Paa den anden Side bliver det aldeles naturligt, saasnart man anerkjender Tyd
ningen, der i del Foregaacnde blev givet af Bracteaternes Fremstillinger, i dens Helhed 
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som rigtig, at man da allersnarest inaa søge Formlerne for Runelegendernes Allatlelse i 
Indholdet af de tibetanske Dharani^ eller de mongolske Tami. At dette ofte kun er 
en Hentydning i et enkelt Ord eller Udraab til Bønnens eller Besværgelsens Gjenstand, 
ofte kun rettet til dette, eller til hint enkelte Led af «Sedlens» billedlige Fremstillinger, 
ofte maaskee kun udtrykt ved et mystisk Tegn eller en Slav, vise jo de mange Skildringer, 
vi have af dem, ligesom vi ogsaa af disse og af de her i Texten givne Træsnit mindes 
om den særegne Betydning og Kraft, der mentes at ligge i selve Gj e ntage Isen af 
samme Ord eller af samme Stavelser og Skrifttegn o. lign.

Naar jeg i et tidligere Afsnit af denne Afhandling (S. 23) i Forbigaaende hentydede 
til, al en rigtigere Opfattelse af alle de billedlige Fremstillinger paa Bracleaterne maaskee 
ogsaa kunde føre til en antagelig Forstaaelse af de selv for Nordens bedste Runo
loger endnu gaadefulde Runelegenders Mening, saa vil det vel nu staae klart, at det 
kun var til Meningen med Runernes Anbringelse paa Bracteaterne ved Siden af disses 
Billeder og Tegn, jeg egenlig sigtede; Runelegendernes Læsning derimod, med hvad 
dertil hører, den venter jeg fremdeles fra vore Philologers Side, og rigtignok ikke med 
ringere Spænding nu end tidligere.

Tilbageblik og Afslutning.
Den «nordiske Gruppe af Guldbracteater«, væsenligen kaldt saaledes, fordi 

den i Seklers Løb kun er kommen frem af Jorden i det egentlige skandinaviske Norden, 
navnlig i Danmark og de gamle danske Lande, viser sig altsaa helt igjennem af et ganske 
ejendommeligt Præg i alle de Fremstillinger, der som Billeder eller Skrifttegn findes ind- 
slagne paa dem. Uagtet de hidtil kjendte Bracteater af denne Gruppe bevisligen ere Pro
dukter af mangfoldige — vi kunne nok sige over Hundrede forskjellige eller individuelle — 
Stempler, bære de et forbausende ens Fællespræg, der maa sætte vore Tanker i en egen 
Bevægelse. De vare ansete for Nordboers Værk og Udtryk for disses Aandsrørelser i en 
fjern Fortid; men naar vi rolig og fordomsfrit have sat os ind i Præget og dettes Enkelt
heder, kunne vi ikke deri gjenfinde Nordens eller den nordiske Oldtids os ellers bekjendte 
og til os nedarvede Forestillinger. Alle Forsøg paa en naturlig Henførelse af Bracteat- 
fremstillingerne til disse briste ved hvert Skridt under Sammenligningen. Alt peger der
imod i en hel forskjeliig Retning og hen paa ganske andre religiøse Forestillinger, end den 
nordiske Mythologies, og. saa sammensluttende og naturligt synes det ene Led i Frem
stillingerne al stille sig ved Siden af det andet, at Tanken uvilkaarligen tvinges hen i den 
Retning, de alle saa enstemmigen angive.



47 355

Naar saaledes Bracteaternes Hovedfigurer, de i Fest- og Højtidsdragter frem
stillede Yak-Oxer og Heste, og ikke mindre det førstnævnte Dyrs bestemte geografiske 
Udbredning, ubetinget føre Forestillingernes Oprindelse hen til Asiens Højlande; — 
naar det over disse Billeders Byg svævende Buddha (eller B u r k an )- II o ve d modsvarer 
i dets Forhold til Dyrene lignende buddhistiske Emblemer paa de af tibetanske og 
mongolske Gejstlige i tusindvis ofte med tilhørende Amuletter udstedte Dharani- og Tarni- 
Sedler; — naar der endvidere paa disse Bønne- og Besværgelses-«Sedier» synes os anraabt 
om Bistand fra de samme Dyr, hvis Billeder ofte som «Bifigurer» sees paa vore Brac- 
teater; — naar der fremdeles hertil slutter sig en Gruppe særligt hellige og mystiske 
Tegn, som bevisligt i høj Grad ere bievne anvendte indenfor Buddhismens Omraade, og 
i hvert Fald langt almindeligere paa dennes end paa Asalærens, og endeiigen — naar den 
Forbindelse med det Skandinaviske Nordens Oldtid, som man saa lang Tid havde ment 
særlig antydet ved Bracteaternes R une 1 e g e n de r, midlertidigen i det mindste maatte 
ansees for et næsten betydningsløst Indlæg i Spørgsmaalet om Bracteaternes nordiske 
Oprindelse, saa gives der, efter min Mening, kun een eneste naturlig Udvej for Tanken at 
følge. Denne bliver: at betragte Guld-Bracteaterne af denne Gruppe, skjøndt de nu ligge 
i vor nordiske .Jordbund, som oprindelig prægede og stemplede i de samme Verdens
egne og under de samme almindelige Forhold og gængse Forestillinger, hvorunder 
Tibetanernes Dharanis og de mongolske Folkefærds Tarnis, som Amuletter eller med 
tilhørende Metal-Amuletter, frembringes og udspredes i titusindevis, nemlig i Mellem- 
Asiens Højlande. Denne Bekjendelse falder mig saa naturlig, at jeg har for mit eget 
Vedkommende villet bestemt udtale den paa Afhandlingens Titelblad, som derfor lyder:

«Yak-Lun g ta-Bracteater ne, Archæologernes «nordiske Gruppe af Guld- 
bracteater» fra den ældre Jernalder, betragtede som særegne Minder om Kultur- 
Forbindelser imellem Høj-Asiens og det Skandinaviske Nordens Folkefærd i de 
tidligere Aarhundreder af vor Tidsregning».

Men lige over for denne Titlens i saa faa Ord givne Antydning af det Resultat, 
hvortil hine Undersøgelser have ført mig, maa det være mig tilladt ved den endelige Af
slutning at stænge dette indenfor mere bestemt afstukne Grænser.

Derfor bedes man erindre, at jeg kun har henført disse særprægede Yak-Lungta- 
Bracteaters Oprindelse til Tibet-Oxens eller Yakkens Hjemlande, men ikke til 
nogen bestemt Del eller Land blandt disse, hverken til Tibet eller Mon- 
g oliet, hverken til Turkestan eller Tan gu ternes Land, og kun til saadanne 
Egne af disse Lande, i hvilke dengang buddhistiske Religionsskikke vare saa frem
herskende og Buddhalæren saa blomstrende, at der var .Munkeklostre eller Collegier, hvis 
Munke da, som altid, stærkt proselyterede og delvis beskjæftigede sig med Fabrikation og
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Udbredning af slige som Amuletter indviede Bønner og Buller. Egne og Lande, hvori 
Buddhalæren siden den Tid maatte være bleven overfløjet af Islam eller være falden til
bage til en S chaman isme, ere altsaa ikke udelukkede fra at kunne være dem, hvorfra 
vore «nordiske Bracteater» havde deres Oprindelse og hvorfra de i Tidens Løb havde 
fundet Vej ned til vore lavere Egne. Naar? og hvorledes? del bliver naturligvis Spørgs- 
maal, der først efter flere hermed parallele Undersøgelser ville kunne drøftes med virkelig 
Nytte, men hvis Besvarelse en maaskee ikke meget fjern Fremtid vil glæde sig over at 
have været forbeholdt for dens egne Studier, hvis den maatte agte slige Spørgsmaal værdige 
til en nøje Undersøgelse. At Bracteaterne ikke have saaet sig selv over bestemte Stræk
ninger af Norden, ville vi let faae indrømmet, og ligesaa, at ikke den tibetanske «Vind
hest» alene kan have ført dem ud over disse, selv om den — hvilket jeg er mest til
bøjelig til at tro — kan have havt en betydningsfuld Bolle at udføre ved denne Flytning.

Endnu mindre end til et bestemt Land har jeg ved min Udtalelse villet henføre
den oprindelige Brug af disse typiske Ya k-L n n g ta-B r ac te ate r til et bestemt
enkelt Folk, eller til enkelte bestemte Folkestammer. Deres Ophavsmænd 
og Udbredere synes mig lige saa godt al have kunnet være af arisk, som af turan sk, 
lige saa vel af østgo th i sk som af mongolsk Race, eller at have tilhørt en af de mange 
sky thi ske, helt eller halvt forsvundne Stammer. Af alle de os hidtil fra disse Bracteater 
bekjendte Træk, vidste jeg for Øjeblikket intet, der med nogen større Sandsynlighed 
kunde henpege paa Folket, hvorfra de opr i ude lig en vare undfangne, end Buddha- eller 
Burkanbilledets i det Hele constante Tiaraform eller Turban og dets svære, omhyggelig 
holdte, smukt flettede Nakkehaar. men ogsaa heri kunde en udenfra nedarvet Conveniens 
have fundet sit fastere Udtryk.

Heller ikke en nærmere Tidsbestemmelse for denne Gruppe af Bracteater end 
den af Archæologerne allerede flere Gange i det Foregaaende nævnte, at de tilhøre et eller 
Par Aarhundreder af vor ældre Jernalder, har jeg tilsigtet at give, skjøndt denne i mange 
Henseender havde været ønskelig og vigtig. Selv Tiden for deres Indførelse og Nedlæggelse 
i Skandinaviens og Danmarks Jord, vil ikke engang kunne nærmere bestemmes, inden en 
nøjere kritisk Sigtelse har fundet Sted af de i Reglen endnu sparsomme Data, vi have 
opbevarede om deres Forekomst i Selskab med saadanne Gjenstande i samme Fund, der 
kunde egne sig til en sikkrere Tidsbestemmelse for hele Fundet. For Ønskeligheden 
og Nødvendigheden af en saadan kritisk Undersøgelse udtalte Wo r s aae sig meget 
stærkt (1. c. S. 418). Et omhyggeligt og vigtigt Forarbejde i denne Retning skylde vi 
Prof. Dr. O. Montelius (Från Jern-Åldern I og II. Stockholm 1869. S. 31—66 med til
hør. Figurer).
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Tilsidst endnu dette!

Saa overbevist jeg end føler mig om, at Meget i vore Edda-Digte har sin Bod 
i Minderne om, hvad Forfædrene timeligt og aandeligt have gjennemlevet under strænge, 
men Legeme og Sjæl lige styrkende Vilkaar i Asiens Højlande, saa afmægtig har jeg altid 
følt mig, naar Talen blev om at erkjende Sandsynligheden eller endnu mere Rigtigheden 
af den ofte fremsatte Opfattelse, at Billederne paa vore Guldbracteater vare hentede fra 
Edd alære n og særlig hentydede til een eller flere af dennes høje Asa-Gnder, Odin, 
Thor, Frey o. fl. — Dermed har jeg dog hverken nægtet eller betvivlet Sandsynligheden 
af, at der maaskee kan være en vis middelbar Forbindelse mellem vor Oldtids religiøse Myther 
og Sagn og det store skandinaviske Guldbracteat-Fænomen. Tvertimod, jeg kan paa mere 
end een Maade tænke mig en Sammenhæng mellem dem.

Er det ikke saa, at vi Skandinaver ikke ganske have alle vor Mythologies Kilder 
tilfælles med de nærmest beslægtede gothisk-germaniske Folk i Europa? Have vi ikke 
forud for dem en Edda, ja hele to Eddaer, den poetiske eller ældre Ed da og den 
prosaiske eller yngre Edda? og dertil kommer Heimskringla! Alle tre ere bievne 
os leverede i den Form, hvori vi nu have dem, af fremragende Mænd indenfor samme 
islandske Familie, der kun levede faa (3) Generationer fra hinanden (Sæmund Frode — 
Snorre Sturleson), men desuagtet støtte de to sidstnævnte Skrifters Indhold og Ind- 
klædning sig umiskjendeligen tildels til Kilder af en noget anden Art, end de Kvad, der 
ublandede samledes til Sæmunds poetiske Edda.

I Snor res Heimskringla og hans prosaiske, yngre Edda tindes f. Ex. et mærke
ligt Sagn eller en Overlevering — som man ganske vist i nyere Tid har villet skildre som 
et Foster af misforstaaet klassisk Lærdom, men som dog ret vel endnu trodser det langt
rækkende Skyts, der af lærde Sprogmænd og Filosofer rettes imod den. I Sammen
hæng kan Sagnets Indhold kortelig gjengives omtrent saaledes, at der ved vor Tidsregnings 
Begyndelse — en bestemt Tidsangivelse i et Sagn vil, som bekjendt, ikke sige stort mere 
end en aldeles ubestemt — fra det indre Asien indvandrede i Skandinavien en stor Hær
fører med mange statelige «Asiamænd» og «Tyrker» i Følge med sig. De udbredte sig over 
Jylland, Fyen og Mellem-Sverige, toge Hustruer blandt Landets Kvinder og vandt Indgang 
hos Befolkningen i disse Lande, fornemlig ved deres Overlegenhed i mange Idrætter og 
ved deres nye, mere tiltalende religiøse Skikke. Overanføreren, som hed Odin, delte 
Nordens Landskaber imellem sig og Hærtogets andre Ledere (Aserne) og tog tilsidst 
blivende Bostad i Sigtuna som sit Begjeringssæde i Sverige. Men forinden — lader For
tællingen os forstaa — havde denne store Drot og Leder flere Gange gjæstet sil gamle

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosopliisk Aid. I. 2. 46
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Hjems Egne, fra hvilke, som det udtrykkelig hedder, han havde den Vane at blive baade 
hele Halvaar og endnu længere Tid borte ad Gangen. Saa langvarige Fraværelser under 
Besøgene harmonere, efter Alt, hvad vi nu kjende til Forholdene, fuldkommen vel med de 
store Afstande imellem de to Hjem, Skandinavien og Indre-Asien, især naar Hensyn tages 
til de i Asien brugelige Rejsemaader. Selv et Træk af de ægteskabelige Forhold, som 
herskede i hans Familie dér (det polyandriske), peger endog stærkt hen paa meget fjernt
liggende Egne af Høj-Asien (Tibet og mange omliggende Dele af Højlandet).

Med saadanne Tog og Langvejs-Rejser, som de i Sagnet antydede, mellem Asien 
og Skandinavien, eller omvendt, især med legitimt Ophold baade her og dér, og altsaa 
under Halvfredens Maske, lader Bracteat-Fænomenet, saaledes som jeg i det Foregaaende har 
opfattet det, sig naturligvis godt forene. Men selv om man endog ganske i Almindelighed 
vilde finde dets Sammenhæng med en slig Indvandring meget forenelig, ja under visse 
Forhold endog nærliggende, følger deraf jo aldeles ikke, at det just var med den Ind
vandring, som man har kaldt Odins- og Asa-Indvandringen, eller rigtigere: just 
med den Folkebevægelse, der maa formodes at ligge til Grund for Sagnet om denne hos 
S n orre, at Indførelsen og Udbredelsen af vore Bracteat - Amuletter stode i nærmeste 
Sammenhæng. Upaatvivleligt er det, at da det indre Asien i sidste Halvdel af det fjerde 
Aarhundrede lod sin umaadelige Folke-Flod med uimodstaaelig Kraft fra Øst bølge ind 
over næsten hele Europa, maa der længere Tid derefter være mærket mange Efterdønninger 
i divergerende Retninger, og lige saa lidt kan man tvivle om, at der forud for den, som 
for enhver voldsom Katastrofe, har gaaet andre Dønninger som Forbud. Der tør derfor 
naturligst blive baade flere Bevægelser og flere Retninger for disse, som her maa tages 
Hensyn til. Og da vi nu en Gang have antydet, at Sagnet maaske skjulte en lille historisk 
Kjærne, ville vi her mærke os dette, at paa sin Vis ymter det om, at de Indvandrede 
¡forvejen ikke vare uden alt Bekjendtskab med de gamle Beboere i Landene, hvori de 
toge deres nye Hjem.

Raadeligst synes det mig derfor her midlertidig at afbryde Traaden, indtil 
andre forhistoriske Archiver ere bievne gjennemforskede med disse Spørgsmaal for Øje. 
Tier f. Ex. Sten-Archivet, Helleristningerne paa Skandinaviens, navnlig Båhus-Lans, Granit- 
Klipper aldeles om saadanne tidligere Forbindelser imellem Høj-Asien og Skandinavien? 
Giver det os virkeligen intetsomhelst forstaaeligt Vink til Hjælp ved Drøftelsen af denne 
for Nordens Kulturhistorie vigtige Sag? Dette bliver, efter min Mening, det nærmeste 
Spørgsmaal, der bør tages for. Andre Spørgsmaal ville da af sig selv følge paa dette.
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Oplysninger til de paa Dobbelttavlerne 1 —IV gjengivne Fremstillinger af 
„nordiske Guldbracteater“.

Alle Figurerne ere bievne fremstillede i naturlig Størrelse; det allerstørste Antal af dem skyldes 
den udmærkede archæologiske Tegner Professor J. Magnus Petersen. De ble ve oprindelig ud
førte for Det Kgl. Oldskrift-Selskabs i 1855 udgivne store Atlas i Folio, og raderede i Staal af 
Kobberstikker Hoffmann optoge de fornemlig dettes Bracteat-Tavler IV—XII. Texten hertil gav
C. J. Thomsen i den S. 6 nævnte Afhandling om Bracteater (Ann. f. N. O. 1855), der endnu 
den Dag i Dag er af den største Betydning for os og særlig for Enhver, der søger Oplysning om 
de nærmere Forhold, hvorunder Bracteaterne ere bievne fundne i Skandinavien.

Dot store Antal af Bracteaterne, der vare udstyrede mod Runer, være sig enkelte Rune
stave eller tilsyneladende Runelegender, og dette er Tilfældet med omtrent Halvparten af vore hidtil 
kjendtc Guldbracteater, har Hr. Prof. Dr. G. Stephens senere ved Fotografi ladet overføre paa 
Træblokke, eller naar Rettelser fandtes ønskelige, ladet dem omtegne til dette Brug eller til Zink
ætsning for sine Oldn. Runic Monuments, i hvilket store Arbejde Forfatteren ligeledes har med
delt omhyggeligt udførte Figurer af de mange Bracteater, der siden 1855 vare komne til hans 
Kundskab.

Efter Fuldendelsen af dette Værk overdrog Forfatteren til fremtidig Benyttelse sine 
Original-Blokke til Det Kgl. Oldskrift-Selskab, og Dette har med stor Beredvillighed imødekommet 
min Henvendelse til det om at kunne benytte Blokkene eller Clichéer af dem til nærværende 
Arbejde. Derved seer jeg mig i Stand til at støtte min Fremstilling af Bracteatprægets Tydning 
med et saa meget fyldigere Udvalg af authentiske Figurer, og baade paa egne og Det Kgl. D. 
Videnskabernes Selskabs Vegne er det mig en kjær Pligt her at udtale en oprigtig Paaskjønnelse 
af denne Imødekommen.

Paa Grund af, at altsaa kun de runebærende Bracteater kunde fremstilles ved flytte
lige Træsnits- eller Zinkætsningsblokke, de runeløse derimod maatte fremstilles paa 
Fællesplader ved Fotolithografi, maatte hver af disse to Grupper fordeles paa Tavler for sig. Det 
store Udvalg af de runeløse findes sammenstillet paa Dobbelt-Tavlerne I og II, og det tilsvarende 
af de runebærende paa Dobbelt-Tavlerne III og IV. Strax bør det dog her tilføjes, at disse 
sidste suppleres med en Kvart-Tavle i Texten, S. 16, der optager to Aftryk af Blokke, som 
vare udlaante til et andet videnskabeligt Arbejde og derfor midlertidig ikke stode til Raadighed,
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og eet af en tredio Blok, som ikke fandtes i Selskabets Eje og hvoraf jeg altsaa maatte anskaffe 
en ny Clichée.

Paa hver af de fire Tavler ere Figurerne i det Hele bievne ordnede saaledes, at de større 
Hovedtræk eller Fællestrækkene, hvorpaa Afhandlingen særlig henleder Læserens Opmærksomhed, 
let falde i Øjnene. Denne vil saaledes, naar Øjet følger Bækkerne af de store Figurer tværs over 
de ndslaaede tre første Tavler, strax opfatte det særegne Hovedpræg for de Bracteater, der udgjøre 
Afhandlingens egentlige Gjenstand: Dyret og Menneske- eller Bur kan-Hovedet og den gj en
sidige Stilling, disse to stedse indtage imod hinanden. Samtidigen vil Bracteatens 
hyppige Sammensætning af to hinanden saagodtsom modsatte Bestanddele ikke kunne undgaae 
Opmærksomheden, nemlig dens midterste Del, Skiven eller Midtfeltet, der bærer denne 
Bracteatgruppes ovennævnte to billedlige Fremstillinger samt Buner og Bifigurer, saa vidt 
ogsaa disse maatte optræde, og dens Band eller Bam me, der viser store Forskjellighedcr 
baade i Bredde og Udziring.

Paa hver af Tavlerne ere dernæst Figurerne bievne betegnede med et Løbenumer, hvor
med de stedse citeres i Texten, men ligeoverfor dette, tilhøjre, staaer der tillige ved hver Figur 
et andet Numer med mindre Taltegn, hvilket er Figurens Løbenumer i de to store Værker, hvor
fra de, som ovenfor sagt, alle hidrøre; altsaa paa Tavle I og II Numeret i Atlas f. N. Oldk. 
og den vedkommende Text af C. Thomsen; paa Tavle III og IV derimod i Stephens’ Oldn. 
Bun. Monuments eller — da Numeret er det samme — til dennes saa hensigtsmæssige „Hand
book of the Old-Northern Bunic Monuments“ Copenhagen 1884. Med stor Lethed vil altsaa 
Læseren ved Hjælp af disse Numere med smaa Taltyper fra selve Figuren blive henvist til de 
Hovedkilder, hvorfra han i paakommendc Tilfælde kan øse de nærmere Oplysninger, der maatte 
være bekjendto om vedkommende Bracteat.

Da imidlertid den geografiske Fordeling af Guldbracteaterne over Europa har saa meget paa
faldende ved sig, og den ved forskjelligc Drøftelser ofte bliver stærkt betonet og nødvendigvis maa 
stærkt paaagtes, har jeg ansoet det hensigtssvarende paa et særeget Oversigtsblad eller Tabelle 
S. 56 — 57, til Læsernes eventuelle Brug, at meddele de os bekjendte Findesteder for de c. 100 
Bracteater af den saakaldte nordiske Gruppe, som findes afbildede paa Afhandlingens Tavler I—IV.

Allerede ved den ovenfor nævnte, af ydre Grunde fremkaldte Ordning af Bracteaterne i 
runebærende og runeløse paa særskilte Tavler fremgaar for Læseren den dobbelte Fordel ved 
et let Overblik over de fire Tavler strax at kunne saa godt som selv klare sig et Par væsenlige 
Spørgsmaal.

Man har nemlig paa den ene Side stærkt betonet Buners og Bunelegenders Tilstedeværelse 
paa Bracteaterne som Vidnesbyrd om disses nordiske Oprindelse, og man har derved, i det mindste 
indirekte, villet hævde deres Oprindelse fra Nordboere, medens dette Argument naturligvis ikke har 
kunnet lægges i Vægtskaalen til Gunst for den anden Halvdels, den runeløse Gruppes Nordiskhed. 
Ikke uden Interesse vilde det altsaa være strax at kunne fæste sin Opmærksomhed paa, hvorvidt 



53 361

der hos disse to Grupper maaskee enten til Udseendet i Almindelighed eller til Fremstillingerne 
i Bracteatens egentlige Hovedfelt knyttede sig andre, let iøjnefaldende Ejendommeligheder.

Ved første Øjekast synes dette at skulle blive Tilfældet. Man modtager nemlig let et 
Indtryk, idet man f. Ex. sammenligner de runeløse Bracteater paa Tavle I og II med de rune
bærende paa Tavle III og IV, som om hine i Størrelse, navnlig ved Rammernes Bredde og Ud- 
pyntning, ligesom havde taget Synet fra de runebærende. Dette Indtryk taber dog al Betydning, 
som noget virkelig Karakteristisk for Gruppen, allerede ved en nærmere Sammenligning mellem de 
3 runebærende større Bracteater paa Tavle III (fig. 2, 5 og 22) og de runeløse paa de to første 
Tavler og endnu mere, naar den sidstfundne afalle store runebærende Bracteater, A s u m bracteaten 
paa Textens S. 16 tages op med i Sammenligningen. Dens Rammes Bredde og Udstyr overgaaer 
samtlige tidligere kjendte Bracteaters.

Hvad her gjordes gjældende med Hensyn til Bracteaternes almindelige Habitus og Ram
mens Rigdom, vil ogsaa Læseren ved et saadant Overblik strax faae bekræftet for det egenlige 
Bracteatprægs Vedkommende. Hinanden aldeles tilsvarende Fremstillinger paavises lettelig paa 
de runebærende og runeløse Bracteaters Midtfelter (smign. f. Ex. Tab. III, fig. 2, 5 og 22 med 
Tab. II, fig. 10 og 22). Samtidig maa jeg dog, ligesom til en vis Modsætning, i det mindste efter 
vort nuværende Fjendskab til Bracteatforskjelligheder, allerede i dette Overblik over Tavlerne 
henlede Læserens Opmærksomhed paa, at, om end de billedlige Fremstillinger paa de runebærende 
og runeløse Bracteater i det Væsenlige blive de samme, er der dog visse Afskygninger i Hoved- 
Præget, som hidtil kun synes fundne i Forbindelse med Runelegender, og andre altid uden Runer.

Saaledes er der af Bracteater en hel „Æt“ — det Navn, som vi maaskee bedst kunde 
give en saadan Samling — der alle fremstille Bracteat-Dyret i et bestemt Løb (Tab. I, fig. 5, 10, 
18, 19), og som hidtil ikke ere fundne med Runer. Hvad der herved fortjener særlig at bemærkes, 
er, at det samme netop gjældcr en anden „Æt“, hvis Præg ved første Øjekast gjør et meget for- 
skjelligt Indtryk, men som umiskjendeligen har sit Udspring fra et Forbillede mod „Yak-Dyret“ 
i samme Art af Løb, dog — nærmest vel til Pynt, tænker jeg — karikeret paa en egen Maade 
for at blive til en symmetrisk Figur, hvori Dyrets fyldige, opadbøjede „Hestehale“ bringes til at 
danne Modvægten til Hoved og Horn paa Forenden (f. Ex. Tab. II, fig. 3, 5; 17, 18). Berettigelsen 
for disse sidstnævnte Bracteatformer til at betragtes som en egen lille „Æt“ for sig, styrkes iøvrigt 
ved Burkan-Emblemets Hovedbedækning, til hvis Forrand er føjet en egen Dekoration eller eget 
Bi-Emblem, der ender i en nedadbøjet Krog og som nu og da, men vist uden al Beføjelse, er kaldt 
et Fuglenæb. Forholdet har gjentaget sig paa det store Antal Bracteater af denne Æt, jeg har 
sect i skandinaviske Samlinger eller fundet afbildede fra disse og som imidlertid have vist sig 
at hidrøre fra mange forskjellige Stempler. I Reglen ere disse Bracteaters Guldplader meget tynde, 
og deres Præg bugleformig ophøjet, saa at de nærmere end de øvrige svare til Numismatikernes 
Bracteat-Begreb.

Omvendt er der blandt de runebærende Bracteater indenfor den hele Birække eller Side
række — som jeg foran S. 30 har kaldt den — den, der i Modsætning til den store og typiske Gruppe 
har menneskelige Fremstillinger i Helfigurer med „bizarre“ Krop- og Lemmestillinger 
(Tab.IV, fig. 14, 21—-28), næppe hidtil, saavidt jeg veed, fundet noget Exemplar uden Runelegender. 
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Da disse Bracteater imidlertid ikke umiddelbart vedkomme vort Hovedemne, vil jeg her kun gjøre 
opmærksom paa et særegent Udstyr af Burkanens Hovedbedækning hos visse af dem (fig. 21—24), 
nemlig, at dennes liaarpidsk - formede Forlængelse ender i et Dyrehoved (vistnok et Slange
hoved), hvilket hidtil ikke synes kjendt fra nogen Bracteat med typisk Fremstilling. (Smign. 
Tab. IV fig. 9.)

Heller ikke synes der at være kjendt nogen Form uden egenlige Runelegender indenfor 
den lille Afdeling af Bracteater med iøvrigt typiske Fremstillinger, som findes gjengivne ved Siden 
af hinanden i de 6 Figurer fig. 15 — 20 paa Tab. IV, og som kun afvige fra de typiske deri, at 
Burkan-Emblemet ikke indskrænkes til Hovedet alene, men tillige har et allerede af Thomsen og 
endnu mere af Worsaae fremhævet Særpræg, at det er i Forbindelse med en tynd Menneske- 
Arm, der altid ender i en Haand med bestemt Finger-Stilling, saaledes som det sig hør og bør 
en ret Burkan i bestemt Virken, og som derhos altid skimtes fra den modsatte Side af Dyret 
igjennem dettes Hals. Naar endnu en syvende Bracteat umiskjendeligen lader en lignende Arm 
og Haand blive seet igjennem Dyrets Hals, men dog findes optaget blandt de runeløse paa Tab. II, 
fig. 12, da er dette vistnok neppe en egenlig Undtagelse fra de 6 andre, men har sin Grund i, at 
en Fejlstilling af Bracteaten har fundet Sted fra min Side, da jeg ved Ordningen af Figurerne 
ikke strax vilde erkjende, at de to op- og ned-vendte Runestave forneden med Rimelighed kunde 
repræsentere Runelegenderne, hvad maaskee Bracteatens Bifigur, den tilstedeværende Fugl kunde 
pege hen paa. Men jeg maa dog endnu betvivle, at der af Fugle-Figurerne kan ventes den Vej
ledning til en naturlig Gruppering af Bracteat-Forestillingerne, som afd. Worsaae efter en nøje 
Sammenstilling af Fuglen med andre Enkeltheder i Hovedpræget, troede at kunne imødesee 
(Smign. ovenfor S. 11 og Worsaae 1. c. 416 — 18).

Derimod bliver det af megen Vægt for ofterhaanden at komme til klarere Indsigt i den hele 
Gang, Bracteaterne i deres Udbredningstid maatte have fulgt, at holde vel ude fra hinanden saadanne 
Grader i indbyrdes Slægtskab, som udtale sig i, at do — om de end ere fremkomne af Jorden 
j meget fjernt fra hinanden liggende Egne og Lande — dog bestemt ere udgaaede fra samme 
Stempel eller, om ikke just dette, saa fra Stempler, der næsten indtil Forvexling kunne være hin
anden lige, eller i hvert Fald ligne hinanden saa meget, at det eneStempel maa siges at have 
tjent til Mønster for det andet, eller at de alle maatte have et fælles Mønster til Ud- 
gangspunkt. At forfølge denne indbyrdes Sammenkjædning af Bracteaterne ligesom til begrændsede 
Ætter og Familier, vil kunne faae en desto større historisk Betydning, jo mere det bekræfter sig, 
at der paa den ene Side i disse Ætters og Familiers Optræden og paa den anden Side i deres 
mere eller mindre omhyggelige Prægning og Fabrikation, virkelig maatte vise sig geografiske, ja 
ligesom stedegne Ejendommeligheder. Dette har man forlængst gjort opmærksom paa (see foran 
S. 10 og Worsaae 1. c.), men til en rimelig Forklaring af Forholdet hører der langt mere udstrakte 
og nøjagtige Undersøgelser, end der for Øjeblikket haves. Saa meget er imidlertid vist, at i visse 
af Skandinaviens Landsdele forekommer der Bracteater med Præg, der kunne tyde paa, at de ere 
fremkomne enten i en Tid, der laae i kjendelig Afstand fra en Blomstringstid for Bracteaterne, 
eller i Rummet i en kjendelig Afstand fra Bracteat-Centrerne eller Hoved-Vejene for deres 
Udbredning, eller endelig under saadanne Forhold i det Hele, at de kun frembøde Metal-Arbejdere, 
der i Kunstfærdighed eller i Kj end sk ab til Emnet, de skulde fremstille, ikke stode i 
Højde med de sædvanlige eller oprindelige Arbejdere i Bracteat-Faget.
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For nærmere at anskueliggjøre de ovennævnte „Slægtskabsforhold“ henviser jeg her 
Læseren til følgende fra Tavlerne I—IV hentede Exempler:

Med samme Stempel ere umiskjendeligen slaaede:
а) De to Bracteater paa Stangen Tab. II. fig. 19.
б) Bracteaterne Tab. II. fig. 3 og 5 ; men Bracteaterne fig. 17 og 18 med to andre Stempler, 

der nok gjentage samme Præg, men afvige i Størrelsen og i visse Enkeltheder, f. Ex. 
Prydelserne om Hagen og ved Næsen paa Burkanhovedet ; Fødderne paa Dyret, der paa 
begge vender Hovedet til venstre, medens det vender til højre paa Fig. 3 og 5; andre 
men lignende uvæsentlige Ændringer af dette Præg møder man ikke sjelden (smign. S. 53).

Fremdeles tør
c) Tab. I. fig. 14 og fig. 4 betragtes som fremkomne fra samme Stempel, saa ulige de end 

ved første Øjekast see ud; fig. 4 med en usædvanlig rigt udstyret Kamme; fig. 14 udon 
al egentlig Hamme, kun med en kærvet Rand.
Derimod hidrøre, uagtet den tilsyneladende Overensstemmelse, ja næsten Lighed i Præget, 

de nedennævnte Bracteater ikke fra samme Stempler, men fra Stempler, udførte efter 
samme Forbillede, eller det ene efter det andet :

Tab. II. fig. 10 og fig. 22, begge med rige Rammer.
— III. fig. 2 og fig. 5, ligesaa (smign. Ledetømmen ; øvre Rand af Hovedbedækningen).
— TIT. fig. 15 og fig. 16 [= II. fig. 24] (smign. Bjælder paa Hovskjægget paa alle fire

Ben, og kun paa det ene Forben, Hagekorsene og Runerne).
— IV.’fig. 3 og fig. 7 (smign. Størrelsen, Ringene, Dyrene).
— IV. fig. 22 og fig. 23 (smign. Tegnene, Ringene, Runerne, Dyret). (NB. De smaa

Henvisningstal 19 og 20 maa bytte Plads med hinanden.)
— IV. fig. 21 og fig. 28, overensstemmende i Kompositionen, i Runeindskrifter m. m. 

efter fælles Forbillede.
Dette gjælder ligeledes om Bracteaterne Tab. I. fig. 5, 10, 18 og 19, og med en endnu 

rigeligere Ændring af Forbilledets Enkeltheder om de paa Bitavlen B. sammenstillede 12 Brac- 
teater (see senere S. 64).

Ved saalcdes at gruppere Bracteaterne efter Fælles-Præget, faaer man lettere Syn paa 
Enheden indenfor Mangfoldigheden. Om denne end nok alligevel er stor, bliver den dog ikke nær 
saa stor, som den efter de første Betragtninger syntes at maatte være, og navnligen saa længe 
som Øjet ikke havde vænnet sig til at see aldeles bort fra den store Forskjellighed i Rammerne 
om Bracteater af samme Præg.

Med Hensyn til selve Rammerne har jeg endnu eet Forhold særlig at fremhæve i dette 
korte Overblik, nemlig at der blandt vore Figurer kun er een eneste, der foroven ved Øskenen frem
viser en Bi-Ramme til Indfæstning af en Granat eller en anden farvet Ædelsten (Tab. IV. fig. 9). 
Vi kjende vel andre enkelte Exempler derpaa f. Ex. fra Norge (Ry g h, N. Vidsk. Selsk. Forh. 1883), 
medens ellers dette Udstyr er noget hyppigere fundet hos virkelige Guldsmykker fra den ældre 
Jernalder, og raaaskee med Tiden kan afgive et tidsbestemmende Moment. (Smign. Fr. Pulszky, 
die Goldfunde von Szilågy-Somlyo, Denkmäler der Völkerwanderung. Budapest. 1890.)

Til Brug for de Læsere, der maatte ønske foreløbigen ved Afhandlingens eget Materiale 
at kunne forfølge enkelte af de ved disse Linier givne Antydninger, har jeg tilføjet efterfølgende 
Tabel over Findestederne for de paa Afhandlingens Dobbelt-Tavler afbildede Bracteater.
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Findestederne for de paa Tavlerne I—IV afbildede Guld-Bracteater.

Tab. I. Tab. II.

Løbe
nummer.

Land. Landsdel.
Findested 

ved eller nær
Løbe

nummer.
Land. Landsdel.

Findested 
ved eller nær

1. 235. Sv. V. Götl. 1. 115. Mecklenb.
2. 143. N. Smålen. Vandsø. 2. 109.

3. 225. Sv. Småland. Örkensöen. 3. 105. N. Trøndel.
4. 144. Sv. Sk. Raflunda. 4. 104. N. Trøndel.
5. 142. Sv. Sk. Christiansl. Wä. 5. 105. N. Trøndel.

ß Mecklenb. ? 6. 110.

Pommern ? 7. 81. Sv. Öland.
7. 140 N. 8. 82. D. Laaland.
8. 146. D. Bomb. Rønne. 9. 91. Sv. V. Götl.
9. 150. D. J. Hjørring. 10. 92. Sv. Sk. Carlskrona.

10. 128. Sv. V. Götl. Hallandsaas. 11. 93. D. Sj. Slangerup.
11. 127. p .... .................. 12. 94. D. Sj. Slangerup.
12. 124. D. S.-J. Eckernförde. 13. 97. D. J. Hjørring.
13. 123. D. F. Broholm. 14. 95. N.?
14. 145. Sv. Øland. 15. 96. Pommern. Körlin.
15. 126. Sv. Sk. 16. 98.
16. 138. p ? 17. 108. Sv.?
17. 125. D. F. Broholm. D.| J.| An st.

18. 107.
18. 129. D. J. Ebeltoft. Sv. 1 Sk.? J
19. 136. Sv. Sk. Christianst. Wä. 19. 236. D. Sj. Frederiksborg
20. 137. Sv. Sk. Christiansl. Wä. 20. 240. D. F. Bolbro.

21. 222. Sv. Sk. Helsingborg.
22. 223. Sv.

D. = Danmark. Bornh. — Bornholm.
N. = Noi ge. Gotl. Gotland. : 23 241. I). F. Bolbro.
Sv. = Sverige. V. Götl. = Vester Gotland. 24. 234. Sv.? Sk.?
Sj. = Sjaelland. Sk. = Skaane. 25. 227. D. F. Bolbro.F. = Fyen. Smålen. = Smålenene.
J = Nørre Jylland. Trøndel. = Trøndelagen. 26. 238. I). sj. Vallerslev.
S-J. — Søl der Jylland. 27. 224. D. Bornh. Pedersker.
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Tab. III. Tab. IV.

Løbe
nummer.

Land. Landsdel.
Findested 

ved eller nær
Løbe

nummer.
Land. Landsdel.

Findested 
ved eller nær

1. 26. Sv. Sk. 1. 4L Sv. ....
2. 44. Sv. Goti. 2. 41 b. N. Bergen
3. 47. Sv. Sk. Amt.

4. 71. Sv. Sk. 3. 49. Sv. Sk.

5. 43. Sv. 4. 83. D. F.

6. 40. N. Smaalen. 5. 72. Sv. Goti. Visby.

7. 56. D. F. Bolbro. 6. 30. D. J. Randers.

8. 38. T). 7. 49 b. Sv. Halland. Kulien.

9. 46. D. 8. 80. D. J.
10. 73. Sv. Goti. 9. 15. D. Sj. Slangerup.

11. 87. Sv. Goti. 10. 16. D. S-J.

12. 63. D. Sj. 11. 85. Sv. Goti.

13. 39. I). Sj. Vollerslev. 12 69. D.

14. 94. N. Telem. ............... 13. 42. Sv. Sk.

15. 33. Sv. Sk. Carlskr. Tjörkö. 14. 67. D. S-J. Skodborg.

16. 34. Sv. Sk. Carlskr. Tjörkö. 15. 53. D. J. Løgstør.

17. 29. Pommern. Körlin. 16. 54. D. F.

18. 81. Mecklenb. ............... 17. 55. D. Sj. Vollerslev.

19. 35. Sv.? 18. 59. D. F. Hessel agergd.

20. 36. D. F. 19. 24. D. F.
Mandals 20. 23. D. F.

21. 95. N. Amt. 21. 52. D. F.
22. 84. D. Sj. Hillerød. 22. 19. Sv. Sk.
23. 37. D. 23. 20. D. Sj- Lellinge.
24. 57. D. Sj. 24. 18. D. S-J. Haderslev.
25. 45. Sv. .... 25. 7. Hannover. Dannenberg.
26. 88. Sv._ Goti. 26. 8. Hannover. Dannenberg.

1 27. 21. D. S-J. Haderslev.
28. 51. D. F. Bolbro.

Vidensk. Selsk. Skr , 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I, 2. 47
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Foranstaaende Findesteds-Tabeller tilsigte naturligvis kun Oplysninger om Bracteat- 
formernes geografiske Forekomst og Fordeling efter Landene i Norden og deres Landsdele. 
Indenfor Landsdelene er der imidlertid i en tredie Rubrik ofte tilføjet en nærmere Stedsangivelse, 
naar denne let kunde betegnes som bekjendt for almindelige Læsere (f. Ex. ved Hjælp af Skan
dinaviens Kjøbstæder). Naar man ogsaa i denne Rubrik finder speciellere Stedangivelser f. Ex. W ä 
(i Skaane), Vollerslev (i Sjælland), Bolbro (i Fyen), Skodborg (i Jylland), da er det alene 
for at henlede Læsernes særlige Opmærksomhed paa de samlede Fund af Bracteater, der ere 
fremkomne paa disse Punkter og som vise, hvor forskjellige Former af Bracteater eller Bracteat- 
Typer der havde samlet sig paa een Haand og altsaa omtrentlig turde kunne henregnes til samme 
Tidsrum. Men derved maa det ikke glemmes, at vi desværre hidtil kun sjelden have havt med 
Gravfund at gjøre, men kun med nedgravede Skatte.

Saaledes gav Fundet ved Wä do paa Tab. I fig. 5, 19, 20 og 21 fremstillede Bracteater, 
der alle i Fremstillingerne (se foran S. 53) slutte sig nøje sammen, men hidrøre fra forskjellige 
Stempler, ja den fjerde (fig. 21) afgiver det yderst sjeldne Exempel paa en graveret Bracteat! 
Om denne endog maatte menes i sin Tid tilvejebragt som en Slags Pendant til en af de andre 
eller til dem alle, kan den dog ikke siges at være Kopi af nogen bestemt af dem.

Omvendt viser det store bekjendte Bol bro-Guldfund foruden de store Guld-Halsringe 
11 Bracteater, tilhørende fem meget forskjellige Typer; 7 ere repræsenterede, ved fig. 20 og 23 
paa vor Tavle II, og findes virkeligen, som Thomsen i sine Bracteatbeskrivelser S. 341 har 
angivet, uagtet Figurernes tilsyneladende Forskjelliglied at være tilvejebragte med samme Stempel-, 
1 ved den meget afvigende fig. 25 paa samme Tavle; 1 ved Runebracteaten Tab. III fig. 7; 1 ved 
Rune- og „Arm“-Bracteaten Tab. IV fig. 17 og endelig 1 ved „Sprællebcns“-Bracteaten Tab. TV 
fig. 28.

I Anledning af den næstsidst nævnte, fig. 17 paa Tab. IV, gives her alene fra Tabellerne 
den Oplysning, at af de 7 i det Foregaaende omtalte Bracteater, der lade „Burkanens“ Arm blive 
synlig, og paa en bestemt Maado synlig paa Siden af Dyrets IIals, ere de 6 fundne paa Fyen 
og Sjælland, og kun een udenfor disse Øer, i Jylland.

Det vil let forstaaes, haaber jeg, at det egentlig kun er ved Sammenstillinger af denne 
Art, men ved Hjælp af det fuldstændigere Materiale, der enten allerede er tilstede eller med 
Tiden kan ventes at komme tilstede, at mange Punkter i Bracteaternes og Bracteat-Tidens Historie 
kan blive oplyst. Derfor har jeg foreløbigen ved disse nærmere Tilføjninger villet her henlede 
en almindeligere Opmærksomhed paa slige Sider af Bracteatfænomcnct.





Bi-Tavle A (indsættes mellem S. 366 (58) og 367 (59); udfoldes tilvenstre).
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Tillægs-Anmærkning no. 1.
Belysning* af Yak-Oxens ydre Udseende, dens Holdning- og- Bevægelser in. ni. 

til Sammenligning med de samme Forhold hos Bracteat-Dyret.
(Hertil Bi-Tavlerne A og B, og tiere Textfigurer.)

Dot. har naturligvis ikke undgaaet min Opmærksomhed, at det uden vejledende Vink nu og da 

vilde falde mindre let for Læsere, der ikke havde visse naturhistoriske Forkundskaber om Yakken 
og dens Færd paa rede Haand, tilfulde at forstaa og bedømme den i Afhandlingen givne Tydning 
af Bracteatfremstillingerne og disses Sammenknytning med Træk af den tibetanske Yak-Oxes 
Liv. De Oplysninger, jeg til Vejledning og Lettelse for flen hele Opfattelse havde -ønsket at med
dele, formaaede jeg imidlertid ikke efterhaanden at skyde ind i den sammenhængende Skildring, 
uden baade alt for meget og alt for ofte at afbryde denne. Derfor søger jeg nu at bøde horpaa 
ved at give en Bække sammenhængende Bemærkninger, der kunde tjene til at fremdrage i disse 
Læseres Erindring flere af de Forhold i Yak-Dyrets ydre Form og Bygning, i dets Holdning og 
dets Stillinger under dets forskjelligc Bevægelser — f. Ex. i Gang og Løb, under Angreb og 
Modværge o. s. v. —, som efter mit Skjøn turde have en væsenlig Betydning for den rette For- 
staaelse af Bracteat-Fremstillingerne.

Selv for saadanne Læsere, der her møde med jevn gode, gangbare, naturhistoriske For
kundskaber, turde endnu som oftest Hoved-Indtrykket af en Yak-Oxe være dette, at den, som 
Tamdyr i det mindste, var en fredelig, omgængelig Skabning, der, overladt til sig selv, 
dorsk og flegmatisk helst blev staaende paa samme Sted, ret op og ned samt med sin lange 
Hestehale lige nedhængende, saaledes som næsten alle vore naturhistoriske Værker i et Par Menneske- 
Aldere have gjengivet dette Dyr. Saaledes kan den staae, og saaledes staaer den virkelig Time 
efter Time en stor Del af Dagen igjennem, men idelig drøvtyggende og altsaa i det mindste ved 
Underkjæbens Bevægelser røbende, at der dog er Liv i disse „sorte Stenstatuer af Oxer“ paa de 
snedækkede Stepper, som Prschevalskij etsteds træffende betegner dem, og saaledes kunne de 
altsaa staae ikke alene i den tæmmede men ogsaa i den vilde Tilstand.

Men forstyr dens Ro! Søg at bruge den, at sadle den til Ridt eller til Byrde, at malke 
den eller lignende, saa lyder det Skudsmaal, som alle Rejsende give den, helt anderledes, og det 
lige fra de ældste Beretninger i 13de Aarhundrede, Marco Polo’s og. Ruysbroe k’s, og til de 

47*
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nyeste, saa mærker man, at livor gjennemgribende en Rolle den end liar liavt og endnu har som 
Betingelse for Menneskeslægtens Udbredning i Asiens kolde Egne, for Beboernes Liv dér og For
bindelser med andre og fjerntliggende Egne, saa er den hverken godvillig gaaet i Menneskets 
Tjeneste eller finder sig uden jevnlig Protest i at være i denne1). Om den end nok taaler sine 
vanlige Omgivelser, saa er den dog vanskelig at omgaaes for Fremmede. Den er ikke blot let 
pirrelig og vredladen, men ledsager sin Vrantenhed med den gryntende, brummende Lyd, der har 
givet den Navn, og med bryske Bevægelser af Hovedet, som baade under Forsvar og Angreb 
gjøre Dyrets lange, tynde og spidse Horn til desto farligere Vaaben imod Mennesker og andre 
Medskabninger. Det er derfor, at alle de tæmmede Yakker i Reglen have afbuttede Horn, 
idet disses Spidser enten ere bievne afsavede eller forsynede med paasatte Trædupper 
eller Kugler.

J) «Fera est, appropinquantique, præter eum, qvi pabulum porrigit, bellum indicit, dum capri instar 
ad prælium se accingit, capite feriens«, hedder det hos J. G. G me lin i den ældste zoologiske 
Beskrivelse af Dyret (Nov. Comm. Acad. Imp. Petersb. 1760. p. 340).

2) Fig. 1 efter Prschevalskij’s Heltavle (S. 108 og 109) Reisen in Tibet. Jena 1884. Aus d. Russ, 
bei Stein-Nordheim.
Fig. 2. Sammes Reise in der Mongolei.
Fig. 3 og 4 efter Figurerne, optagne i Sven He din s «Sammandrag efter Originalupplagorna af 
General Prschevalskij’s forskningsresor i Centralasien 1870 — 1885». Stockholm 1890. 4—5 H. 
S. .. . og S. 207. *

Forstyrres den vilde Yak-Oxe eller bliver den angrebet af de enkelte vilde Dyrformer, 
der tør forurolige den, sætter den sig ligeledes øjeblikkelig til Værge eller i Angrebs-Stilling, og 
efter en kort Studsen eller et Øjebliks Betænkning, udfører den Angrebet, hvis den ikke ilsom 
griber Flugten. De paa min Bi-Tavle A. givne fire Figurer af den vilde Yak i fredelige og i 
opirrede Stemninger ere alle foto-zinkograferede Gjengivelser af Originalfigurer, tagne i Naturen af 
tegnekyndige Deltagere i Prs che val sk i j ’ s berømte Rejser igjennem dø forskjellige Egne af 
Høj-Asien. I dennes Rejseværker vare de bleve gjengivne, som de forelaa fra disses Hænder, for 
ikke ved en maaskee mere kunstnerisk Udførelse at tabe noget af deres oprindelige Friskhed og 
Naturlighed, og allerede af denne Grund egnede de sig særligt for vort Brug* 2).

I den' opskræmmede Tilstand (fig. 3) see vi Yakdyret med den for en Oxe lange Hals 
hævet i Vejret, saaledes som det ofte har været Betragterne af Bracteatfigurernc meget paa
faldende at finde det fremstillet hos disse. Ligesaa see vi her (fig. 3 og 4) Dyrets fyldige „Heste
hale“ i den hævede, opadbøjede Stilling, som Figurerne paa Bracteaterne stedse antyde. Selv 
saa raat udførte Træsnitskonturer af Yakken, som de to nederste Figurer paa denne Tavle, der 
ere foto-zinkograferede Kopier fra en „Soothsayings Tavle“, som den S. 41 nævnte, fra hvilken 
Fuglefigurerne vare tagne, undlade ikke at sætte Halerne i denne Stilling, medens deres Hoveder 
vise, at her neppe fremstilles Dyr i venligste Humør (fig. 5 og 6).

De fire øverste Figurer (fig. 1—4) vise Yakkens Haarbeklædning fra en meget væsenlig 
Side, sammenlignet med de ældre Fremstillinger af den. Disse lode nemlig alle et næsten ens
formigt meget langt Haarlag dække over hele Kroppen og angave ikke tydelige Grændser imellem 
Kroppens ganske vist fyldige Haardække og det fra Bugens Sider samt Bov- og Laarpartierne 
dybt nedhængende Haarslør. Dette, der undertiden ogsaa betegnes som „Haarfryndserne“, kommer 
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derimod i do nye Figurer til dets fulde Ret, og derved modtager ogsaa Øjet nu det før savnede 
Indtryk af den Kroppens Muskelkraft og Plasticitet, hvormed „Bracteatdyret“ i Reglen 
optræder, og hvis Fremstilling de stempelskj ærende Kunstnere have ladet sig være saa inagt- 
paaliggende1). Paa den lovende Yak er naturligvis denne muskelstærke Bygning stærkt iøjne
faldende efter Pels-Fældningen eller den aarlige Klipning.

!) Det er jo netop disse Partier af Dyret, der i det Tidsrum, som Archæologerne ofte kalde Bracteaternes 
«Forfalds-Periode», ere bievne tilbage som nogenlunde erkjendelige Rester af det hele Bracteatpræg, 
hvis øvrige Paitier have ligesom opløst sig i et næsten uudreddligt «Virvar». — Her tillader Planen 
for Afhandlingen os ikke at dvæle uden ved de typiske Bracteater, saa interessant det end vilde 
være — baade i objektiv og subjektiv (o: psychologisk) Henseende — at kunne historisk forfølge 
denne «Opløsning», enten den alene har sin Grund, som man mener, i Tidsforhold, eller i 
Sted forhold, eller i Stamm eforhold, eller i alt dette i Forening. (Smign. iøvrigt foran S. 54.)

Om Dyrets „Slør“ eller lange Haarvæxt inaa det endnu bemærkes, at en Fortsættelse 
deraf optræder stærkt udviklet paa Forsiden af Halsen og nedhænger fra den hos Oxcrne saa- 
kaldte Doglap og tildels fra Underfladen af Strubehuden (smign. tig. 3), [paa tæmmede Yakker, 
holdte i de zoologiske Haver, har jeg oftere seet Spidsen af disse omvendte Haarpyramider naae 
næsten til Jorden under Dyrets Gang]. Det er naturligvis disse Doglappens og andro Strubens 
eller Hagens Skjæg-Partier, som, noget skematiserede paa Bracteaterne, have givet Archæologerne 
den vrange Forestilling, at Bracteatdyrene maaskee turde tydes som Bukke. — Endog den mere 
korthaarede, stærkt rynkede og foldede Doglap hos Zebuoxerne kan foranledige lignende tilsyne
ladende frie Nedhæng, som det kan sees paa mangen en indisk Mønt.

At i Bracteatdyrets Festdragt Bjælder eller Smaakugler ere hængte i Spidsen af disse 
Haar- eller Skjægtotter, kan ikke undre os, naar vi see Udsmykningen af Indiens eller Orientens 
eller vore europæiske katholske Landes Processionsdyr. At saadanne bære høje, pyramideformede 
„Toppe“, baade paa Forpanden og paa Nakkekammen imellem Ørerne, saa at Hovedet faaer 
et trehornet Udseende, eller en vis Lighed med et Næsehorns, frembyder os en meget naturlig 
Forklaring af flere Forhold ved Bracteat-Dyrene, som ved første Øjekast stedse sætte Betragterne 
i Forlegenhed. Det forklarer os ogsaa den Udpyntning af Fodleddene og særlig af disses stærke 
Skjægpartier, som iagttages paa flere af Bracteaterne.

Om det end mindre vedkommer Bracteat-Dyrets Udpyntning end dets Udstyr, kan det ikke 
undgaaes i denne Sammenhæng særligt at tale om den tamme Yak-Oxes ovennævnte Træskeder 
om Hornspidserne eller Horndupper, og om dens korte Ledetømmer eller Ridetømmer.

Man skal have Vanskelighed ved at finde paa vore Bracteater med typisk Fremstilling 
det hornede Bracteat-Dyr uden kugleformede Horn dupper, og andet var jo heller ikke at vente, 
naar man erindrer det allerede i Midten af det 13de Aarhundrede af Rub ru qui s givne Vidnes
byrd om Tanguternes Yakker. Disse „Boeufs merveilleux“, som de i Marginen betitles, 
„sont des boeufs forts puissants, qui ont des queues pleines de crin, corne les cheuaux; ils ont 
aussi le ventre & le dos couvert de poil; mais aussi sont-ils plus petits de jambes, que les 
autres, et néâtmoins très-furieux.* Ils tirent les grandes maisons roulantes des Moalles, 
et ont les cornes, longues, pointues et fort picquantes, si bien qu’il les 
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faut tousjours rongncr par le bout“.* (Voyage de Rubruquis en Tartarie. Edit. Paris
1634. cha]). 28). Og endnu 6—7 Aarhundreder derefter har 
Tam-Yaks Karakterbog skrevet (Reise in Tibet. 1879—80. 
Natur sehr wild, doch hört er auf die Stimme seines Herrn.

Prschevalskij i den tibetanske 
Jena. 1884): „Der Yak ist von 
In uns erkannten die Yaks sofort

die Fremdlinge und waren uns gegenüber stets ungebärdig“, 
derfor et Værn imod dets meget spidse Horn stedse inaa være,

S. 144—45. — Hvor nødvendigt 
bliver heraf indlysende1).

’) Af de tynde og spidse Horn paa det foran S. 25 Anni, anførte Kobberstik af den smukke Yak-Tyr 
Pl. X i Turners Kejse i Bootan og Tibet maa man ikke lade sig lede til den Fejlslutning, hvori 
jeg selv en Tid lang havde gjort mig skyldig, at der dog vist maatte være megen Overdrivelse i 
Skildringen af Dyrets Uomgængelighed og Farlighed paa Grund af disse Horn. De sees jo her 
hverken afsavede i Spidsen eller dupskoede, og dog var Dyret flere Aar gammelt, inden det ved 
Turner blev afsendt til England til Chefen for dette Gesandtskabs Rejser til Asien, Mr. Hastings,
i hvis Park det levede i liere Aar. Dér blev det Maleri, som laa til Grund for Kobberstikket, 
udført af den bekjendte Dyremalcr Stubbs. (Dette kan nu sees i Museum of the Royal College 
of Surgeons. London.) At Dupperne alligevel have været der, men at Maleren med en vis Ret 
har betragtet dem som Dyret uvedkommende, fremgaaer tydelig af Turners Omtale af Oxens senere 
Bedrifter: »Hc had at all times been observed to bear a marked hostility towards horses; and from 
the accidental circumstance, of a crooked nail’s remaining in his horn, after the knob 
which it had fastened had been rubbed off*, he happened to gore a valuable coach-horse 
belonging to Mr. Hastings, which had the range of the same pasture with him, and, lacerating 
the intrails, occasioned his death». 1. c. p. 189.

Til det samme Kobberstiks Gjengivelse af Yakkens Haardække vil jeg ved denne Lejlig
hed og af samme Grund knytte de af den berømte Naturforsker Jos. Dalt. Hooker i hans Hima
layan Journals. 1855. 1. p. 204, givne Berigtigelser:

»The artist Mr. Stubbs is probably a little indebted to description for the appearance 
of its hair in a native state, for it is represented much too even in length, and reaching too uni
form a depth from the flanks».

Om den korte, i Reglen 2 — 4 Fod lange Ledetømme, siger Prschevalskij i 
umiddelbar Fortsættelse af det foranstaaende : „Wird ein Yak als Karavanen - Lastthier gebraucht, 
so zieht man ihm einen Ring durch die Nüstern, in welchem ein Leitseil befestigt wird, 
gewöhnlich geht der Lastyak frei. Immerhin muss man Eingeborene zu Führern haben, da der 
Yak sofort widerspenstig wird“.* Ledetømmen har i Reglen i dens frie Ende en Knop 
eller on Løkke, undertiden en Ring, og denne lægges over on Krog eller Øgle i Forranden af 
Dyrets Dækken eller Gjorder; ved at bevæge denne Tømme fra den ene til den anden Side styrer 
den Ridende Dyret. Af de 26 runebærende Bracteater, der ere samlede paa Tab. Ill, vil 
Ledetømmens frie Ende lindes karakteristisk fremstillet paa de 20.

Hvad der imidlertid mest af alt har bragt Oldforskerne til at studse over Bracteat- 
Dyrenes „Unaturlighed“, er deres Foddannelse, som saa lidet mentes at kunne passe til noget- 
somhelst hovbærende Dyr, men ogsaa i dette Forhold spiller den særligt udviklede Haarvæxt fra 
visse Dele af Foden hos Yakdyret en ganske egen Rolle. Vi behøve kun at see hen til det hos 
vor Hest saakaldte „Hovskjæg“, som allerede hos vore almindelige Arbejdsheste, der ikke dag- 
ligen ere underkastede Saxen, under Dyrets Gang og Løb oftest giver det Udseende af, at Dyret * i
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havde en Bifod eller en bagud rettet Fod eller Hov, og at Foden altsaa var ligesom tvedelt. I vort 
Lands koldere Maaneder og i det Hele i kolde Klimater træde hos flere Hovdyr et saadant Hov- 
skjægs forskjellige Partier endnu stærkere frem (f. Ex. hos Rensdyret). For Yakkens Vedkom
mende blev denne Besynderlighed allerede berørt i den ældste naturhistoriske Skildring af Dyret, 
idet Gmelin 1. c. p. 340 2) angav et stort krumt Hov- eller Ankelskjæg, insignis pilorum cirrus, 
paa hvert Forben bagtil, og to, et paa hver Side, paa Bagbenene. Hans Figur (1. c. Tab. V) 
viser imidlertid disse kun ret tydeligen paa venstre Forfod og højre Bagfod paa Grund af 
Dyrets Stilling.

2) «Ad talos posteriorum pedum utrinque pilorum insignis cirrus. Ad anteriores unus tantum in 
singulis pedibus, in postica parte situs».

Til den foranstaaende Bække af Bemærkninger og Oplysninger om Yak-Oxens Ydre og 
de dermed nærmest i Forbindelse staaende Forhold, der kunde tjene til at belyse Fremstillingen af 
„Bracteatdyret“, knytter jeg nu naturligst de Bemærkninger, der syntes mig nødvendige til en rigtig 
Forstaaelse af do Bevægelser, som Billederne paa vore Guldbracteater lade det i 
Festdragt fremstillede Oxedyr udføre. For en meget væsenlig Del har det jo historisk 
vist sig, at en naturlig Tydning af Bracteaternes Hovedfremstilling afhænger af, at der i Hen
seende til dettes Bevægelser ikke finder nogen Forvexling eller større Misforstaaelse Sted.

At saa længe som vort Bracteatdyrs festlige Dragt kun tolkedes som et egenligt Offer
dyrs, ogsaa Dyrets Bevægelser i det Hele bleve betragtede som et til Offring bestemt, eller 
allerede paa Offerpladsen bragt Dyrs, bør egentlig ikke undre os. En forudfattet Forestilling eller 
Tanke kjende vi alle som en daarlig Brille, der som oftest bragte os til kun at see halvt 
eller uklart. Den Forudsætning, at Bracteaterne præsenterede os virkelige Offerdyr, bragte saa- 
ledes Etatsr. Dr. Ludvig Müller i det ofte anførte Skrift (Hagek. S. 79) til at udtale: „Hertil 
passer jo dets Stilling“ — „Dyret er som oftest enten helt udstrakt eller nedsunket paa For
benene, der vende til forskjellige Sider“. Men at med alt dette denne klassiske Archæolog dog 
ikke var utilgængelig for en helt forskjcllig Opfattelse af disse Bevægelser — naturligvis under 
en hel anden Forudsætning, som han dog mente ikke her var tilstede — fremgaaer af hans 
Tilføjelse sammesteds Anm. 162. Efter dér at have samvittighedsfuldt specielt henvist til henved 
en Snes Bracteat-Afbildninger i Atlas f. N. O., af hvilke ogsaa nedenfor, for lettere Overbliks 
Skyld, et større Antal vil findes igjenoptagne ved Siden af hinanden, gjør han nemlig den vig
tige — og jeg tillader mig at tilføje: rigtige — Indrømmelse:

„Det lod sig tænke, at Dyret (paa Bracteaterne) var trukket ud i Længden paa Grund 
af det runde og indskrænkede Rum, eller at den fordrejede Stilling skulde betyde stærkt Løb; der 
findes saa mange besynderlige og naturstridige Fremstillinger paa Bracteaterne. Men naar Dyrets 
Stilling, som her, lader sig forklare som naturlig bør man holde sig til den. Paa de bedst 
udførte Bracteater er Dyret aabenbart liggende“. *

Dette Sidste maa jeg bestemt benægte, hvilken af de to hos Forfatteren anførte Ben
stillinger man end gaaer ud fra; jeg i det mindste vil ikke kunne paavise et eneste Billede, der 
har Lighed med en boeuf couchant eller har en Z/on couchantf Stilling paa Oldtidens Mindes
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mærker og Mønter. For mig er Bracteatdyrets Krop- og Lemmestilling just et løbende, i 
Reglen endog et stærkt eller hurtigt travende Dyrs, og dette bestemte, objektive Bil
lede stiller sig for mig som en uovervindelig Hindring for den Opfattelse, at det i Festdragt 
fremstillede Dyr sigter til et egentligt „Offerdyr“ eller kan tilsigte et saadant.

For ikke at lade et for en begrundet Forstaaelse af Bracteat-Fremstillingerne saa vigtigt 
Punkt henstaae i en gyngende Stilling imellem to modsatte, hidtil væsenlig kun subjektivt 
holdte Udtalelser, vil jeg her kortelig begrunde min Opfattelse af Dyrets Bevægelser, og netop 
for Kortheds Skyld godtgjøre Rigtigheden af den efter Anskueligheds-Methoden, hvilken vist
nok ogsaa vil falde bekvemmest for Læseren.

Jeg fremstiller nemlig her Billeder af to travende Dyr, det ene i strakt eller flyvende 
Trav (efter Kjøbenhavns Traver-Selskabs Emblem), det andet i jævnstærkt Trav (efter afdøde 
Prof. Viet. Prosch’s Skrift: Hestens Ydrelære. 3. Udg. 1869). Sé Bi-Tavle B fig. 1 og 2.

Paa disse Billeder beder jeg Læseren først at ville med Øjet opfatte og fastholde det 
almindelige Særkjende for alt Trav, at Dyrets diagonalstillede Lemmer ere sam
tidige i deres Bevægelser, og dernæst bemærke den Ændring i de samsidige, støttende 
Fødders Afstand fra hinanden, der er en naturlig Følge af den ulige Hurtighed og Fart, hvormed 
Dyret skyder frem i det jevne, stærke og flyvende Trav.

Dermed beder jeg da nøje sammenlignet baade Arten og Graden af de Bevægelser, hvori 
Yakken eller Bracteatdyret af Datidens Kunstnere er blevet fremstillet paa den Æt af Bracteater, 
hvoraf jeg. fornemlig fra Tab. III, har paa Bi-Tavlen B. for Overskuelighedens Skyld sammenstillet 
et rigeligt Antal (12) ved Siden af hinanden, og af dette Hensyn netop dertil har valgt Bracteater, 
der fremstille Dyret løbende til samme Side, til venstre, her altsaa til den, hvor Runelegenden 
er anbragt.

Det vil nu strax falde i Øjnene eller i alt Fald let iagttages*, at de alle efter Ben
stillingen og den større Afstand mellem de to skiftende Forbens Hove og ligesaa mellem de to 
skiftende Bagbens Hove, ikke blot ere fremstillede i Trav, men nærmest i flyvende Trav. Dette 
maa man erkjende, selv om man fraregner noget i Dyrets Ilsomhed paa Grund af den karikerede 
stærke Bøjning opad, som Stempel-Gravøren har maattet give det venstre Bagben, for at faae det 
indenfor Bracteatens indre Rand, saafremt han ikke vilde lade Stempel-Randens Kreds-Linie 
helt bortskjære dette Ben. Denne Udvej kan man paa enkelte andre Bracteater tydelig see, at 
Kunstneren nu og da har fulgt, idet han fra et ham rimeligvis i rektangulær eller kvadratisk 
Format foreliggende Originalbillede overførte Fremstillingen paa Stemplets kredsrunde Skive.

Medens vi endnu have staaende for vore Øjne en Gruppe af saadanne Bracteater, paa 
hvilke Dyret er fremstillet med saa ensartede Bevægelser, bør vi samtidigen være opmærksomme 
paa, at ogsaa andre interessante Fællestræk vise sig hos disse. Alle ere de runebærende og 
have korte Runelegender, og, som de under hver af dom stillede Bogstaver antyde, alle 
ere komne frem af skandinaviske Landes, særlig af Mellem-Skandinaviens Jordbund.

At fremdeles ogsaa alle de forskjellige, her aftrykte Bracteatbilleder gjengive Bracteater 
i disses simpleste Udstyr, idet de saa at sige kun have de rigelig udstyrede Bracteaters Midtskive 
uden den i det Foregaaende saa ofte omtalte Ramme eller Indfatning., vil neppe blive ubemærket 
af Nogen. Men paa Betydningen af dette Forhold, tør der neppe lægges særlig Vægt, i alt Fald 
neppe større end det økonomiske Hensyn, som Amuletternes Fabrikanter, Sælgere eller
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Uddelere, Kjøbere eller Bærere af forskjellige Grunde havde ment at burde tage, i det mindste 
midlertidigen. Et Blik paa Figurerne 2, 5 og 22 af den nævnte Tavle III røber os strax, at 
do her paa ny fremstillede store Bracteater med brede og udzirede Indfatninger netop gjengive

2. 44.

D. Sj. YÆCA

22. 84.

Sv. Goti. ELTIL

Bracteatdyrets stærke Løb i samme Takt, eller i det stærke eller flyvende Trav. Sammenlign nu 
med denne Ensartethed i det fremstillede Dyrs Bevægelser hele Sceneriet i Midtfelterne, de ogsaa 
her korte Runelegender, hvis Runestave hos de fleste ere bievne opfattede som identiske med hine 
12 tarvelig udstyrede Bracteaters, og enhver Tanke om, at det rigere Udstyr hos slige Bracteater

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 48
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maaske gav disse en anden Betydning, maa opgives som ugrundet. — Ligesom de rigt-indfattede, 
hvad Fremstillingen angaaer, maa siges at høre sammen med de foregaaende til een „Æt“, saa- 
ledes betegne ogsaa de ved dem satte Bogstaver, at de, som disse, ere bievne fremdragne af 
Jorden i Mellemskandinavienx)

Saa meget med Hensyn til den første af de to Krop- og Lemmestillinger, paa hvilke 
Etatsr. Dr. Ludv. Müller ovenfor henledte Opmærksomheden! Det var vistnok tillige den, paa 
hvilken han maa formodes særlig at have lagt Vægten, da han modtog det Indtryk, at paa 
de bedst udførte Bracteater var Dyret aabenbart fremstillet liggende.

Den anden Krop- og Lemmestilling, der hos Müller havde fremkaldt Opfattelsen af et
4 liggende Offerdyr, udtryktes ovenfor med Ordene, at „Dyret var nedsunket paa Forbenene, der 

vendte til forskjellige Sider“. Dyret syntes ham altsaa at være, hvad vi i daglig Tale kalde „sunket 
i Knæ“ eller „kastet i Knæ“. Hvad der særlig mentes ved Stillingen, belystes ogsaa her ved 
Henvisning til bestemte Bracteater i Atl. f. N. Oldk., og de netop derfra tagne Figurer af de fem 
store Bracteater paa vor første Tavle (fig. 5, 10, 18, 19 og 20) stille altsaa her paa en overskuelig 
Maade dette Præg for Læsernes Øjne. Stillingen er unægtelig af en ret karakteristisk Art, og 
efter min Opfattelse betegner den Bracteat-Dyret her som bestemt henhørende til Drøvtyggere, der 
som Klovdyr jo alle have „kalveknæede“ Forlemmer, d. e. saadanne, som under Bevægelsen bøje 
de i denne Talemaade falskelig kaldte „Knæled“ ind imod hinanden og svinge Fødderne stærkt ud 
til hver Side, noget som især bemærkes, naar Dyret sætter sig i Modstands- eller Angrebs-Stilling 
eller begynder et stærkere Løb.

Uagtet Bi-Tavlen A’s fig. 4, efter Prschevalskij’s nyeste Værk, viser en god Til
nærmelse til Stillingen, har jeg dog ønsket denne anskueliggjort her ogsaa ved en klassisk Frem
stilling. der i Ælde i det mindste kunde staae ved Siden af vore Bracteater. Fig. 7, Billedet af 
en Oxe, som gjør Front imod en Løvinde, er nemlig et Led af en lang Frise, der følger den ene 
Rand af et pragtfuldt udstyret Kogger (Pile- og Bue-K.) og som tilligemed andre Kostbarheder 
fremkom ved Udgravningen af den store Kongegrav over en af Skythernes Fyrster (la Tombe de 
Tchertomlyk). Koggerets Prydelser, ligesom den bekjendte og udmærkede Fremstilling af 
Skythernes Indfangning, Tømning og Tilridning af de vilde Steppeheste, der smykkede en stor 
Amphora fra samme Grav, hidrøre utvivlsomt fra græske eller græske Koloniers Kunstnere. (Re
cueil d’Antiquités de la Scythie. Atlas. St. Pétersbourg. 1866.)

') Om Forkortelsernes Betydning see foran S. 56. — For at vise det Overensstemmende eller Uoverens
stemmende i en saadan Gruppes korte Runelegender har jeg samtidigen grebet Lejligheden til efter 
Prof. G. Stephens oftanførte Oldn. Run. Monuni. for hver af dem at gjengive med Latinske Uncialer 
Runestavene, saaledes som denne bekjendte Runolog opfatter dem. Den samme Regel vil følges 
ved de Runelegender, der i det Følgende maatte blive meddelte. Til Forstaaelse af de Spørgsmaal, 
der i denne Afhandling maatte berøres, er det Hovedsagen, at Runelegendernes Stave, for saavidt de 
ere erkjendelige, ere bievne opfattede af samme Øje og deres Lyd gjengivne paa samme 
Maade — selv om andre Runologer med mindst lige saa god Berettigelse tillægge flere af dem en 
ganske anden Lydværdi.
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Min Mening er det derfor, at ingen af de to anførte, for Læsernes Domstol indankede 
Bevægelser, i hvilke Kunstnerne fra vor ældre Jernalders Tid have villet fremstille do festlig 
klædte Bracteatdyr, med Bette give Grund til Miskjendelse. Dertil sees nemlig Datidens Stempel- 
skjærere, saa mange og saa forskjellig uddannede de end rnaa have været, at have udvist for stor 
Sikkerhed i Gjongivelsen af Hovedtrækkene af de enkelte Forbilleder, der aabenbart have fore- 
ligget dem og som lige saa umiskjendeligt have været Frugter af et igjennem lange Tidsrum 
fortsat omhyggeligt Studium af Dyrene og deres Bevægelser i den frie Natur.

[Det Spørgsmaal paatvinger sig her uvilkaarligen: Naar saa er, hvorfor finde vi da ikke 
Spor til et lignende Studium efter Naturen paa de talrige andre Metalsager fra Nordens ældre 
Jernalder, der ligesom Bracteaterne menes at være fabrikerede i selve Norden og ikke udenfra 
indførte?

Og et andet Spørgsmaal er uadskilleligt forbundet med dette. Naar saa er, og man til
lige erindrer den Mening, som ovenfor (S. 9, 14 fig.) fastholdtes af Nordens bedste Oldforskere — 
at vore Guldbracteater oprindelig fremkom som barbariske Efterligninger af romerske eller 
byzantinske Kejsermønter og Medailler, men rigtignok fra disse Forbilleder hverken fik eller havde 
kunnet faae deres Hovedpræg: Midtfeltets Bracteatdyr, der med sit Tilbehør just af disse Lærde 
betegnedes som fremstaaet af de barbariske Kunstneres egne Forestillingskredse — hvorledes er 
det saa egentlig gaaet til, at disse barbariske Kunstnere have givet os Fremstillinger, der saa 
aabenbart ere Gjentagelser af en klassisk Kunstskoles (man kalde nu denne græsk, græco-indisk 
eller græco-skythiskJ))? Det bliver jo saa meget uforstaaeligere, som Archæologernes Theori om 
de nordiske Guld bracteaters Tilblivelsesmaade og selvstændige Uddannelse just gaaer ud fra, at 
Norden i dette Tidsrum ved de i Europa indtrængende fremmede Folkestammer var bleven afspærret 
fra al Forbindelse med de gammelklassiske Lande!

Det er naturligvis kun Spørgsmaalene, der paatrængte sig, for at blive fremsatte; 
ikke Besvarelserne, som forhaabentlig ville komme fra Oldforskernes Side.]

For nu at vende tilbage til hele Rækker af Bracteaters tydelige Afstamning fra samme 
„Forbillede“, nemlig som mere eller mindre heldige Gjentagelser af dette eller af disses Gjen
tagelser, erindres man her om, at det kun er ved den rolige Betragtning af sammenhørende Former 
at man undgaaer det Utal af Fælder, i hvilke en løselig Betragtning lader en mindre kritisk 
Bedømmer af Bracteatbillederne falde. (Smign. Aarb. N. O. H. 1880. S. 253—54.) Det er, for 
blandt Exemplerne at nævne det her nærmest liggende, kun ved et meget flygtigt Øjekast paa 
den sidste af vor Tavle B.’s tolv Bracteater, sammenholdt med de øvrige, man kan mene at see 
„det ene af Dyrets Ben flyttet af en Fejtagelse over paa det andet som en mærkværdig For
længelse“, og hverken tænke paa Gangen i Lemmernes Kontur-Linier eller paa Dyrets alminde
lige Benstilling.

Ligesom det imidlertid kun er ved at oplede og omhyggelig sammenholde Bracteat- 
former, der tyde hen paa Afstamning fra et fælles Forbillede, at man nogenlunde skjelner det, 
som man ofte har kaldt Uagtsomhed og Lune hos Stempelskjæreren, fra det egentlig Tilsigtede

) Kun ikke «romersk», jfr. ovenfor S. 19. 

48*
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og med større eller mindre Held, alt efter Kunstnerens Dygtighed og Øvelse, Opnaaede, saaledes 
bliver det maaskee kun ad denne Vej vi kunne faa enkelte Vink om Forbilledets eget Ydre. Man kan 
f. Ex. vel neppe, efter nøjere Sammenligning mellem Bracteatfiguren 2, Tab. I., og samme Tavles 
Figurer 5, 10, 18 og 19, tage fejl i den Opfattelse af Forbilledet, at det har havt en firkantet 
Skikkelse (Tavle, Maleri, „Seddel“) og at det er samme Cirkelslag, der, af Hensyn til Stemplcts 
Omkreds og Begrændsning, har bortskaaret begge Sidedyrenes Ryg og det enes Hale og selve 
Bracteat-Dyrets venstre Forben. At det er dette Ben, der ikke her er kommet ti) Fremstilling, 
skjønnes som sagt af den Dyret givne Bevægelse, men fremgaaer ogsaa faktisk deraf, at denne i 
Smaalenene fundne Bracteat er paa ny efter Originalen bleven aftegnet til Ryghs „Norske Old
sager“, og dér (fig. 289) viser Bracteatens nedre Periferi tydelig den øvre Konturlinie af den 
afskaarne Fod.

Naar en lignende Afskjæring for Stemplets Skyld, og ikke en senere Tilskjæring, synes 
at have borttaget den øvre Halvpart af Runestavene i Runelegenden, f. Ex. III. 23, kan dette tyde 
hen paa et ikke uvigtigt Forhold, at ogsaa selve Forbillederne, efter hvilke de første 
Stempler skares, allerede bare disse Skrifttegn eller Legender, og at saaledes deres Anbringelse 
paa Bracteaterne i nogenlunde rigtig Form blev mindre afhængig af Stempelskjærernes 
egen Skrift-Kundskab.

Den Mulighed, at her foreligger et Exempel paa, at en Boklipning af Bracteatskiven, 
inden Indfatningsringen lagdes om den, kunde have fundet Sted, tør iøvrigt ikke benægtes. Ved 
et nøjere Eftersyn i det Kgl. Oldn. Musæum af do to fig. 20 og fig. 23 paa Tab. II fremstillede 
Bracteater viste det sig, at den sandsynlige Grund til Forskjellen mellem disse S. 58 omtalte 
Bracteater var den, at den mindre (fig. 20) nok var stemplet med samme Stempel som den større, 
men dennes hele Stempelrand var senere omhyggelig af klippet, inden Indfatningen paaloddedes. 
Dette, i Forening med andre Iagttagelser, f. Ex. om Efterhjælp fra Bagfladen baade ved Punsens 
og Gravstikkens Anvendelse, for at faae Forfladens ophøjede Figurer til at staae skarpere frem, 
giver mig Anledning til at afslutte de forangaaende Bemærkninger med en Opfordring til senere 
Beskrivere af Bracteater og særlig til den eventuelle Forfatter af den kritiske Revision, der fra 
flere Sider er ønsket af alle de kjendte nordiske Bracteater, den nemlig, at der da tillige maa 
blive taget nøje Hensyn til alle ydre Enkeltheder, der kunde tjene til at opklare hele Fremgangs- 
maaden ved Bracteaternes Fabrikation, og deres speciellcre Historie.
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Tillægs-Anmærkning no. 2.
Kunne Bracteaternes Indfatninger betragtes som Arbejder af nordiske 

Kunsthaandværkere ?
Hidrøre de ikke snarere fra asiatiske?

(Hertil Bitavle C og flere Textfigurer.)

Om Bracteat-Indfatningeme, som paa Grund af en vis Zirlighed og Smagfuldhed i det ydre 
Udstyr have vakt Archæologernes Opmærksomhed (see f. Ex. ovenfor S. 17, 19 o. fl. St.), ere med Rette 
blevnc ansete for nordisk Guldsmed-Arbejde, og om de maaskee ikke snarere maatte skylde 
en fremmed, navnlig asiatisk Haandværker-Klasse deres Tilblivelse, synes mig ikke 
længere at blive blot et Spørgsmaal af Interesse for Kunst- og Kulturhistorien, men et, der tillige 
paa en egen Maade har ethnologisk Betydning. Paa Spørgsmaalcts saa vidt mulig rigtige Be
svarelse kan der følgelig neppe lægges on for stor Vægt, da de videnskabelige Conseqventser, 
en saadan Besvarelse vil medføre, sandsynligvis nu ville komme .til at række langt videre end 
tidligere.

Vort Nabolands ældste Archæolog, Rigsantiqvar Dr. Hans Hildebrand i Stockholm, har 
jo ikke blot i bestemte Udtryk villet hævde de saakaldte „nordiske Bracteater“ som Frembringelser 
af nordisk Kunst-Industri, men vil endogsaa have dem ansete som en Slags justerede 
Prøver paa denne (foran S. 17). Han foreslaaer dem nemlig anvendte som Rettesnor ved Be
dømmelsen af andre jordfundne Smykke-Gjenstande af Metal fra samme Tid, for sikkert at afgjøre, 
om man har nordisk eller fremmed Kunstarbejde for sig. Saa sikker er hans Overbevisning 
om, at Guldbracteaternes Forarbejdelse er skeet i selve Norden, at han ikke lægger Skjul paa sin 
her dog neppe berettigede Mistanke om, at naar Oldforskere ansee disse og lignende Arbejder 
fra den Tid for Produkter af fremmed Kunst, maatte de sandsynligvis ledes af den forud
fattede Mening, at Nordboerne i hine gamle Dage ikke vare istand til at udføre noget for
trinligt og smagfuldt Arbejde, og at selvfølgeligt alt saadant derfor maatte tilskrives Fremmede 
og Udlandet.

For mit eget Vedkommende tør jeg frejdigen fralægge mig enhver forudfattet Mening 
af denne Art. Efter de mange fra Guld - Bracteaternes Tidsrum fremkomne Smykker og Vaaben, 
som man dog ikke alle vil kunne regne for indførte, er jeg derimod tilbøjelig til at gaa meget 
yderlig i Anerkjendelsen af den virkelige Dygtighed og Smag — indenfor sin Retning naturlig
vis —} der udtaler sig i disses Forarbejdelse og Udsmykning. Jeg maa aabent indrømme, at 
betragtede som nordiske Arbejder vidne disse, efter min Opfattelse, om, at Datidens Metalarbejdere 



378 70

ogsaa her i Norden maatte kunne præstere lige saa godt, for ikke at sige langt bedre Arbejde, 
end det ganske vist smagfuldt ordnede og om stor Øvelse vidnende, men væsenlig til Punsning og 
Stempling samt til Filigran traads-Dannelser begrænsede Udstyrs-Arbejde paa Bracteat-Kaminerne. 
Men uagtet denne Indrømmelse krymper jeg mig dog stærkt ved at anerkjende Bracteat- 
Indfatningerne som Arbejder, der med synderlig Rimelighed kunne ansees for udførte af nordiske 
Guldsmede og i det Hele for at være forarbejdede i selve Norden. Der gaaor nemlig igjennem 
Bracteat-Rammernes Dekoration og de til denne anvendte Motiver en egen Aand, og denne synes 
mig ikke-nordisk, men saa frisk asiatisk, at den i mine Øjne betegner de Metal
arbejdere, der have udført disse, som asiatiske.

Over for de mange Archæologer af Fag, der have yttret en modsat Mening, kan jeg 
naturligvis ikke optræde med nogen jevnbyrdig Fag - Autoritet, og vil derfor ikke stille et blot 
Skjøn fra min Side overfor det givne Skjøn fra deres; men de Bevæggrunde, der have ledet mig 
til min Opfattelse, og med hvilke dels den sammenlignende Archæologi. dels Naturforskningen har 
understøttet mig, mener jeg ikke at burde tilbageholde. Naar jeg da her i al Korthed antyder 
de Træk i Bracteat-Rammens Udsmykning, hvori jeg mente, at Rammefabrikanterne havde lagt en 
bestemt asiatisk Aand for Dagen, haaber jeg i hvert Fald at give Tilhængerne af den mod
satte Anskuelse en maaske ikke uvelkommen Anledning til ogsaa engang at fremsætte Grundene 
til deres.

Først vil jeg blot erindre om min foran, dog kun i Forbigaaende (S. 18) yttrede Antydning 
af visse paafaldende Ligheder, der finde Sted imellem Dekorationerne paa tibetanske og andre 
mellemasiatiske Folkestammers Amulet-Gjemmer og dem paa vore Bracteat-Amuletter. Til besterntere 
Forstaaelse af denne Antydning henviser jeg her som Exempel til hosstaaende Figur af en Leptcha- 

Tibetaners Amulet-Gjemme, fotografisk gjengivet efter 
Dr. Jos. Dalt. Hookers Rejse i Tibet: Himalayan 
Journals I pag. 166. Arbejdet paa dette Gjemmes Øskener, 
Filigrantraadene, disses Slyngninger og de frie deraf 
dannede SS-formigt eller 8 8 (Ottetal)-lignende Figurer 
sammenholde man f. Ex. med Udstyret paa vore Bracteater 
T. III, f. 5, Tab. II, f. 10, Tab. I, f. 4. — At imidlertid 
den rette Vurdering selv af en hel Sum af Overens
stemmelser i slig Udpyntning kan falde vanskelig og mere 
eller mindre maa blive et Skjøn eller en Smags-Sag, ind
rømmer jeg gjerne.

Noget anderledes stiller det sig, efter min Mening, 
i hvert Fald, naar jeg dernæst her lederopmærksomheden 
hen paa den hyppige Anvendelse i Rammernes Dekoration 
af bestemte Figurer og Tegn, der vistnok neppe af Nogen 
ville kunne kaldes dekorative i og for sig, men som synes 
at være Udtryk for bestemte, ærefrygtvækkende Fore
stillinger, og som saaledes maaskee nærmest turde betragtes 
som et Slags Emblemer for hellige Begreber.

Ved et Overblik over samtlige Prydelser, der ere bievne indstemplede imellem Rammernes 
concentriske Kredse for at udfylde de jevne Flader mellem disse og derved afbryde Ensformig-



Bi-Tavle C (indsættes mellem S. 378 (70) og S. 379 (71) og udfoldes tilvenstre).

A. C. B.

ø 1 s t - Braoteaten, 
ofr. S. 16 og 92.

E,
c".

cfr. S. 92.

b. b‘. b".

a—b". Efter Wilson’s Ariana antiqua Pl. VII; d‘. Elephanter bringe knælende Dagopen deres Offer af Blomster og Frugter efter J. Fergu s s on’s 
Tree and Serpent Worship. d". Tope- eller Dagope-Landskab efter Stirling’s: Cuttack. As. Res. Vol. XV. S. 306—7.
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lieden, bliver man let vaer, at Prydelserne falde i to store Hovedgrupper. Den ene bestaaer mest 
af, hvad man med et Fællesnavn kunde kalde geometriske Figurer. Derved menes her dels 
Punkter og lige Streger, der paa forskjellige Maader findes sammenstillede til Trekanter, 
Firkanter og Ruder (Rhomber), dels buede Linier, der enten staae enkeltvis og danne Cirkler, 
Spiraler, Dobbeltspiraler og „Kringler“ (naar nemlig begge Ender af Linien ere indrullede imod 
samme Side) eller ere knippevis samlede og da dannende regelmæssige Snoninger og Fletninger, 
der følge Kredsfeltenes Løb, men paa Øskenerne fortrinsvis gaae rundt om disses Rør.

Som Exempter paa de førstnævnte henviser jeg her til Bi-Tavle C’s Figurgruppe A, paa 
de sidstnævnte til sammes Figurgruppe B.

Den anden Hovedgruppe af de imellem Rammernes concentriske Kredse indstemplede 
Prydelser har derimod, som det synes mig, en egen Lighed med Omrids-Figurer af visse hellige 
Monumenter, idet de.nemlig snart ligne de lavthvælvede Helgengrave (— Nicher), snart de mere 
højthvælvede, „luftbobleformede“ og bikubeformede blandt disse, snart de endnu højere, cylindriske 
og foroven rundkuplede Taarne, saakaldte „Stuper“ og „Toper“; eller de gjengive ligesom 
Formerne af de mere kegleformede C hi ty er og pyramideformede St en hobe („mounds“), saaledes 
som vi nemlig kjende disse sidste fra talrige Afbildninger paa oldindiske, navnlig indoskytiske, 
Mønter.

Med Stupernes, Topernes, Chityernes almindelige Udseende ere vi derimod bievne for
trolige fornemlig ved Billeder af Tempelruinerne og lignende hellige Steder, i hvis Omgivelser der 
findes saa stor en Mængde af disse Monumenter. Der ere de snart kun Reliqvie - Gjemmer, snart 
kun Gravgjemmer for deres „Hellige“, men ere ogsaa byggede til begge Øjemed i Forening, og 
indeholde i deres Rum eller Kamre Mængder af offrede Gjenstande, Kostbarheder og indviede 
Helligdomme og Reliqvier.

De paa Bi-Tavlen C staaende tvende Grupper Træsnitsfigurer C og D, der ere fotografiske 
Gjengivelser af mindre Partier af enkelte Bracteat-Rammer fra de fire Dobbelttavler, skulle her 
tjene som samlet Billede paa disse Dekorationers almindelige Udseende; medens de nedenfor 
anbragte Rækker af Billeder gjengive de hellige Monumenter, hvorom hine indslagne Figurer 
mentes at være Minder eller for hvilke de ligesom vare Emblemer og Tegn, nemlig:

«. a‘. a". De i løsere Klippemasser indhuggede Nischer og Hvælvinger, fornemlig benyttede 
som Helgengrave.

b. b‘. b“. „Stuper“ eller „Toper“ fra Luftboble- og Bikube-Skikkelserne indtil de høje, rund
kuplede Taarne, de sidste ofte med flere indvendige Rum eller Gjemmer over hinanden 
til forskjelligt Brug (Helgengrav, Reliqvie- og Offer-Gjemmer).

c. c*, c". „Obo“, Stenbunker, Stenpyramider („mounds“, „pills“), hvori Stave med Bedeflag
plantes, Andagts-Stenhobe.

d. d‘. Lignende Monumenter af forskjellig Art.

Af den store Ærefrygt, som en buddhistisk Befolkning stedse viser alle disse hellige 
Monumenter, saa at den ikke gaaer forbi dem uden at udøve sin Andagt og bede sine Bønner 
ved dem, betinges selvfølgelig, at der overalt tillægges selve Billederne af dem en vis Hellighed.
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Naar altsaa Figurer, der neppe synes at kunne miskjendes som Tegn for de nævnte Monumenter, 
findes saa hyppig anbragte paa Amuletternes Rammer, har jeg ikke troet det rigtigt, som alle 
mine Forgængere, at see aldeles bort fra dem. Det var jo muligt, at vi i dem havde delvis et 
Udtryk for vedkommende Fabrikanters religiøse Forestillinger og netop ved dem fik et maaskee 
ikke aldeles forkasteligt Vink om disse Metal-Arbejderes sandsynlige Nationalitet og oprinde
lige Hjem.

Foruden de ovennævnte Figurer, der altsaa, — saafremt de efter min Tydning tør antages 
som et Slags Tegn eller Emblemer for Stuper, Toper, Chityer. — have en mere almindelig 
Betydning af Hellighed, forekommer der paa Rammerne enkelte andre, som synes at maatte være 
af mere specifik Betydning. Allerede ved deres Gruppering udenfor Kredsbelterne og deres 
Anbringelse om Øskenen eller op imod dennes Hefteplade, maae de vække en særlig Opmærksom
hed. Herhen høre f. Ex. Menneske-Ansigter, tegnede en face, medens Bracteat - Amuletternes 
Ansigter paa Midtfelterne ellers ere gjennemgaaende fremstillede i Profil. (Smign. Tab. I, f. 4; 
Tab. III, f. 2.)

Paa en dertil svarende Plads er det ogsaa at man paa Bracteaterne Tab. II, f. 18 og 19 
vil finde det Par Menneske-Øjne anbragte, der ved deres isolerede Stilling saa paafaldende minde 
om de af Al. Cunningham (The Bhilsa Topes Pl. Ill, f. 5 og 6) fremstillede Jagannath-Øjne 
paa to Chityer, den ene fra Nepal (a), den anden fra Thibet (b), begge gjengivne i hosstaaende 
Fotografi-Figurer. Til Sammenligning føjer jeg her fremdeles den fra Georgi i „Alphabetum

a. b. c.

Tibethanum“ (Romæ. 1762. S. 437.) længst kjendte Figur (c), der af den gamle Forfatter ud
trykkelig anføres som en almindelig Form for Toperne der („eiusdem forraæ sunt reliqvæ fere 
omnes Pagodæ minores“) og mere bestemt karakteriseres i de faa Ord: „Spectabilis in ea est 
Testudo qvadrifrons, unicuiqve enim fronti gemini insunt infixi oculi, humanis simillitni“.

Dette er nu Exempler paa de Motiver af archæologisk og mystisk Art, som jeg 
mente at være anvendte til vore Bracteaters Udstyr, men som efter min Opfattelse pegede ikke 
blot bort fra Norden, men imod Syden og saa at sige helt ned til .Buddhismens Vugge.
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For mig, som Naturforsker og Zoolog, gives der imidlertid et specieliere og, som jeg 
mener, aldeles tydeligt fingerpeg hen imod denne sydlige Retning, i det ejendommelige natur
historiske Motiv, der er benyttet til Udziringen af den foranførte Ebeltoft-Bracteat, Tab. I, fig. 18, 
nemlig den mærkværdige Kreds af 30 Oxefigurer, indstemplede langs med den ydre Omkreds af 
denne store og pragtfulde Bracteats Ramme. De ere hidtil neppe bievne ret opfattede.

I Tidens Løb er det mere end en Gang bleven bemærket af dem, der have taget 
Bracteaterne i en roligere Betragtning, at om end Rammerne røbede mere den indøvede Kunst- 
haandværker og Midtfeltets Billedpræg mere den egenlig fremstillende Kunstner, saa udtalte der 
sig dog et eget Aandsslægtskab mellem begge, det vil sige et Fællesskab i begges Forestillings
kredse, deri, at undertiden Figurer og Billeder, som ellers have deres faste Plads blandt Midt
feltets Fremstillinger, ogsaa fandtes indstemplede som Prydelser i Kredsbelterne paa de meget 
store Bracteat-Amuletters Indfatninger. Dette er paa en Maade sandt nok, dog kun Sandhed med 
en særlig Modification, som en nøjere Undersøgelse turde vise.

Naar det saaledes om den ovennævnte Ebeltoft-Bracteat (vor Tab. I, fig. 18) hedder hos 
Thomsen (An. N. O. 1855, S. 316), at Bracteat-Rammens „yderste Rad er det Dyr med Horn 
og Skjæg, hvorpaa han (o: Midtpladens Fyrstehoved) afbildes ridende“, saa forholder dette sig 
ikke slet saaledes. Det hornede Dyr, der her bærer Festbaand om Livet og Kredsen rundt gjen- 
tages c. 30 Gange, er nok en Oxe, men ikke en Tibet- eller Yak-Oxe, som paa Midtfeltet; 
det er derimod den Indiske Oxe eller Zebu-Oxen (Bos indicas Gm.). I Stemplet, hvormed 
Kredsens Figurer ere bievne indslagne, har denne Oxes Træk været saa karakteristisk udarbejdede, 
at der for Kjendere ikke kan være Tvivl om, at Kunstneren har været vel bekjendt med dennes 
Ejendommeligheder og bevidst har villet fremstille den. For at danne sig en Mening herom, be
høver Læseren kun hermed at sammenholde de Billeder af Zebu-Oxen, som med Guden Çiva ved 
Siden fremstilles paa de indoskythiske Mønter fra Christi Tid omtr., aftrykte ovenfor S. 13, eller 
paa de to indiske Mønter af samme Gruppe, der paa Bitavle C ligesom de to foregaaendo ere foto
grafisk (i IV2 St.) gjengivne efter Willsons Ariana antiqua (T. XIV, fig. 13 og 16).

Hvad der ved Bracteatrammens Oxe-Figurer træder mere bestemt frem som betegnende 
Oxer af Zebu-Form, er fortil Dyrets stærke Skulderpukkel over de høje Forben, samt bagtil 
dets Mangel af ethvert Spor til en fyldig, udstaaende eller opadbøjet Hale i Form af Yakkens 
Hestehale, et Udstyr, som det ellers aldrig glemmes at antyde, men som paa en ejendommelig 
Maade fastholdes selv hos de mest raa Fremstillinger af Midtfeltets hornede Dyr, og deraf findes et 
stort Antal i de skandinaviske Museer. I Modsætning hertil synes Rammens Kreds af Oxefigurer 
endog ved første Øjekast aldeles haleløse, men de turde dog nok i Virkeligheden være forsynede med 
en tynd og langt nedhængende Hale, saaledes som denne er hos Zebuerne, der som bekjendt 
ere de mest langhalede Oxer indenfor Oxefamilien. Paa Originalen, der opbevares i det Kgl. Oldn. 
Museum, og som jeg gjentagne Gange ved Bestyrelsens Velvillie har kunnet nøje undersøge og 
under meget forskjelligc Lysforhold, skimtes der nemlig i heldig Belysning og især under en 
jevngod Lupo i mange af Felterne ligesom en mindre Del af Halen ovenover Dyrets Baghas. 
I hvert Fald ere disse indslagne Oxefigurer aldeles ikke af de Former, som Midtfeltets Bracteat- 
dyr fremvise, men svare i Stillingen, Skikkelsen og Hovedet til Zebuerne.

Dersom man nu med mig i Øje og Sind vil sammenfatte det Foranstaaende, vil man vist 
nok vanskelig kunne forestille sig, at Metalarbejdere i Norden i hine fjerne Dage saa alminde-

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 49
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ligen kunde have Billeder af Asiens „Stuper“, „Toper“ og „Chitya’er“ i Minde, eller, endnu mere, 
havde kunnet bevare saa tro Erindringer om Zebuens Formforhold, mecl mindre man tillige, saa 
at sige stiltiende, vil forudsætte, at disse Arbejdere dengang endnu ikke vare ret gamle Be
boere af Norden, men hertil nyligen indvandrede fra Asien med asiatiske Forestillingskredse og 
Skikke i frisk Erindring og helst vel ogsaa med saadanne indskaarne i deres medbragte Stempler 
samt disse i god og brugbar Stand. En saadan Forudsætning vilde dog vist tvinge ind i 
Udtrykket „Nordisk Arbejde“ en uvant og alt andet end ventet Betydning.

Hvad enten man vil tillægge mine foranstaaende Bemærkninger større eller mindre Vægt 
i Spørgsmaalet om de nordiske Bracteatcrs Forarbejdere, saa gjengive de i hvert Fald, som de ere, 
korteligen de Bevæggrunde, der ikke tillade mig at anerkjende Bracteat-Indfatningerne som 
oprindelig skandinavisk eller nordisk Guldsmed-Arbejde. I Forening med den Opfattelse, jeg oftere 
foran har gjort gjældende om Midtfeltets billedlige Fremstillinger, at de nemlig ere Udtryk for 
stærk indgroede religiøse Anskuelser, der herske over hele Mellem-Asien, udgjøre de tillige mine 
Modgrunde imod den gængse Opfattelse, at den saakaldte „nordiske Gruppe af Guldbracteaterne“ i 
sin Helhed skulde med Rette kunne ansces for at være af nordisk Oprindelse.

Jeg har ikke oversect, at den Opfattelse, jeg ovenfor har fremsat som min personlige 
om de Motiver, der vare bievne anvendte til Dekoration af Bracteat-Rammerne, let kunde bringe 
Læseren til med en vis Undren at spørge, om ikke Udsmykningen af Bracteat-Indfatningerne 
i Grunden da vilde vise hen til endnu sydligere Egne af Asien end Bracteatens egentlige typiske 
Fremstilling paa Midtfeltet, og skjøndt der kunde synes at være en Modsigelse og i alt Fald noget 
Paafaldende i dette Forhold, kan Sagen, ret beseet, maaskee dog paa en ganske naturlig Maade 
netop stille sig saaledes. Der er nemlig et geografisk Moment, som ikke endnu er bleven 
berørt og dog her turde være af Betydning.

Ved Siden af det zoogeografiske Moment, som Yakken eller Tibet-Oxen gav os til 
Vejledning i vore Bestræbelser for at nærme os til en naturlig Tydning af de Hovedfremstillinger, 
som fra Bracteat til Bracteat idelig gjentoge sig paa disses Midtskive, frembød os altsaa nu 
Zebuen eller Indiens Oxe, der med karakteristiske Træk mentes præget paa en enkelt af de 
store Bracteaters Indfatning, et nyt zoogeografisk Moment til Hjælp ved vore Undersøgelser over 
Bracteaternes hele Historie. I denne Anledning bør jeg, til Sammenligning med Yakkens geo
grafiske Udbredning, ikke undlade at opfriske i voi- Erindring, at Zebu-Oxen neppe holdes som 
Tamdyr i Tibet og Asiens andre Højlande, men kun i de lavere Regioner eller i Dal
strækningerne, hvor Klimaet er mere tempereret. I vild Tilstand ligger dets Hjem sydligere 
og i varmere Egne. Det er derfor kun ved en kunstig fremkaldt og endnu kunstigere vedlige
holdt Parring mellem Yakken og Zebuen, — da kun undtagelsesvis begge forekomme i de 
samme Egne — at Mongolerne, Tibetanerne o. fl. frembringe deres foran S. 2—4 omtalte, ofte 
ret anselige Flokke af Halv-Yakker, der have saa stor Betydning for dem under deres vidt
løftige Karavan- og Pilegrimsrejser igjennem Egne af højst forskjellige Klimater.
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Til en noget fyldigere Opfattelse af vore Guldbracteaters Historie synes der virkelig — 
efter alt hvad jeg har kunnet skjønne — foruden de nævnte to z o o - geografiske Momenter, endnu 
at høre et tredie geografisk Moment, nemlig et e t h n o - geografisk. Et saadant afgiver nemlig 
den ejendommelige Fordeling og spredte Kolonisering, som de Folkestammer frembyde, der 
betragtes som Asiens egentlige Metalarbejdere eller Kunsthaandværkere, („Tubalkainer“). Mange 
og paalidelige Kilder, baade fra ældre og yngre Tider, lade os ikke i Tvivl om, at hvad enten vi 
inaatte hylde den Mening, at vore Bracteater vare forfærdigede i Tibet eller Tangut, i Kaschmir 
eller Turkestan, eller helt sydligere, hinsides Himalaya i nordindiske Provindser o. s. v., vil det 
mest sandsynlige være, at de i enhver af disse Egne vilde vise sig at være forfærdigede af 
Arbejdere af et og samme større Folkefærd, og i det Hele at være Produkter af indisk Kunst- 
haandværk.

Ligesom Myrmecophilerne i vore Myretuer paa en Gang ere Gjæster og virksomme Stats- 
Arbejdere i Tuerne, finde vi særegne Klaner eller Kolonier af indiske Metalarbejdere og i meget 
forskjellige Retninger uddannede Kunsthaandværkere indenfor de store Tempel- eller Klostercentrer 
i de buddhistiske Lande, ved Fyrsternes Residentser og i lignende tætbefolkede Egne. De synes 
alle at kunne betragtes som spredte Forgreninger fra samme Hovedstamme, der ere ligesom bievne 
indpodede paa de forskjellige Egnes egentlige og store Befolkninger og som paa ægte Indpodningers 
Vis fortsætte et eget Liv, i det de hverken sammensmelte med den omgivende Befolkning 
eller slutte sig til dennes Kultus, men vedligeholde deres egne religiøse Skikke og Anskuelser. 
Altid ere disse Arbejdskolonier taalte, oftest endog beskyttede og særligen begunstigede af 
Landenes verdslige og gejstlige Herskere, der vel mangen Gang ikke blot med det Gode, ved Til
lokkelser og Belønninger, men ogsaa ved Vold og Tvangsmidler have vidst at erhverve sig deres 
Tjeneste og altsaa ogsaa baade lokket og tvunget dem ind i Tuerne. (Smign. F. Pulzky 1. c. 
S. 20—21.)

Under saadanne Forhold vil det let kunne forstaaes, at baade i fjernt fra hinanden lig
gende Egne og blandt Befolkninger af ulige Kultur, de frembragte Kunstprodukters Form og Udstyr 
eller Dekoration paa mangehaando Maader kunne bevare Minder om de egentlige Frembringeres 
oprindelige Slægtskab og fælles religiøse Anskuelser og følgelig ikke kunne blive fuldt rene 
Udtryk for det større Stats- eller Troessamfund, for hvilket disse indflyttede Kolonier arbejde.

Slige „Klaner“ eller „Kolonier“ af Metalarbejdere og Kunsthaandværkere hos meget for
skjellige Folkeslag i Asien omtales ofte af de Rejsende og det i næsten alle denne Verdensdels 
Egne, og jeg tør antage, at Forholdet i det Hele vil være en ret vel bekjendt Sag. Da imidlertid 
Studiet af Guldbracteaternes religiøse Fremstillinger saa bestemt har henvist os til at agte vel 
paa Forholdene i Tibet-Oxens Hjemlande og disses nærmeste Omgivelser, skal jeg fremdrage et 
Par Exempter paa den Virksomhed, som fremmede Kunstnerfolk af indisk Oprindelse udfolde i 
disse Lande.

I Tibets store Hovedstad Lha-Ssa, den buddhistiske Overkirkefyrste Dalai-Lama’s 
Sæde, paa omtr. 50,000 faste Indvaanere, medens de aarlige Pilegrimme til denne hellige By 
regnes til 100 Tusinder, bo de fastsiddende Udlændinge i et eget Kvarter for sig og den langt 
overvejende Del af disse ere indiske Metalarbejdere, der ere aldeles forskjellige fra 
Tibetanerne baade i Legemsbygning og Udseende. De ere mørkfarvede, smaa og kraftige, meget 
livlige Mennesker, der ere komne fra hinsides Himalaya, fra Butan, og af Tibetanerne kaldes 
„Pebun“. Deres Værksteder have de halvt under Jorden og paa deres Husdøre have de altid 
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malet en rød Kugle og derunder en hvid Halvmaane. Alle følge de strengt en særegen 
Skik, idet de hver Morgen male sig paa Panden mellem Øinene med en frisk rød Plet.

De ere ikke blot meget dygtige Arbejdere i alle Slags Metaller, men særlig udføre de 
alle til Brug og Forbrug for Lama-Klostrene og disses Tusinder af Gejstlige nødvendige Guld- og 
Sølvkar, Prydelser og Amuletter m. m. Mange af deres Guld- og Sølvarbejder skildres som saa 
vel udførte, at ingen europæisk Kunstner vilde skamme sig ved at have udført Arbejdet. Det or 
rimeligvis just fra saadanne for Datidens Præsteskaber eller for Lamaserierne arbejdende Samfund 
af Guld- og Sølvsmede og andre Kunsthaandværkere, at Stemplerne saavel til Bracteaternes Midt
felter, som Smaastemplerne til deres Indfatningers Udsmykning skrive sig. Under en saadan 
Forudsætning vil det være af dobbelt Interesse for Læseren her i nedenstaacnde Linier at have 
Lazarist-Abbeden Hue’s egne Ord om den indiske Koloni af Metalarbejdere i Tibets nævnte 
Hovedstad i Aarene 1844—46 (1. c. II. p. 263), da det ogsaa for de Undersøgelser, der, som jeg 
haaber, snart ville følge efter, vil være fordelagtigst at have Hue’s egne Udtryk om dem og 
deres Virken let tilgængelige og ved Haanden.

„Parmi les étrangers qui constituent la population fixe de Lha-Ssa, les Péboun 
sont les plus nombreux. Ce sont des Indiens venus du côté du Boutan, par delà les 
monts Himalaya. Ils sont petits, vigoureux, et d’une allure pleine de vivacité; ils ont 
la figure plus arrondie que les Thibétains; leur teint est fortement basané, leurs yeux 
sont petits, noirs et malins; ils portent au front une tache de rouge ponceau, qu’ils 
renouvellent tous les matins. Ils sont toujours vêtus d’une robe en pou-lou violet, et 
coiffés d’un petit bonnet en feutre, de la même couleur, mais un peu plus foncée. Quand 
ils sortent, ils ajoutent à leur costume une longue écharpe rouge, qui fait deux fois le 
tour du cou, comme un grand collier, et dont les deux extrémités sont rejetées par-dessus 
les épaules.

Les Péboun sont les seuls ouvriers métallurgistes de Lha-Ssa. C’est dans leur 
quartier qu’il faut aller chercher les forgerons, les chaudronniers, les plombiers, les éta- 
mours, les fondeurs, les orfèvres, les bijoutiers, les mécaniciens, môme les physiciens et 
les chimistes. Leurs ateliers et leurs laboratoires sout un peu souterrains. On y entre 
par une ouverture basse et étroite; et avant d’y arriver, il faut descendre trois ou quatre 
marches. Sur toutes les portes de leurs maisons, on voit une peinture représentant un 
globe rouge, et au-dessous un croissant blanc. Evidemment, cela signifie le soleil et la 
lune. Mais à quoi cela fait-il encore allusion? C’est ce dont nous avons oublié de 
nous informer.

On rencontre, parmi les Péboun, des artistes très-distingués en fait de métallurgie. 
Ils fabriquent des vases en or et en argent pour l’usage des lamaseries, et des bijoux de 
tout genre, qui, certainement, ne feraient pas déshonneur à des artistes européens. Ce 
sont eux qui font aux temples bouddhiques ces belles toitures en lames dorées, qui résis
tent à toutes les intempéries des saisons, et conservent toujours une fraîcheur et un éclat 
merveilleux. Ils sont si habiles pour ce genre d’ouvrage, qu’on vient les chercher du 
fond de la Tartane pour orner les grandes lamaseries. Les Péboun sont encore les 
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teinturiers de Lha-Ssa. Leurs couleurs sont vives et persistantes; leurs étoffes peuvent 
s’user, niais jamais se décolorer“....

„Les Péboun ont le caractère extrêmement jovial et enfantin; aux moments de 
repos, on les voit toujours rire et folâtrer; pendant les heures de travail, ils ne cessent 
jamais de chanter. Leur religion est le bouddhisme indien. Quoiqu’ils ne suivent pas 
la réforme de Tsong-Kaba, ils sont pleins de respect pour les cérémonies et les pratiques 
lamaïques. Ils ne manquent jamais, aux jours de grande solennité, d’aller se prosterner 
aux pieds du Bouddha-La, d’offrir leurs adorations au Talé-Lama.“

Fra Thibets vestligere Egne og tilstødende Omgivelser afgive de saakaldte Ne war i s et 
modsvarende Exempel. De ere Nepals, egenlige industrielle Befolkning og have især et stort Ry 
som yderst kunstfærdige Metalarbejdere. Fra dem hidrørte især de „nordbuddhistiske Cultus-Objecter“, 
som Dr. J. Troll i det sidste Aar havde indsamlet f. Ex. hos Lepcha-Befolkningen i Sikkim og 
som Dr. M. Hab er land t i dette Foraar fremlagde og foreviste i det Anthropologische Gesellschaft 
i Wien. I nævnte Selskabs „Mittheilungen“ f. 1890 Nr. 4 er et foreløbigt Uddrag af Demonstra
tionen, der indeholder en for Drøftelser af den Art, som vore Bracteater her have fremkaldt, ret 
interessant Oplysning, at den forelagte Samlings „nordbuddhistische Cultus-Objecte rechtfertigen 
auch diesen Ruhm und bieten zugleich in ihrem Styl, dem vom indischen abweichenden, vielfach 
figuralen Decor, so wie Illustration des ungestörten Beisammenlebens des Hinduismus und Bud
dhismus, reiches Materiel zu kunst- und religionsgeschichtlichen Studien“. S. [66].

For Tibets nordlige Grændselandes Vedkommende vil jeg m. H. hertil kun erindre om, 
hvad allerede Pallas i Mong. Völkersch. II S. 106—7 meddeler om Herkomsten af de pragtfulde 
kalmukkiske Burkanbilleder, som Russerne i dyre Domme i forrige Aarhundrede tilhandlode sig fra 
Kirgiserne paa Grændsehandelspladserne ved Ural, Ui og Irtisch, og som disse i Mængde 
havde tilranet sig under Krigstogene i Tibet og de heraf opstaaede Berøringer med Tanguterne, 
men som rigtignok heller ikke vare forfærdigede i selve Tibet, derimod langt derfra i Syden. 
„Diese gegossenen Götzen, unter welchen auch silberne von oft sehr feiner Arbeit vorkommen“ — 
(og nogle Linier forud har Pallas endog om disse Burkan-Billeder sagt: „die meisten sind von 
so guten Proportionen und so feinem Guss, dass sich auch Europäische Künstler der Modelle dazu 
nicht schämen dürften“) — „werden, so viel ich habe erforschen können, auch nicht einmal im 
Tybet selbst, sondern von einer südwestlich von da wohnenden, spitzige Mützen tragenden und 
schwärzlichen Nation, der bei den Mongolischen Völkern Nängi genannt wird, und in allerley 
Silberarbeit sehr geschickt seyn soll, also vermuthlich in einer nördlichen Provinz von Indien, ver
fertigt“. . . . „Bey den Mongolen sieht man dieselben überaus selten, woran die grössere Ent
fernung und Mangel der Gelegenheit sich selbige zu verschaffen, Ursach seyn muss“.

Man behøver kun at mindes saadanne fra alle Kanter omkring Tibet fremkomne Vidnes
byrd om indiske Kunsthaandværkeres spredte Virkekredse, for at indsee Nødvendigheden af den 
store Forsigtighed i Bedømmelsen af Kunstarbejders egentlige Hjemsted og selve Kunstnernes 
Nationalitet, som jeg særlig har ladet komme til Orde i denne Tillægs-Anmærkning, uden dog at 
have omtalt mangt et Forhold, som her med Rette kunde være at tage i Betragtning, fordi det 
i lige Grad synes at pege bort fra Norden og at vise imod Østen og Syden.
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Man vil f. Ex. sikkert samstemme med vore egne og fremmede Archæologer deri, at 
visse særegne Dekorationer paa værdifulde Smykker i de store Guldfund fra vor ældre Jernalder 
(Armringe, Halsringe o. s. v.) betegne disse Gjenstande som indførte fra Syden og Østen 
og som ikke-nordiske. Saaledes de indslagne Triangler, med mere eller mindre buede 
Sider og med opstaaende runde Punkter fra Figurernes Bundfladex), og saaledes de ejendommelige, 
mere eller mindre krumbøjede „Halvmaaner“2), der findes indslaaede paa samme Maade og 
med lignende fra Bundfladen opstaaende Punkter, saaledes endelig ogsaa de store og bøje hestesko
formede Halvcirkler, hvis egentlige religiøse Betydning vi ikke kjende. Men hvorfor 
skulle da ikke de dermed aldeles lige Tegn, der paa mange Bracteat-Kammcr 
gj en tage sig paa samme Vis, være Vidnesbyrd om, eller i det mindste være 
Antydning af den samme fremmede Oprindelse? Da vi netop kunne træffe de oven
nævnte tre Figurer paa de indiske Stuper og andre hellige Mopumenter fra forskjellige Aar- 
liundrcder, den høje Halvmaane endog meget jevnlig i Forening med Gudebilleder og Gude-Attributer 
paa indiske Mønter, er det vel naturligst at regne dem som almindelig hellig gj ør ende Tegn, 
i Klasse nærmest med Hagekorset, Triskelen o. fl. Men kunne vi vel paavise de nævnte 3 Tegn 
paa saadanne Fabrikater fra den ældre Jernalder, som vi nogenlunde bestemt kunne til
skrive en ren nordisk Oprindelse? (cfr. H. Hildebrand. Månadsbl. III. 1878. S. 752 flg.)

Det er vel sandt, at Oldnordisk Museums interessanteste Pragtstykke, den af Dr. Henry 
Petersen af Dejbjerg Præstegaards Mose ved Ringkjøbing fremdragne Vogn fra den ældre Jern
alder har sine Metalbelægninger overalt mærkede med disse høje Halvbuer3), hyppigst samlede som 
Triskelcfigurer, men er der nogen Rimelighed for, at slige Vogne ogsaa virkelig ere forfærdigede 
indenfor Nordens Lande? * i

') f. Ex. Worsaae, Nord. Olds. f. 450; f. 469; f. 431.
s) f. Ex. Worsaae, Nord. Olds. f. 430; f. 443; Montelius, Sveriges Forntid, f. 470; f. 471; især 

Sehested, Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm. 1878. T. 41 og 42. (Broholms
fundet, hvori de vægtige Guldringe, T. 42, og Bracteaten f. g Tab. 41 bære disse Halvmaaner.)

•1) Henry Petersen: Vognfundene i Dejbjerg Præstegaardsmose ved Ringkjøbing 1881 og 1883. Et 
Bidrag til Oplysning om den forromerske Jernalder i Danmark. Med 5 ’Kobbertavler og 36 Figurer
i Texten. Kjøbenhavn 1888.
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Tillægs-Anmærkning no. 3.
Til Tydningen af de tibetanske Munkes Barmhjertigheds-Bestræbelser 

for Langvejs-Rejsende 
og om Tibetanernes daglige Andagts-O velser.

Den Insinuation imod de tibetanske Munkes Barmhjertigheds-Gjerninger, som der sigtes til 
S. 35, kan naturligvis ikke ligge fjern for dem, der aldrig forraaae at see med upartiske, end
sige velvillige Øjne paa en hvilkensomlielst af Buddhisternes Ceremonier og de religiøse Anskuelser, 
iler ligge til Grand for dem. Men nok overraskede det mig noget, at en anseet Forfatter, som 
Sir Monier M. Williams, hvem man ganske vist ikke tør frakjende den bedste Villie til at 
fælde en upartisk Dom over de asiatiske Religioner indbyrdes, ikke synes at kunne frikjendes for 
at gjøre sig skyldig i en Insinuation, der gaaer i denne Retning.

I sit nyeste, store og, som det synes mig, klart affattede Arbejde: „Buddhism, in its 
connexion with Brahmanism and Hinduism and in its contrast with Christianity. London 1889.“ 
S. 131, siger denne Lærde, der er „Boden Professor of Sanskrit“ ved Universitetet i Oxford, og 
som med egne Øjne har kunnet see saa mange af Asiens buddhistiske eller buddhiserede Lande : 
„The ease with which charitable acts might be performed is amusingly illustrated by a story told iii 
Hue’s travels in Tibet“, og nu giver lian, som naturligt var, kun i ganske faa Linier en Skitse 
af denne „story“, men umiskjendeligen ikke efter Originalen, heller ikke efter en fuldstændigere 
Oversættelse, som Forfatteren da, hvad lian ellers plejede, havde selv „abbreviated“ (cfr. Noterne 
til S. 306 og 328). I dette Tilfælde vilde han vist neppe paa en saa overfladisk Maade have kunnet 
omtale Munkenes Forslag til Hue, eller med Taushed have kunnet helt forbigaae de ivrige For
beredelser til dets Udførelse og de alvorlige Vanskeligheder og Gjenvordigheder, der bleve at 
bekæmpe for at iværksætte denne, samt det endelige Udfald af disse Troendes Bestræbelser. Netop 
den Omstændighed, at selv meget udførlige Referater og Bearbejdelser af Hue og Gabets be
rømte Rejser enten aldeles forbigaae denne Episode eller, naar man har ment ikke helt at kunne 
fortie den, kun bringe en kort og, uafhængig af Kortheden, saa godt som betydningsløs Gjongivelse 
af den, uden at Hovedpunkterne i den komme frem, har for mig været en medvirkende Grund til 
at forelægge Læserne den i sin Helhed.

At de tibetanske Munke faktisk udøve Kjærligheds- og Barmhjertigheds-Gjerninger efter en 
stor Maalestok imod de Langvejs - Rejsende og imod de store Højdepassers Pilegrims- og Handels- 
Karavaner, derom vil man af Rejsebeskrivelserne let faae en Forestilling. De store Bjerghøjder, 
hvori saa mange og selv omfattende Klostre og Templer, med Tusinder af Munke og Tjenere, 
findes anlagte og vedligeholdte, bære Vidnesbyrd i denne Retning, om det endog er utvivlsomt. 
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at Hensyn til Isolertheden og den deraf ventede større Ro til stille Grublerier og Andagtsøvelser 
ikke har været uden en stor Indflydelse paa det oprindelige Valg af Stedet.

Saaledes ligge Højdepassernes Klostre og Templer f. Ex.
ved Mångnang paa 13,457 Fod,
ved Henris paa 12,324 Fod, og, tilføjer Herrn. Schlagintweit i II. Bd. S. 89:

„So ist das Kloster Hånle in Ladåk bei 15,117 F. der höchste bekannte Punkt der 
Erde, wo Menschen das ganze Jahr verweilen. Hier wie am St. Bernhardt widmen sich Mönche 
dem Schutze und der Förderung der Reisenden bei den schweren Passübergängen.“

Jo mindre jeg har følt mig tilfredsstillet ved Sir Monier’s i Afsnittet „The Morality 
of Buddhism“ brugte Udtryk om det foranstaaende Emne, desto kjærere Pligt er det mig her at 
vidne om den velvillige og sympathiske Opfattelse af de buddhistiske Tibetaners Religiøsitet og 
deres Andagts-Øvelser saa lang som Dagen er, der ellers udtaler sig igjennem Skriftet, f. Ex. i 
Afsnittene „Prayers and Prayers-Formularies“. — Da her i Forfatterens sammentrængte Karak
teristik gjenlyder just meget af det, som er af Betydning for den i min Afhandling fremstillede 
Parallelisme imellem vore Bracteater og Tibetanernes Bønner, Hymner, Besværgelser eller deres 
Dhäranis i det Hele med deres deri indsatte Chor og optagne Indskud af Anraabelser i det 
hellige Sanskrit sprog, men dog for de Reciterendes og de Syngendes Skyld gjengivne med 
tibe tiske Bogstaver, fremsætter jeg selve Slutningen af disse Kapitler, S. 385—386. Den 
turde tjene til Belysning af flere Punkter, der senere omtales i min Tillægs-Anmærkning no. 5.

«Again, Dr. Eitel (Lectures, iii.) mentions a manual of daily prayer used by Northern Buddhists, 
which shows that striking words are sometimes chanted, though they may be in Sanskrit, and therefore 
unintelligible to those who repeat them. For instance, the following" :

«Sarva-tathägatä mam samävasantu buddhyä siddhyâ bodhaya vibodhaya mocaya vimocaya 
sodhaya visodhaya samantam mocaya!« i. e.

»May all the Buddhas abide in me, instruct and enlighten me with knowledge and perfection, free 
me, deliver me, cleanse me, purify me; and may the whole universe be set free».

»Before, therefore, concluding this Lecture wre must acknowledge, in fairness to the inhabitants 
of Tibet, that much of the spirit of religion may be mingled with their superstitions. The words of their 
prayers are not merely repeated by machinery, written on paper, and inscribed on rocks, and stones. The 
voices of men and women, if not llieir thoughts, often go heartily with uttered prayers. The note of prayer 
is raised at all times and seasons — in the morning, mid-day, and evening, in private and in public, at
home or abroad, in the midst of labour and idleness, in lying down and rising up, in moving about and
keeping still, on the march and on the battle-field, on mournful occasions, and in the midst of joy and
laughter. Nor is any one ashamed of praying aloud or praying together in the open streets and squares of
crowded towns.»

Til Sammenligning hermed henviser jeg med Forfatteren til Hue’s bekjendtc tiltalende 
Skildring af de offenlige Aftenbønner (1. c. II. p. 194) og til Sir Monier’s egen Skildring af 
Mødet med de to tibetanske Vandre-Munke (vagabond mendicant monks) i Darjiling og disses ord
simple, men gribende Sang (S. 384, cfr. S. 267).
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Tillægs-Anmærkning no. 4.
Om Burkauer og særlig „Dragshed“; om Bracteaternes „Burkanbilleder“ og disses 

Hovedbedækning og Haar-Udstyr, samt om Bracteaternes „Bifigurer“ 
af „hellige Tegn“, af Fugle og Dyr, m. ni.

Læsere, der ønske at faae en Forestilling om Burkan-Magte mes Talrighed og deres 
højst forskjellige Indgriben saavel i Naturens som i alle menneskelige Anliggenders Gang, giver 
jeg her i al Almindelighed en Henvisning til Afsnittet X „Ueber die Burchanen oder Götzen der 
Lamaischen Mythologie“ i S. Pallas’s ofte anførte Værk „Mongolische Völcker“ II. S. 75—108, 
og særlig til S. 95 og flg., hvad Dragshed angaaer. Disse omtales der under Benævnelsen 
„Naiman-Dokschot“ og repræsenteres navnlig af „die acht schrecklichen1) Burchanen“, der 
høre til de særligt mægtige og derfor just til „den fieissigst verehrten Götzen, wenigstens vom 
zweiten Range“. Som En, der i Magt og Rang („ebenso schrecklich und mächtig“) stiller sig 
aldeles ved Siden af disse, skildrer Pallas S. 101 Uvejrsburkanen [Otschirbanni, Basirbanni 
mongol., Schana-Dordschi tangut.] og som Exempel paa disse Magter har jeg her Grund 
til at fremdrage Skildringen af denne sidste, som en af de vigtigste for Livet i disse Egne.

„Sein Sitz soll in Westen, auf einem mit ewigen Eiss befestigten und mit rothen Sandel
bäumen, welche auch im heissen Sommer Reif erzeugen sollen, umgebnen einsiedlerischen Gebürge 
seyn. Er ist auf dieser Welt einer der gewaltigsten Burchanen. Ungewitter, Stürme und Wolken 
rühren von ihm her und in allerley vermeinten Bezauberungen und Würkungen böser Geister wird 
Er vorzüglich angerufen, und sonderlich die an ihn gerichteten Tarai-formel fleissig und von 
meinem Personen wiederhohlt.“

Et mere sammentrængt Billede af „Dr ag s hed“, deres Natur, almindelige Udseende og 
Udstyr ville derimod følgende korte Uddrag af Em. Schlagintweits oftnævnte „Buddhism in 
Tibet“ give Læseren.

(p. 111—12.) „To subdue the evil spirits, is one of the most important duties of the 
gods and genii, and they assume a horrible aspect when fighting with the evil 
spirits; during these such dreadful encounters, they are supposed to become 
highly inflamed with rage.* Though any god is at liberty to subdue any of the evil 
spirits, yet there exist a particular class who have especially devoted themselves to the exstirpation

J) «skrækkelige», her i Betydningen: skrækindjagende.

Vidensk. Seist. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 50
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of evil spirits, in the pursuance of which object they are further confirmed by an awful oath 
deposited in the hands of the Buddha Vajradhara. These gods are called Dragsheds, „the 
cruel hangmen“, and their anger against the evil spirits — so the legends relate — arose in 
consequence of the innumerable tricks that had been played off upon them by the latter. There 
are again subdivisions amongst the Dragsheds themselves“. . . .

(p. 214.) „The Dragsheds, dr the gods who protect man against the evil spirits, 
are always represented with a formidable countenance* and a complexion very often 
quite dark; the third eye, the eye of wisdom, upon the forehead has its longer axis in a vertical 
position“ ....

(p. 215.) „Dragsheds represented standing have the legs in a straddling 
position*, the feet not unfrequently resting upon men; some are seated on animals, generally 
horses or lions; but camels, yaks, deer, and even crocodiles, also occur, though never elephants.“

De fremstilles i Tempelbillederne kun undtagelsesvis og under ganske særlige Kampe 
som væbnede med egenlige Vaaben (Sværd, Dolke, Øxer), men ofte med særegne Attributer, som 
„Treforken“ og „Kasteslyngen“; disse to Attributer betegnes nærmere saaledes:

(p. 215—16.) 3. „The Bechon „the club or heavy stick“, a staff about as high as a 
man, with the trident, Tse sum, in Sanskrit Trisula, at one end, and a half Dorje at the other.“

(p. 216.) 4. „Zhagpa, „a snare“, to catch the evil spirits.“
Naar jeg umiddelbart hertil knytter et lille Uddrag af Broderen Herrn. Schlagiutweits 

Skildring af Buddhalærens Indgang og Udbredning i Tibet (see dennes store Rejseværk II. Bd. 
(Hoch-Asien) 1871, S. 82), da er det fornemlig, fordi disse faa Linier synes ret skikkede til at 
aabne Læsernes Øjne for det meget Arvtagne i Buddhismen, overalt hvor denne er at betragte 
som en lamaiseret Schamanisme eller buddhiseret Brahmanisme, eller lignende. Derved ville vi i 
alt Fald faae en ret naturlig Grund til at henlede Læsernes Opmærksomhed paa, at en „Slange
dyrkelse“, Nagaisme, umiskjendeligen i mangfoldige Egne har som fremherskende Kultus gaaet 
forud for Buddhismen og i ikke faa af disse er vedbleven at bestaae i Forening med denne, 
medens den i andre har atter paa ny skudt Hovedet op igjennem Buddhismens ikke tilstrækkelig 
tykke Kulturlag. Minder om en afledt Slangekultus, eller yngre Naga isme, synes mig heller 
ikke helt fremmede for vore Guldbracteaters Fremstillinger (see S. 87).

Paa det nævnte Sted, S. 82, hedder det saaledes hos H. Schlagintweit:
„Götter und Genien, auch Heilige, werden bei jeder Gelegenheit angerufen. Jeder Gott 

hat seinen bestimmten Wirkungskreis, den man kennen muss, weil er zu andern Zwecken umsonst 
angerufen würde. Viele Götter sollen es sich zur besonderen Pflicht gemacht haben, die bösen 
Geister abzuwehren, um sich dafür zu rächen, dass sie durch ihre Verführungen, denen sie nicht 
hatten widerstehen können, in der Erlangung der Buddhaweisheit verhindert worden seien. Solche 
Gottheiten heissen Drágscheds, „die grausamen Henker (der bösen Geister)“. Die alten 
Götter, welche aus dem Hindu-Pantheon herübergenommen wurden, wie z. B. 
Bráhma, Kalavédi, gehören zu dieser Klasse*. Der Glaube an böse Geister, an ihren 
„bösen Blick“ und ihr stetes Trachten zu schaden, ist ganz allgemein, und wird auch von den 
Lámas zu selbstsüchtigen Zwecken genährt, deswegen werden die Drágscheds ganz bezonders 
häufig angerufen.“

Men under al denne Talen om Anraabelse af Guder og Helgener bedes Hookers Paa- 
mindelse fra Rejsen i Tibet-Egnene stedse erindret: „To the idol itself the Boodhist attaches no 
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importance; it is an object of reverence, not of worship, and no virtue or attribute belongs to 
it per se, it is a symbol of the creed, and the adoration is paid to the abstraction which it 
represents“. „Himalaian Journ.“ Vol. I, p. 307.

Det er denne Buddhismens ganske særegne Evne til at taale andre Religioners Udøvelse 
ved Siden af sig, ja, paa en vis Maade til at vedkjende sig dem og i det Ydre afpasse sig oftei’ 
dem, der har bidraget saa meget til dens Indgang i nye Lande og Udbredelse indenfor disse — 
altsaa som den rene Fredeligheds Religion. Men denne medfødte Evne — thi i sin Oprindelse 
var Buddhalæren blot en Sædelære, der altsaa kun lidet kymrede sig om ydre Form for 
Andagts-Øvelser eller Ritus — er det ogsaa, der efterhaanden kom til at give Buddhismen et saa 
forskjelligt ydre Udseende baade i nær til hinanden stødende Lande og Lands
dele, og indenfor samme Land-Omraade i nær paa hinanden følgende Tids-Afsnit. Der 
kan vel neppe paavises nogen Religion, saa ulig den end i sit egentlige Væsen maatte være med 
Buddhalæren, uden at Buddhismen jo udvendig kunde lade sig knytte til den. Men med en saa 
stærk Modtagelighed og Tilpasnings-Evne maatte det ogsaa blive uundgaaeligt, at meget af det 
oprindelig fremmede i Tidernes Løb udenfra sivede ind og gjorde Læren uren og blandet.

„In faet“, — siger derfor ogsaa Sir Monier Williams 1. c. S. 300 — „Buddhism 
commended itself to the Japanese, as it did to the people of every country to which it spread 
by its receptivity; and just as in Tibet, it adopted itself to the Shamanism* which previously 
existed there, so in Japan it adopted Shintoism, and turned some of the Shinto deities into 
Bodhisattvas“.

Som Dr. Em. Schlagintweit ovenfor udtrykte sig, trængtes i Virkeligheden det ene 
Pantheons høie og hellige Skikkelser ind i det andet, og tilsidst finde vi da indenfor det saaledes 
udvidede buddhistiske Pantheon Hundreder af dets allevegne fra modtagne Buddhaer, Burkaner, 
og andre Helgener af de mest forskjellige Helligheds-Grader. Alle kunde de kræve — ikke 
guddommelig Tilbedelse, men — dyb og andægtig Ærefrygt, og af dem alle kunde der ventes 
virksom Bistand, naar de anraabtes derom, af hver indenfor det Omraade, hvori han efter en 
Række Nyfødsler i Jordelivet havde erhvervet det Overmaal af særlige Fortjenester, der nu lønnede 
ham med den forundte Virken for Verdens og Menneskenes Vel.

Med saadanno Skikkelser, fremstillede i Malerier og Relieffer og Statuer, sees altsaa den 
mere eller mindre „corrupte“ Buddhismes talrige Templer, Stuper og Toper, Klosterhaller og 
Lamaboliger overalt smykkede, og ofte indtil Overlæsselse. Det ydre Hjælpemiddel til i det 
Hele at holde et saadant Antal af Helligheder og disses personlige Virkekredse ud fra hinanden, 
at ikke Forvexling skeer og Anraabelsen af den Grund bliver uden Virkning, er Forskjellighederne 
i de enhver af dem tillagte Attributer og ydre Udstyr og ikke mindst de Kropbevægelser og 
Stillinger af Arme og Ben, samt Gesticulationer og Fingersprog, der ifølge Vedtægt ere bievne 
til Særkjender enten for de enkelte hellige Personligheder eller for den særlige Function, under 
hvis Udøvelse de vedkommende just ere tænkte fremstillede.

At have og stedse vedligeholde et saadant Kjendskab til de i Malerier og i Billedhugger- 
Arbejde fremstillede Helligheder eller Scener fra disses gjentagne Liv her paa Jorden, blev en 
Opgave for de ved Templer og Klostre virkende Gejstlige, og denne kunde fordre et eget og 

50*
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langvarigt Studium fra disses Side. Fjendskabet lettedes naturligvis baade ved det daglige Liv 
mellem Billederne og derved, at disse" dels frembragtes ved selve de Gejstliges egen Kunstner- 
Virksomhed, dels under disses Tilsyn med de særlige Kunstneres Arbejder. Til Sikkerheden og 
Fastheden i den enkelte Helgen-Skikkelses Fremstilling bidrog det nemlig meget, at der ved de 
store Klostre og Tempel-Stiftelser, hvor Gejstlighedens Antal var Tusinder, uddannede sig saa at sige 
kunst-akademiske Skoler. Oversees maa det dog ikke, at ogsaa den Enkelte ikke kunde aldeles 
undvære disse Kundskaber, men maatte for en Del være almindelig kjendt med de Attributer og 
det Ydre, der vare Særkjender for den Virksomhed, om hvis specielle Hjælp han vilde anraabe.

Anvende vi nu disse faktiske og historiske Forhold paa de billedlige Fremstillinger, som 
møde os paa vore Guld-Bracteater, hvilke vi jo opfattede som Amuletter, ofte paa- 
sk revne med Dhärani eller Tarni, vise de os tilstrækkeligen, at, selv om Forudsætningen 
om denne deres Natur i det Hele maatte være rigtig, bør man dog være forberedt paa, at ved 
Tydningen af de enkelte Fremstillinger maa man uundgaaeligen endnu i lang Tid føle sig famlende 
frem, inden man igjennem Mængden af Tydnings-Muligheder kan komme til Hvile ved den 
mest sandsynlige af disse.

Hvor det Sammenbragte i disse blandede eller „corrupto“ Buddhismer kan være saa for- 
skjelligartet, føles dobbelt den Mislighed, som jeg ovenfor (S. 47—49) maatte tilstaae, at vi ikke 
endnu vide, hverken fra hvilket Land, eller fra hvilken Befolkning disse Bracteater med 
Sikkerhed hidrøre, og ydermere ogsaa maa lade Tiden for den enkelte Fremstillings (o: den 
enkelte Bracteats) Tilblivelse svinge imellem et Par Aar hund reder, eller mere. I et 
Tidsrum af den Længde vil et hvilketsomhelst Land paa det store asiatiske Continent, hvorfra 
Bracteaterne med Rimelighed turde formodes at hidrøre, kunne have skiftet Befolkning, og en 
hvilkensomhelst Folkestamme, vi maatte formode at have fremkaldt dem, have omskiftet sine 
Religionsskikke imod nye, og det baade som Følge af indre og ydre Paavirkninger. Ikke mindst 
gjælder det om dem, imod hvilke Tanken her naturligst vender sig, do af schamanske og lamaiske 
Tilsætninger blandede Buddhismer.

De følgende Bemærkninger maa derfor nok tages som en udførligere Antydning af de 
Grunde, hvorpaa jeg foreløbig har støttet min i Afhandlingen givne almindelige Opfattelse af 
Fremstillingerne, men især bedes de tagne som Vink til Vejledning for Andre, der ved fortsatte 
Undersøgelser og Betragtninger af de Themaer, der her foreligge, forhaabentlig kunne føre os til 
langt sikkrere Resultater.

Uagtet der for Tiden er endnu meget store Vanskeligheder for Opfattelsen og Tydningen 
af Bracteatbillederne, maa man ikke lade sig skræmme bort fra at gjøro et alvorligt Studium af 
dem. eller mene det under en virkelig Videnskabsmands Værdighed at bcskjæftige sig med dem. 
Den ofte hørte Tale om den „Jammerlighed“, „Vilkaarlighed“ og „Skjødesløshed“, som Bracteat
billederne skulde vidne om, kommer især fra en mere overfladisk og mindre forstandig Be
tragtning af dem. Med et roligere og mere uhildet Blik paa Billederne, turde man i alt det 
„Forvirrede“, man mente at see i dem, dog linde, at der ikke blot or Methode i den forment
lige Galskab, men Forstand i den. Efter min Mening turde Bracteatbillederne, i hvert Fald for 
os Archæologei-j være ret gode at faae Forstand af.
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Ovenfor i min Afhandling (S. 48) har jeg henpeget paa en mulig Betydning af det ejen
dommelige Hoveddække med den dertil hørende Haa rd ragt, som det Fyrstebillede, jeg har 
kaldt Burkanbilledet, bærer paa næsten alle de typiske Yak-Lungta-Bracteater. Jeg 
udtalte nemlig den Formodning, at der maaskee igjennem dette Udstyr turde med Tiden gives os 
et Vink om det S tam me-Sl ægtsk ab eller om det Samfundsforhold, hvorfra Bracteat- 
fremstillingerne oprindeligen havde havt deres Udspring. Haarets Fylde og dets, pyntelige Dække, 
der turban- eller tiara-agtigt omgiver selve Hovedet og med en vis Kunstfærdighed synes 
at være viklet baade om og ind i Baghovedets Haarfletning, har nemlig et saa constant 
Præg, at det neppe vil kunne tænkes uden Forbindelse med det ene eller det andet af disse to 
Forhold, rimeligst maaskee med dem begge.

Indtil bedre og mere gjennemførte Undersøgelser herover have fundet Sted, indskrænker 
jeg mig altsaa til at give nogle Data, der, som jeg haaber, maaskee kunne tjene foreløbig til 
Vejledning ved en fremtidig Behandling af Spørgsmaalet.

Lepcha-Tibetaner ne i Sikkim, der, som bekjendt, høre til de senest til Buddhismen 
overgangne Folkestammer i Højasien og som kun i 4 Aarhundreder omtrent have været Buddhister, 
yttre nemlig om sig selv (see f. Ex. Koppen 1. c. II. 364), at de indtil den Tid havde været 
ligesom „Wilde, mit langen Haaren“; men, tilføje de, „da hätten Priester aus Tibet 
das Gebirge überstiegen, sie gelehrt das Haar im Zopfe zu flechten, den 
Buddhadienst, mancherlei Gebräuche und Künste, und zugleich eine Staats
verfassung eingeführt“. — — Her tilstaaes altsaa, at netop dette Udstyr af Haaret har 
været en Ledsager af Buddhismens Antagelse og et ydre Tegn paa en i flere Retninger højere 
Kulturs Indførelse. — —

Ligeledes som et Kulturtogn, baade i verdslig og religiøs Henseende, finde vi, at 
Haarets Pleje i denne flettede Form er bleven paabudt af den højere lamaiske Gejst
lighed og stærkt indskjærpet de mongolske Folkestammer. I Pallas’s ofte anførte Værk om de 
Mongolske Folk, nemlig i Afsnittet: „Die Civilverfassung der Mongolischen Völker“ I. Bd. S. 218 
og særlig i det nye Tillæg „zum Gesetzbuch“, „dem geist- und weltlichen Stande zur 
Vorschrift!“ hedder det udtrykkeligen: „Ihr Männer tragt das Haar eures Hauptes ge
flochten* — Weiber, geht in eurer Kleidung einher! und tragt keine weite Mannspelze! — 
Den Wittwen soll es allenfals erlaubt seyn!“ —

Det er nu ikke usandsynligt, at just den egne Form for Haarbedækningen og dennos 
lange Fletning kan direkte have Hensyn til den historiske Budd has (Çakya-Munïs) Haardragt, 
sotu han bar, saalænge han endnu var en Prinds af Fyrstestammen Çakya (eller Schakja), men 
som han aflagde, da han, kun 29 Aar gammel, opgav sin Fyrste-Stilling og tiltraadte sin 
asketiske Livsbane og herefter som vandrende Munk levede alene af den ham rakte Almisse. 
Thi da, hedder det f. Ex. i Cunninghams Bhilsa Topes S. 23 og fl. a. St, afskar han sit med 
Hoveddækket sammenflettede og indviklede lange Haar: „cut off his long hair with the tiara 
still attached to it“ og i en tilføjet Fodnote hedder det her endvidere: „The Sanchi bas
reliefs and Ajanta frescoes, both represent the hair intertwined with the head-dress in a manner 
now only practised by the people of Bur mail“.*

Dette er det ogsaa James Fcrgusson fremhæver i Værket „Tree and Serpent Worship“, 
1873. S. 102. med Hensyn til de nævnte Sanchi- og Ajanta-Relieffers Fremstillinger af Læg- 
mænd-Buddhisternes Hovedbedækning i Modsætning til de lamaiske eller buddhistiske Asketikeres: 
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„. ... all wear the turban. This last seems to be mingled with the hair, and 
twisted into the most fantastic shapes, more resembling the form now seen 
in Burmah than those usual in Bengal; but still it is fundamentally always 
a long strip of cloth wound round the head in what was no doubt then con
sidered an elegant and fashionable form“.*

Herved tager jeg Anledning til paany at bringe to Forhold i Erindring. Paa den ene 
Side nemlig, at efter Etatsraad Dr. L. Müllers Udtryk (Hagek. S. 79. Anm. 164) bare vore 
Bracteaters over de formentlige Offerdyr svævende Fyrste- eller Gudebilleder en Hovedbedækning 
og Pynt, der var forskjellig fra de græske og romerske Gudebilleders, men havde „Forbilleder 
i Asien“. Paa den anden Side just dette, at endogsaa visse af vore Bracteatbilleder, hvis 
Haardække i det ilende Dyrs Fart er ligesom kommen i større Urede (Tab. IV. fig. 17, 18, 19 • 
Tab. III. fig. 26) paa en mere iøjnefaldende Maade ligefrem røbe en Indfiltring eller Sammen
fletning af Haar (navnlig Haarfletningen) og Hoveddække.

Til disse historiske Data indskrænkes her Bemærkningerne om den for de egentlige 
Yak-L ungt a-B r act eater typiske Form for Haardragten. At dennes Nakkefletning mange 
Gange synes fremstillet paa Bracteatbillederne, som omviklet med Baand og Lister, og i Spidsen 
bar særegne Prydelser (af Metal? eller maaskee af farvede Sten- og Benmasser?), har jeg i Af
handlingen S. 21 og 48 antydet.

Men med Hensyn til den atypiske Bigruppe af Bracteater ne maa i denne 
Sammenhæng endnu særlig tilføjes, at Haarfletningens Endeprydelser her ofte have en egen Form, 
som om de skulle forestille Hovedet af et eller andet Dyr, seet fra Siden. Da dette 
Profilhoved ender spidst og krumt, som et Fuglenæb, findes denne Prydelse i Beskrivelserne af 
de enkelte Bracteater oftest simpelthen kaldt et „Fuglehoved“. (Tab. IV. fig. 22, 23, 24; 
smign. Tab. IV. fig. 9 og II. fig. 25.) I Analogie med andre Fremstillinger af buddhistiske Hoved
prydelser turde dette Hoved, trods dets Lighed med en Fugls, her maaskee blive at tolke som et 
Slange- og navnlig et 2Va/a-Hoved, seet fra Siden. I ethvert Tilfælde synes det naturligst, 
eftersom Prydelser i denne Skikkelse ikke optræde paa de typiske „Yak-L ungt a-Bracteaters“ 
Billeder, at formode, at der ved denne Ændring i Haarudstyret tilsigtes hos Betragteren fremkaldt 
en bestemt, ham bekjendt Opfattelse af den fremstillede Figurs Væsen. Hoveddækket i sin Helhed 
vilde da nærmest blive at betragte som et særegent Emblem for visse Personligheder.

Hvilken denne Bibetydning af de fremstillede Figurer maatte have været, tør vi nok 
vente, at et mere intimt Bekjendtskab med buddhistiske Fremstillinger i Tidens Løb vil bringe 
for Dagen, efterhaanden som de mellem-asiatiske Lande maatte aabne deres ubelyste Regioner af 
Rum og Tid for os og samtidigen vort eget Materiale af denne Bracteatgruppe da paa en til
svarende Maade maatte være bleven forøget.

Stærkt begrændset, som vort Indblik i disse Mellem-Asiens ældre buddhistiske Forhold 
endnu er, synes mig for Øjeblikket ingen Formodning at ligge nærmere, end at dette vistnok 
symbolske Dyrehoved snarest maa have betegnet en egen Sideklasse eller Stamme af de ved 
Bracteatbillederne repræsenterede hellige Væsener eller Personligheder, som jeg i det foregaaende 
har betegnet med et Fællesnavn af Buddha- eller Burkan-agtige, eller i alt Fald betragtede 
som knyttede til disses store Stab.
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Gaaer man ud fra denne Forudsætning som nogenlunde naturlig, da ledes vore Tanker 
nærmest, ja næsten uvilkaarligen, lien paa de med Buddha-Fyrsterne af Çakya-Muni's Stamme i saa 
nøje, eller rigtigere: saa inderlig Forbindelse staaende Fyrster af Naga-Stamme, hvis Symbol 
Naja - Slangen var. Paa de talrige Relieffer og Skulpturer, der i Templerne og Dagoperne eller 
Stuperne fremstille Scener af den historiske Buddha’s (Çakya-Muni's) Liv og Gjerninger 
under hans lange Vandringer til og i Indiens forskjellige Egne, see vi altid Medlemmerne af disse 
med Buddha intimt forbundne Familier af N a g a - Stamme betegnede ved et eget Emblem, der 
bestaaer af et AYr/a-Hoved med den nærmeste Del af Slangens Forkrop eller Hals. Dette Emblem 
gaaer ud fra Billedets Nakke eller Nakkehaar (eller i alt Fald fra Overranden af dets Skuldre) 
og bøjer sig i TVq/a-Slangens bekjendte Rejsning frem over dets Hoved, altid i Stillinger, der, 
som man af hosstaaende Figurer vil see, særdeles meget minde om de nævnte Prydelsers paa 
Bracteatbillederne. Hos Kvinderne af Naga-Stamme bærer Emblemet kun et enkelt Hoved, 
ligesaa hos Stammens almindelige Medlemmer af mandligt Kjøn. Men selve Fyrsten eller 
Kongen, som han vanligen kaldes, bærer altid et Naja-Emblem med 9, 7, 5 eller 3 Hoveder.

Tab. IV. fig. 22.

Istedetfor vidtløftigere at omtale Emblemet og dets Bærere, har jeg her, hvor der alene 
tilsigtes at give Andre muligvis brugbare Vink til Forskninger og Sammenligninger paa samme 
Omraade, ment det at være tilstrækkeligt at gjøre min Opfattelse anskuelig ved den ovenstaaende 
Figurrække. I nøjagtige Kopier gjengives i denne 5 enkelte Medlemmer af Naga-Stamme under 
deres livlige Deltagelse i en stor Buddhistisk Festlighed (Jam. Fergusson: Tree and Serpent 
Worship. Pl. 72 fig. 2; smign. tilsvarende Fremstillinger PI. 67 og PI. 62 o. fl. a. St).

Ikke maa jeg forlade Hovedbedækningen paa de Bracteater, der for Kortheds Skyld 
ligeoverfor de egentlige Yak-Lungta-Bracteater ere kaldte atvpiske, uden at fremhæve en ganske 
særegen Form af den. Den falder tydelig i Øjet paa de fire Bracteater i nederste Række af 
Tab. IV (lig. 25, 26, 27 og 28) samt paa en femte, fig. 21 i den næstnedcrste Række, hvilken i 
dobbelt Størrelse danner et interessant Sidestykke til og Gjentagelse af fig. 28. Alle fem afvige 
paafaldende fra de andre ved at Haaret slet ikke kommer tilsyne som nogen Haarpisk eller Haar- 
fletning, men synes helt bedækket af en hueformig Beklædning, thi usandsynligt er det, at her 
skulde være lange, tynde Haarfletninger, dej-, som hos Ascetici paa Templernes og Topernes Frem
stillinger, vare rullede hueformigt op over Hovedet (smign. f. Ex. Bilsha Topes Tab. XI).

Dette Forhold tør saa meget mindre her blive upaaagtet, som der dog i et andet Punkt 
viser sig nogen Tilnærmelse til disse Figurer, i det Billedets Ansigt paa dem alle fem bærer et 
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tydelig markeret, stivt Overskæg, Kindskæg og Hageskæg, hvilket alt danner en bestemt Mod
sætning til de sædvanlige Bracteaters skægløse glatte Ansigter.

Det er iøvrigt den samme Skægvæxt, der giver den paa Kammen til Bracteaten fig. 21 
indslaaede Kreds af Menneske-Ansigter en face et saa usædvanligt og fremmed Præg. At ogsaa 
heri snarest tør sees et Symbol eller Emblem for en egen Gruppe af Personligheder, tør vel ikke 
betvivles. Med Hensyn til Kune-Omskrifterne paa disse atypiske Bracteater henviser jeg til 
Tillægs-Anmærkning no. 5.

Jo ringere Opmærksomhed Formen af de forskjellige, men bestemte Hovedbedækninger og 
Haar-Udstyret har vundet hos dem, der før mig have beskjæftiget sig med Guld - Bracteaterne, 
desto mere har jeg troet at burde dvæle ved dette Forhold, der utvivlsomt i Tidens Løb turde 
vise sig af Vigtighed for Forstaaelsen af Bracteaternes Historie og Betydning. Jeg gaaer nu over 
til at medele nogle Data eller Vink til en mulig rettere Forstaaelse af to andre iøjnefaldende For
hold ved de billedlige Fremstillinger paa vore a ty pi ske Bracteater, end den, der af flere For
gængere er bleven antydet, nemlig de fremstillede Menneske-Figurers Lemmestillinger, 
med paafaldende Bevægelser af Arme og Ben og ejendommelige Gesticulationer 
med Hænder og Fingre.

At det netop var Hensynet til slige særegne og ved første Betragtning meget bizarre 
Lemme-Bevægelser og Gesticulationer, der ledede mig til den i Afhandlingen fremsatte almindelige 
Opfattelse af Bracteaternes Figurer som Led af det buddhistiske rige Pantheon, har jeg dér 
antydet S. 30. Under et jevnligt Studium af Billederne af dettes talrige Burkaner og Buddliaer 
vare Parallelerne imellem hines og disses Lemmestillinger saa paafaldende, at en almindelig Over
ensstemmelse imellem Gjenstandene for begge Gruppers Fremstillinger naturligen raaatte forudsættes.

Et særligt buddhistisk Træk i Overensstemmelsen blev ikke da udtrykkelig nævnt, 
og dette bringer jeg derfor nu her paa Omtåle, da det synes mig af Betydning i mere end een 
Henseende. Det er den paa flere af disse Bracteater bevidst gjongivne Fod- og Benvridning 
med opadvcndte Fodsaaler, der saa typisk findes paa Templernes og Klostrenes Buddha- 
billeder eller -Statuer, om ikke allerede fra Buddhismens første Aarhundreder, saa fra alle følgende, 
fra hvilke vi med nogen Rimelighed kunne antage, at vore Guldbracteater skrive sig.

Naar nu Dr. E. Jessen i et polemisk Indlæg imod afdøde Worsaae’s ovenfor i min 
Afhandling S. 30 historisk omtalte Tydning af disse Bracteatbilleder, just paa Grund af de bizarre 
Stillinger, snarere vil i dem see Billeder af Gøglere eller endog Gøglersker, der gjøre alle- 
liaande Løjer og Kunster for at more et Publikum eller Hoffolkene, saa kan man vistnok ikke 
paa Forhaand rent ud afvise et saadant Indfald som aldeles urimeligt. Støttet ved mange Enkelt
heder i Billederne maa man være varsom med strax at finde det uberettiget, selv om det kun 
var et løst og purt Indfald og selv om Dr. Jessen, umiddelbart efter dets Udtalelse, strax 
yttrede sig rede til at frafalde det som fremsat mere i Spøg end for Alvor, thi for ham var det 
„fuldkommen nok“ derved „at have viist, at det er muligt at finde Tydninger, der ialtfald ere 
langt naturligere end Henførelsen til „vore nordiske Eddakvad“, og at denne Henførelse 
bør lades upaaagtet i Undersøgelserne om Eddakvad og Eddasagn“ 1).

’) See: Noter til Hr. Etatsraad J. J. A. Worsaae’s Foredrag om Forestillinger paa Guldbracteaterne 
(Aarb. f. N O. og H. 1870) af E. Jessen. Kblivn. 1871. S. 9—14.
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Længere end til en vis almindelig Berettigelse af dette løse Indfald kan jeg naturligvis 
ikke give Dr. J. Medhold. Uden at blive sig det egentlig bevidst, synes han mig ved sine Løjer 
at være kommen ind paa Buddhismens Befængthed med en grovere Lamaisme, og det vil ikke undre 
mig, om en Opfattelse, netop meget lig den, han her saa rask har henkastet, i en nær Fremtid 
kunde komme til at give en væsentlig Bistand til Eddakvadenes Udlægning. Uden at give et 
„Gøgleri“ af den Art, som J. mente fremstillet paa disse Bracteater, en vis Berettigelse til at 
optræde i Forbindelse med Eddakvadene, vil man jo ikke kunne forstaae Anlæget og Gangen i 
mangt et Eddakvad (jf. f. Ex. Gylfaginning).

Fastholdende vort Hovedspørgsmaal: hvorvidt der findes virkelige Vink om Buddhisme i 
disse Bracteater, maa jeg her i Sammenhæng med det foregaaende Punkt endnu berøre et 
andet, ligeledes fremkaldt ved Dr.J.’s Tydning. Han mener nemlig, at to runde Kredse, der 
paa enkelte af disse Bracteaters Figurer findes paa Brystet, vistnok forestille fyldige Bryster, og 
at derfor enkelte af Figurerne snarest fremstille kvindelige Individer. Af den Grund er det, at 
han taler ogsaa om „Gj øgler sk er“. Men det maa erindres, at fulde Bryster ansees af alle 
Buddhister for at være Udtryk for den menneskelige Form-Skjønhed og Fuldkommenhed, hvorfor 
ikke blot Buddhaers og Burkaners, men de hellige Lama-Fyrsters, ja selv de almindelige Lamaers 
og Gejstliges Billeder gjerne fremstilles med saadanne. Hvis derfor disse Kredse ifølge deres 
parvise Stilling paa Brystet af enkelte af disse Bracteatbilleder menes at burde tolkes som 
„Bryster“, saa bør der heri neppe søges et Udtryk for noget „kvindeligt“1), men snarere, efter 
min Mening, ligger deri et Vidnesbyrd om en vis gjennemført Congruens med Fremstillingen af 
de buddhistisk vredne Lemmer og opadvendte Fodsaaler.

Ikke mindre ejendommelige for buddhistiske Fremstillinger i Terapier og Klostre end 
denne Benenes Vridning med de opadvendte Fodsaaler, ere de mange Gesticulationer, som Figurerne 
paa saadanne Billeder udføre ved særegne conventionelt vedtagne Bevægelser af Arme og Hænder, 
men især af Fingrene. I Reglen har hver af disse Haandstillinger sin bestemte Betydning, der 
naturligvis kjendtes af de Gejstlige, men dog ogsaa af en Mængde blandt Lægfolket, der jo ved 
Deltagelsen i de daglige fælles Andagtsøvelser havde Lejlighed til at opfriske den mere og mere 
sammensatte Buddhismes mange rituelle Former og Formler.

Ogsaa i denne Retning synes vore Guldbracteaters Fremstillinger at røbe os en vis 
buddhistisk Karakter. I det mindste kunne vi ikke nære Tvivl om, at vi staae over for 
noget conventionelt vedtaget, og have et kjendt Udtryk for en bestemt Ideegang for os, naar 
vi, efter det af Wo r s aae først givne Exempel, opmærksomt betragte den højre Arms Haand- 
stilling paa de syv Bracteater, afbildede Tab. IV, fig. 21, 22, 23 og fig. 25, 26, 27 og 28. Paa 
dem alle gjentager Figurens Armstilling sig med de samme bestemte Enkeltheder, hvilken end 
saa deres Holdning af Kroppen^ øvrige Dele maatte være, og hvilken af de to nylig omtalte 
Former af Hovedbedækning og Haarudstyr der end maatte være valgt for ligesom at karakterisere 
Klassen af de hellige Personligheder, hvortil den Fremstillede tænktes at høre.

’) — en Opfattelse, som ogsaa vilde komme i stærk Modstrid med samtlige tre Bracteat-Billeders 
stive Overskjæg. (Snilgn. Tab. iV. fig. 21, 26, 28.)

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 51
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Figurens højre Haand er hos dem alle løftet op i Højde med Under-Ansigtet, og navnlig 
med Mund og Hage; men som det egentlig Stereotype i demie Stilling viser sig ved en nærmere 
Betragtning, at Hagen ligesom hviler paa den fra de øvrige fire Fingre stærkt udspærrede 
Tommelfinger, eller at Tommelfingeren ligesom trykker sig ind under Hagen, medens Haandfiadens 
fire samlede Fingre holdes op foran den aahne Mund. Saa bestemt end denne Gesticulation synes 
mig her udtalt, har jeg dog hidtil ikke været saa heldig at finde den gjengivet paa de egentlige 
Buddha- eller Helgenbilleder, og dette har gjort mig tilbøjelig til at antage, at den maaskee ikke 
er betegnende for en individuel hellig Personlighed, men snarere for en mere almindelig Situation, 
i hvilken en saadan optræder, og dermed ville jo ogsaa disse Bracteatfigurers Stillinger i flere 
Positurer og deres forskjellige Haardragt ret vel kunne stemme.

Jeg vil derfor ikke undlade her at lede Læserens Opmærk
somhed hen paa et Par i denne Henseende ret oplysende Enkeltheder, 
meddelte af Pallas i hans nævnte berømte Værk om de mongolske 
Folkeslag og navnlig i Afsnittet „vom Lamaischen Götzendienst“ IT. 
S. 179. Om en stor ,,Bededags“-Fest i Templet ved Tschil^i, som 
Pallas i April 1772 bivaanede fra Begyndelse til Ende, hedder det 
nemlig her:

„Endlich standen die Vorsänger auf ihre Sitze empor, 
und stimten, mit dem Gesicht gegen Süden gekehrt, im tiefsten 
Bass und mit bebender Stimme eine lange Litaney 
an, in welche zuweilen die Versamlung einstimte. Die Vorsänger 
pflegen überhaupt bey solchen Litaneien die Hand 
vor den Mund und den Daumen unters Kinn zu legen, 
um die Stimme recht zu dämpfen“*.

antyde os saa bogstavelig, hvad vore Bracteat-Figurer synes at vise, at man 
næsten troer at høre deres dybe og dirrende Basstemme. Men at det ogsaa for Øjet har i Virkeligheden 
taget sig ud, som vore Figurer fremstille det, skjønner man af Værkets kobberstukne Tab. XI, 
der giver et Billede af Templets Indre, dets fornemste Helgen-Billeder og Gejstlighedens Op
træden ved en saadan Fest. Ved det i 1/i Størrelse efter fotografisk Copie gjengivne Billede af en \ 
af disse Forsangere, just som han er staaet op paa sit Sæde og har istemt Litaniet, vil Læseren 
selv kunne dømme om, hvorvidt denne Lighed giver Berettigelse til den hor gjorte Sammenstilling.

I den Forestilling altsaa, at vi i disse Guldbracteatfigurer maaskee have virkelige Ledere 
af Litanier, Chorsange og Hymner ved buddhistiske Gudstjenester og Fester, kunne vi vel i al 
Korthed indtil videre kalde dem „Forsangere“ for deres forskjellige Klasser. Naar vi ikke maatte 
befrygte, at det for den nærmeste Tid endnu vil være et ørkesløst Spørgsmaal, kunde vi næsten 
fristes til at spørge, om det ikke maaskee er Del og Led af det, hver af dem havde at udsynge, 
vi have for os i den hidtil saa gaadefulde, med germanisk - gotiske Runebogstaver givne Omskrift 
paa Vedkommendes Bracteat?

[Ved disse sidste Betragtninger af Bracteat-Figurerne trænger der sig uvilkaarligen flere 
Spørgsmaal frem i en mere bestemt Form end tidligere.

Saaledes f. Ex. i Fortsættelse af Spørgsmaalene S. 67 : Hvad var der egentlig i disse 
menneskelige Figurer og deres ydre Udstyr, som kunde forlede til at ansee dem for Skikkelser, 
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udsprungne af nordisk Aand, og som noget for Nordboerne „karakteristisk, deras verkliga aister 
och egendom“ (cfr. S. 12 og ft. St.)? eller som kunde bekræfte livad der senere (1883) i endnu 
besterntere Udtryk i samme Retning og fra samme Side er bleven udtalt (Industrial Arts of 
Scandinavia S. 17—18)?

Hvad var der fremdeles ved disse menneskelige Fremstillinger, der kunde give den 
Opfattelse Rum, at Runeskriften paa Bracteaterne „ikke havde Hensyn til, hvad deres Figurer 
fremstillede“ (cfr. S. 22 f. Ex.)? Man synes jo i det Hele slet ingen Forestilling at have dannet 
sig om, hvad Afbildningerne kunde betyde?

I Sammenhæng hermed, og idet vi betragte vore nordiske Guldbracteater under Eet, end
videre det for disse Bracteaters Oprindelse væsentlige Spørgsmaal:

Kunne vi for Øjeblikket henpege paa naturligere og mere nærliggende Forbilleder for 
disse Bracteater, saavel hvad hele Fremstillingsmaaden, som Variationerne baade i denne og i de 
ejendommelige Indfatninger eller Rammer angaaer, end paa saadanne med Billeder og fornemlig 
i Relief-Arbejde smykkede Me dailioner eller Skjolde („discs“), der i saa stort Antal 
findes anbragte paa Væggene og i Loftshvælvingerne af de buddhistiske Toper (Dagoper) og 
Templer, eller paa de mere fritstaaende Piller og Søjler i disse og i de ydre Gittergaarde 
eller Indhegninger („Rayes“) om dem?

Mig forekommer det naturligst, at Bracteaterne oprindeligen maae snarest være smaa, 
portative Gjengivelser af saadanne Legende-fortællende Medailloner eller 
af enkelte Led af disses Fremstillinger. (Til Forstaaelse henviser jeg her f. Ex. til de 
mange fotografisk og paa andre Maader givne Billeder af slige „Discs“ eller Medailloner i 
Fergussons oftnævnto Værk.)]

At Figurernes hyppige Ledsagelse af de mangfoldige „hellige Tegn“, selv om det aller- 
hyppigst er af „Hagekorset“, ikke kan henføre Bracteatfremstillingerne til bestemte nordiske 
Guddomme, har jeg tilstrækkelig omtalt S. 42 ; men om eet Tegn, som jeg senere har seet tillagt 
en særlig Betydning, uden at jeg da havde skjænket det tilbørlig Opmærksomhed, skjøndt Tegnet 
er meget paafaldende, dog kun forekommende paa nogle enkelte Bracteater, vil jeg her tilføje 
en Oplysning. Det er den ejendommelige kortere eller længere Linie med svage, men bestemte 
Zikzak-Knæk, som Læseren seer fremstillet i Forbindelse med Hagekorset paa den oftnævnte 
atypiske Bracteat Tab. IV, fig. 22, og paa de typiske Bracteater Tab. Ill, fig. 22 (her ogsaa i Selskab 
med Hagekorset), men ved „Hestens“ Ben adskilt i to Stykker, og Tab. II, fig. 12 (i Forbindelse 
med 3 forskjellige hellige Tegn).

I Worsaae’s „Nordisk Forhistorie“ 1881 er dette zikzak-bøjede Linie-Tegn S. 156 
kaldet „Lynstraalen“ og fremhævet som et særligt Attribut for Tordenguden Thor, og i 
Overensstemmelse hermed i Sammes „Danish Arts“ 1882 S. 170, kaldt „the lightning“ med 
Henvisning til Fig. 219, S. 171 (gjengivet fra W.’s Bracteat-Af handling 1870, S. 415, fig. 8 a). — 
Men den fuldkomne Overensstemmelse, som denne knækkede eller bugtede Linie frembyder med 
den paa de buddhistiske indiske Mønter, der ifølge Forklaringerne over disses Fremstillinger hos de 
engelsk-indiske Forfattere gaaer under Navnet „the serpent“ og som der fremstilles i de øvrige 
hellige Tegns Selskab, lader, efter min Mening, ingen Tvivl om, at dets Betydning, ligesom disses, 
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er en almindelig og ingen særlig eller et for en enkelt Guddom karakteristisk Emblem 
(smign. Kopierne af Wil ss o ns Ariana Pl. XV, tig. 28, 29, paa min Bitavle C. Figur-Gruppen E).

Den sidste af de her afbildede indiske Mønter er gjengivet efter James Fergussons 
„Tree and Serpent Worship“ S. 162, og der ere netop dens mange „hellige Tegn“ tillige betegnede: 
„In the centre is the conventional representation af a Da go b a, surmounted by a Ch at ta, and 
above this the Circle, and over that the Trisul. On the right of the Dagoba is the Tree, 

, and in the field on the left the Swástica, and below it an emblem. It may be an 
altar. Below the Dagoba is seen the Serpent, which is hardly ever omitted from these early 
coins, and often occupies a more prominent place than he does here.“ Mønten bærer K ran an da’s 
Navn og er omtr. fra Aar 200 før Kr. — At det upaatvivlelig er denne C hat ta, eller Solskjerm, 
som Højhedens Symbol, der i to eller tre Etager over hinanden er indslaaet over de for Dagober 
eller Toper ansete Tegn paa Rammen om vor Ølst-Bracteat (ovenf. S. 16, tig. 8), er det i 
denne Sammenhæng neppe overflødigt at henlede Opmærksomheden paa.

En lignende zikzak-bøjet Figur synes iøvrigt jevnlig at forekomme paa Helleristningerne.

Til hvad jeg ovenfor S. 54 bemærkede m. H. t. den særlige Betydning, som Fuglefigurernes 
forskjellige Combinationer med de andre Fremstillinger paa Bracteat-Skiven muligvis kunde have, 
skal jeg i denne Tillægs-Anmærkning blot tilføje Et. Det er ved fortsat Studium af Fuglenes 
Fodstilling saa langt fremad paa Kroppen blevet mig mere og mere tvivlsomt, om Fuglebillederne 
alle fremstille virkelige Fugle, og om ikke et vist Antal af dem (f. Ex. Tab. II, fig. 12, 22, 
24, Tab. IV, fig. 22) i det mindste bør tydes som Fugledæmoner, mere eller mindre i Slægtskab 
med den slange(naga)-ædende Dæmon fugl Garuda, der indtager „Fuglens“ Hjørne paa Dhärani- 
sedlen, gjengivet i Afhandlingen S. 39.

Men til dette Spørgsmaals Drøftelse forslaaer et Studium paa Afbildningerne alene aldeles 
ikke. Dertil vil ubetinget fordres et Studium paa selve Originalerne, eller paa skarpe galvano- 
plastiske Afstøbninger, hvilket jo ogsaa for Afgjørelsen af andre aabne Spørgsmaal vil tildels være 
en Nødvendighed.
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Tillægs-Anmærkning no. 5.
Om Runeskriften paa „Yak -Liingta- Amuletterne“, de saakaldte 

„Nordiske Guldbracteater“.

Ere Runelegenderne paa de nævnte Bracteat - Amuletter virkelig aftattede i selve det 
„oldnordiske Sprog“ eller dog i et dermed nærbeslægtet, maaskee mere urnordisk Sprog?

Ere ikke snarere disse Amuletters Runelegender et Slags arvtagne, rituelle Stemningsord 
og Formularer, tilhørende et fremmed Oldsprog, men her gjengivne med gotiske Rune
bogstaver, for at fremsiges eller udsynges. være sig af eenlige Stemmer eller i Chor, af et 
gotisk eller halvgotisk Folk, hvis Sprog havde Runer eller runelignende Stave som Skrifttegn?

Sikkert ville disse alternativt stillede Spørgsmaal være noget paafaldende for de Læsere, 
der ere saa indgroede i den gængse Forestilling, at de ikke hidtil have villet indrømme en anden 
Opfattelse som naturlig, (d. v. s. som rimelig og sandsynlig) end netop den, der besvarede 
det første Led af Alternativet bekræftende.

Men for enkelte andre, lidt mindre forud indtagne Læsere, der have fulgt Afhandlingens 
og dens Undersøgelsers Gang og som i hvert Afsnit turde have vundet et klarere Indblik i mange 
af de Forhold, der her maa tages i Betragtning, kan der vistnok ikke være noget overraskende 
ved den Udgang, som bn oprindelig zoohistorisk-anthropologisk Undersøgelse her tager. Jeg 
skulde endog være tilbøjelig til at formode, at mangen Læser vil erklære, at enhver anden 
Udvej, end den, der førte lige ud og igjennem Alternativet, var for Øjeblikket spærret og aldeles 
ufremkommelig. Langs med den ene Side af Vejen laa jo en uoverstigelig Barrikade, opført under 
den sejge og haardnakkede Modstand, som Bracteaternes Runelegender i mange Decennier havde 
gjort mod de dygtigste Runologers Bestræbelser for at læse og. udlægge dem. Langs med Vejens 
anden Side havde der opdynget sig en lige saa uoverstigelig Vold af hidtil oversete Kjends- 
gjerninger, hvis Betydning netop denne Afhandling havde søgt at fremdrage og hvorved netop 
den i et nordisk Sprog ikke fortolkelige Runeskrift kom til at staae i et inderligt, 
men misligt Forhold til billedlige Fremstillinger af fremmed og unordisk Natur. Dog ikke 
alene dette! men disse billedlige Fremstillinger af en bestemt og konstant Komposition, der 
formentlig uden Misvisning turde røbe, at de oprindelig hidrørte fra og sikkert endnu da tilhørte 
Mellemasiens religiøse Ideekredse — netop disse Billeder er det, at Runelegenderne stedse omgive 
eller flette sig ind imellem. At det ikke er tilfældigt, at disse nordiske Runer paa en saadan 
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Maade flades blandede med mellemasiatiske Billeder, og at der heller ikke er skeet nogen senere 
Indsætning af den ene Gruppe af disse Elementer mellem den andens, er jo nok som klart deraf, 
at naar Runelegender findes paa Bracteaterne — og dette er jo ifølge det Foregaaende Tilfældet 
med den større Halvdel af disse — have Runerne stedse været indskaarne i Stemplet og ere altsaa 
fremkomne paa Bracteaten ved samme Stemplingsakt, som Bracteatskivens øvrige Fremstillinger.

Det skal gjerne indrømmes, at ved et første Bekjendskab med det sidste Alternativ: 
de gotiske Runers Anvendelse som en Forklædning, der muliggjør Brugen af nedarvede Ud- 
raab og rituelle Formularer i et ikke-gotisk, men som helligt anseet Sprog, — kan 
dette maaskee for En eller Anden tage sig noget søgt ud. Men en hurtig født Indvending, som 
denne, maa imidlertid ligesaa hurtig tabe sin Betydning for hver, der tænker tilbage paa Middel
alderens Bibeholdelse af latinsk Sprog ved Kirkens Bønner, Messer og Hymner, længe efter at 
Almuens Undervisning i Religionens Forskrifter skete i Landenes Sprog.

Hvis jeg fra det Historiske turde her vende mig til det Personlige, vilde jeg netop hen
vise til en Fornemmelse af det Naturlige og Berettigede i selve Alternativets Opstilling, i det jeg 
appellerede til de Stemninger af Fortrøstning, Fryd og Jubel, der vækkes i vort eget Bryst, 
naar vi høre eller deltage i vor Gudstjenestes, vore Ritualers fra den fjerneste Old nedarvede: 
„Amen“ ! „Halejuja“ ! „Hosiana“ ! „Kyrie eleison“!

Men ved saadanne subjektive Stemninger og Følelser kunne vi ikke her blive staaende. 
Vi maa nødvendigvis søge os et fastere Fodfæste baade i det Faktiske og i det Historiske, skulle 
vi vente, at den i Alternativet fremsatte Formodning ad Analogiens Vej skal vinde Ind
gang hos Andre som det for Øjeblikket rimeligste Udtryk for den rette Sammenhæng imellem 
den gotiske Runeskrift og de buddhistiske Fremstillinger paa Bracteaterne af mellemasiatisk 
Oprindelse.

Dette nødvendige Fodfæste til en nærmere Bedømmelse af hint kombinerede Forholds 
naturlige Fremvæxt netop af den rene Buddhalære, turde denne Læres historiske Fremtræden og 
Udbredelse allerbedst give os, og navnlig for de Landes Vedkommende, paa hvilke vi ifølge Af
handlingens Undersøgelser og den Gang, vi hidtil have fulgt i disse, særligt maa have Opmærk
somheden henvendt, den tibetanske Oxes Hjemlande: Tibet, Tangut og alle omgivende Lande. 
Derfor kunne vi ikke undlade her at opfriske de mærkelige Begivenheder, der overalt maatte blive 
de uundgaaelige Følger af den Hovedfordring, som Indiens store Reformator havde stillet til sine 
Disciple og Tilhængere, da han sønderbrød de Jern-Lænker, i hvilke Brahmanismens Kastevæsen 
havde lagt Menneskets frie Udvikling.

Denne Fordring var, at alle Mennesker, uafhængig af Fødsel og Kjøn, af Stand og Stilling, 
af Stamme og Race skulle have lige Adgang til Oplysning om den nye Religions Indhold og For
skrifter, og denne Undervisning maatte følgelig gives alle i deres egne Tungemaal. Hvert af 
disse, især af de større og mere udbredte, blev altsaa til et ligeberettiget og nødvendigt Med
delelsesmiddel for Læren, først ved dens daglige og mundtlige Forkyndelse og senere under 
Trangen til at fastholde og udbrede Disciplenes Lærdomme ved den skriftlige Gjengivelse.
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Følgerne heraf antoge ogsaa snart en dobbelt Skikkelse, først, at de af Buddha og hans 
niere umiddelbare Disciple i et af de ældre indiske Folkesprog forkyndte Religions-Lærdomme 
omhyggelig bleve overførte i de Landes Sprog, der optoge den nye Lære, og dernæst, at der 
indførtes faste Skrifttegn for et saadant Sprog, hvis det ikke i Forvejen havde almindelig ved
tagen Bogstavskrift.

En ny og ganske særlig Fordring til saadanne nye Skriftsprog, der endog syntes at mod
stride Buddhismens ovennævnte Hovedfordring, lod ikke længe vente paa sig og rejste sig efter- 
haanden med større og større Styrke, støttet til Religionsstifterens egen Indrømmelse, og hans 
Opfordring til Disciplene ogsaa fremdeles at indrømme Enhver det, der sluttede sig til hans Lære: 
at tilfredsstille sin personlige Trang til enlige eller fælles Andagtsøvelser paa den Vis, der mest 
tiltalte ham eller som han var vant til. Dette Tilvante, i Reglen jo tillige det fra Slægtled 
til Slægtled Overtagne, blev allerede ved ivrige Tilhængeres Bestræbelser, og endnu mere ved den 
senere Præstestands Medvirken, til en Fordring om, at ved Fælles-Opbyggelsen de tilvante rituelle 
Formularer, Hymner o. s. v. skulde fremsiges og synges i de arvtagne Former og Ordlyd. Deraf 
fulgte igjen som en simpel Nødvendighed den ejendommelige Fordring til de buddhistiske Landes 
nye Skrifttegn, at disse ogsaa skulde kunne gjengive det hellige Sprogs Lyd.

For den rette Opfattelse af det os foreliggende kombinerede Indhold af Skrift og Billeder 
paa et stort Antal af vore Bracteater bliver det derfor en ueftergivelig Fordring til os at gjøre 
os fortrolige med saadanne Afsnit i Buddhismens Historie, der synes at kunne give os netop de 
vejledende Analogier, vi søge, idet de samtidig belære os om, hvilke aarelange og ihærdige Studier 
og Anstrængelser Opfyldelsen af disse buddhistiske Fordringer maatte kræve fra nidkjære Fyrsters 
og Forskeres Side.

Jeg begynder med, til en almindelig Orientation for Læseren, at meddele den korte 
Skildring af Buddhalærens Gang i det nordligere Højasien, som Pallas har givet i Mongol. Völ- 
kersch. II. S. 5 og 6, og til hvilken jeg foran S. 38 bar henvist.

„Diese weitläuftige Fabellehre“ (den lamaistiske Buddha-Lære) .... „leiten ihre Bekenner 
selbst aus dem Reiche Enetkäk her. Enotkäk oder Aenätkäk ist aber, nach ihrer Be
schreibung, eine sonst mächtige Monarchie im südlichen Asien. Tangutische Lamen, die ich unter 
den Selenginskischen Mongolen über die Lage dieses Reiches befragte, sezten eß der Mongoley 
und Tybet gegen Südwesten, nannten dessen Beherrscher den grossen Dschagar-Dschalbe 
Chan, und gaben 8 als ihm unterthänige Provinzen oder kleine Reiche: Sambana etc. . . an, 
welche sich alle nach ihrer Meynung der Enetkäkschen Schrift und Sprache be
dienen, die in Tybet als die heilige Sprache betrachtet und in den Gebets
und Beschwörungsformeln unübersezt beybehalten wird*. Diese Schrift und 
Sprache aber, wovon weiterhin umständlicher geredet werden soll, hatt mit der in Tunkin und 
Cochinchina üblichen, und mit der heiligen Schrift oder dem Schanskret der 
Bramanen die gröste Aehnlichkeit*, und erlaubt über den Ursprung des damit genau 
verknüpften Aberglaubens keinen gültigen Zweifel“ „Wie es mit dem Fortgang des 
Schigimunischen Aberglaubens durch diese Reiche ergangen, und welches von dem andern seine 
Lehrer empfangen, bin ich weder zu bestimmen noch zu untersuchen im Stande. Zu meinem 
Zweck ist hinlänglich dass in Tybet das ursprüngliche Aenetkäk oder die 
Indianische heilige Seh rift und Sprache mit dem Götzendienst und allen 
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Religionsübungen verwebt ist, und dass hieraus allein, meinem Be dünken 
nach, das Vaterland des in Ty bet berschenden Aberglaubens eben so natür
lich gefolgert werden kann, als man aus der unter den mongolischen Völkern 
b e y m Götzendienst allgemein üblichen t a n g u t i s c h e n Sprache ganz natür
lich und auch richtig schliessen wird, dass die Mongolen von Ty bet aus 
unterrichtet worden sind*.“

Hertil føjer jeg da en senere Udtalelse, der specieliere oplyser disse Forhold for Tibets 
Vedkommende, efter C. F. Köppen: Die Religion des Buddha. II. (Die Lamaische 
Hierarchie und Kirche). Berlin. 1859. Pag. 287—89.

„Die tibetanische Sprache behauptet in der lamaischen Kirche eine ähnliche Stellung, wie 
die lateinische in der römischen: sie ist das ausschliesslich gottesdienstliche, kirchlich-theologische, 
so zu sagen orthodoxe Idiom. Denn nicht blos in Tibet selbst und in Si fan“ (o: Tangut), 
„sondern in der ganzen Mongolei, ja selbst in den Lamen-Klöstern Chinas und der Mandschurei 
wird nur sic beim Cultus angewandt, und blos ein einziges Kloster der Mahâkâla Ssumä zu 
Pecking, hat das Recht, den Gottesdienst in mongolischer Sprache zu verrichten, ein Privilegium, 
das ihm vermuthlich nur deshalb gegeben ist, damit das Studium derselben unter den mongolischen 
Lamas selbst nicht gänzlich erlösche1). Daher gelten natürlich, obwohl, wie gesagt, 
die heiligen Bücher längst ins Mongolische, Chinesische und Tungusische über
tragen worden sind, allein die tibetanischen Texte in letzter Instanz für 
canonisch * 2 3 * *) *. Eben deshalb ist die Kenntniss der tibetanischen Schrift und Sprache jedem 
Lama unerlässlich, und diese daher der vorzüglichste, ja ausserhalb Tibets oft 'der einzige Gegen
stand des Studiums in den Lamaserien. Zum Verständniss derselben bringen es freilich in der 
Mongolei und bei den Kalmyken nicht alle, ja vielleicht die wenigsten: es genügt, wenn der 
gewöhnliche Geistliche die üblichen Gebete und Formeln in den heiligen Lau
ten zu recitiren und die heiligen Schriftzeichen des Schneereiches zu lesen 
vermag 8) *.“

’) «Hyakinth 1. c. 147. Die Wolga-Kalmyken und die übrigen unter russischer Herrschaft stehenden 
Mongolen sollen jedoch auch einzelne mongolische Gebete und Litaneien haben, die beim öffent
lichen Tempeldienste gesprochen und gesungen werden».

2) «Hue. I. 286.»
3) »Der Lamaismus geht hierin also weiter als der Katholicismus. Der Katholik sagt blos: »Was

braucht das Volk die lateinischen Messen zu verstehen? Gott versteht sie»; der Lamaist dagegen:■'
«Auch der Priester braucht die Gebete nicht zu verstehen; der Buddha versteht sie».»

„Diese Exclusivität einer Sprache, als der allein kirchlichen, und die Ausschliessung der 
Volkssprachen beim Cultus ist dem Geiste und der ursprünglichen Richtung des Buddhismus 
schnurstrachs entgegengesetzt, und beruhet nur auf äusserlichen, hierarchischen und politischen 
Gründen. Denn wie einst das Mönchslatein eine Fessel war, durch welche die germanischen 
Stämme an Rom gekettet wurden, so ist jene Einrichtung ein sehr wirksames Mittel, um nament
lich die Mongolen in fortwährender Abhängigkeit von Lhassa zu erhalten, und es liegt auf der 
Hand, weshalb die chinesische Regierung für die Aufrechthaltung derselben nicht weniger besorgt 
ist, als die tibetanischen Hierarchen.“
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Til Klaring af det for Resultatet af Bracteat-Undersøgelserne ikke uvigtige Spørgsmaal, 
hvilken Form af den lamaiske Buddhisme, der egentlig først fandt Indgang i Tibet, om den med 
lempeligere Indblanding af Lamaismen, den efter Farven af Præsternes Ordensdragter saakaldte 
gule, eller den stærkt af S chama nisme beherskede, den saakaldte røde, ønsker jeg ligeledes 
at henholde mig til den samme anerkjendte Autoritet og de af ham anførte Kilder (C. F. Koppen: 
Die Religion des Buddha. II. Berlin. 1859. Pag. 69—71). Buddha - Lærens Indfører i 
Tibet blev, som bekjendt, den indiske Pandit Padma Sambhava.

„„Padma Sambhava“ stammte, wie bemerkt, aus Udayäna, dem heutigen Kaferistan, 
an der Nordseite des untern Kabulstromes, einem Lande, in welchem, gleichwie in Kaschmir, die 
Lehre Çâkjamunis vom Çivaïsmus stark infizirt war und das noch heut den Tibetanern als der 
clässische Boden des Zauber- und Hexenwesens gilt. Diesmal erhielten daher die Bod (o: Tibeterne) 
den Buddhismus entschieden in der möglichst rohen und entarteten Gestalt, eine Religion, in der 
Magie und Geisterbannerei eine hervortretendere Stelle einnahmen, als buddhistische Ascese und 
Moral. Man lese die Schilderung, welche der glaubenseifrige mongolische Geschichtschreiber1) von 
den geistlichen Gaben der Schüler des „Padma Sambhava“ entwirft: es sind lauter Wunder- 
thäter und Zauberer. Die offiziellen Geisterbeschwörer in den lamaischen Klöstern folgen seiner 
Regel; ebenso die sogenannten Rothmützen, die in Nepal, Butan, Ladag, wie in einigen südlichen 
Strichen Tibets vorherrschen und deren Doctrin und Cultus noch reichlicher mit çivaïtischen Ele
menten geschwängert ist, als die orthodoxe „gelbe Religion“.“

’) Nedennævnte Ssanang Ssetsen, der afsluttede sit Værk 1662.
2) L. F. A. Wimmer: «Die Runenschrift». Berlin. 1887. S. 304. Anm. «Die bracte at i n s ch riften 

gehören der letzten hälfte des 6ten jhdts. und dem 7 jhdt. (c. 550 — 700) an».

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I, 2.

Hvorledes nu i Gjerningen et Alfabet, egnet til hint dobbelte Formaal, tilveje
bragtes for de mange Folkesprog, hvori Buddhalæren efterhaanden blev forkyndt og som 
iforvejen ikke havde hævet sig til Skriftsprog, derpaa gives os et lærerigt Exempel ved den 
Fremgangsmaade, der blev fulgt ved den tibetanske Bogstav-Skrifts Tilbliven og 
dens umiddelbart derpaa følgende Anvendelse til hellige Religionsskrifters Overførelse fra Sanskrit 
(eller Pali) til det tibetanske Sprog og til de hellige Hymners, Paakaldelsernes, Anraabelsernes 
Gjengivelse med disses egne, oprindelige Lyd.

Ifølge den indfødte mongolske Historieskriver, af hvis udførlige Skrift nedenstaaende 
trende Uddrag ere tagne, maa Buddhalærens Indgang og mundtlige Forkyndelse i Tibet sættes 
til Aaret 407 e. Chr., men det var først under den unge, kraftige og religiøs-begejstrede tibetanske 
Monark, Srongdsan-Gambo, der besteg Faderens Trone 629, at Religions-Undervisningen 
gjorde det umaadelige Fremskridt at kunne støtte sig til den store Lærers og hans Disciples ned- 
skrevne Tanker og Taler, ikke blot til de ved Tradition overleverede. I den Tankeforbindelse, 
hvori vi her opfriske disse historiske Data, har det tillige sin særegne Interesse, at Exemplet paa 
dette Fremskridt er fra et Tidspunkt, der Jigger indenfor vore Guldbracteaters Tidsrum, ogsaa 
naar vi slutte os til Prof. Wimmers sidste Skjøn over den relative Tidsfølge af de med Rune
skrift forsynede Mindesmærker fra den ældre Jernalder. Thi det almindelige Tidsrum for disse 
Bracteater sættes dér omtrent et Hundredaar senere, end sædvanligt, til 550 -700* 2).

52
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Den unge Monarks ivrige Bestræbelser for at faae de hellige Religionsskrifter overførte i 
det tibetanske Sprog og gjengivne med en dertil egnet Skrift, skildres af selve den østmongolske 
Historieskriver Ssanang Ssetsen Chungtaidschi der Ordn s (i hans „Geschichte der Ost- 
Mongolen und Ihres Fürstenhauses“. Aus dem Mongolischen übersetzt, und mit dem Originaltexte, 
nebst Anmerkungen, Erläuterungen und Citaten aus anderen unedirten Originalwerken herausgegeben 
von Isaac Jacob Schmidt. St. Petersburg und Leipzig. 1829. 4t0. S. 30—31) saaledes:

„Seines Alters sechszehn Jahr, im Schim-Drachen-Jahre (632) schickte er den Sohn des 
Tongmi-Anu, Namens Tongmi-Ssambhod’a, mit sechszehn Gefährten nach Indien, um daselbst 
die Schrift zu erlernen. Diesem wurde vom Pandita Tegrin Uchaghanu Arssalan der Sinn 
der Töne gelehrt, die er (Tongmi Ssambhod’a) mit der tübetischen Sprache verglich, 
und für dieselbe dreissig Consonanten und vier Vocale sammelte. Er verglich sie nämlich mit der 
Lañdscha-Schrift, von deren vier und dreissig Consonanten er eilf verwarf, und zu den übrig
gebliebenen drei und zwanzig noch sechs besondere tübetische Consonanten einführte, durch welche 
Vermehrung er das tübetische Alphabet auf dreissig Consonanten (mit Inbegriff des A, welches 
als Sylbenmutter zu den Consonanten gezählt wird) bringend einrichtete. Sodann verfasste er eine 
Anweisung über den Laut (Gebrauch) der Buchstaben und sechs grosse * Schastirs, und kehrte 
damit zurück. Der hocherfreute König beschäftigte sich während vier Jahren unausgesetzt mit 
Erlernung und Uebung der Schrift, und übersetzte nebst mehrerem Andern die Lehrbücher 
Szamadok, Bang - Gong - Motorun und Gurban Erdenîn Egölen.“ * (3: Commentarer.)

Men i de udførlige „Anmerkungen, Erläuterungen“ u. s.w., hvormed den lærde 
Oversætter ledsager de enkelte Afsnit af Ssetsens mongolske Historie, gives der større ordrette 
Uddrag af flere vigtige tibetanske Haandskrifter, som endnu nærmere havde omtalt denne 
følgerige Episode ikke blot i Tibets, men i mange omliggende Landes Kulturhistorie. Saaledes 
f. Ex. efter Indledningen til Togbar lov a, den tibetansk-mongolske Odbog, følgende Enkeltheder, 
der kunne blive os af Interesse.

S. 326. ...„Th o nmi Ssambhod’a kam nach Hindustan, lernte daselbst die Schrift, und 
fand bei seiner Zurückkunft, dass zur Verbreitung der Lehre ein tübetisches Alphabet unumgänglich 
nöthig sey; er formte daher nach dem Muster der Lañdscha-Schrift die tübetische Schrift g Szab 
genannt, und nach dem Muster der Wartu- Schrift (Wartula „rund“ im Sanskrit) die tübetische 
Schrift g Schar genannt. Die von den 16 Vocalen und 34 Consonanten des indischen Alphabets 
für die tübetische Sprache überflüssigen 11 Vocale â, î. û, ri, ri, U, lî, ai, au, am (Anuswara) 
und ah (Wisarga) und die 11 Consonanten gha, dsch'a, t'a, th'a, d'a, dh'a, n'a, dha, bha, scha 
und kscha verwarf er, und weil von den übriggebliebenen 28 (Vocalen und Consonanten) der erste 
Buchstab A in der tübetischen Sprache der Grundton aller Consonanten ist, wie z. B., in Apa 
„Vater“ und in Ama „Mutter“, so gab er demselben seinen Platz unter den Consonanten; das 
Vocalzeichen für das i nannte er Kigu, für das u Schdbdschu, für das è Rengbu und für das o 
Naro, und richtete diese Vocale so ein, dass sie, mit den Consonanten verbunden, den ab
wechselnden Laut derselben nach den Erfordernissen bestimmen konnten. Da indess nun noch 
sechs, in den indischen Alphabeten nicht befindliche, aber zur Schreibung tübetischer Wörter 
nöthige, Consonanten fehlten (nämlich tsa, t'sa, dsa, das weiche scha, das mittelweiche s und das 
kleine a), so richtete er die dazu erforderlichen Zeichen ein und th eilte das 
Alphabet in sieben Abtheilungen, jede zu vier, in Allem acht, und zwanzig Con- 
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sonanten; aus den zwei Consonanten ha und a machte er eine besondere Abtheilung, welche er 
die Königliche nannte. Solchergestalt brachte er das tübetische Alphabet auf dreissig Consonanten 
und vier Vocale.“

Saaledes fremdeles af Skriftet Bodhim'ór-.
S. 327. „Im Bodhim'ór lautet die Geschichte der Schrift-Einführung wie folgt: „Weil in 

Töböt keine Schrift vorhanden war, vermittelst welcher die Mittel zur Ausübung der zehn ver
dienstlichen Werke zu Jedermanns Kenntniss gebracht, die Entwickelung der geistigen Fähigkeiten 
gehoben, der gegenseitige Verkehr begünstigt und den Unterthanen Befehle und Gesetze ertheilt 
werden könnten, so schickte der König Srongdsan Gambo sieben Edle von ausgezeichneten 
Eigenschaften und hellem Fassungsvermögen nach Hindustan, um daselbst, die Schrift zu erlernen. 
Sie begegneten aber an der Grenze den dreierlei Arten der feindseligen Geister, welche sie um
zukehren nöthigten. Darnach schickte der König seinen ersten Minister, den Sohn des inThonmi 
Ann, Namens mThonmi Ssambhod’a, einen Mann von frommen Gesinnungen, hellem Ver
stände und ausgezeichneten Geistesgaben zu demselben Zwecke nach Hindustan, und gab ihm viel 
Gold mit. Derselbe trat die Reise an und erreichte die südliche Gegend Hindustans“

Resultatet af det Töbötische Alphabets Dannelse paa 30 Konsonanter og 4 Vokaler ude
lader jeg som allerede bekjendt af det forangaaende Uddrag. Derimod maae vi vel mærke os 
Indholdet af Is. Ja c. Schmidts her indsatte Parenthes: „(Nun folgen im Originale {Bodhim'ór) 
die Buchstaben nach ihren Abteilungen, ihre Verbindungen, die Regeln der Rechtschreibung u. s.w., 
welches hier übergangen wird. Dann heisst es weiter)“, og især skjænke hans umiddelbar efter 
Parenthesen fortsatte Gjengivelse af Bodhim'ór s Text al Opmærksomhed:

„Was aber das verkehrt stehende na, scha, ta ¡und ähnliche Buchstaben be
trifft, so sind solche von Panditas späterer Zeit hinzugefügt worden, um die Sangkrida- 
Sprache (Sanskrit) und Dharanis aus derselben ihrem vollen Gehalte nach* in töbö- 
tischer Schrift wiedergeben zu können“. S. 328.

Thi af disse Ord bliver det klart, hvad ogsaa paa Forhaand maatte være det sandsynlige, 
at Alfabetet, hvor meget Hensyn der end under dets Dannelse toges til Sanskritlyden, dog maatte 
have et Appendix eller Tillæg af Lydtegn særligt beregnet paa en mere tilfredsstillende og nøj
agtig Gjengivelse af Lydene i de Hymner og Udbrud, hvis Ord kun tujde udtales i det hellige 
Sprog, og ikke oversættes i et andet Folkesprog (tildels vistnok af den praktiske Grund, at Me
ningen af de enkelte Ord som oftest ikke længer var saa forstaaelig, at den i fremmed Sprog 
kunde gjengives tilfredsstillende).

Men en fyldigere Opfattelse af Alfabetet med dette ejendommelige Tillæg giver os Is. Jac. 
Schmidts „Forschungen im Gebiete der älteren Bildungschichte der Völker Mittel-Asiens vor
züglich der Mongolen und Tibete“. St. Petersburg. 1824. S. 246; thi her gjengives efter en 
smuk i China erhvervet Tavle (Tab. II) paa en særlig overskuelig Maade i tre Rækker over hin
anden Tegnene for Lañdslia-, Devanagari- og tib et-Skriften, i det der tillige ved et 
tilsat + under Tegnene for denne sidste Skrift er betegnet de „Tibetanischen Charactere, 
welche dem tibetischen Alphabete nicht angehören, sondern bloss zum Richtig
schreiben indischer Wörter, Sprüche und Namen gebraucht werden“. Deres Antal 
er her voxet til 22, da naturligvis nu kommer et stort Antal af dem til, som Tonini Ssambhoda 
oprindeligen havde af Sanskrit-Alfabetet udstødt som overflødige til Gjengivelse af — Tibetansk. 
Tavlen fremstiller baade Alfabetet og fuldstændigt Syllabar.

52
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Særligt for os at lægge Mærke til er det ovenstaaende Udtryk „verkehrtstehende 
na, ta“ o. s. v.), thi af Tavlen seer man, at de tilhøjre og tilvenstre vendte Bogstav
billeder i Virkeligheden betegne forskjellige Udtalelyd.

At det tibetanske Alfabet, idetmindste saaledes udvidet, virkelig tilfredsstillede sin dob
belte Opgave, tør vi aldeles ikke betvivle efter de mange Kyndiges Udtalelser. Af disse nøjes jeg 
her med at anføre nedenstaaende Ord af Em. v. Schlagintweit „The Tibetan alphabet has 
been adapted to the exact rendering of every Sanskrit letter“, og iøvrigt kun erindre om det 
talende Faktum, at just herved det tibetanske Skriftsprog vandt sin Supremati over de omgivende 
store mellemasiatiske Sprog, saa at det lige over for disse blev selv et Slags kanonisk og et 
næsten helligt Sprog. (Smign. ovenfor S. 80.)

Vi skulle ret strax gaae over til umiddelbart at sammenligne de kombinerede Sprogforhold, 
som vi altsaa bestemt vide, at de tibetanske Dhärani, Bønner og Besværgelser, Hymner og An- 
raabelser næsten stedse frembyde, med de endnu uoplyste og gaadefulde Sprog-Forhold, der i lang 
Tid have beredt og endnu berede Runologerne saa store Vanskeligheder i deres Bestræbelser for 
at tolke vore Guld-Amuletters kortere eller længere Runelegender. Men forinden bliver der dog 
endnu et sidste og ikke uvæsenligt Spørgsmaal tilbage, som det vil have en ikke ringe Interesse 
for os at faa nogenlunde besvaret. Det angaaer, fra hvilke dybere Kilder vel en Fordring, som 
den ovenfor fremsatte, kan antages at have sit Udspring, den nemlig: at de hellige Hymner, 
Anraabelser o. s. v. skulde reciteres og bruges i det hellige eller et af de hellige indiske Sprog 
og ikke burde gjengives i noget af de nyere Skriftsprog, i hvilke de buddhistiske Lærdomme og 
Udviklinger oversattes? Vi see herved naturligvis helt bort fra de ovenfor i Forbigaaende antydede 
mulige og sandsynlige Vanskeligheder for Gjengivelsen i andre Sprog, der maatte fremkaldes 
derved, at Meningen af Ordlydene, hvori arvtagne Hymner og lignende Udbrud vare klædte, 
maaskee ikke længere var saa forstaaelig, at den, som saadan, kunde omklædes i et andet Sprog.

Et godt Indblik i de herskende religiøse, især mystiske Forestillinger, hvori Fordringen 
havde slaaet sin Hovedrod, vil i hvert Fald gives os af nedenstaaende Række af Sætninger, i 
hvilke Em. v. Schlagintweit i sin „Buddhism in Tibet“ korteligen skildrer de hellige For
mularers flerartede Natur og forskjellige magiske Kræfter, samt deres Krav paa en aldeles nøjagtig 
Gjengivelse i deres egne hellige Lyd, hvis de ikke skulde tabe i deres Kraft.

Om disse Dhärani og lignende Formularer hedder det saaledes S. 55—56:
„They'dare not be altered when recited or Written, as each letter has 

its own magical power, and it is owing to this belief that they have not been trans
lated into Tibetan, and that the Tibetan alphabet has been adapted to the 
exact rendering of every Sanskrit letter“.* (p. 56.)

„These formulæ are either short sentences or even only a few words, as e. g. 
the names and the epithets of the Bûddhas and Bodhisattvas“.* (p. 55.)

„It is even assumed, that by a mere uttering of the letters of which the 
Dhärani is composed — nay even by their aspect alone — power may be gained 
over those beings of which they treat, or for such purposes for which they are supposed to 
grant help“. * (p. 55—56.)

„All objects being identical with reference to their nature, signs which symbolize 
the attributes of a god produce the same effect as words and offerings“.* (p. 56.)
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„The magical influence of words is deduced from the unreality of all existing objects: 
all existence being but ideal, the name is just as much as the object itself; con
sequently, if a man holds sway over a word expressive of anything, he also dis
poses of the thing itself“.* (p. 56.)

„The same influence is also attributed to conventional signs formed by a certain 
placing of the fingers, Chakja, in Sanskrit Afudra“.* (p. 56.)

At nu i Virkeligheden ogsaa de, der havde med Gjengivelse og Omskrivelse af saadanne 
Formularer at gjørc, have følt sig i denne Henseende bebyrdede med et stort Ansvar, for ikke at 
svække Bønneformularens Virkning, have vi mange Vidnesbyrd om. Fejltagelsen kom over den 
Fejlendes Hoved. Schlagintweit har endogsaa (p. 125—42) meddelt os in extenso baade efter 
Ordlyd og i Oversættelse en i det indre Gjemme af en Tope eller Stupe nedlagt Henvendelse til de 
hellige Buddha-Magter, en „Address to the Budd has of Confession“, i hvis sidste 
Afdeling flere kraftige Dharani ere optagne og som ender med en Bøn, hvori Affatteren og Over
sætteren af Henvendelserne bekjender sit fulde Navn og beder om mild og naadig Straf, dersom 
han rnaatte have begaaet Fejl i Anvendelsen af Alfabetets Bogstaver 1~).

For denne lange Exkurs har jeg selvfølgelig ikke turdet forskaane nogen Læser, der 
rnaatte have følt sig tilskyndet til at følge mig lige til Enden af den Bække af Parallelismer, som 
jeg i Afhandlingen har forsøgt at paavise imellem Yak-Lungta-Amuletternes billedlige 
Fremstillinger med uforstaaede Runelegender paa den ene Side og de meget lignende kombinerede 
Forhold, der findes paa Mongolernes Tarni og Tibetanernes Dhärani, paa den anden Side.

Men dermed mener jeg rigtignok ogsaa, at en saadan Læser vil være fuldelig forberedt 
til, med Udsigt til et nogenlunde positivt Udbytte at kunne følge ,en Jevnføring, som den, der nu 
agtes anstillet imellem Legenderne paa disse to Grupper af Amuletter.

Ville vi saaledes f. Ex. ved en Mønstring forsøge at finde en Formel for en Karakteristik
af Yak-Lungta-Amuletterne eller vore nordiske Guldbracteater, der kunde modsvare 
Schlagintweit’s ovenfor S. 38 fra „Buddhism in Tibet“ tagne Karakteristik af de tibetanske 
Dharani's Legender, nemlig: m, ™ .„The Dhärams are Sanskrit, 

and are written with Tibetan,
and occasionally also with Lantsa characters“,

saa rnaatte Karakteristikon for Bract eat-Amulett er ne i Modsætning hertil, idetmiudste fore' 
løbigen, som vore Kundskaber nu staae, formentligen komme til at lyde:

Legenderne ere nok skrevne med oldnordiske eller 
gotisk-germaniske Runestave, 

men ere ikke (neppe?) affattede i oldnordisk eller urnordisk Sprog, 
snarere maaskee i et indisk eller andet asiatisk helligt Sprog, 
Sanskrit? Pali? Tib etisk?

J) "Most perfect Sages, be gracious and clement, if I should not have rendered rightly the letters of 
the alphabet. Mi-i'gan-sde-^sal-rdo-rje has written it. Praised be this sheet, that he may 
gain entire deliverance from his sin. This «sdig-bsliags-gser-gyis-spu-gri« (a: denne Afdeling 
af Adressen) has been completed in two days.« 1. c. p. 142.
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Skrifttegnene ere nemlig, baade ifølge deres Former og Antal, fra alle Sider bievne 
erkjendte for at tilhøre den længere Runerække paa 24 Lydtegn, de nu saakaldte gotisk- 
germaniske, forhen angelsaksiske kaldte Runer.

Deres enkelte Stave ere navnlig i Reglen aldeles conforme med denne Rækkes Runestave, 
eller fremvise kun enkelte og ringe Modifikationer af disse.

De vise sig derhos at have været ordnede paa de nordiske Runers Vis i et „Fupark“- 
Alfabet, det vil sige efter Bogstavernes Orden i dette Ord, og ikke i Ordenen ABC o. s. v., der 
følges af alle de europæiske Sprog, hvis Skrift nedstammer fra latinske, græske, phøniciskc og 
semitiske A1 f a b e t e T.

Indenfor det hele F upark-Alfabet ere Bogstaverne igjen sammenstillede i bestemte (3) 
Grupper, saakaldte „Ætter“, med Stavene i bestemt Ordensfølge (hver Gruppe af disse 
benævntes efter deus første Bogstav).

Bracte'aternes enkelte Bogstaver tør antages at have liavt særegne selvstændige Navne, 
der ikke, som i de nylig nævnte Sprog, synes umiddelbart at angive den Lyd, som Stavene be
tegnede; slige Navne vide vi af gamle Skrifter, samt af Indskrifter udenfor selve Bracteaternc, i 
den ældre og længere Række at have svaret til Benævnelserne i den yngre eller korte (paa 
16 Bogstaver), den, der fra ottende Aarhundrede, eller fra Vikingetiden, paa vore Runestene o. s. v. 

’ er den almindelig brugte.

Fra Indskrifter paa selve Bracteaterne ere vi endog saa heldige at 
kjende deres Runers F up a-rk-Alfabet, da et saadant med meget tydelige Runestave udgjør 
den største Del af den indstemplede Legende paa den 1764 ved Vadstena fundne Guld- 
bracteat, afbildet foran S. 16 fig. 9, og her gjentaget.

Den fulde Indskrift omkring denne mærkværdige Bracteat lyder imidlertid: 
luwatuwa fuparkgw: hni j ? p (r) s •. t b e m l ng o (d)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24i
altsaa efter de otte første Bogstaver følger der i Rad 23 Bogstaver af den i det Hele af 24 Bog
stavtegn bestaaende længere Runerække, idet Rækkens sidste Bogstav ikke har kunnet faae Plads 
af Hensyn til Øskenhæftet. Da disse 23 Runer foruden at følge i den kjendte Orden — i Ordenen

J) Det trettende Tegn i Rækken anseer Prof. Wimmer ikke for Tegn for et bestemt Bogstav. 
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F up ar kg o. s. v. — tillige ved bestemte Mellemtegn (:) dele sig i de tre bekjendte Hobe 
eller „Ætter“, afgiver Bracteaten et oprindelig ligesaa uventet som velkomment og vigtigt Bevis 
for, at Runologerne med fuld Ret hævdede Bracteat- Runernes væsenlig gotisk-germaniske 
Karakter.

Men allerede paa denne vigtige Bracteat viser det sig nu, at Et er Skriften, et helt 
Andet er det Ord, Skriften danner. Den begynder nemlig at lade os ane den gamle Patriarks 
Stemning, da han udbrød: Hænderne ere Es au s, men Røsten Jacobs. — Hverken Bugge 
eller Wimmer, Nordens første nulevende Runologer, formaae paa en tilfredsstillende Maade at 
tyde „de to Ord“ luva tuva, de otte Runer eller, som jeg her hellere vilde sige 1), de fire Stavelser 
lu-va-tu-va, som Bracteaten først udtaler, inden den bringer Rune-Alfabetet.

Bugge (Aarb. 1871. p. 203) siger rent ud: ,, luv a-tuva kan jeg ikke forklare, og det 
synes mig muligt, at det er en vilkårlig sammenstilling af runer eller kanske etslags stavelse
øvelse uden sproglig betydning“. Wimmer derimod, i den gængse Tanke især at burde spejde 
efter Personnavne i Bracteat-Indskrifterne, mente, at man her maaskee nok kunde tænke paa to 
Mandsnavne, eller paa eet sammensat Mandsnavn, men foretrak dog senere en Opfattelse, der kom 
Bugges nærmere. „Doch glaube ich am ehesten (1. c. p. 76. Anm.), dass wenigstens die vier 
ersten runen (lu wo) keine bestimmte sprachliche bedeutung haben, und ich halte es nicht für 
zufällig, dass wir in dieser Zusammenstellung dieselben drei runen (Z, u, a) haben, deren vorkommen 
auf anderen denkmälern wir oben (s. 57 f. anm. 5) besprochen haben“. Paa Grund af Anbringelsen 
af de samme Runestave, selv om de staae i en anden Orden, formoder W. altsaa, at 
luva paa Vadstena-Bracteaten har samme Betydning sonl lawu paa den skaanske Bracteat med 
den springende eller gesticulerende Helfigur paa Tab. IV, fig. 22, og hvis hele Legende efter 
Stephens er: læwuloucæa gææcallu,
efter L. Wimmer: lawu laukaR g a ak allu,
men stiller det ogsaa i Betydning sammen med Rune-Grupperne:

alu, lua, ula, lau, o. s. v.
saaledes som disse nemlig forekomme paa andre Bracteater, enten ene-staaende eller som Led af 
noget fyldigere Legender, f. Ex. paa den sønderjydske Bracteat med Helfiguren, Tab. IV, fig. 24. 
hvis Legende efter Stephens (Hndbk. 172) er: œlu læucæa, 
derimod efter Bugge (1. c. p. 184) er: alu laukaR.

Selv om Stavelserne laukaR kunde sigte til et gotisk Mandsnavn, hvilket B. ikke antog 
for umuligt, men dog mindre rimeligt, bleve altsaa Runegrupperne: Zztwa, lawu, ælu, alu o.s.v. 
de eneste Led af de ovenstaaende Legender, om hvis Forstaaelse man synes at være enig, 
netop fordi de erklæres for at være magiske, det vil sige: uforstaaelige for Sprogforskningen.

Som eneste Ord i Runelegenden, i alt Fald som ene-staaende Runer i denne, have vi 
derimod alu (ælu efter Stephens) f. Ex. paa Bracteaten fra Gotland Tab. Ill, fig. 26, Slange- 
rup-Bracteaten Tab. IV, fig. 13 og Slesvig-Bracteaten Tab. IV, fig. 10.

') Det bedes vel bemærket, at det kun er aldeles undtagelsesvis, at man i Bracteaternes Rune
legender enten ved Skilletegn eller ved Afstand imellem Runestavene finder Stavelserne eller Ordene 
holdte ude fra hinanden; i Reglen maa Runologen derfor ved Forsøg paa Læsningen føle sig 
famlende frem.

Det samme gjælder om, hvor man skal begynde Læsningen af en Legende; maaskee er det 
lige saa rigtigt at lade lu-va-tu-va slutte Legenden, som at lade dem begynde denne.
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Ligeledes paa Lellinge-Bracteaten Tab. IV, fig. 23, kun med et s foran, som sælusælu, 
salusalu, medens Bracteatens Billedpræg særdeles ligner Præget paa den ovennævnte Bracteat 
fra Skaane Tab. IV, fig. 22.

Disse første Exempler paa Gjentagelse af de selvsamme Smaa-Ord, eller 
Stavelser, indenfor samme Bracteat-Legende af omtvistet Betydning turde med Rette her 
kræve nogle Bemærkninger indskudte, førend vi forøge Exemplernes Antal. (Sé S. 110 i det Følg.)

Ved Gjentagelsen nemlig af slige Smaa-Ord eller Stavelser, i hvilke dog Rune- 
Læserne efter Følelse eller Skjøn selv have maattet overskjære Bracteat-Legenden, thi som Regel 
har den Runerne fortløbende uden bestemte Mellemrum og Skilletegn, mindes vi unægteligen i høj 
Grad om det, der ideligen møder Øjet og Øret i de skrevne eller sungne Hymner og Recita
tioner, nemlig disses Rækker af Smaa-Ord eller korte Ordlyd. Som oftest finde vi disse 
betegnede som et Slags „Udraabsord» og altsaa som Lyd, med hvilke neppe noget bestemt 
Begreb forbindes eller hvis egentlige Betydning man i hvert Fald ikke ret kjender. For saa vidt 
kunne de altsaa gjerne kaldes „mystiske“, og naar man, som ofte er Tilfældet, istedetfor at 
lade dem blive Udtryk for et besterntere Begreb, indlægger i dem et mere ubestemt med en 
hemmelighedsfuldt virkende Kraft, kunne de ogsaa meget godt svare til det dem hyppig tillagte 
Navn af „magiske“. I begge Tilfælde ere de dog utvivlsomt langt mere end blotte, vilkaarlige, 
begrebstomme Lyd.

Fordi man nemlig ikke længere erindrer slige Smaa-Ords egentlige Betydning og nu kun 
har, saa at sige, en Fornemmelse af denne igjennem det Indtryk, deres Fremsigelse ifølge Vanen 
ubevidst gjør paa Sindet hos den Talende eller Hørende, derfor bør man man ikke antage, at 
dette altid har været Tilfældet. De tør meget snarere betragtes som oprindeligen gode Ord 
med fuld Betydning, men maaskee ofte tilhørende ældre Tider med ældre Sprog eller ældre 
Sprogbrug. I mange Tilfælde staa de ganske vist tilbage som Rester af saadanne Tiders Udtryk og 
Forestillinger, ligesom der for Naturens Vedkommende under visse Forhold, f. Ex. i Nordens dybe 
Fjorde og Dybvandssøer (Vettern og lign.), ere bievne enkelte Led tilbage af Faunaens tidligere 
Sammensætning, Zoologernes saakaldte „Relicta'''', medens den store Sum af de samtidige Led i 
denne Fauna forlængst ere helt forsvundne fra alle' disse Omraader.

Med Sir Monier Williams i det ovennævnte ansete Værk (S. 372) ville vi følgelig nok 
kalde disse Smaa-Ord „uoversættelige“ (untranslatable), men ogsaa med ham holde paa, at de 
oprindeligen vare Udtryk for bestemte Begreber og Følelser (ibid, samt S. 240 og fl. St.).

I Erkjendelsen af de mærkværdige Fremskridt, som sammenlignende Sprogforskning alle
rede har ladet os gjøre i Retning af at læse og forstaae selv det, som man tidligere ansaae for 
at ville til evige Tider forblive os uforstaaeligt, have vi ikke Grund til at opgive Haabet om, at 
de i disse Hymner og Anraabelser af al Art staaende korte og kraftige Udraab, just som et Slags 
Relicta, blot midlertidigen ere os af ukjendt eller dunkel Betydning, eftersom vi endnu kun ere 
i den allerførste Begyndelse af de Studier, der kunne betinge en fremtidig Udlægning af dem.

Paa den anden Side vil intet være vissere, end at vi let selv kunne spærre os Vejen til 
den fremadskridende Erkjendelse i denne Retning. Dertil behøves jo blot, at vi i Forudfølelsen af 
de vistnok mange Vanskeligheder, som Tilegnelsen af vor Slægts ældste Hymner og beslægtede
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Henvendelser til de højere Magter maatte medføre, strax bortvise alle de dunkle Ord i disse, der 
efter Sprogkyndiges Skjøn nu ikke findes forstaaelige som Ord af noget Sprog, og magasinere 
dem i et stort Fællesrum for magiske og mystiske Lyd. Men Spørgsmaalet vil da blive, 
om vi nogensinde kunne faae dem ud af dette igjen.

Foruden den Art af Lønsprog, der, som „Relict er ne“ og beslægtede, skylder en natur
lig Udvikling af Sprogenes Liv og Kulturens Gang sin Oprindelse, have vi ogsaa i vore Bracteat- 
Indskrifter med en anden, men kunstig frembragt at gjøre, nemlig naar der er brugt for- 
skjelligartede Forkortelser, som under Læsning og Syngning maa have været velbekjendte for 
Brugerne i sin Tid, men til hvis Forstaaelse vi nu mangle den nødvendige Nøgle.

Derhen regner jeg naturligvis ingenlunde flere Exempler fra Bracteat-Legenderne, i hvilke 
de Runekyndige formode at have for sig et lille Element af et Ord og et andet Element af 
et andet o. s. fr., men disse formodede Rester af mulige Ord i en saa stækket Form, at Ordene ikke 
deri tilbørlig kunne gjenkjendes. De anede Forkortelser blive, som saadanne, her oftest til aldeles 
vilkaarlige Hypotheser, og Grunden til de sammenstillede Runers Uforstaaelighed kan da blive at 
søge i mange andre Forhold, end de just formodede.

Derimod give de Bracteater, hvis Legender bestaae af et eneste Konsonantbogstav, der 
altsaa ikke engang uden Vokalhjælp kan udtales, en aldeles rimelig Formodning om, at Runen 
efter Vedtægt skulde suppleres til bestemte Ord, og det samme gjæl-der ogsaa de Tilfælde, hvori 
Bracteaterne nok bære flere Bogstaver, men alle Gjentagelser af samme Rune, og følgelig heller 
ikke kunne for sig alene danne Ord af noget Sprog. Men fordi Betydningen af disse Bogstavtegns 
Brug er dunkel, kan denne Dunkelhed for sig alene ikke -berettige os til at lægge en 
hemmelighedsfuld, mystisk eller magisk Betydning i denne Anvendelse af Runerne. Den 
i Afhandlingen ovenfor fremdragne Parallelisme mellem Mongolernes Tarn i og Tibetanernes 
Dhärani paa den ene Side og Bracteaterne paa den anden finder imidlertid ogsaa heri en vis 
Understøttelse.

I Sammenhæng hermed maa til Slutning endnu erindres om et ydre Forhold ved Rune
skriften, der, ligesom Gjentagelsen af Smaa-Ord og af de enkelte Runetegn, ganske almindeligen 
bliver sat i Forbindelse med en formodet magisk eller mystisk Betydning af Legendens Indhold, 
nemlig de enkelte Runers Form i ret eller omvendt, det er: til den. modsatte Side 
vendte Stilling. Dermed maa ikke forvexles den hele Runeindskrifts Læsning i den 
vanlige Retning (fra venstre til højre) eller i den mindre vanlige (fra højre til venstre), der 
naturligen betinger en Vending af Runestavene fra den vanlige Side til den modsatte Side.

At Bracteaternes Legender frembyde mange Exempler baade paa Læsning i modsatte 
Retninger og paa vendte Bogstaver, der staa modsatte den rigtige eller sandsynlige Læseretning 
for vedkommende Legende, er bekjendt nok.

Til disse ved Beskaffenheden af de første, ovenfor S. 103—4 anførte Bracteat-Indskrifter 
fremkaldte særlige Bemærkninger knytte vi umiddelbart her nogle andre, som mere alrnin-

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 2. 53



414 106

deligen sigte til den Methode, der i Regien har været hidtil fulgt ved Forsøgene paa at ud
lægge Bracteaternes. Runelegender.

Skjøndt den store Mængde af disse Bracteat-Runelegender har yttret en almindelig Modstand 
imod Forsøgene paa at læse og tolke dem, frembyde de dog ved første Betragtning helt andre 
Forhold, end saadanne, der, som de ovennævnte, paa forskjellig Maade nærmest skulde røbe, at 
der var noget magisk eller mystisk over dem.

De give sig i hvert Fald Udseende af at være fuldstændige Ord og Stavelser, der 
baade skulde læses og burde forstaaes. De Runekyndiges talrige Tilløb til Læsningen ere desuagtet 
bievne slaaede tilbage paa en Maade, der har ladet de opmærksomme blandt de udenforstaaende 
Iagttagere blive i en noget uhyggelig Uvished om, hvorvidt den viste Modstand alene eller for
trinsvis havde ligget i selve Indskrifternes Natur eller snarere, for en større eller mindre 
Del, skyldte sin Uovervindelighed til ydre Omstændigheder, f. Ex. til den, at de Angribende 
ikke havde mødt Modstanden med de rette Vaaben eller ikke havde benyttet Vaabnene paa den 
rette Maade.

Umiddelbart forud for de Linier, jeg i min Afhandling (foran S. 22) har anført af Prof. 
Bugges Slutningsbetragtninger over Guld-Bracteaternes Rune-Indskrifter, siger denne berømte Rune
kyndige S. 205—6 f. Ex. saaledes: „Hvad indholdet* af brakteat-indskrifterne overhoved angår, 
synes de, forsåvidt som de ikke er forvanskede og uforståede efterligninger af fremmede mynt- 
indskrifter eller blot indeholde runer, der er sammenstillede uden sproglig betydning, oftest at 
give oplysning om, hvem der har forfær diget brakteaten og ristet runerne;* 
muligt er det vel, at indskriften undertiden nævner den, der har eiet brakteaten 
eller fået den i foræring.* Det synes ikke urimeligt at formode, at der på disse 
smykker enkelte gange blev skrevet en bøn eller et ønske om lykke;* også 
synes runerne stundom at danne en magisk formel, som man tiltroede en lignende 
heldbringende virkning“.*

De ovenfor med spærret Skrift trykte Linier angive altsaa, hvad Prof. Bugge ved Op- 
gjørelsen af sine Undersøgelser da troede at kunne anføre som det sandsynlige virkelige Indhold 
af Bracteaternes Runeskrift, og jeg skjønner ikke, at Prof. Wimmers Udtalelser antyde, at han 
heri væsenlig afviger fra Prof. Bugge; i hvert Fald fremgaaer det af'ofte gjentagne Udtryk hos 
Prof. Stephens, at denne Kollega endnu beredvilligere end Prof. Bugge opfatter Legendernes 
Indhold paa denne Vis.

Jeg kan imidlertid ikke ret indrømme, at opmærksomme Læsere egenligen kunne faae en 
„Oplysning“, som den just angivne, ud af B.’s og de andre højt ærede Forfatteres Undersøgelser, 
saaledes som disse hidtil foreligge; men nok maa det deraf blive aldeles klart, at der hos disse 
Forfattere har hersket en vis indre Fornemmelse af, at Sammenhængen sandsynligvis maatte 
være, som de opfattede den. Det er nemlig i saa svævende Udtryk og under saa mange Reserva
tioner eller rettere: Lag af Betingelser, at Skildringen af de enkelte Undersøgelser i Reglen er 
meddelt, at det efter mine Følelser vilde være en Uret imod Forfatterne og en stor Miskjendelse 
af Videnskabens hele Standpunkt, naar man ikke stærkt betonede, at Udtrykkene kun antydede 
et sandsynligt eller formodet Indhold. Anderledes kunde det efter Undersøgelsernes hele. 
Anlæg neppe heller blive at vente.
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Thi at et Angreb altid maa forfejle sin væsenlige Virkning, naar det føres efter en Plan, 
der ikke i sig selv er rigtig eller som støtter sig til urigtige Forudsætninger, derover undre 
vi os ikke; og at just noget saadant tør siges at have fundet Sted ved de Runekyndiges An
greb paa Bracteaternes forstokkede Runelegender, det har jeg, skjøndt jeg i Rune-Emner kun taler 
som Lægmands-Læser, ikke havt nogen Betænkelighed ved ovenfor S. 45 at fremsætte, og her 
agter jeg efter Evne at hævde det.

Uden paa nogen Maade at dvæle ved den særlige Opfattelse af Bracteaterne, som jeg i 
Afhandlingen har søgt at gjøre gjældende, at de naturligst og nærmest turde blive at sammenligne 
med de asiatiske Folkestammers Tarni eller Dhärani og deres Indhold altsaa mest nærme sig 
til disses, vil jeg kun her fremhæve et længst bekjendt Forho.ld ved Bracteaterne, 
som ikke er bleven ret paaagtet af de nævnte Forfattere og af mange Andre, der 
slutte sig til de samme Anskuelser. Ved denne Uopmærksomhed imod Bracteaternes 
faktiske Forhold have de, efter min Mening, i ikke ringe Grad forskjer tset sig 
Virkningen af de fleste af deres Undersøgelser og Sammenstillinger.

Alle tre have nemligen, ubetænksomt nok, givet den Forestilling Indpas hos sig, at 
den fra den yngre Jernalders Runelegender paa Gravhøjenes Mindestene og paa enkelte Minde- 
og Hædersgaver saa at sige stereotype Formel ogsaa naturligen og ligesom selvskrevent 
maatte afgive den Hovedformel, hvorefter Bracteaternes Læsning og Udlægning maatte gaae 
for sig.

Altsaa f. Ex. :
N. N. rejste Mindestenen over Den og Den,
- - byggede Gravhøj over, for — - —
- - ridsede Runerne over — - —
- - gav Sværdet (Prydelsen) til — - —
- - ejer Sværdet, o. lign.

eller i visse Tilfælde Navnet alene og altsaa blot:
N. N.
N. N.,

i hvilke Sætningen da maatte udfyldes efter Erindringen, saa længe denne holdt sig om det Emne, 
hvortil Navnet sigtede eller knyttede sig.
Derfra hidrører da Runelæsernes idelige Spejden efter mulige og umulige Navne i de 

gothiske Sprog eller Dele af saadanne, helst naturligvis i Nominativ eller Dativ, der maaskee kunde 
røbe enten den forudsatte Gravbygger, Runerister, Forarbejder, Giver ell. lign., eller den Mod
tagende, for hvem Gjenstanden var bestemt ell. lign.

Ved denne travle og, som Resultaterne i hvert Fald synes oftest at vise det, næsten 
forgjæves anvendte Søgen oversaae man aldeles den diametrale Modsætning, der var imellem hine 
for den Enkelte og til Minde eller- Hæder for den Enkelte opførte Minder og det store 
Fællesskab, som Bracteaterne stedse forudsætte. Ved skaarne Metal-Stempler, ensformig 
frembragte i et Flertal og — baade efter Analogi og talrige Fund tør man sige det — i større 
Mængde, kunne de ikke tænkes fremkaldte til Erindring om en Enkelt, og ikke til Gave 
eller Brug for en Enkelt; heller ikke kan en Enkelt ret naturligen tænkes betegnet som 
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Ejer af dem, knap nok som Forf ær dig er af Stemplet alene, eller af hele Bracteaten. Om man 
ikke vil kalde dem just fabrikmæssig tilvirkede, eller erklære dem for Produkter af samvirkende 
Kunstnere eller Kunsthaandværkere, have de som Amuletter under alle Omstændigheder været 
beregnede paa, imod en passende Godtgjørelse, at gaae over i Enhvers Eje, der udreder denne 
eller dens Ækvivalent i Tjenester x).

Hvor lidet og tillige med hvor forstyrrende Virkning den saa stærkt individualiserede Formel 
fra den korte Runerækkes Indskrifter vil kunne bruges til Vejledning ved Bracteat-Legendernes 
Læsning eller som en Slags Nøgle til deres Tydning, føler man allerbedst, naar man tænker 
sig den Art af Nøgler anvendte paa Legenderne, saaledes som disse ere bievne opfattede af 
andre med Nordens Rune-Litteratur særlig fortrolige Videnskabsmænd f. Ex. P. G. Thorsen. Efter 
hans Opfattelse i det store Værk „De Danske Runemindesmærker“, 1ste Afdel. (Slesvigs), 
Kbhvn. 1864, ere Bracteat-Legenderne nemlig slet ikke Indskrifter i vanlig Forstand af Ordet. 
I korte Træk giver han S. 352 et Billede af Guldbracteaternes Ejendommeligheder og siger da 
meget træffende om deres Legender: „de ere noget ganske andet end en Indskrift, som forud
sætter, at dens Ophavsmand deri har villet udtrykke sin Tanke“.

Skjøndt det incompatible imellem Formlen, der ligesom skulde lede os paa Vej igjennem 
Legenden, og selve Legenden ligger paa een Gang klart for os i disse Udtryk, finder jeg dog 
Grund til i hele dens Sammenhæng nedenfor,at gjengive Prof. Thorsens vel gjennemtænkte al
mindelige Karakteristik af Bracteat-Runerne2), men maa dertil dog føje den historiske Bemærkning, 
at i Prof. Bugges Yttringer herom, S. 172, hvilke man ligeledes nedenfor vil gjenfinde3), turde

3) »Indskrifter med den længere rækkes runer på mindestene bestå næsten bestandig af virkelige 
ord, udtrykke paa en for samtiden let forståelig måde, hvad den, der ristede runerne eller lod

J) Med Hensyn til, at Person- og Stednavne nu og da forekomme paa Dharanis og de buddhistiske 
Kloster-Amuletter af Metal, vil jeg, paa Grund af den ofte berørte Jevnførelse af Bracteaternes For
hold med hines, i Forbigaaende erindre om, at vel Buddha- og Burkan-Navne ere ret hyppige 
paa Dhäranierne (see foran S. 100), men at kun en stor Rivalisering imellem Klostrene har 
fremkaldt Anbringelsen af et enligt-staaende Navn, Klosterets ( Viharaens ) eller Klos te r- 
stifterens, paa Dhäranierne for at sikkre disses dyrt og da saa meget højere betalende Kjøbere, 
at det er ægte og forholdsvis stærkere virkende Besværgelsesmidler, de have faaet.

2) »Ved Bedømmelsen af Brakteaterne er overhoved den meget væsentlige Omstændighed at fastholde, 
at de ere for en stor Del, hvad man nu vilde kalde Fabrikarbejde. Mange af dem ere prægede 
med Stæmpler, hvorved der let kunde erholdes mange Exemplarer af ensartet Beskaffenhed. Til 
Arbejdet som saadant har Runeomsk riften,* i det mindste hyppig, hørt. Der haves saaledes 
paa Brakteater de samme Forestillinger med forskjellige Stæmpler og dog samme Om skrift* i 
Runer. Overhoved findes i Brakteat-Runerne i al deres besynderlige Anvendelse dog stor Overens
stemmelse: samme Omskrift oftere brugt, samme Sammenstillinger af f. Ex. samme Medlyd, hele 
Rækker af Runer gjentagne flere Gange i samme Orden o. s. v. Det er tydeligt, at der deri er 
noget indbyrdes efterlignet, at der er noget vilkaarligt derved, saaledes at det er noget ganske andet 
end en Indskrift, som forudsætter, at dens Ophavsmand deri har villet udtrykke 
sin Tanke.* Det er vist ofte Tilfælde, at man i disse Runer har gjengivet Begyndelsesbogstaverne 
eller andre Forkortninger i Omskriften paa Mønter, som efterlignedes — at det er mere eller mindre 
skjulte, mulig langvejsfra hentede Formularer o. s. v., der ere tilkjendegivne. Det hele har noget 
ubestemt, og — selv.i en Fremtid — vistnok ubestemmeligt ved sig». 1. c. S. 352. 
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der være gjort af denne• Thorsens Skildring en Opfatning gjældende, der kun med ringe Ret 
kan kaldes „væsentlig* den samme“ som Thorsens'1). I Hovedsagen er den just forskjellig.

Endnu vil jeg tilføje, at vor Collega i comparativ Filologie ved Universitetet Prof. Dr. 
Vilh. Thomsen, hvis Opfattelse af Bracteaternes Runelegender det især var mig af Interesse 
at erfare, efter en skriftlig Henvendelse fra min Side i et Brev til mig har udtalt, hvad han 
velvilligen har tilladt mig her at meddele, - at han „i den allerstørste Del af Bracteat- 
Legenderne indtil videre ikke er tilbøjelig til at see noget virkeligt Sprog, 
og i hvert Fald ikke Indskrifter af individuelt fortællende Indhold“.*

Men uanseet de saa ulige Opfattelser, der fra nordiske Sprogforskere ere komne til 
Orde m. H. t. Bracteat-Legendernes virkelige Natur, blev dog vistnok eet Forhold neppe taget i 
tilbørlig Overvejelse af disse, inden man saa almindeligen og næsten eenstemmig sluttede sig til 
den Vejviser, man fra den yngre Jernalders Indskrifter kjendte som en ret paalidelig Angiver af 
en rationel Fremgang ved Indskrifternes Tydning, og derfor uden videre fulgte den som Vej
leder ogsaa ved Bracteat-Legendernes. Dette Skridt var maaskee ikke saa naturligt, som det 
syntes dem.

Turde ikke Prof. K. Gislason have Ret, naar han (Aarb. f. 1871 S. 366) i sine fortsatte 
Bemærkninger om de ældste Rune-Indskrifters sproglige Stilling — uden naturligvis herunder at 
inddrage Bracteaternes talrige Rune-Legender — bruger de Udtryk om Runeperioden: „en så 
lidet literair tidsalder, som runeperioden i det hele vistnok har været“.* 
Ordene synes i hvert Fald at stemme meget godt med de Udtryk om netop samme Litteratur, 
hvori Prof. Wimmer ti Aar senere ved 2det nordiske Filolog-Møde i Kristiania (see Forhdl. 
S. 242) betonede, at Grunden til, at Prof. Bugge og han havde faaet et saa ulige Syn paa 
Takten i det nordiske Sprogs Udviklings-Gang, just var, at vi i denne Runelitteratur „har et så 
uendelig lille sprogligt stof til vor rådighed, til at påvise udviklingen“.* 
Men under saadanne Forhold skjønner jeg ikke rettere, end at enhver Formel til Vejledning i 
Bracteat - Legendernes Læsning og Udlægning hentet fra denne Side af en i det hele lidet literær

dem riste1, har villet meddele. Omtrent det samme gjælder om de fleste indskrifter med samme 
slags runer på brugsgjenstande og smykker af anden art end de, hvorom her særlig tales. Væ
sentlig forskjelligt er derimod forholdet ved de på brakteater forekommende runeindskrifter. En. 
meget stor del af disse indeholder ikke ord af runeristerens sprog rigtig og tydelig skrevne: nogle 
indeholde rimelig ord, hvori runeristeren har lagt bestemt mening, men så stærkt forkortede, at vi 
ikke med sikkerhed kan tyde dem; andre er vistnok kopier af indskrifter, som har indeholdt ord i 
runeristerens sprog, men kopier så forvanskede, at deres forklaring, når originalen mangler, er umulig; 
om atter andre tør vi antage, at de hverken indeholde ord i noget germansk sprog eller er for
vanskede kopier af sådanne indskrifter. Af disse sidste kan nogle igjen indeholde aldeles vilkårlige 
runesammenstillinger, andre tegn eller formler som kun har magisk betydning, og atter andre må 
opfattes som forvanskede, meningsløse kopier af indskrifter i ep fremmed skrift og et fremmedsprog».

J) «Væsentlig den samme opfatning er gjort gjældende af P. G. Thorsen, der i sit værk om rune
mindesmærkerne i Slesvig har udtalt sig om brakteat-indskrifterne med stor forsigtighed» ere 
nemlig de Ord, som Prof. Bugge umiddelbart tilføjer sin ovenstaaende Udtalelse S. 172. 
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og i hvert Fald eensidig liter ær, skjøndt lang Tidsalder, maatte blive misledende, naar den 
anvendes paa Bracteaternes kortere Tidsrum af et Par Aarhundreder, eller tre, indenfor den lange 
Runeperiode. Thi det synes umiskjendeligt, at Rune-Skriften i Bracteat-Tidsrummet var i 
en anden, frodigere og livligere Anvendelse, og Evnen til at læse og forstaae den 
turde have været et ret almindeligt Fælleseje for de vel sagtens (?) gotiiiske Bracteat-Bærere. 
Dette turde i det mindste synes noksom udtalt i den store mekaniske Mangfoldiggjørelse af de 
enkelte Bracteater med deres Legender.

Hertil knytter sig uvilkaarligen endnu den Sidebetragtning, der fremkaldes ved Ind- 
klædningen af de Runekyndiges Meddelelser om Udfaldet af deres Bestræbelser for Bracteat- 
legendernes Læsning og Tydning. Jo mere almindelig Brugen af Runeskrift antages at have 
været og med den tillige Evnen til at læse og forstaae den, desto fastere — eller her forsigtigere 
udtrykt: desto mindre vaklende og ubestemt — turde man vel antage, at Ordenes Gjengivelse eller 
Bogstavering maatte have været; men desto besynderligere tager det sig da ud, at der i Forsøgene 
paa Legendernes Læsning saa ofte menes at være Antydninger af det Modsatte og at Runologerne 
saa ofte formode, at der i Legenderne sandsynligvis staaer ganske andre Runetegn, end der burde 
have staaet, enten dette saa maa tilskrives Runeskærernes Ukyndighed eller Udygtighed.

Ovenfor S. 104 afbrød jeg den begyndte Fremstilling af Exempler paa Bracteat-Legender 
og den Læsning og Fortolkning af disse, til hvilke nordiske Runologer, i det mindste for
enkelte Bracteaters Vedkommende, troede tilnærmelsesvis at være komne. Dette 
skete for strax at kunne indskyde den Række af Bemærkninger, som jeg holdt dels for nødvendige, 
dels for hensigtsvarende, naar jeg agtede at bortlede den hidtil i en mere eensidig Retning styrede 
Tankegang fra den herskende Opfattelse af Bracteat-Legenderne og føre den ind paa en fler
sidigere eller alsidigere Betragtningsmaade, der i Tidens Løb maaske da kunde afføde mere tilfreds
stillende Opfattelser af disse Legender.

Nu optage vi den afbrudte Traad! Vi knytte derfor her til de førstgivne Exempler en 
kort Række af andre, men alle, om de end tildels ere af ulige Art, ligeledes gjengivne baade i 
det Slags Lyd-Billeder, som de forskjellige Runologer have taget af dem, og med de Forsøg 
paa Udlægningen og Tolkningen af dem, som disse Lærde, efter Formlerne for den 
yngre eller kortere Runerækkes Indskrifter, mente nærmest eller naturligst at tilbyde sig, men med 
hvilke Tolkningsforsøg de imidlertid — hvad vi skylde disse Forfattere ikke at fortie — kun 
sjelden følte sig selv ret tilfredsstillede.

Vi fortsætte først med en Bracteat-Legende, der slutter sig til de S. 103—4 anførte 
derved, at den frembyde! hine mærkelige Gjentagelser af samme Række af Stavelser eller 
Smaa-Ord —, en Constellation af Lyd, der minder om ældre Sprogs Hymner og Besværgelser 
og lign., og derfor saa jevnligen har fremkaldt Formodningen om, at i det mindste disse Bracteat- 
Legender have været Led af lignende Ritualia.

Det mest oplysende Exempel paa disse Legender er unegtelig den bekjendte Skodborg- 
Bracteat vor Tavle IV, fig. 14.

Af den giver Prof. Stephens os følgende Lydbillede (cfr. 0. N. R. M. II. 560):
sælœw imæ I ung æ ælæwinæ \ ung ce ælæw i næ I ungæ ælæwin
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Af Prof. Bugge gjengaves den derimod:
tidligere : a ung a al aw in | au ng a alawin i au ng a ala win | ng al aw id
nu 1881: auja alawin \ auja alawin | auja alawin \jalawid

Forskjellen i de to Runelærdes de enkelte Runestave i Legenden tillagte Lyd kan i al 
Korthed siges at være den allerede fra det Foregaaende Læserne bekjendte Opfattelse af Vokal
lyden a som æ (Stephens) og Legendens 4 Gange (tre Gange i ret og een Gang i vendt 
Stilling) optrædende „Jåm“-Tegn som j (Bugge), medens den i sidste Stilling tillægges Be
tydningen af s (Stephens). Endelig at i den „afkortede“ Gjentagelse det Tegn, der for 
Stephens er m, for Bugge er d.

Et Hovedspørgsmaal er det nu, om disse særegne Sæt eller Grupper af Runer, gjentagne 
tre Gange og, som det synes, med Forsøg paa en fjerde, dog lidt forkortet og maaskee tillige — 
saaledes gisses der — noget forvansket Gjentagelse, fra den oprindelige Legende-Affatters eller 
den senere Kunst-Arbejders Side søge at „give virkelige Ord,* hvorved Ophavsmanden har 
udtrykt en bestemt Mening“? Et indirecte bekræftende Svar herpaa ligger allerede i de Ord af 
Prof. Bugge (S. 196): „Den omstændighed, at de samme runer flere gange er gjen
tagne,* kan intet i den henseende godtgjøre“. Directe svare derimod begge Forfatterne, idet 
de meddele deres efter den nævnte Formel for de yngre Rune-Indskrifter udfundne Tydning af 
Bracteat-L egenden.

I sit „ælæwiiweil saac Prof. Stephens nemlig et Mandsnavn i Dativ, en „Modtager“ 
altsaa, der bar et Navn, som Forf. formoder at kunne være identisk med oldtydsk: Eliwin, 
Eluwin, og i Kraft af Dativet tolker han Legenden, idet han begynder Læsningen med den af 
de fire Gjentagelser, der for ham har den ovennævnte s-Rune:

Lykke (for) den unge Ælæwinæ, (den) unge Ælæwinæ, unge Ælcewinæ!
Prof. Bugge har ligeledes et Mandsnavn i sit „aZawwi“, der bringer ham til at tænke 

paa det oldtydske Mandsnavn Alwini (S. 197), dog ikke i Dativ, men i Nominativ, altsaa en 
„Giver“, en „Forarbejder“ eller lignende, og tolker Legenden simpelthen:

,, Alavin Aues Søn“, eller: 1
> gjentaget tre Gange.

„Alavin af Auingernes Æt“ J
Denne Udlægning giver dog Prof. Bugge kun under bestemte Reservationer. „Hvis 

altså — hedder det f. Ex. S. 198 — Skodborg-brakteatens indskrift indeholder virkelige ord, om 
end ufuldstændig skrevne og tildels feilagtig kopierede, ikke en vilkårlig og sproglig betydningsløs 
sammenstilling af runer, så kan jeg ikke finde andet udtrykt i den end et mandsnavn i nominativ, 
som oftere er gjentaget, „Alavin Aues søn“, eller: „Alavin af Auingernes æt“. Men selve denne 
Udlægning — yttrede han iforvejen S. 197 — „gjør ikke krav paa at være mere ond 
en mulighed“.* For en almindelig Tankegang maa denne Mulighed dog vistnok synes at 
grændse nær til det Umulige; thi at en „Forarbejder“, en „Kunstner“ eller „Kunsthaåndværker“ 
eller „Giver“ tre eller fire Gange i Rad påa samme Bracteat, og uden nogensomhelst anden An
tydning af Øjemedet eller Formaalet, skulde have selv stemplet sit Navn og Afstamning, eller ved 
Andre ladet begge indskjære, synes i det mindste mig at være en unaturlig Tanke.

Jeg skynder mig derfor ogsaa med at tilføje, at Prof. Bugge i et Slags Efterskrift 
S. 225 til sin Afhandling yttrer Betænkeligheder ved sin Tydning af Skodborg-Bracteaten, og at 
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Prof. L. Wimmer i 1887 1. c. S. 122 bruger de Udtryk om denne Bracteats Indskrift: „da es 
nicht ausgemacht ist, ob dieser brakteat mit seinem dreimal wiederholten unerklärten auja-alawin 
und darauf folgenden jalawiö wirkliche worte hat ausdrücken sollen oder nur eine willkürliche 
Zusammenstellung von runen enthält“.

Inden vi helt forlade denne Indskrift, maa jeg blot gjøre Læserne opmærksomme paa, at 
den, som Figuren Tab. IV, fig. 14 viser, ikke hører til de egentlige eller typiske Yak-Lungta- 
Bracteater, men til de atypiske med hele Menneske-Figurer i forskjellige Stillinger, og at til denne 
Gruppe af Bracteaterne ogsaa høre de foran S. 103 omtalte Indskrifter (see Tab. IV, fig. 22 
og fig. 24).

Ingen saadan Gjentagelse af ensklingende Stavelser frembyde Forfatternes Lydbilleder af 
de to Bracteat-Grupper, hvorfra de her følgende Exempler tages, men Udlægningen af Rune
legenden faaer dog stadigen samme Skikkelse.

I det foregaaende (S. 65, samt paa Bitavlen B.) findes saaledes 15 Bracteater sammen
stillede med de dem af Prof. Stephens tillagte Lydbilleder ved Siden. Jeg har der henført alle 
disse Bracteater til een og samme Æt, paa Grund af den indbyrdes Lighed af Midtfeltets 
billedlige Fremstillinger. Runerne i Omskrifterne danne derimod kjendelig to ulige Constellationer, 
der vise os den Besynderlighed, at medens man skulde formode, at Runerne indenfor hver af 
disse Constellationer vilde gjengive samme Ordlyd eller fremkalde samme Forestilling, saa er det 
vanskeligt nok at finde to af dem med fuldt identiske Runestave. Til den ene Constellation høre 
5 Bracteater.

Paa de fire af dem, alle — som man af Figurerne vil see — fundne i Sverrige, læser 
rigtignok Prof. Stephens de fem Runetegn som el til i eet Ord (dog kunne de maaskee lige 
saa godt danne to Ord eller Stavelser, eZ-í¿Z), medens en femte, der er fra Danmark, aflæses 
til, altsaa kun har de tro sidste af disse Runer.

Et egentligt Ord af det ældste nordiske Sprog angive de Runekyndige ikke at have fundet 
i disse Runer, men Prof. Stephens antager dog, at el til kunde være et Mandsnavn, og til 
formodes da at kunne antyde det samme Navn i en afkortet Form. Hvorvidt denne subjective 
Formodning om, at vi i disse fem Runer maaskee havde et Personnavn for os og netop et 
Navn, der bestemt er brugt indenfor gothiske Stammer, har jeg ikke fundet nærmere angivet.

Den anden Constellation eller Rune-Gruppering findes paa 7 Bracteater, hvis Runelegender 
af Prof. Stephens gjengives (smign. foran S. 65 og Bitavle B.) saaledes:

Under disse Runestave antager Stephens — og for Øjet synes dette 
virkelig meget sandsynligt —, at der paa alle 7 Bracteater maa være skjult 
det samme Begreb eller samme Forestilling, „the same name or word (dat. or 
nom.)“. Snarest formodes saa Mandsnavnet Ingve eller Kvindenavnet Inga, 
i 6 forskjellige Bogstaveringer, dækket med disse Runetegn. Denne Gisning, 
om den end kun har svag ellei’ ringe Sandsynlighed, søger dog at faae et 
Navn frem, der ikke blot er g o thi sk, men „skandogothisk“.

Dette er endnu bedre lykkedes ved Læsningen af Runeskriften paa tre i Vest-Jylland, 
ved Næsbjerg i Varde-Egnen, fundne Bracteater, der udgjorde en Del af et større Guldfund. De 
vare alle tre slagne med samme Stempel og vise følgelig ingen Variation, hverken i Runetegnene 

ichiay (2).

ycæa (1).

ykcæ a G)-

ugkh a (1).

yæca (1).

y ia? (1).
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eller i disses Stilling. De ere alle 7 anbragte i en Linie gaaende fra Randen ind i Mellemrummet 
mellem det formentlige Yakdyrs Hoved og Forben; de læses ens af Stephens, Bugge og 
Wimmer som: niuwila (dog æ Stephens).

Af dette eller et beslægtet Navn, Neufila, anføres hos Bugge S. 217 en vestgothisk 
Biskop af Tude i Spanien (fra Aaret 589) og ligesaa (fra 837) fra Overtyskland i Formen Niwilo-, 
men B u g g e . antager, at Navnet i almindelig oldnordisk Sprogform vistnok vilde hedde ,,Nyli“.

„Denne brakteat-indskrift giver os“ — efter Prof. Bugges eget Vidnesbyrd smstds. — 
„utvivlsomt et virkeligt ord rigtig og fuldstændig skrevet. Det er et mandsnavn i nominativ“. 
Indskriftens Læsning tjener derhos endnu Prof. Bugge til Støtte for hans Udsagn om Overens
stemmelsen mellem Bracteat-Tidsalderens Sprog og den ældre Jernalders, og den findes tillige 
at minde ham om, „at navneforrådet i det ældste runesprog viser mærkeligt fællesskab med 
Gotisk“. S. 219.

Foruden de 7 Runer i den nævnte Legende bære Exemplarerne af denne Bracteat endnu 
tre andre Runer, anbragte paa et andet Sted, nemlig mellem det hornede Dyrs Ben, men der 
staaende i omvendt — op-og-ned vendt — Stilling. Runestavene ere Tegnene for l.p.n. og 
have altsaa ingen Vokal imellem sig. Bugge kan ikke forklare deres Betydning. Stephens 
derimod, idet han antager, at de udeladte Vokaltegn snarest maa være de simple Tegn for i., i, 
supplerer Ordet til l. (i), fr. (i), n. samt giver dette Betydningen: „afleden“, „ved Døden afgaaet“ 
(„Niuwilæ is no more“); han tænker sig Bracteaten nærmest som en Slags Mindepenge om denne 
Mand. Alt hviler naturligvis paa den Forudsætning, at det ikke er en tilfældig Lighed, som 
Ordet eller Stavelserne paa Bracteaten have med det supponerede Navn Niuwila1).

En mere betydningsfuld Sejr over de .trodsige Bracteatlegender vilde det dog have været 
for Runologerne, om de, støttede til deres Formel fra den yngre Jernalder — selv om de tillige 
maatte tage til Hjælp deres uberettigede Parallelisering mellem disse Bracteater og de byzantinske 
og romerske Møntprægninger — blot nogenlunde havde kunnet sikre os Læsningen og en taalelig 
Forstaaelse af Legenden paa Bracteaten fra Tjörkö, nær Carlskrona, kjendt siden 1817.

Efter en gængs Antagelse har nemlig Runeskriften paa denne Bracteat i højere Grad end 
paa nogen anden af samtlige kjendte Bracteater, ladet Runologerne ligesom „øjne“ gode Mulig
heder for Tilstedeværelsen af rigtige oldnordiske Ord og i en Sætning med forstaaelig Mening.

Legenden aflæses, som det synes, aldeles ens af Bugge og Wimmer, nemlig: 
w ur te r uno R an walhakurne .. h elÖ a R kunimud iu . . .

(cfr. Tegningen hos Wimmer S. 213 og Berigtigelsen S. 385). Prof. Stephens’s Opfattelse og 
Gjengivelse af de 10 første Runetegn anfører jeg her til Sammenligning. Han læser II. p. 539 no. 25 : 

pur te ru no a (tolket: Thor signe Runerne!).

x) Det bliver en Selvfølge, at det kun er ved at see helt bort fra den Mulighed, at der i disse tre 
Runer kunde være en særegen Betydning og at denne maaske ogsaa, som Prof. Stephens for
modningsvis havde antaget, kunde blive at sætte i Forbindelse med den øverste Runelinie, at 
Prof. Bugge kunde føle sig berettiget til just i denne Bracteat-Legende at finde en Støtte for hans 
tidligere ytrede Formodning, "at flere brakteat-indskrifter indeholde et enestaaende mandsnavn i 
nominativ». S. 218. [Maaske menes der ved «enestaaende» kun: staaende for sig selv (see Bugge: 
«Norges Indskrifter med de ældre Runer». 1891. 4to. 1. H. S. 45).]

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 2. 54
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Rune-Omskriften indbyder ligesom til Læsning derved, at Runestavene, som man seer, ere 
paa usædvanlig Maade ved to indskudte horizontale Linier af Prikker (.. og . . . ) i det mindste 
tilsyneladende afdelte i to Ord- eller Stavelse-Grupper, ved hvilket Læsningen formentligen maatte 
lettes. Dernæst fængsles Øjet ved det lokkende Syn af fem Runestave, som danne Stavelser eller 
Ord, der kunne være rigtige oldnordiske, runoR nemlig, enten derved maatte menes „Runer“ i den 
ældre videre Betydning af Besværgelses- og Tryllesange eller i den nyere af „Runestave“, „Rune
skrift“. Endvidere frembød de 5 første Runestave wurte, hvad Prof. Bugge ikkun havde 
forefundet paa denne ene Bracteat, et virkeligt verbale, og dette kunde maaske, ifølge dets 
sandsynlige Betydning af tilvirkede, bearbejdede, gjorde konstrueres sammen med det 
efterfølgende Ord runoR som Objekt, navnlig i den sidste af de to anførte Bemærkelser af Ordet. 
1 denne Forbindelse til hinanden 'sætte ogsaa de fleste andre Runologer disse to Ord.

Subjectet til Sætningen maatte da søges i den anden Gruppe af Runestavene, nemlig: 
helöctR kunimuöiu, der antoges at gjemme den ved disse Runeskrifttydninger sædvanlige 
deus ex machina, o: Noget, der kan gjælde for et Mandsnavn i Nominativ, her det ellers ikke 
andenstedsfra kjendte Navn: HeldaR, hvilket Prof. Bugge mener let kunde være opstaaet ved 
en Fejlhugning for et i hvert Fald mere forstaaeligt Navn, f. Ex. HelmaR, dannet af Ordet Hjelm. 
En nærmere Betegnelse af Manden med dette os ukjendte Navn antages iøvrigt givet ved et 
Patronymicon: Kunimunds (Cynimunds) Søn; ved Hjælp af færre eller tiere Rettelser af de 
enkelte Stave eller hele Stavelser mener man nemlig at skimte en saadan Betegnelse igjennem 
Runerne: Kunimudiu (Bugge S. 193). Wimmer S. 213 seer deri en Dativ af et Mandsnavn 
(— oldnord. Kynmundi), Stephens (III, 243) ligesaa af et Kvindenavn {Cunimundia).

Endnu en Oplysning om denne „HeldaR.“ er man enig om at finde i den sidste Halvpart 
af den første Gruppe af Runeskriften, nemlig „an walhakurne“, der oversættes: „paa Valhakurne“ 
og, efter en saare vovelig Analogi med Angivelsen paa en Mønt af dennes Møntsted, med stor Til
slutning af Runologerne formenes her snarest „at betegne Stedet, hvor Runemesteren boede“. 
(Bugge S. 195). Andre ville under Ordene „paa Valhakurne“ formode, at der skulde forstaaes 
Gjenstanden, hvorpaa Runerne vare anbragte, altsaa selve Bracteaten eller Stemplet til denne. 
Begge Gisninger ligge formodenlig lige fjærnt fra det Rigtige.

Om nu end Prof. Bugge jevnlig og stærkt betoner, at det, der bereder ham og alle 
Colleger de saa godt som uovervindelige Vanskeligheder ved Bracteat-Legendernes Læsning og 
Tydning, er det ugunstige Forhold, at der aldrig foreligger Originaler, men kun Kopier, og, efter 
de mange foregivne Unøjagtigheder, Bogstavfejl og Meningsmisforstaaelser at 
dømme, stærkt forvanskede Kopier, saa mener han dog om denne Tjörkö-Indskrift, „at forholdet 
dog forsåvidt må være forskjelligt, som den oprindelige mening og form af indskriften 
på denne kopi i det hele lader sig øjne“*. — Mon ikke de gamle Bracteatfabrikanter vilde 
søge Hovedkilden til deres Runelegenders formentlige Uforstaaelighed paa en ganske anden Kant?

Skulle vi — idet vi slutte — give et Skjøn i dette Mellemværende efter den ovenstaaende 
Række af Forsøg paa Tydninger og Forstaaelser af Bracteat-Legender, maa vi paa den ene Side 
vel erindre, at de fremdragne Exempler alle tilhøre saadanne Bracteater, hvis Forstaaelse nordiske 
Sprogforskere troede bedst at kunne magte, og paa den andenSide ikke glemme, at et meget stort 
Antal staar tilbage, paa hvis Runeskrifts Udredelse og Tydning de egentlig ikke have villet indlade sig.

Med dette for Øje er det i det mindste mig vanskeligt at tro, at Sprogforskningen hidtil 
har slaaet ind paa de retteste Veje.
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Jeg maa bede de særlig sprogkyndige Colleger iblandt den nordiske Archæologies 
og Ethnografies Dyrkere undskylde, at jeg, skjøndt kun en læg Mand indenfor egenlig Sprog
forsknings Omraade, saa uforbeholdent paa nævnte Fælles-Studiers Vegne har ytret denne fra vore 
nordiske Sprogforskeres Udtalelser meget afvigende Opfattelse af de „nordiske Guldbracteaters“ 
Runeskrifts-Legender og. disses formodede Forhold til vort Oldsprog, noget, jeg naturligvis neppe 
vilde have vovet, naar der ikke fra disses egne Forskninger var traadt to særlige Omstændigheder 
som bestemmende til.

De Resultater, hvortil Nordens Sprogmænd vare komne med Hensyn til selve dette Sprog, 
syntes mig nemlig indbyrdes uoverensstemmende, og en Mistanke om, at den fulde Sammenhæng 
neppe endnu var funden, maatte synes berettiget og uundgaaelig. Dernæst stod heller ikke vor 
Runeskrifts Historie og første Oprindelse — uagtet Prof. Ludv. Wimmers omfattende og 
skarpsindige Forskninger have kastet et meget stærkt Lys ind over disse to Emner, især i det 
sidste store Arbejde „Die Runenschrift“ (Berlin 1887) — saa vel belyst fra alle Sider, at 
ikke en lignende Mistanke ogsaa her maatte gjøre sig gjældende.

Til bedre Forstaaelse af den Paavirkning, som Hensynet til begge disse Forhold har 
udøvet paa min Opfattelse af Bracteat-Indskrifternes mulige Natur — om ikke ligefrem til 
Forsvar for eller Retfærdiggjørelse af selve Opfattelsen — haaber jeg at følgende Betragtninger 
ville bidrage.

Med Hensyn — for det Første — til Beskaffenheden og Slægtskabet af det 
Sprog, som paa enkelte faste Stenmonumenter, men endnu hyppigere paa Vaaben, Prydelser og 
Redskaber fra den ældre Jernalder findes indridset med den ældre og længere Runerækkes Stave, 
det Sprog altsaa, i hvilket man med næsten utrættelig Anstrengelse har søgt at finde en naturlig 
Plads ogsaa for Bracteaternes Runelegender eller i alt Fald for enkelte Led og Dele af disse, er 
der, som jeg ovenfor antydede, en, efter min Anskuelse, betydningsfuld Meningsforskjel imellem 
tre af Nordens højtstaaende specielle Fagkyndige: Islænderen Professor Konrad Gislason, 
Nordmanden Professor Sophus Bugge og den Danske Professor Ludvig Wimmer. Den 
førstnævntes Anskuelse vil imidlertid, som det senere sees, især findes at afvige fra de to 
sidstnævntes.

Jeg tør neppe forudsætte, at Læseren i Almindelighed har gjort sig tydelig Rede for 
den Indflydelse, som en meget forskjellig Opfattelse af dette ældre Sprogs virkelige Stilling til 
Oldnordisk uundgaaelig maa have baade paa Undersøgelsen og paa Bedømmelsen af de enkelte 
Bracteat-O rd s eller, rigtigere sagt, Bracteat-Stavelsers — thi man har i Reglen kun med 
disse at gjøre — større eller mindre Tilnærmelse til eller Fjernelse fra alle Ord og Stavelser, 
der ere kjendte fra de Indskrifter, som ere indridsede med den kortere Runerækkes Stave (følgelig 
ere fra Vikingetiden omtrent og en lidt senere Tid) og altsaa ere betegnende for „Oldnordisk“. 
Men da imidlertid en berettiget Erkjendelse af mulige eller virkelige Spor af det egenlige Old
nordiske i Bracteat-Runelegender saa meget afhænger af Gradsforskjellen i selve Sprogmændenes 
Opfattelser af Forholdet imellem Oldnordisk og de ældste Runers Sprog, er det en Selvfølge, at 
Læserne her kunne fordre Hovedafvigelserne mellem disse kortelig berørte. Under Runologernes 
Læsnings- og Tolkningsforsøg møder man jo ret jevnlig som Forudsætning for denne eller hin fore- 
slaaede Tydning af Ord eller Endelser, at Bracteaternes Runeskjærere maaskee ikke selv have 
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tilfulde kjendt Bogstaverne eller disses Mening, at de have formentligen skaaret fejle Streger, 
have ikke kunnet læse ty de li gen Forlaget eller været ligegyldige ved dettes Gjengivelse, 
eller ikke have dygtig nok haandteret Gravstikken o. lign. — Forudsætninger, som naturligen 
meget let maatte tilbyde sig, da det af det Foregaaende vil sees, at der baade om Bracteaternes 
Oprindelse og Forbillederne for deres billedlige Fremstillinger samt deres hele Fabrikation havde 
gjort sig énsidige og løse Forestillinger gjældende. Idelige Forudsætninger af denne Art, men 
ikke sjelden støttede til vage Gisninger om, at Ordet eller Stavelserne formodentlig betøde 
dette eller hint, og at dette eller hint formentligen efter vedkommende Bracteats (gissede) 
Alder eller Aarhundrede, efter Sprogets daværende (ligeledes gissede) Udviklingstrin, snarest 
maatte have havt denne eller hin Form, da jo i alt Fald en noget lignende Form, med en ret 
antagelig Fejlskrift af en Rune, findes som Parallel paa en eller anden Runesten, synes mig 
at maatte opfordre den selvtænkende Læser til ikke at forblive ubekjendt med, i hvilken Afstand 
fra hinanden i Virkeligheden da de vigtigste Hovedpunkter i deres forskjellige Opfattelse af det 
gjensidige Forhold mellem disse to Sprog-Idiomer angives at ligge. Med Afstanden voxer selv
følgelig Betydningen af saadanne Forudsætninger, som de anførte, og Afstanden synes rigtignok 
ikke ringe for de Oldtidsforskere, der i deres archæologiske og ethnologiske Studier beredvilligen 
og tilfulde indrømme det Sprog, en Folkestamme taler eller har talt, den det med Rette tilkommende 
vægtigere Stemme ved Afgjørelsen af det store Spørgsmaal om et Folks nærmeste Stamme-Slægtskab. 
Indrømmelsen er naturligvis her bleven givet under de to almindelig vedtagne Betingelser; først, 
at vedkommende Folkestamme har efterladt sig et tilstrækkeligt stort Sprogstof til at give et 
fyldestgjørende Billede af Sproget og de væsenligste Træk af dets Udviklingsgang; dernæst, at 
Sproget er Stammens eget, og ikke enten et ved stærkere Berøring med omgivende Folkestammer 
og Paavirkning af disse udenfra ligefrem adopteret, eller et for Stammen selv fremmed Sprog, 
der ved en Art af Pseudomorph ose — som Oscar Peschel med et for os Naturforskere vel 
forstaaeligt, fra den uorganiske Naturs Virken laant Billede ret heldigen har betegnet det — fra 
Omgivelsen er sivet ind i Stammen og hos denne har indtaget aldeles det oprindelige Sprogs Plads.

I jo ringere Grad et Folks efterladte Sprogstof fyldestgjør disse to Betingelser, desto 
ringere Betydning faaer dette Sprog ved Bestemmelsen af Folkets Stammeslægtskab, Nationalitet og 
Samlivsforhold, og desto mere bliver naturligvis den Kjendelse, man mener at Sprogresterne afgive, 
at sideordne eller at underordne den, som Folkets øvrige kulturelle Sider i Forening med dets 
fysiske Bygning med Rette afgive.

I sin store Afhandling i Aarb. f. N. O. o. H. 1869. om „De ældste Rune - Indskrifters 
sproglige Stilling“ (S. 145) er K. Gislason kommen til en bestemt Erkjendelse af, „at 
dette Idiom synes hverken at kunne henføres til den „germanske“ eller til den „skandinaviske“ 
„Stamme“, men at være en Mellemting med en stærk fremtrædende „germansk“ og en 
maaskee endnu stærkere fremtrædende „skandinavisk“ Side. Det har tilhørt et 
Folkefærd, der er gaaet under i Tidens Strøm, er bleven overskyllet af 
en indtrængende Folkebølge — „et nærbeslægtet Skud af gothisk Rod“.* 
Indskrifternes etymologiske Alder1) synes at falde i Tiden imellem Vulfila og omtrent Aar 700“.

’) «Et Sprogs etymologiske Alder er naturligvis noget ganske Andet, end dets chronologiske Alder, 
skjøndt begge undertiden falde sammen. Chronologisk ere f. Ex. Dansk og Islandsk i 1869 samtidige, 
men etymologisk er Islandsk mange Aarhundreder ældre end Dansk«. (Gislasons Anmærkning.) 
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I stærk Modsætning hertil udtaler L. Wimmer i en hel Række af Afhandlinger, og 
nu senest i det ovenfor nævnte store Arbejde „Die Runenschrift“, som Resultatet af sine Under
søgelser af de samme Rune-Indskrifter i den ældre og længere Runerækkes Sprog, at dette i det 
Hele fremviser saadanne Former, som det oldnordiske Sprog, kjendt fra den yngre eller kortere 
Runerækkes Tid, maa forudsættes (og efter hans Mening ved allehaande Overgange ogsaa kan 
vises) at have i Aarhundredernes Løb gjennemgaaet gradvis og uden Spring indenfor 
samme Folkestamme og netop her i Norden. Denne antagne jevne Gang i Udviklingen 
af Sproget i een bestemt Retning sætter endog Forfatteren i Stand til at henføre de til den ældre 
Jernalders Tidsrum (c. 350 — c. 900) hørende Rune-Indskrifter hver til sit Seculum eller Halv-Seculum, 
og enhvers Plads i Tidsfølgen bestemmes naturligvis da efter det Stadium i Udviklingen, Indskriftens 
enkelte Ordformer antages at fremvise, selvfølgelig tillige bedømt efter det Spand af Tid, der 
efter Undersøgerens Skjøn maatte fordres for Ordet, til under rolige Udviklingsforhold at naae fra 
det ene Trin i Udviklingen til det andet. (Wimmer S. 184 f. ; smign. S. 302; 304.) Dette 
stemmer aldeles med Prof. Wimmers egne Udtryk i Forhandlingerne paa det andet Nordiske 
Filologmøde i Kristiania 1881 (udk. Krist. 1883), hvori det hedder S. 243, „at sproget allerede 
i vore ældste indskrifter er et fra gotisk og de andre samtidige germanske dialekter forskelligt, 
bestemt udpræget nordisk sprog, idet vi holde os til inddelingen af hele den gotiske folke
klasse i de 3 store grupper Nordboer, Goter og Germaner“; derhos hævdes det, at denne 
„nordiske folke- og sprogindividualitet“ kan følges tilbage „senest, for at nævne et 
bestemt tidspunkt, til det 5te århundrede“. Ligeledes hedder det her i bestemte Udtryk om selve 
Udviklingsgangen, „at både sprog og skrift er ændrede gennem en jævn og gradvis ud
vikling, hvori det ene led er nøje knyttet til det andet“. S. 242.

Dette Resultat er smukt, men maaskee for smukt, til at kunne holde sig i denne Form. 
Under alle Omstændigheder tiltrædes det ikke af Professor S. Bugge i nær den Udstrækning, 
som Professor Wimmer, efter sine Ytringer herom, synes at antage.

I den Afhandling, hvori Prof. S. Bugge efter Prof. Wimmers egne Udtryk S. 185 og 
Anm. menes bestemtest at have formuleret sin Opfattelse af dette den ældste Runerækkes Sprog, 
nemlig i Aarb. f. N. O. 1884 (Runestenen fra Strand i Ryfylke. S. 80 flg.), siger Bugge ganske 
vist, som Wimmer anfører: „Og dog tilhøre de i Norden fundne Indskrifter med den længere 
Rækkes Runer det samme Folkefærd som det, der har boet her i historisk Tid; og det Tunge- 
maal, som taltes i Norden i den sidste hedenske Tid, har udviklet sig af den Sprogform, som 
hine Indskrifter lære os at kjende“ (S. 95). Paa næste Side tilføjer B. endog som den sidste af 
sine 3 Grunde til denne Opfattelse, at ogsaa de „grammatiske Former bevise, at Sproget i 
de med den længere Rækkes Runer skrevne Indskrifter er Stannnesprog til det Tungemaal, der 
taltes i Norden i den historiske Tid“ (S. 96).

At imidlertid denne Udvikling af Sproget just, saaledes som Wimmer maa mene det, 
skulde have været en rolig og jævntskridende og en i Nordens egne Lande (det vil her sige: uden 
egenlige Indvandringer ud enfra og Udvandringer indenfra)1) gjennemgaaet Udvikling, vilde ikke 

!) 1 de allerbestemteste Udtryk afviser Prof. Wimmer beständigen i -sit Skrift, ligesom i dets For
gænger fra 1874 »Runeskriftens Oprindelse og Udvikling i Norden», (Aarb. f. N. O. o. H. 
1874. S 1—270,) enhver Tanke om Vandringer eller Indflytninger i Jernalderen som aldeles ube
rettiget. (Smign. sidstnævnte S. 4 og S. 158—161; førstnævnte S. 4 og 188.)
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aldeles svare til vor norske Koliegas tidligere udtalte Meninger herom, er klart nok. Men den 
svarer heller ikke ret til den Opsummering, hvormed paa samme Side Dennes Afhandling sluttes 
og som er altfor mærkelig til at turde forbigaaes her, hvor Spørgsmaalet om mulige eller sand
synligvis stedfundne Folke-Forskydelser i Norden i dette Tidsrum vil saa at sige blive et staaende.

Bugge slutter nemlig saaledes:
„Strand-Indskriften i Forbindelse med de nordiske Indskrifter med den længere Rækkes 

Runer overhoved* godtgjør altsaa Rigtigheden af den Opfatning, som jeg oftere har udtalt, at 
den nordiske Individualitets Præg ved Sproget,* som vi kjende det fra den ældste 
og mellemste Jærnalder, endnu er lidet fremtrædende, skjønt det sikkert kan 
p aavis es.* Vi har paa denne Tid i Norden endnu en Sprogtypus, hvori vi overveiende faa 
Indtryk af det for den hele germanske Stamme fælles Mærke. Den nordiske særlige 
Eiendommelighed er i Sprog, som i Skrift og mythiske Forestillinger, samt 
tillige iVaabens, Smykkers og Redskabers Form først i Vikingetiden bleven 
fuldt udviklet.* Nordens Folk, som vi lære dem nærmere at kjende fra Slutningen af 9de 
Aarhundred af, har gjennemlevet en Kulturomvæltning, der i Forhold til den 
Tid, i hvilken den er bleven fuldbragt, staar for mig som den grundigste 
og mest omfattende, Nordens Historie kjender“.* (S. 96.)

Sammenholdes hermed den Anskuelse om Sprogforholdet i Norden igjennem hint lange og 
fjerne Tidsrum, som Prof. Bugge i 1881 lod komme tilorde i første Hefte af det store Værk 
„Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse“ (Krist. 1881—1889) S. 27—28, da 
maa man vistnok indrømme, at det er den samme, som den ovenstaaende tre Aar senere i Aarb. 
f. 1884 udtalte, kun er den indklædt i lidt stærkere Udtryk og givet med varmere Farver. 
„Skriften“, hedder det, „fremtræder ved Udløbet af dette Tidsrum (c. 800) indrettet efter et ganske 
nyt Princip x) med omfattende Forandring eller Opgivelse af det gamle. Og, som det synes, hele 
7de, ja maaske 8de Aarhundred igjennem har Sproget bevaret den Karakter, som vi iagttage i 
de nærmest foregaaende Aarhundreders Indskrifter. Dets nordiske Særpræg er paa dette Trin saa 
lidet udfoldet, at man med Grund kan betegne Sproget som kun en germansk Dialekt. Men i 9de 
Aarhundred fremtræder det med fuldt udviklet nordisk Individualitet; det er da i Lyd, i Former, 
i de for Sætningsbygningen nødvendigste Formord og overhoved i Ordforraadet gjennemgribende 
forskjelligt fra det Sprog, der var det eneraadende i Norden indtil i Ide og 8de Aarhundred“.

Disse Udtalelser fra de to samtidige Runekyndiges Side vise klart nok, at de tage Afstand 
fra afdøde Prof. K. Gislasons Mening og synes enige i det væsenlige Punkt, at det er i lige 
Linie det senere oldnordiske Sprog, saaledes som det skreves med den kortere eller „yngre“ 
Runerække, har udviklet sig af Sproget fra den ældre Jernalder, saaledes som dette fremtræder 
paa Monumenter og Brugsgjenstande fra dette Tidsrum, indridset med den længere eller „ældre“ 
Runerækkes Stave (Bracteaternes Runelegender dog ikke udtrykkelig medregnede).

Kun den Forskjel imellem deres Opfattelser kommer stærkere frem, der har sin særlige 
Grund i det meget ulige Syn, som de to Forfattere have paa den Udviklingsgang, som 

9 Med Cursivskrift fremhæves her de Udtryk, som Prof. Wimmer til Forstaaelse af sit Svar paa 
disse Udtalelser fremhævede i de ovenfor anførte Forhandlinger ved Filolog-Mødet, 1881.
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Sproget har taget i det lange Tidsrum fra fjerde og opimod niende Seculum, og paa de ydre 
Forhold, hvorunder Sprogets Udvikling fandt Sted.

Skjøndt Afstandene imellem de to Runekyndiges Opfattelser neppe ville være lige store i 
alle Læseres Øjne, ere de i hvert Fald saa betydelige, at ingen Læser bør tabe dem helt af Syne 
ved Bedømmelsen af den Sikkerhed, han tør tillægge begge Forfatternes relative Tidsansættelser, 
hvad enten disse inaatte gjælde de enkelte Ords eller Stavelsers Form, som tilhørende just dette 
eller hint Aarhundrede eller Halvhundred-Aar indenfor den ældre Jernalders lange Tidsrum, 
eller alene angaae de derefter skjønnede Henførelser af Gjenstandene og Monumenterne, paa hvilke 
Ordene eller Stavelsesmaaderne forekom, til bestemte af disse Sekler eller Tids-Afsnit. 
Heller ikke tør de forbisees, naar Talen for et givet Tidsrum bliver om, hvorvidt Folket, der 
talte eller skrev Sproget saaled.es, snarere bør regnes som tilhørende en ren nordisk, eller en 
germansk, eller en anden af den gothiske Folke-Stammes Grene.

Som Naturforsker har jeg søgt tilnærmelsesvis paa følgende Maade at klare mig disse 
Afstande og deres Betydning efter Paralleler i den levende Naturs Udvikling.

For Prof. Wimmer er det nemlig, som vi have hørt, igjennem smaa, mere eller mindre 
partielle, men talrige og idelige Omdannelser, at Sproget fra dets ældste Ordskikkelser, igjennem 
en længere Række af Sekler har udviklet sig til de yngre Sprogformer, det havde imod Tids
rummets Afslutning. Af Prof. Bugges Opfattelse see vi, at denne langsomme Væxt og Udvikling 
ogsaa af ham godkjendes for de 3—5 første af Tidsrummets Aarhundreder, medens den i hans 
Øjne nærmede sig endog til en Stillestaaen; men derefter seer han indtraadt en frodigere Væxt 
i Sproget, med raskere Skridt i Omdannelsen. -For B. er det altsaa — om jeg maa bruge et 
Udtryk fra den ene Halvdel af Dyreriget — som om Sproget efter Sekters ledvis og langsomt 
undergaaede Hudskiftninger, nu gjennem en raskgaaende Omdannelse, en Forvandling, 
eller Metamorphose, i et kort Tidsrum havde naaet til sin fuldkomne Form eller Dragt. 
Efter W.’s Syn paa Udviklingsgangen, har Sproget vel sluttet sin fulde Uddannelse med de 
samme Former, men naaet op til disse conformt med Udviklingen i den anden Halvdel af Dyre
riget uden raskere Omskiftelser, blot ved en større Sum af jevnlige Hudskiftninger, mindre og 
pletvise Formændringer.

Dette Billede tør jeg maaskee fastholde et Øjeblik endnu.
Intetsteds i den levende Natur indtræder den brattere Forandring i Omdannelsernes Gang, 

som vi kalde en Metamorphose eller Forvandling, uden i Ledsagelse med en større 
Ændring i vedkommende Skabningers Livsbetingelser og Levevis — være sig i Opholds
stedet, f. Ex. fra et Liv i Jorden eller i Vandet til et Liv paa Jorden eller i Luften, fra 
Snylteliv til Liv i det Frie; i Næringsmidlerne, f. Ex. fra Planteføde til dyrisk Føde, og 
omvendt; i Omgivelserne, der f. Ex. bød dem Samliv med visse Venner og Fjender, til andre, 
der bringe dem i Berøring med ganske andre Fjender og Venner o. s. fr.

Det bliver altsaa ogsaa et ret naturligt Træk, at Prof. Bugge i Tanken har med sin 
raskere Gang i Sprogændringen ogsaa troet at øjne en større samtidig Ændring i Folkets ydre 
Liv og Omgivelser.

„Kulturomvæltningen“ støtter Bugge, som man af Udtrykkene om dens Omfang 
og Dybde seer, ikke paa Sprogets Omstøbning alene, men paa en stor Sum af archæo- 
logiske Fakta, især fra Norges Jordbund, og paa disse er det, at hans Landsmand, Prof. 
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O. Ry g h i en opsigtvækkende Afhandling „Om den ældre Jernalder i Norge“, Aarb. f. N. O. 
1869, ogsaa støtter sin Anskuelse om en omkring 700 Aar e. Chr. indtraadt Kultur-Forandring. 
Denne formodede han snarest (S. 184) fremkaldt ved „en ny Indvandring, af et Folk, som 
vel maa have været nær beslægtet med den ældre Jernalders, men som før sin 
Indvandring har udviklet sig adskilt fra og uafhængigt af dette* og som maa have 
været stærkt nok til at vinde Herredømmet, siden det har kunnet gjøre sin eiendommelige Kultur 
saa udelukkende gjældende i den følgende Tid. Jeg skal ikke gaa nærmere ind paa dette for 
Tiden endnu meget dunkle Spørgsmaal, som jeg her kun har berørt for ret tydelig at faa udtalt 
det Indtryk af en skarp Modsætning, som en Sammenligning mellem den ældre og yngre Jern
alders Fund i Norge giver. Forklaringen af Overgangen fra den ældre til den yngre Jernalder 
er det for Nordens Historie allervigtigste af de Spørgsmaal, som den nordiske 
Arkæologi endnu har tilbage at løse“.*

Disse Udtryk ere ikke mindre stærke end Prof. Bugges ovenfor, men for saa vidt mere 
indtrængende, som de tage Sigte paa en bestemt og mulig Kilde til Kulturskiftet. Jeg vil derfor 
her af Prof. Ryghs Fremstilling endnu anføre, at han mener, at denne Fortrængen af den ældre 
Jernalders Kultur ved en ny, men umiskjendelig beslægtet Kultur, fandt Sted „i Nordens Lande, 
men ikke udenfor disse“*, og „at det efter de norske Fund ser ud til, at det ikke kan 
være gaaet saa ganske fredeligt for sig; de tyde-paa en pludselig og stærk Omvæltning“. (S. 183; 
smign. S. 179—80.)

En Reservation, som Prof. Rygh har lagt i de Ord, der gaae umiddelbar forud: „Af 
hvilken Natur de Omstændigheder have været, som fremkaldte den, er et Spørgsmaal, som vistnok 
endnu ikke paa langt nær kan siges at være modent til Afgjørelse“, maa man ogsaa nu, fulde 
tyve Aar efter, aldeles tiltræde, og lige saa bestemt tiltræde den, med Hensyn til senere Decenniers 
og vor egen Nutids travle Sætten-i-System, meget betimelige Paamindelse (S. 182), at: „Et Forsøg 
paa nu at tvinge det historiske Udbytte frem af Jordfundene, vilde let kunne lede til at opstille 
Lærebygninger, som vilde omstyrtes ved nye Opdagelser næste Dag“.

Hvad vi imidlertid, naar Sagen en Gang senere i Tidens Løb maatte findes moden til 
Opgjørelse, fra denne korte Drøftelse turde af Archæologerne vente medtaget som Momenter ved 
denne, synes paa den ene Side at maatte blive den af Prof. G i si aso n ovenanførte berettigede 
Erindring om Forskjellen imellem et Sprogs etymologiske og chronologiske Alder, og den deri 
indeholdte Paamindelse om, at Afstanden imellem et Sprogs Udviklingsstadier ikke uden videre 
kan bruges som Maal for Afstanden i Levetiden af de Folkestammer, der besad Sproget paa for- 
skjellige Udviklingstrin. Paa den anden Side synes der mig under Drøftelsen fremkommet et 
Moment af en virkelig Synchronisme, der maaskee kan vise sig at blive af en Betydning, 
som vi ikke ere berettigede til at tillægge den for Øjeblikket, da vi i hele det Mørke, hvori det 
store Mellemasiens Historie for disse Aarbundreder endnu hviler, kun ere i Stand til dunkelt at 
ane dens mulige Styrke. Men naar vi saa almindelig1), om ikke enstemmigen, see vore Archæo-

’) Det maa nemlig erindres, at ogsaa Rigsantikvar H. Hildebrand for Sverrigs Vedkommende paa en 
selvstændig og ejendommelig Maade hævder en betydelig Omvæltning i Norden mellem den ældre 
Jernalders Tidsrum og den yngre Jernalder (see »Sverige i Hednatiden» 2—5 Kapitel, særlig f. Ex. 
S. 99; smign. S. 124) og at Dr. Ingv. Undset slutter sig hertil (A. f. N. O. 1880. S. 178). 
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loger antyde et stærkt Omslag i Jernalderens Kultur ved Aaret c. 700, og vi lige saa bestemt i 
Mongoliets og Tibetlandenes Historie see ikke blot Buddhismen indført, men kräftigen oplivet hos 
den større Del af Mellem - Asiens Millioner af Folk og da følge den overraskende Omdannelse og' 
Opsving i aandelige og industrielle Retninger, som derved fremkaldtes allerede i den ovennævnte 
Tibetherskers Tid (623—675) og som virkede langt ud over Tibet og alle Mellemasiens Omgivelser — 
saa vil det ingenlunde kunne^ undre den, der er bleven lidt fortrolig med de asiatiske Folke
stammers noget urolige Levevis, deres Vandretrang og idelige Hu for en „Bytten-Gaarde“, om 
saadanne Opbrusninger og Bevægelser fremskøde deres Bølger til meget fjerntliggende Egne og 
der efterlode sig Spor i mangehaande Skikkelser. (See Ssanang Ssetzen 1. c. S. 31, 328—30; 
cfr. Isaac Jac. Schmidt: Forschungen im Gebiete u. s. w. S. 223 f.). De voldsomme og langt- 
virkende Folkeforskydninger, som Islamismens næsten samtidige Indtrængen i Iran fremkaldte, 
maa ikke herved tabes af Syne, og endnu mindre dem, der vare umiddelbare Følger af de 
blodige Forfølgelser, for hvilke Buddhismens Tilhængere vare udsatte hele det 6te Aarhuudrede 
igjennem.

Nu have vi altsaa den anden af mine to antydede Exkurser tilbage, den om selve Rune
skriftens eller Runetegnenes Historie, i hvilken, efter min Opfattelse, enkelte Punkter 
ikke vare tilstrækkelig belyste, ja i det Hele endnu saa dunkle, at det vedblev at være os lige 
ufatteligt, hvad Meningen med Bracteaternes talrige Rune-Indskrifter egenlig havde været. Nogle 
af disse mere dunkle Punkter kunde det raaaskee dog lykkes delvis at belyse, hvis man udsatte dem 
for et andet Sidelys, end det, man hidtil har anvendt. Dette er det, vi her ville forsøge.

Ved at sætte os levende ind i den foran S. 97 —101 givne Skildring af alt det, der i 
6te — 7de Aarhuudrede betingede Indførelsen af Skrifttegn for et stort Lands Sprog, der taltes af 
Millioner, nemlig den hos Landets Fyrste og dets Stormænd vakte og vedligeholdte Interesse for 
Oplysning og Uddannelse og den samtidige kundskabsrige og kraftige Forberedelse til dette store 
Skridt, saa forstaae vi tilfulde det Rigtige og Naturlige der ligger i vor Kollega, Prof. Dr. Ludv. 
Wimmers Forudsætning for vor nordiske Runeskrifts Tilblivelse og Indførelse. 
Denne maa — antyder han flere Steder — skyldes en enkelt Mand med store Evner 
og med omfangsrige Kundskaber til ældre Sprogs Skrift. Hvo denne imidlertid har 
været? Hvor han selv har levet? Hvilke de Folkestammer vare, og hvor de boede, for hvilke 
han dannede sit Rune-Alfabet? Det er de tre Spørgsmaal, som vi fra de tibetanske og mon
golske Krøniker fik saa udførlig belyste for Tibet-Skriftens Vedkommende; men om dem vide vi 
desværre aldeles Intet for Runeskriftens.

Et er imidlertid Opgaven at forme sig et Skrifttegn-Alfabet til Gjengivelse af Ordenes 
Lyd i sit eget Talesprog; et Andet den Opgave, at Tegn af det samme Alfabet tillige skulle 
nøjagtigen gjengive helligblevne Lyd af Hymner og Anraabelser, in. m. lign., der ere bievne ned
arvede fra Ritualer af et ældre, næsten forhistorisk, i hvert Fald for Befolkningen fremmed Sprog.

Saaledes vare jo Fordringerne, der, om ikke strax saa i Tidens Løb, stilledes til det tibetanske 
Sprogs Skrifttegn, og Gangen i den Undersøgelse, vi her ere ifærd med at afslutte m. H. t. For- 
staaelsen af Runelegenderne paa vore Guldbracteater eller Yak-Lungta-Amuletter, har jo ligesom 
tvunget os ind paa det Spørgsmaal, om ikke maaskee lignende Fordringer oprindeligen eller lidt

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 2. 55
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senere vare bievne stillede til Runernes Alfabet, eller i alle Fald lignende Hensyn bievne tagne 
ved dettes Indførelse og Anvendelse til Øjemed, hvortil det ikke fra første Færd var beregnet. 

•Med Ord, der sigte mere lige paa den i Sindet rugende Mistanke, ville Spørgsmaalene lyde: 
Ere ikke Legenderne med en gothisk Runeskrift paa de „nordiske Guldbracteater“ netop Udslag 
af denne Skrifts Bestræbelser for at imødekomme saadanne Fordringer eller Hensyn? og ere ikke 
Runeskrift-Legenderne paa Bracteaterne just bievne saa uforstaaelig^ for vore Sprogkyndige, medens 
disse med større eller mindre Lethed og Sikkerhed magte Legender fra de samme Aar- 
hundreder, indridsede med den samme Art af Runetegn paa den ældre Jernalders Mindestene, 
Vaaben og Smykker — fordi her tale de et ældre nordisk Sprog, paa Bracteaterne derimod 
maaskee et helt andet, et fremmed, i Reglen i det mindste et ikke-nordisk, maaskee endog et 
ikke-gothisk Sprog?

Er virkelig Runernes Alfabet i Bygning og Ordning saa ensartet eller, om jeg saa maa 
kalde det, saa helstøbt, at derved udelukkes enhver Mistanke om, at det paa engang har tjent 
i hint dobbelte Øjemed?

I Prof. L. Wimmers nye Udgave af sit store Arbejde over Runeskriftens Historie 
„Die Runenschrift“ (Berlin 1887), der viser et overordenligt Kjendskab til de ældre An
skuelser om Emnet og dettes Behandling, forenet med beundringsværdig Flid og en ikke ringe 
Skarpsindighed, kommer Forfatteren til det samme endelige Resultat, som han i flere tidligere 
Afhandlinger havde bestemt udtalt, at Rune-Alfabetets enkelte Bogstaver ifølge deres Former 
og disses Forhold til alle bekjendte ældre sydeuropæiske Alfabeter ikke blot lettest, men 
bedst kunde hidledes fra et i tal i sk Alfabet, navnlig det ny latinske, især fra dettes Bogstaver 
i den saakaldte „yngre Skikkelse“, eller saaledes som de vare i det tredie Aarhundrede. W.’s 
særdeles udførlige Redegjørelse herfor har vundet en meget stor Tilslutning og ikke mindst i 
Tydskland, og i de fleste Henseender synes den vistnok ogsaa meget tilfredsstillende.

Prof. Wimmer indrømmer imidlertid selv (S. 172), at næsten alle Rune-Bogstaverne med 
lige saa stor Lethed kunde udledes direkte fra det græske Alfabets Bogstav-Tegn, der, som bekjendt, 
ligge til Grund for Bogstav-Formerne i det latinske Alfabet, men i dette Tilfælde maatte man 
rigtignok gaae ud fra det græske Alfabets ældre Skikkelse og derved komme til at lægge Dan
nelsen af Rune-Alfabetet saa langt tilbage i Tiden, at den naaede ind i den skandinaviske Bronce- 
Alder, og da kjendte man, som det almindelig antages, hverken Runeskrift eller nogen anden 
Skrift hos de Nordiske Stammer. •

Dersom dette skal være en egenlig og stærk Modgrund til at foretrække Runeskriftens 
Udledning fra det latinske Alfabet, bør det dog fra den nordiske Archæologies Standpunkt fremhæves, 
hvor svag og gyngende den Grund er, hvorpaa man da vilde bygge en Slutning af saa stor 
Betydning som den, der fastslaaer Rune-Skriftens Oprindelse. Denne er det jo, der hidtil har 

'været os ubekjendt, ikke blot m. H. t. det ældre Moder-Alfabet, hvorfra den maatte nedstamme 
og hvorom Prof. W. har nu søgt at oplyse os, men ogsaa m. H. t. de gothiske Folke
færd, for hvis Brug Skrifttegnene opfandtes, hvor disse boede, hvilke skrift-brugende 
Folkefærd af en ældre Kultur, de stode i Berøring med eller fandtes omgivne af. Da nu efter 
alle Kyndiges Tilstaaelser i hele Europas Kulturhistorie intet Forhold er saa dunkelt og ubestemme
ligt, som den saakaldte Broncealder-Kultur, baade m. H. t. dens Oprindelse og den højst ulige Tid, 
hvori den, eller visse Grene og Aabenbareiser af den ere trængte ind i de forskjellige Lande, 

/
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i hinanden meget nærliggende Lande ofte til meget forskjellige Tider og med meget forskjellige 
Grene, er det neppe heldigt at lade en mulig — af Forf. jo blot antydet, ikke nærmere omtalt, 
end mindre paavist — Kollision med den dunkle Bronce-Alders ubekjendte Tids-Forhold faae 
nogen væsenlig Indflydelse paa en Afvisning af det ældre græske Alfabet som Urstamme baade til 
Latin- og til Rune-Alfabetet. I det mindste maatte et saadant Hensyn til Broncealderens for
mentlige Mangel paa virkelige Skrifttegn paa den Tid og i de Egne, som de gothiske Stammer 
beboede, for hvilke Runeskriften dannedes, understøttes med andre Grunde tillige.

Herved ledes netop vor Opmærksomhed strax hen paa det meget svage Punkt, der ifølge 
Prof. W.’s egen Fremstilling (S. 172 flg.) har voldt ham og endnu volder ham megen Vanskelighed 
at klare paa en for ham selv og Andre nogenlunde tilfredsstillende Maade. Dette er Tvilling- 
Spørgsmaalet om, hvor de gothiske Folk levede eller boede, hvis Skrifttegn eller Bogstaver vare 
Omdannelser efter det latinske Alfabets, som dette var i det andet eller tredie Aarhundrede 
e. Chr. ? og hvilke de med romersk Kultur gjennemtrængte og de latinske Skrifttegn brugende 
Folkestammer vel kunde være, som til den Tid kunde tænkes i saa nøje Berøring med 
gothiske Stammer og have en saa stærk Indvirkning paa dem? Besvarelserne blive mere ind
viklede derved, at det Skrift-Alfabet, som Biskop Vulfila c. 340 indførte for Donau- eller 
Østeuropa-Gotherne, blev næsten gjennemgaaende dannet efter det græske Alfabet og Bogstaverne 
ordnede efter dette. At Vulfila ikke selv kan have været ubekjendt med vor gothiske Rune
skrift og dens Bogstavers Benævnelser, derom finde vi imidlertid hos Wimmer baade direkte og 
indirekte Vidnesbyrd. I hvert Fald gjør dette faktiske Forhold for de østlige Gothers Vedkommende 
det mindre let at fastholde den Udvej, at Runeskriftens Indførelse og Udbredelse blandt de 
gothiske Stammer maaskee med størst Rimelighed kunde tilskrives Galliske Folkestammer og den 
Indflydelse, som disses da halvromerske Kultur mentes at udøve paa Nabofolkene. Man maatte 
med Prof. W. i det mindste opgive al Tanke om Indførelse af Runeskriften ad vestlige Veje, og i 
det højeste kun tænke sig Paavirkninger af den Art mulige mellem sydlig boende germanske 
Stammer og galliske Stammer i Overitalien. (W. S. 175.)

Men Prof. Wimmer lader derfor ogsaa med Rette dette hele Spørgsmaal staae som 
endnu uafgjort. Det vil, efter mit Skjøn, heller ikke kunne tilfredsstillende besvares uden sam- 
tidigen fra et komparativt Standpunkt at hæfte Opmærksomheden stærkt paa visse mærkelige 
Afvigelser fra det latinsk1® og græske Alfabet, som Rune-Alfabetet i flere Ret
ninger frembyder, saasnart man henseer til andre Forhold end netop Runernes ydre Former, 
og som langt snarere synes mig at maatte pege imod Østens indiske Folkeslag.

Klart og upartisk har Prof. W. i det nævnte Skrift (S. 140 f.) fremhævet disse væsenlige 
og, om jeg saa maa kalde dem, indre Afvigelser imellem Rune - Alfabetet og det latinske 
Alfabet og dettes beslægtede, saavel m. H. t. Bogstavernes Ordning efter en saakaldt Fupark, 
som deres Gruppering i faste Afdelinger, saakaldte Ætter, Bogstavernes i Kraft af Ordningen 
forskjellige Talværdi, og de særlige Benævnelser, der ere dem tillagte. Paa den anden 
Side har Prof. W. ikke forsømt at klare for sig selv, hvori Grunden turde ligge- til disse 
Rune-Fuparkens Afvigelser netop fra det Alfabet, i hvis Bogstavers Form dens egne Bogstaver 
nærmest antoges at være dannede, ja endog fra den hele Klasse af Alfabeter, der stode i 
genetisk Sammenhæng med dette latinske, altsaa alle Sydeuropas ældre Sprog, derunder ind
befattede ogsaa de der herskende semitiske. For at forklare sig Afvigelserne seer han sig lige
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som tvungen ind paa den Anskuelse, at Alfabetet og dets Runestave have tillige havt, hvad 
man kort kan kalde en magisk Mission og det i saa stort Omfang, at jeg, naar alt kommer 
til alt, næsten fristes til at antage, at det paa en vis Maade kun bliver en Gradsforskjel, som 
i denne Henseende fremtræder imellem mine foran fremstillede Opfattelser af Bracteaternes Rune
legender og min højt agtede Kollegas. I alle Tilfælde vil det vise sig, at selv i den Form, hvori 
det sidste Led af det under Overskriften stillede Alternativum bliver givet af mig (S. 93), er 
dette ingenlunde saa paradoxt, sonr det kunde synes, og i Grunden kommer det maaskee flere 
Kyndiges Opfattelser temmelig nær.

For bedre at kunne selv dømme herom, bør Læseren utvivlsomt have W.’s Udtalelse 
ved Haanden og for Øje, og da denne baade er klar og kort, meddeler jeg den saa meget hellere 
her med vor Kollegas egne Ord. De ganske faa Bemærkninger, jeg fra mit personlige Stand
punkt endnu har at gjøre, skal jeg da ligesom til Afslutning tillade mig at knytte til Prof. W.’s 
Udtalelse.

Efter nemlig at have bemærket om Rune-Alfabetets ovenstaaende Afvigelser (S. 141f):

„Die genannten abweichungen vom lateinischen alphabete könnten nun zwar, wie Müllen- 
hoff hervorgehoben hat (Z. f. d. a., neue folge VI, 1875, s. 250 f.) daraus erklärt werden, dass 
derjenige, welcher zuerst das runenalphabet schuf, die lateinischen buchstaben gar nicht nach 
abcedarien, sondern aus zusammenhängenden texten gelernt hätte“,

imødegaaer Prof. W. denne Müllenhoffske, under andre Forhold ret naturlige Udvej, — hvis Talen 
nemlig kun havde været om en blot almindelig Afvigelse fra det latinske Alfabet, men ikke 
om de ganske særegne Afvigelser, der her i Forening fremstille sig, — og giver derhos af sin 
egen Anskuelse følgende Totalbillede (S. 142) :

„Die möglichkeit einer solchen annahme darf natürlich nicht geleugnet werden; aber 
es kommt mir doch in hohem grade wahrscheinlich vor, dass der mann, der mit der lateinischen 
schrift so vertraut war, wie der erfinder der runenschrift es gewesen ist, die buchstabenfolge 
dieser schrift gekannt hat und also auch, wenn ihn nicht besondere gründe bewogen hätten davon 
abzuweichen, dieselbe in seinem eignen alphabete hätte befolgen können, gleichwie Wulfila in 
seinem alphabete die reihenfolge der griechischen buchstaben beibehielt.“

„Ich hege daher auch keinen Zweifel darüber, dass wir hier gerade eine mit bewust- 
sein vorgenommene abweichung vom lateinischen alphabete haben. Welche gründe 
den alten runenmeister bewogen haben, die lateinische buchstabenfolge aufzugeben und 'gerade die 
zu wählen, welche wir in dem ältesten runenalphabet finden, und ferner, warum er die 24 
runen in 3 abteilungen ordnete und den runenzeichen die namen gab, die wir 
vorfinden.* können wir jetzt natürlich nicht bis ins einzelne entscheiden. Vieles deutet jedoch 
darauf hin, dass die runenschrift von anfang an nicht bloss als buchstabenschrift, 
sondern auch und vielleicht wesentlich zu magischem gebrauche gedient hat; 
besonders lehrreich sind ja in dieser beziehung die vielen unzweifelhaft magischen 
inschriften mit älteren runen,* die noch erhalten sind, und auf die ich bereits in der 
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abhandlung „De ældste nordiske runeindskrifter“ (årb. f. nord. oldk. 1867) s. 26 f. (vgl. oben 
s. 57 f. anm. 5 und 122 anm. 2) aufmerksam gemacht habe. Dieser gebrauch setzt indessen mit 
notwendigkeit voraus, dass jede rune ihren bezeichnenden namen hatte,* erklärt es, 
wenn ein einziges runenzeichen (cfr. ovenfor S. 102 Anm.) von anfang an vielleicht gar nicht als 
lautzeichen gebraucht worden, und hier liegt ohne Zweifel auch der grund dafür, dass die 24 
runenzeichen in einer von der lateinischen buchstabenordnung verschiedenen reihenfolge 
in 3 abteil ungen mit je 8 Zeichen eingeteilt wurden.“*

»
Det har jo unægtelig fra een Side glædet mig, at Prof. Wimmer i de anførte Ord saa 

bestemt har udtalt sin Overbevisning om, at Kune-Alfabetets Afvigelser fra det latinske Alfabet, 
fra hvis Bogstaver efter hans udførlige Redegjørelse Runestavene lettest og bedst lod sig atiede, 
maa have havt sin ganske særegne Grund og tillægges en ikke uvæsenlig Betydning i 
Runeskriftens Historie. At Prof. W. imidlertid som nærmeste og umiddelbar Grund for disse 
Afvigelser tænker sig et magisk Kald, som Opfinderen af Runeskriften med Bevidsthed og Plan 
fra først af og maaskee som fornemste Funktion havde tiltænkt sine Runebogstaver, har paa den 
anden Side ikke kunnet andet end undre mig noget. Min Tankegang kan nemlig i dette Spørgs- 
maal ikke følge samme Linie som hans, og jeg skal derfor tillade mig her at stille mine egne 
Betragtninger af dette Forhold til Sagkyndiges nærmere Overvejelse.

Jeg tvivler for det Første om, at det kan være en rigtig naturlig Tanke, at et Alfabet af 
Skrifttegn for et Sprog skulde fra Begyndelsen af have tjent ikke blot som Bogstavskrift, 
men tillige til magisk Brug „og maaskee væsenligt til dette“, saa at det just 
bliver Hensynet til denne Anvendelse, der bliver den umiddelbare Kilde til alle Afvigelserne. 
Dette Hensyn skal da her have virket som 1) ordnende Bogstavernes .Rækkefølge i det for Rune
skriften ejendommelige „Fupark“-Alfabet og som 2) betingende baade Nødvendigheden af Sær-Navne 
for de enkelte Runestave, uafhængige af disses Lydværdier, og 3) Hensigtsmæssigheden af deres 
Opstilling indenfor „Fupark“-Alfabetet i faste Grupper, hver af disse dannet af lige mange Bog
staver, saakaldte Ætter. Det har faldet idetmindste mig svært at fatte det Naturlige eller Sand
synlige i denne Tanke.

Meget naturlig har jeg derimod fundet den Forudsætning, at et Alfabet af Lyd- og Skrifttegn 
for et Talesprog maa tænkes dannet paa een Gang og ved en enkelt Mand — og min fulde Sam
stemning heri med Prof. Wimmer har jeg ovenfor udtalt. Dette udelukker imidlertid ikke, at 
der til det paa en vis Maade allerede fuldstændige Alfabet kan føjes nye Tegn, naar man føler, 
at Betegnelser for uundværlige Lyd savnes, og navnlig naar man efterhaanden eller paa een Gang 
stiller helt nye Fordringer til Alfabetet, f. Ex. den at gjongive Lyd, der ligge udenfor ved
kommende Talesprogs egne.

Saaledes gik det til, som vi ovenfor have seet, ved Dannelsen af Skrift-Alfabetet for det 
tibetanske Sprog. Dette stod først med en efter Sprogets eget Tarv ligesom afpasset Stamme af 
Bogstaver, i et bestemt Antal af Konsonanter eller Stavelseslyd og Vokaler, ordnede i 7 Rækker, 
4 i hver, senere fik det endnu udenfor disse Rækker indtil nogle og tyve egne Tegn til dermed 
bedre at gjengive Ord og Lyd fra Sanskrit- eller Pali-Sproget, som forekomme i Bønner 
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eller Formularer i disse hellige Sprog og som saaledes igjennem det daglige Rituale have faaet 
den samme magiske eller mystiske Betydning for alle Afskygninger af Buddha-Tilhængere, hvilket 
end deres nationale Talesprog har været.

Et supplerende Tillæg til den gothisk-germanske Fupark findes saaledes som Vedhæng 
bag ved F upark-Alfabetet paa den bekjendte Themser-Kniv (eller Dolk), og anderledes end som et 
saadant nødvendigbleven Supplement til vor Vadstena-Bracteats Fupark kan man vel neppe heller 
betragte det ikke ringe Antal af afvigende Runeformer, der, spredte eller flere samlede, forekomme 
i Bracteaternes Runelegender, men ikke have faaet Plads i „Fuparken“. Naar det i min Afhandling 
ovenfor S. 22 i Forbigaaende blev berørt, at der var 10—12 saadanne, sigtedes nærmest til dem, 
paa hvilke Prof. S. Bugge i sin Afhandling særlig havde henledet Opmærksomheden (S. 174 f.), 
men egenlig er der mange flere, og det mangler hos Forfatterne ikke paa Hentydninger til, at de 
vistnok for en Del have den Betydning, man kalder „magisk“, men, som det synes, uden at der 
hermed forbindes noget andet Begreb, end det, at Tegnet efter deres Mening ikke skjønnes at 
hjælpe til at danne Ord af gothisk-germanske Sprog, eller af noget andet kjendt Tale-Sprog.

Hvorledes Prof. Wimmer egenlig forestiller sig, at den Rune-Skriften efter hans Mening 
tiltænkte magiske Anvendelse — enten man nu antager denne for større eller mindre — har kunnet 
faae Indflydelse paa Alfabet-Opfinderens eller -Skaberens Ordning af Runebogstaverne i Fupark- 
Orden, hellere end efter de europæiske Alfabeters almindelige Abcdarium, eller har kunnet forlede 
ham til en bevidst Ændring fra dette sidste, der forelaae ham i det latinske Moder-Alfabet, eller 
endeligen bevæge ham til at sammenstille Bogstaverne i lige store Rækker indenfor Fupark-Alfabetet, 
derom har jeg ikke fundet noget egenlig vejledende Vink i hans Skrift. Deiimod fremgaaer det 
af flere Punkter i dette, at min højt agtede Kollegas Opfattelse af det Magiskes, om jeg saa 
maa kalde det, stærkt lokaliserede Optræden i Runeskriften, ikke turde være uden al Skyld i 
enkelte af de Dunkelheder, der, efter min Mening, her klæbe ved hans Anskuelser.

Naar man med flere af Forfatterens Udtalelser under hans forskjellige Forsøg paa Rune
legendernes Tydning sammenholder de nylig hørte Ord, at for Runernes magiske Anvendelse var 
det en nødvendig Forudsætning, at hver Runebogstav havde sit eget Særkjende-Navn, uafhængigt 
af den Udtalelyd, den betegnede i Sproget, og at heri burde søges Grunden til den gjennemgaaen.de 
Forskjellighed imellem „Fuparkens“ og de almindelige Alfabeters Bogstav-Benævnelser, forstaaer 
man ret vel den Vægt, han selv maa lægge paa Afvigelsen imellem Rune-Alfabetets og dets formentlige 
Moder-Alfabets Bogstav-Navne. Men lad os nu ogsaa antage, foreløbigen idetmindste, at det for
holder sig rigtigt med denne af vor Kollega angivne Nødvendighed af Sær-Navne som Forudsætning 
for Runens magiske Anvendelse, og ligesaa med det da naturligvis Underforstaaede, at lignende 
Sær-Navne for de enkelte Bogstaver, uafhængige af deres Lydbetegnelser, ikke optræde ogsaa 
indenfor de Alfabeter, der bestemt ikke anvendes magisk — bliver det saa ikke alligevel ganske 
uforstaaeligt, hvorledes dette Forhold kan komme til at fremkalde den særegne Classificering, 
eller Runernes Ordning i 3 Rækker i Fuparken? Hvad derimod de nævnte Udtalelser 
maae siges at lægge klart for Dagen, er, at Prof. W i m m e r nødvendigvis maa ansees for at sætte 
den hos Runeskriften tænkte magiske Kraft først og fremmest i selve Runen, den enkelte 
Rune, og ikke i Ordet, som den hjælper til at danne.

Jeg nægter ingenlunde, at det enkeltstaaeude Bogstav i Ritualer, oplæselige Bønner og 
Besværgelser tillagdes en magisk Kraft (smign. S. 100), og at dette ogsaa kan gjælde Runen, men jeg 
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har al Grund til at slutte mig til den Opfattelse, at denne Kraft ikke egenlig og oprindelig 
er Bogstavets eller Runens egen, men nærmest en laant og i visse Maader overført Kraft fra det 
Ord, og da igjen fra det Begreb eller den Forestilling, i hvis Ordlyd Runen dannede 
det første Bogstav og hvis Udtalelse den saa at sige anførte.

Ved Synet af Runen og ved Runens Udtalelse tænkes følgelig strax Begrebet og Fore
stillingen staaende fuldt levende for Beskueren og den Udtalende, og at blive hos disse aldeles 
identificerede, saa at Tegn og Forestilling i Virkeligheden blive Et, og at i Fremsigelse, Recitation 
o. s. V. Runen udtales som Ord, eller tænkes som Ord;

Opfattelsen af selve Runetegnet som det egenlige Sæde for den magiske Kraft i Rune
legender eller Runeindskrifter kan jeg derfor ikke dele. Den har desuden, som mig synes, vist 
sig meget ugunstig for nogenlunde alsidige Bestræbelser efter en Gang at komme saa vidt, at vi 
kunde naae til Forstaaelse af Bracteat-Legendernes rette Sammenhæng. Er det saaledes ikke for 
en stor Del den, der her har in-dsnevret Prof. Wimmers ellers meget omfattende Blik, saa at 
han ikke har Øje for flere Forhold indenfor de Runelegender paa vore Guldbracteater, der have 
paadraget sig det Ord at være magiske?

Et mig særligt paafaldende Exempel derpaa mener jeg her at burde nævne: Prof. W.’s 
gjentagne Ytringer om en egen magisk Betydning, der ligesom aabenbarer sig for ham i visse 
Legenders besynderlige og hyppige Anbringelse af Runebogstavet a, en magisk Kraft, som 
han flere Steder (f. Ex. S. 58) mener at maatte sætte i Forbindelse med a-Runens oprindelige 
Sær-Navn i Fuparken: ansuii (o: A sa-Bogstaven), sammentrukket til de senere Tiders Navn 
for Runen : á s s eller ó s s.

Om vor bekjendte Skodborg-Bracteat (Tab. IV fig. 14) med dens rimelig nok ikke 
synderlig oldnordisk eller gothisk lydende Runeskrift, den ovenfor S. 111 anførte:

auja alawin auj a alawin auja alawin j alawiö

hedder det S. 122 Anm. : „Wie in andern insçhriften, wo die runen wahrscheinlich magische 
bedeutung haben, spielt die a-riine auch auf dem Skodborger brakteaten eine wichtige rolle, 
und wir finden ebenso die u- und ¿-rune wieder“, med dette sidste Ord henvisende til to lignende 
Udtalelser (S. 57/e og 76/i) om Bracteat-Indskrifternes alu og luwa o. s. v. (see foran S. 103), 
smign. Wimmer S. 147/1 og S. 148/11

Naar en saa gjennemdannet Sprogmand, som Forfatteren med Rette har Ord for at være, 
ikke havde været saa stærkt optaget af den fixe Forestilling, at den forudsatte magiske Kraft boede 
i den enkelte bestemte Runestav, synes det mig, han maatte her, om ikke ved andre Lejlig
heder iforvejen, have følt en stærk Opfordring til alvorligen at spørge sig selv, om ikke muligen 
Trylleriet laae et ganske andet Sted og i Grunden var et helt andet. Et Spørgsmaal, som det 
jeg fremsætter nedenfor, der uvilkaarlig paatrænger sig den opmærksomme Læser iblandt os 
Lægmænd, hver Gang vi efter bedste Evne forsøge at følge Forfatterens Fremstillinger af det for 
Landets hele Kultur-Historie saa vigtige Emne, findes f. Ex. neppe engang antydet hos ham, saa 
nærliggende det end maa synes os. Vi spørge nemlig simpelthen:

„Disse Bracteat-Legenders Stavelser og Ord med Bogstavforbindelser, der lyde helt 
ubekvemme for det gothisk-uddannede Øre og som i det mindste, enten de underkastes de specielle 
Sprogforskeres blide eller disses skarpe, meget ofte indtil en pinlig Tortur gaaende Undersøgelser, 
vise sig lige gjenstridige imod at indlemmes i et gothisk Sprog, saa at de Runekyndige kun ved 
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at give dem Stemplet „magiske“ blive dem midler tidigen kvit — de skulle dog vel ikke 
ligge helt udenfor vort egenlige gothiske Sprogs Omraade? De skulle vel ikke, trods deres 
Runeskrift, høre ind under en ganske anden Sproggruppe?“ Dette mente vi vel nok fortjente 
at overvejes?

Som nøje knyttet til det foranstaaende Spørgsmaal synes mig iøvrigt ogsaa Forholdet 
mellem de vendte eller forkert-staaende Runestave („reverst staves“, G. Stephens) med 
deres, just ifølge denne omvendte Stilling, dem tillagte magiske Kraft og Betydning med 
Rette at maatte betragtes, da Bracteat-Legendernes hyppige Brug af disse vendte Stave maaskee 
ogsaa henpegede paa Ordlyd, der tilhørte fremmede og navnlig indiske Sprog. De Runekyndige, 
ældre og yngre, vedkjende sig, at saa godt som alle de vendte Runer i Almindelighed maae 
tænkes som Bærere af en egen Kraft og at have en særlig Vægt?, naar de sk reves eller ind
rids edes. Konsekventsen deraf maatte vel være, at de ikke i ringere Grad besad denne 
Kraft, naar de udtaltes eller reciteredes. Herom har jeg dog ikke været saa heldig at 
finde nogen bestemt Oplysning.

Men i Sagens egen Natur synes det mig at ligge, at naar Runestavens Figur er sym
metrisk, som den jo er for mange Bogstavers Vedkommende, saa er Runens Udseende ens, enten 
den tænkes skrevet som ret eller vendt, og enten Linien, hvori den staaer, læses fra venstré til 
højre eller fra højre til venstre. Fremdeles maa det synes en Selvfølge, at af de usymmetriske 
Runeformer maa den Stav, der i den ene Retning for Liniens Læsning staaer ret, netop blive 
en vendt Rune i den anden Læseretning, og da, skjøndt vendt, tør formodes ingen særlig 
eller individuel magisk Kraft at kunne have.

Ikke engang for Øjet bliver altsaa det ved Runernes vendte Form og Stilling tilsigtede 
magiske Udtryk tydeligt, uden i saadanne Legender, hvori retstaaende og vendte Bogstaver 
findes blandede imellem hinanden. Dette ere de unægteligen ikke sjelden, dog vel hyppigst paa 
Bracteaternes; paa disse have vi jo endogsaa i samme Legende det samme Bogstav i rette 
og vendte Stillinger ved Siden af hverandre.

Det er imidlertid just den nærmere Overvejelse af slige blandede Forhold, der lader mig 
ane, at man ogsaa maaskee i de vendte Runestave har noget andet for sig, end hint uklarede 
Begreb af „magisk“ lader formode, nemlig Runetegn, der skulle udtales, følgelig de vendte 
paa en anden Maade end de sædvanlige, retstaaende Runer af samme Art, og 
som derved skulle søge paa en nøjagtigere Maade at gjengive Lyden af Ord i et fremmed Sprog, 
hvis Udtryk eller Formularer Legenderne maatte have benyttet, maaskee endog uundgaaeligt 
maatte benytte x).

’) At de vendte Bogstavtegn fik denne Betydning, er, som det bemærkes af James Prinsep i en 
af hans mange Meddelelser om Indiens gamle Indskrifter og disses Tolkning, saare naturligt; da 
man ved Dannelsen af Skrifttegn for nye Sprog saa ofte var gaaet ud fra Tegnene for Sanskrit
sproget, hvilke man ved smaa Tillempninger, ofte ved at vende op og ned paa dem, eller at 
vende Tegnets Sider om, havde ændret til Tegn for nogenlunde tilsvarende Lyd i det nye 
Sprog. Man behøvede følgelig kun at vende disse Tegn om igjen, da siden selve Sanskritlyden 
fordredes gjengivet.
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Naturligvis maatte den ved forenede Bestræbelser af de indiske Panditer og af fromme 
og lærde Tibetanere indførte Brug af Tibet-Alfabetets egne Bogstaver i den omvendte Stilling 
for at fremme hint Formaal særligen bestyrke mig i den Opfattelse, at vore Runestave i 
omvendt Stilling neppe nedledte den magiske Virkning, man tillagde dem, fra en individuel 
magisk Kraft, som Runeristeren havde lagt i dem eller tænkt sig boende i dem. Langt snarere 
maatte denne Virkning søges i en indre Sammenhæng med Ordet, eller Ordlyden, som de samtidigen 
baade hjalp til at betegne for Øjet og at gjengive for Øret.

Parallelt med den hele Uddannelses-Proces, som vi ovenfor ifølge Aktstykker have seet 
det tibetske Alfabet af Skrifttegn gjennemgaae i Kraft af de Fordringer, Buddhismens Indførelse 
eller dens Gjenoplivelse og Udbredelse nødvendigvis krævede, kunde jeg derfor tænke mig, at vor 
germansk-gothiske Runeskrift — om dens Oprindelse end bevisligen ligger mange Aarhundreder 
forud for den tibetanske Skrifts — efter al Rimelighed kunde have undergaaet en om
trent lignende Udviklings- og Ændringsproces, og af lignende Grunde. Tid efter 
anden grebe vistnok ogsaa store Omskiftelser disse gothiske Stammer og fremkaldte hos dem et 
stærkt Krav om flere og besterntere Lydbetegnelser, end dem, der kunde tilfredsstilles ved Alfa
betets oprindelige 24 — eller 3 Gange 8 — Skrifttegn, og særlig maatte dette 
blive Tilfældet ved Folke-Stammernes fuldstændige Overgang til Buddhismen.

At de Folk, for hvilke vore „nordiske“ Guldbracteater og disses germanisk-gothiske Rune
indskrifter vare beregnede, maatte være Buddha-Tilbedere og rimeligvis varme Tilhængere af 
Buddhalæren, selv om denne maaskee var af noget blandet Art, dog ulige blandet hos forskjellige 
Stammer (eller større nomadiserende Horder), derom kan der efter min Mening ikke være Tvivl, 
ifølge det i flere Afsnit af min Afhandling nærmere Udviklede. Men iøvrigt vil Læseren selv let 
ved et Tanke-Experiment og i et eneste Øjeblik kunne ligesom rekapitulere hele Bevisførelsen, 
saaledes som Bracteaterne gave os denne. Der tør endog være ret god Grund til her strax at 
foretage Experimentet, da dette Forhold uafviseligen maa staae levende for enhver Læser, som vil 
følge den Rest af Bemærkninger, jeg endnu har tilbage at gjøre, for derved fuldstændigere at 
kunne tydeliggjøre min Opfattelse af flere af de nævnte dunkle Punkter i Runeskriftens Historie, 
der jo igjen har sin Betydning for vore Bracteaters Historie og derved ogsaa foi' vort skandinaviske 
Nordens Kulturhistorie.

Lader os altsaa igjen tænke os stillede lige over for vore udfoldede fire Dobbelt-Tavler 
med afbildede Bracteater, hvilke man vel fra alle Sider synes enig om at betragte som Amu
letter. Idet vi da først hæfte Blikket paa Tavlerne I og II, der fremstille vore Yak-Lungta- 
Bracteater uden alle Indskrifter, og rette det Spørgsmaal til os selv: „Under hvilken 
af Asiens udbredte Religionsformer maa de Folkefærd tænkes at have levet, der bare saadanne 
Amuletter eller søgte Tilflugt og Beskjærmelse imod Alt, hvad Ondt kunde være, under saa
danne Billeder og Forestillinger?“

Svaret herpaa lyder bestemt: „Bærerne maae være frem for alt: B u d d h a-Tilhængere.“ 
Lader os derefter stille os paa samme Maade og med samme Spørgsmaal lige over for 

Bracteaterne paa Tavlerne III og IV, hvis billedlige Fremstillinger findes ledsagede med gothisk 
Runeskrift i kortere eller længere Legender, hvad der hidtil efter manges Mening 
gav dem ligesom aabent Brev paa at være af nordisk Oprindelse.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Aid. I. 2. 56
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Svaret er lige saa bestemt som før: „Yak-Lungta-Fremstillingerne ere aldeles de samme, 
og, uanseet Runeskriftslegenderne, ma ae de ubetinget tydes paa samme Vis, og Bracteat- 
Bærerne følgelig være Buddhister, der brugte eller kjendte gothiske Skrifttegn. Der er rigtig
nok, tilføjer Svaret, foruden Fremstillingerne med det nævnte Hovedpræg endnu et lille Mindretal, 
en Side- eller Birække (f. Ex. figg. 20—26) med et afvigende Præg, men Fremstillingerne 
paa disse minde paa deres Vis, og næsten endnu mere, om buddhistiske 
religiøse Skikke og Scener.“

Naar det saaledes maa staae som utvivlsomt for os, at vore Bracteat-Bærere have været 
ivrige Buddha-Dyrkere, kunne vi da med Rette et eneste Øjeblik nære Tvivl om, at de have 
villet eller kunnet unddrage sig for den rituelle Fordring, at et helligt, indisk Sprog skulde 
lyde under deres religiøse Opbyggelser. i deres Bønner, Anraabelser og Besværgelser, hvilket end 
deres daglige Maal var?

Naar fremdeles, som vi foran udførligen have søgt at vise det, vi netop i vore Guld- 
bracteater nærmest maa tænke os at have kostbare og derfor, efter gængse buddhistiske Op
fattelser1), saa meget stærkere virkende Repræsentanter for „Tarni“ eller „Dhärani“ med disses 
Legender, helt eller delvis givne i Sanskrit eller Palisproget, dog ikke med disse to Sprogs 
egne Bogstaver, men for Folkets og Bærernes Skyld med Skrifttegn af de Indfødtes Spiog 
(Tibetansk eller Mongolsk2)), saa kan det jo neppe engang kaldes paafaldende, om man formodede 
at have et lignende Fænomen i Bracteaterne, f. Ex. at de med gothiske Runer skrevne, men som 
Ord af det gothiske Sprog saa svært-forstaaelige — for ikke at sige uforstaaelige — Legender paa 
vore Guldbracteater, helt eller delvis vare affattede i et helligt Sprog, men maskerede under de 
af Bærerne forstaaede eller kjendte gothiske Skrifttegn?

Men fra det Rimelige, og selv fra det Sandsynlige, til den faktiske Virkelighed er der, 
som vi alle vide, et langt Skridt, og her maaskee endog flere saadanne. At gjøre disse og at 
undersøge sproglig en, hvorvidt og i hvilken Udstrækning man kan naae til en lidt klarere 
Forstaaelse af de gaadefuldo Legenders Ord-Indhold ad de her antydede Analogiers Veje, 
det er naturligvis noget, Oldforskningen eller Archæologien fortrinsvis, men rigtignok ikke 
udelukkende, maa lægge i specielle Sprogforskeres Hænder, idet selvfølgelig baade den 
comparative Mythologie og Oldforskningen vil, hver fra sin Side, bestræbe sig for at give alle de 
Oplysninger, der til hver Tid maatte være vundne indenfor deres Omraade og som muligvis kunde 
blive vejledende for Sprogforskernes Opfattelse af Legendernes Ordlyd.

>) Der skal her blot mindes om den i alle buddhistiske Lande herskende Tro, at Ordene i en Bøn
eller Besværgelses-Formular have en mangedobbelt Kraft, naar de ere skrevne eiler malede 
med røde, guleogblaa Farver, endnu mere naar de ere med Sølv- eller Guldskrift, og i 
Reglen fastholde Lamaerne, at Besværgelsen bliver 108 Gange stærkere i Guldskriften end i 
Sølvskrift, og i denne atter 108 Gange stærkere end i den Skrift, der ansees for den stærkeste 
af Farveskrifterne, hvilke staae i en lignende Afstand fra hinanden. Vore Bracteater have imid
lertid ikke blot en G yl den skrift, men ere helt af Guld, og saa meget virksommere.

2) Ogsaa det mongolske Alfabet gjengiver — efter Is. Ja c. Schmidt — ved Hjælp af sine mange 
Tillægs-Bogstavtegn Sanskrit fuldkommen rigtig »mit der skrupulösen Genauigkeit, mit welcher diese 
Dhärani geschrieben werden müssen, wenn sie ihre Kraft behalten sollen». Ssan. Ssetsen 
1. c. S. 343, not. 15.
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I den Forvisning, at Sprogforskningen, naar den fra alle Sider fortsætter Undersøgelserne 
over Bracteaternes Runelegender, vil forstaae at give et langt væsenligere Bidrag, end det, den 
hidtil har givet, til Forstaaelsen af Bracteatfænomenet i dets Helhed, kunde jeg egenlig hermed 
have afsluttet mine Bemærkninger om disse Amuletters Runeskrift. De vare jo — og det maa man 
erindre! — fornemlig bievne fremkaldte ved den meget almindelige Forestilling om denne Skrifts 
uadskillelige Sammenhæng med vort oldnordiske Sprog og den dertil knyttede Paastand om 
Bracteaternes nordiske Oprindelse. Bemærkningernes Hovedopgave var det derfor paa en mere fuld
stændig Maade at vise min Berettigelse til ovenfor at have frakjendt de hidtidige Undersøgelser 
over denne Runeskrift og de Resultater, hvortil de havde ført, nogensomhelst Beviskraft 
for Sætningerne, at Bracteater ne op rindeligen hidrørte fra gothiske Stammer 
i selve de skandinaviske Lande og altsaa vare fabrikerede i Norden.

Men af andre Hensyn troer jeg endnu ikke at burde gjøre dette, thi jeg skylder 
Læserne at begrunde de Tvivl, jeg i det Foregaaende ikke har kunnet tilbageholde m. H. t. 
enkelte af de dunkle Sider, som Runeskriftens Historie endnu frembød; saaledes Spørgsmaalene 
om: hvor og hos hvilket Folk den gothiske Runeskrift var opfundet og uddannet? hvori 
dens Alfabets Afvigelser fra de europæiske Alfabeter m. H. t. Bogstavernes Benævnelse 
og Følge og deres Opstilling i bestemte, lige store Rækker egenlig kunde 
være begrundede?

Det falder mig imidlertid naturligst her at stille mine Bemærkninger om det sidste af 
disse to Punkter først.

Paa de nærmest forudgaaende Sider søgte jeg nemlig at vise, at det neppe var uden 
ret gode Analogier, naar jeg havde antaget, at vore Guldbracteaters med gothiske Runer givne 
Legender maaskee vare et Slags Indklædninger af Hymner og Besværgelser, affattede oprindeligen 
i et indisk Sprog, være sig Sanskrit, Pali eller beslægtede, og derfor kun turde fremsiges i 
et af disse hellige Sprog, i hvilke det da ved en saadan Indklædning blev muligt for Buddha- 
dyrkere med gothisk Talesprog og Skrift at deltage og at istemme. Ved saaledes at træde i 
Stedet for hine hellige Sprogs Skrifttegn i Ritualer, Paakaldelser. Besværgelser o. lign., kunde 
Runeskriften her med et vist Skin af Ret siges at være mere eller mindre traadt i magiske 
Formularers Tjeneste og paa sin Vis altsaa ogsaa siges at have faaet eller paataget sig magiske 
Missioner. Disse udførte den imidlertid ikke her ved en i dens enkelte Bogstaver fra Fødslen 
af boende Kraft, men igjennem Ord, om end igjennein Ord af det fremmede Sprog.

Der synes altsaa ingen Modsigelse at kunne ligge deri, at jeg paa den ene Side god- 
kjender denne Art af uegenlige magiske Roller for Rune-Alfabetet, men paa den anden Side 
bestemt vægrer mig ved at erkjende den i en ganske anden Forstand magiske Virken, som Prof. 
Wimmer var tilbøjelig til at antage, at Runeskriftens Skaber fra Begyndelsen af havde tiltænkt 
sine enkelte Rune-Stave, eller lagt ind i disse. I Kraft af dette medfødte Udstyr og med den 
Opgave at skulle virke med denne iboende Magt, mentes da, som det vil erindres, hver Rune at 
have faaet et Særnavn, uafhængigt af den Lyd, den betegnede i Udtalen. Hermed formodedes saa 
paa en egen Maade igjen at være bleven betinget baade hele Rune-Rækkens Ordning — ikke i 
et Abedarium, der jo følges i alle ældre klassiske Sprog i Europa og i de med dette i nærmere 

56*.
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Forbindelse staaende * vestasiatiske Lande — men i dens ejendommelige F u park, og ligesaa 
Sammenstillingen af dens 24 Bogstaver i 3 lige store Hobe, saakaldte Ætter: Freys-Æt, 
Hagal s-Æt og Tyrs-Æt, saaledes nemlig benævnte efter Særnavnet for det første Bogstav 
i hver Æt (foran S. 102].

Nu er det ganske vis Tilfældet, at herved møder os et ret mærkeligt Sammentræf, der 
kunde synes at antyde, at dog vistnok ved Rune - Alfabetets første Ordning i Ætter maatte, som 
Professor Wimmer mente det, have været en vis Forbindelse imellem denne og Rune
skriftens saakaldte „magiske Mission“ eller rituelle Anvendelse. I de nævnte hellige 
Sprog, Sanskrit, Pali, hvori det strengere nedarvede Ritual fordrede Paakaldelserne, Be
sværgelserne o. s. V. gjengivne og sungne under de daglige Tempeltjenester, var nemlig heller ikke 
Bogstavrækken ordnet efter vore og de klassiske Sprogs Abcdarier. Tvertimod, do have Rækken 
ordnet paa en hel modsat Maade, og navnlig har den just sine Bogstaver sammenstillede i flere 
lige store Grupper, saakaldte Klasser, nærmest karakteriserede ved Taleorganernes Stilling under 
Udtalen af de enkelte Bogstaver. Sanskrit-Alfabetet (Devanagari) har fem Klasser, Pali- 
Sprogets ligeledes fem; og i lignende Klasser ere Bogstaverne sammenstillede i de øvrige 
indiske Sprog.

At imidlertid enten de indiske Sprogs Afvigelse fra de klassiske Sprogs Bogstav- 
Ordning i disses Abcdarier, eller deres Fastholden ved den deri egne Gruppering af 
Bogstaverne i bestemte lige store „Klasser“, skulde staae i nogensomhelst anden Sammenhæng 
med Fordringen om Bønnernes og Besværgelsernes Gjengivelse og Fremsigelse just i disse Sprog, 
end den: at det netop var i dem, Befolkningerne i sin Tid samtidigen med deres Overgang 
til Buddhismen, havde modtaget disse gamle Bønne- og Besværgelses-Formularer, eller i hvilke de 
kanskee allerede forlængst hele Sekler forud havde havt disse i Eje — det veed jeg aldrig nogen
steds at have seet fremsat eller hævdet. Tanken om, at den i flere Henseender lige over 
for vore almindelige Alfabeter meget ejendommelige Indretning af Runeskriftens F upark maaskee 
kunde, delvis eller væsenlig, skyldes et særligt Hensyn til en Runerne tiltænkt Anvendelse i 
magiske Formaals Tjeneste, har jeg, som ovenfor tilstaaet, ikke kunnet finde ret naturlig. 
I mine Øjne synes den just at miste det sidste Skin af Berettigelse, naar der ikke kan paavises 
eller med Rette antages at have været en, i det mindste noget lignende Ideeforbindelse imellem 
de nærmest hertil svarende Forhold hos Indiens saakaldte hellige Sprog, i hvilke Hymnerne og 
Besværgelserne, saafremt de ikke skulde tabe i Kraft, alene turde gives, fremsiges og udsvnges.

Men meget paafaldende bliver os i hvert Fald selve Fupark-Fænomenet derved, at 
det som et Janus-Billede viser Dobbeltfront og har ligesom Ansigt til to Sider, et vendt imod 
Vest og et imod Øst.

I de oftnævnte Punkter afvige jo vore gotliiske Runers F up ark ikke blot fra 
Alfabeterne for de nyere og ældre indo-germanske Sprog i Europa og Vestasien, selv fra 
dem, i hvis enkelte Bogstaver Rune-Alfabetets Ophavsmand med største Rimelighed mentes at have 
søgt Forbillederne for sine enkelte Runetegn. Ifølge Prof. Wimmers omfattende og grundige 
Studier (foran S. 122) maa dennes Forbilleder nemlig have været enten Bogstaverne af et 
yngre Latin-Alfabet, som disse skreves paa de første Kejseres Tid, omtrent i 2det — 3die 
Aarhundrede, eller, saafremt Runeskriften kan tillægges en noget højere Alder, da et ældre 
græsk Alfabet, fra hvilket netop ogsaa hint latinske Alfabet kunde siges at nedstamme.
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Men just i de selvsamme Punkter er det nu ogsaa, at Fuparkens Ordning 
viser ret besynderlige Tilnærmelser til Forhold, som stadig findes i de østlige 
Rækker af de ariske Sprog, der i Retningen fra Nord til Syd tales igjennem hele Mellem- 
Asien lige indtil Syd-Indien.

Naar det da, efter mine foranstaaende Bemærkninger, ikke kan findes naturligt at slaae sig 
til Ro med den af Prof. Wimmer fremsatte Anskuelse, at de ovennævnte Besynderligheder turde 
have sin Grund deri, at Runeskriften oprindelig var bestemt til magisk Anvendelse, maa det, efter 
min Opfattelse, vedblivende staae som Opgave for et sammenlignende Sprog- og Skriftstudiums 
Undersøgelser at udfinde deres Kilder og, naar Oprindelsen til dem er funden, da nøje at afveje, 
hvilken Betydning der i det Hele derefter rimeligst maatte blive at tillægge just saadanne Til
nærmelser mellem Fuparkens og de indiske Alfabeters Bogstav-Ordning.

Hvorledes man end maatte tænke sig deres Oprindelse, vil det dog blive vanskeligt at 
tænke sig denne uden al Sammenhæng med Runeskriftens Historie, og med god Ret har derfor 
Prof. Wimmer paa ny ledet vor fulde Opmærksomhed hen paa dette Forhold. Bedømmelsen af 
dettes Betydning maa naturligvis faa et meget forskjelligt Udfald, alt eftersom man i Tilnærmel
serne mener at see ikke blot ulige Grader, men ulige Klasser af Ligheder, saaledes 
f. Ex. maaskee blot Skinligheder eller ydre Analogier, og af saadanne igjen maaskee endog 
kun uvæsenlige, eller rene Tilfældigheder. Fra een Side sete, kunne saadanne Analogie- 
Træk f. Ex. jo meget vel tænkes fremkomne til fæl di gen alene ved særegne Tilstød under 
Skriftens Dannelse og Udvikling; fra en anden Side sete, derimod antages tilkomne som noget 
halvt eller ubevidst tilstræbt, f. Ex. ved en eller anden Art af Naturforskningens 
Mimicry- og Efterabningsprocesser. Disse maa jo indrømmes at fremtræde paa en lige 
saa overraskende og uforklarlig Maade i Menneskenes, som i Dyrenes og Planternes Verden. 
Atter fra en tredie Side sete, øjner man maaskee hellere og rettere deri Virkninger af en 
hel eller delvis Omdannelse af den Art, der ovenfor efter O. Pesch el betegnedes med Navnet 
P s e u d o m o r p h o s e, o. s. fr.

De sidste Forudsætninger vilde altsaa her i Skrift-Alfabetet lade os møde noget, der 
mindede om hint ejendommelige Skifte af Talesproget, som vi kjende hos enkelte Folkestammer, 
der selv tilhøre én bestemt Race, medens Sproget, de tale, er bleven en ganske anden Races, 
idet efterhaanden ydre, men intime og stærke Berøringer have bragt dennes Sprog til at indtage 
det oprindelige Sprogs Plads hos hine og tilsidst endog aldeles fortrængt dette.

Men fra hvilketsomhelst af disse eller af andre, maaskee hidtil uanede Synspunkter 
man end senere maatte bringes til at see de nævnte Tilnærmelser eller Ligheder, maa man ikke 
tabe af Sigte, at begge de to Faktorer, det Oprindelige og det, der ligesom søger at gjengive 
eller efterligne dette paa sin Vis og med sit fremmede Snit — maa nødvendigvis forudsættes, 
indenfor visse geografiske Regioner, om end ikke just localt, at forekomme saa nær hinanden, at 
den ene mere eller mindre directe kunde paavirkes af den anden.

Med disse faa Bemærkninger om nogle af de Muligheder, der her kunne foreligge, over
lader jeg til Fremtidens Undersøgelser over slige gamle Skrift-Alfabeters Oprindelse og Dan
nelsesproces at bringe klarere Lys ind over de Punkter, der endnu staae saa gaadefulde for os, 
rolig afventende den Tydning af Phænomenet, som en alsidig Sprogforskning tilsidst, efter sin 
bedste Indsigt, vil give os.
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Indtil den Tid indskrænker jeg mig til at meddele Læserne en personlig Bekjendelse, uden 
hvilken jeg maa antage, at Afslutningen af min Afhandling vist mindre let vil kunne forstaaes.

Fuparkens imod Øst pegende Træk — sete i Forbindelse med andre kulturhistoriske 
Forhold — have for mig i Grunden kun bidraget til at styrke den Anskuelse, som har fundet 
Indpas hos saa mange af os, der tilhøre en ældre Tid, at vor nordiske Runeskrift, som 
upaatvivlelig fra Begyndelsen af besidder sine ejendommelige Særheder, sandsynligvis har 
havt sin Oprindelse i østligere og sydligere Egne, end dem, hvortil man i nyere Tid har 
villet henføre den. Oprindelsen synes mig naturligst at maatte have været hos gothiske (eller 
halvgothiske) Folkefærd, der enten boede mellem Folkestammer eller i umiddelbar Nærhed 
af Folkestammer med indisk Tale- og Skriftsprog, hvis Bogstav-Ordning paa bevidst 
eller ubevidst Maade er kommen til at indvirke paa Uddannelsen af det gothiske Sprogs Skrift 
og at give denne delvis noget af deres egne Alfabeters Skikkelse.

Uvilkaarligen maae disse sidste Linier drage Tanken hen paa ét bestemt Punkt i det 
hele Spørgsmaal om Grunden til Alfabetets Ordning. De i det Foregaaende udførlig meddelte 
historiske Data om, hvorledes det gik til, at et andet mellemasiatisk Sprog, skjøndt ikke et 
indisk, nemlig det tibetanske, fik sin Skrift paa en egen Maade tillæmpet og ordnet efter 
Sanskritsprogets Skrift-Alfabet, turde maaskee tjene mig til Undskyldning for, at jeg her frem
sætter det Spørgsmaal, om ikke Skinligheder, som „Fuparkens“ ovenomtalte Ligheder med indiske 
Alfabeter, kunde tænkes fremkomne derved, at den gothiske Stormand eller Vismand, der ene 
eller i Forening med Stands- og Aandsfrænder i sin Tid arbejdede for at give sit Folks Sprog 
egne Skrifttegn, ligesom hin tibetanske Fyrste og Minister, enten hentede Undervisning og Vej
ledning hos enkelte indiske Lærde eller, mere umiddelbart, øste af nærboende indiske Folke
stammers Skrifter eller Indskrifter f. Ex. paa Mønter og Monumenter.

Det er jo en historisk, fra Oldtiden os paa mange Maader overleveret Kjendsgjerning, 
i hvilken høj Grad indisk Kultur og indiske Sæder altid have virket forførende og betagende ind 
paa andre Kulturfolk af arisk eller indogermansk Stamme, f. Ex. paa de macedoniske Grækere og 
Romerrigets Forbundne, og stedse fristede disse til Efterabelse. Alexander den Store sværmede 
jo selv i 'den Grad for indisk Kostyme og indisk Optræden, at han endog paabød sine Befalings- 
mænd og Underordnede at efterligne ham deri. Intet Under derfor, om der ogsaa kunde blive 
Fristelser for at vise sig indisk i Tale og Skrift. Under en saadan Forudsætning bliver det 
m. H. t. Alfabet og Skrift ikke unaturligt her at minde om, at der ogsaa indenfor hine Alfabeters 
allerede omtalte Ligheder gjentager sig andre, der, skjøndt de ere mindre, maaskee nok turde 
fortjene nogen Opmærksomhed x).

’) Hvad der saaledes paa sin Vis turde bestyrke en Formodning om, at det maaskee er et ydre 
indisk Træk, der har listet sig ind i vore gothiske Rune-Alfabeters Inddeling i «Ætterne», er 
det sære Sammentræf, at ligesom i Fuparken hver »Æt» benævnes efter dens første Bogstav, 
og vi derfor i denne have en Frøys-Æt, en Hagals- og en Tyrs-Æt, saaledes benævnes ogsaa 
hver Række eller Klasse af inddelte Bogstaver i de indiske Sprog, siger Prof. R. Rask (i sin 
Singalesiske Skriftlære. Kolombo 1821. S. 10.) «efter det første Bogstav af hver».

Hvad der maaskee ogsaa turde røbe idetmindste en vis Sammenhæng mellem Rune- 
Alfabeternes «Ætter» og de indiske Sprogs Klasser eller Rækker, er at de, med
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Skjøndt ikke direkte vedkommende Bogstavordningen indenfor Alfabetet, men derimod den 
med Kunernes Anvendelse i magisk Øjemed efter Prof. Wimmers Opfattelse i nøje Forbindelse 
staaende Ejendommelighed, at de bave en særegen Benævnelse for den enkelte Kune nafhængig 
af dennes Lydbetegnelse, troer jeg her at burde indskyde følgende Bemærkning.

Hvorvidt Sanskrit, Pali, Prakrit eller andre indiske Sprog, i det mindste i deres ældste 
Tilstande, ogsaa ligesom Rune-Alfabetet have havt Sær-Navne for deres enkelte Bog
staver (eller rigtigere Stavelser), dog her kun nærmest som Erindring om mulig Nedstamning 
fra en Billedskrift, er endnu meget omtvistet. Den nyere Tids Sprogforskere bekæmpe det næsten 
alle; men af flere, og det Mænd med stor Autoritet i Sagen (C. Lassen, Cunningham, 
J. Prinsep o. fl.) dels indrømmes det, dels hævdes det. Cfr. Prof. Dr. S. Lefmann (Prof, i 
Sanskrit ved Heidelbergs Universitet) „Geschichte des altes Indiens“. 1890. S. 776—777. 2.x)

En Ordning af et Alfabets Bogstaver efter Udtalemaaden, og altsaa ogsaa enhver Efter
ligning af denne Ordning i faste Grupper, umuliggjør selvfølgelig en Opstilling af Bogstaverne 
efter vore europæiske Alfabeters, eller de gamle klassiske Sprogs Bogstav-Orden, og vice versa, 
da de paa ethvert Punkt ville brydes og forstyrres af hinanden. Men hermed vil jeg langt fra 
have antydet, at en Ordning af et Sprogs Lydtegn efter Class er, som i de nævnte indiske 
Sprog, ikke skulde kunne forenes dermed, at vedkommende Sprog nærmest havde hentet de 
ydre Former for sine enkelte Skrifttegn fra europæiske eller gamle klassiske Alfabeter, 
der ikke ordnede Bogstaverne i Grupper.

1 Skrifttegnenes Form seer jeg nemlig noget rent ydre og vilkaarligt; den 
er ofte fra fremmede Alfabeter laant eller efterlignet, uden at man tillige har villet med den

Bibeholdelse af hvers Indhold af Bogstaver og med Varetagelse af disses indbyrdes 
Orden, kunne ombytte deres sædvanlige Ordensfølge og første «Æt" (Frøys-Æt) f. Ex. sættes 
som 3die (Tyr s-Æt) og denne som første, saaledes som Wimmer paa en interessant Maade 
viser det for et vist Alfabet af en Bunekunstners Qvist-Runer S. 237—240 og som Rask for de 
indiske Sprog antyder 1. c. S. 11, at det i visse enkelte Skrifter, ifølge Sir William Jones, finder 
Sted. (Cfr. Asiatick Researches. Calcutta. 1788. 4to. p. 25.)

’) Jeg kan ikke her lade ganske uomtalt en særegen Parallelisme, der turde være mellem 
Sanskrit- og Rune-Al fabeterne i Dannelsesmaaden for visse Grupper af Lydtegn. Skaberne 
af begge Alfabeter synes nemlig at have fulgt den samme Fremgangsmaade under Dannelsen af de 
forskjellige «Ætters» eller »Klassers» til hinanden svarende Lydtegn, idet de nemlig ved Fordobling 
af Klassens Stave og ved deres Vending eller Omstilling med Ryggen imod hinanden eller fra 
hinanden o. 1., have dannet andre beslægtede Lydtegn.

'Jeg sigter her paa den ene Side til Prof. Wimmers oprindelige Opfattelse og Frem
stilling af nye Bogstavers Dannelse for beslægtede Lyd indenfor Gane-, Tand- og Læbe
rækkerne ved at rykke to Tegn i modvendt Stilling sammen (Runeskr. Opr. S. 108—9; og noget 
modificeret i Runenschr. S. 117 —19); paa den anden Side til den for sine heldige og frugt
bringende Studier af de ældre indiske Mønters og de buddhistiske Topers Indskrifter bekjendte 
James Prinsep’s givné Fremstillingtaf Sanskrit-Alfabetet «in its primitiv simplicity», som det 
optræder paa disse Mindesmærker, «as the original type, whereon the more complicate structure of 
the Sanskrit» (letters) «has been founded». «First, the aspirated letters appear to have been formed 
in most cases by doubling the simpel characters, thus etc. etc.» S. 474—476. Journ. of Asiat. 
Soc. Bengal. Vol. VI. P. 1. 1837. 
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lignende Form tilkj endegive, at Lyden, den betegnede, var den samme, eller nogenlunde lig. 
Hvad man vistnok ved den valgte Form for Lydtegnet især tilsigtede, var, at Tegnet blev let 
erkjendeligt, saa at det ikke let kunde forvexles med et andet. Bogstavernes Ordning i faste 
Grupper synes mig derimod at antyde et indre Baand mellem disses Tegu, og derfor kan 
den maaskee betragtes som et fuldt saa betydningsfuldt Udtryk for et Skrift-Alfabets 
Historie, som de enkelte Skrift-Tegns Ligheder med eller Afvigelser fra andre Sprogs Skrift- 
Tegn, og navnligen, naar der ikke med Lighed i Formerne bevisligen kan godt- 
gjøres en Overensstemmelse i Lydene, de skulle gjengive1).

Jeg finder derfor ingen Betænkelighed ved — indtil videre i det mindste — for de 
enkelte Rune-Formers Vedkommende at slutte mig til den af Prof. Wimmer hævdede og af 
mange Sprogforskere mere bestemt tiltraadte Opfattelse, at Rune-Alfabetets Bogstaver, efter det 
store Flertal at dømme, lettest kunne betragtes som Udviklinger fra det latinske Alfabet, som 
dette brugtes i andet—tredie Aarhundrede. Mon eventuelt og navnlig, hvis Runeskriftens Dan
nelsestid bør lægges længere tilbage i Tiden, maa man erindre, at Prof. W. selv har indrømmet, 
at de germanisk-gothiske Runebogstaver kunde omtrent ligesaa let udledes af det gamle græske 
Alfabet, som har ligget til Grund for det latinske, og paa Grund af samtlige de concrete Forhold, 
maa jeg i hvert Fald ansee denne Nedstamning af Runeformerne for den bedst forstaaelige.

Dels anseer jeg virkelig den germanisk-gothiske Runeskrift for at være gammel og at 
gaae tilbage til vor Tidsregnings Begyndelse, maaskee endogsaa langt forud for den. Selv den 
Omstændighed synes mig at tale stærkt for dens Ælde, at nyere Forfattere, ligesom Professor 
Wimmer, vedblivende fastholde Sætningen om den germanisk-gothiske Runeskrift som 
Fælles-Eje for alle de i Europa indvandrede gothiske Stammer, og, besynderligt nok, finde et 
efter deres Mening uforkasteligt Bevis herfor i de faa, baade enkeltvis og meget spredte (f. Ex. i 
Volhynien, Rumænien, Burgundien, Sydtydskland o. fl. St.) jordfundne Smykker og lignende mindre 
Gjenstande fra vor ældre Jernalder, der bære Indskrifter med disse Runer. Disse Gjenstande 
ere vistnok alle i en gothisk Stil, men som mindre, lette og portative kunne de lige saa lidt som 
Bracteaterne med nogen Sikkerhed borge for at være frembragte just i de Lande, i hvis Jord
bund de ere bievne fundne.

Efter min Opfattelse synes dog et saadant Fælle s-Eje — hvis Mulighed jeg er saa 
langt fra at bestride, at jeg endog slutter mig til Tanken om dens Virkelighed — naturligen at 
maatte have til Forudsætning, at Fælles-Skriften blev uddannet hos den gothiske Stamme, 
medens dens Grene boede mere samlede og indbyrdes havde livligere Berøringer, og altsaa inden 
de baade ad forskjellige Veje og til noget ulige Tider havde taget deres Sæde i Europa. 
Indrømmes dette, bliver det alligevel, hvor man end henlægger det større fælles Gother- 
Omraade, noget vanskeligt at forstaae, hvorledes dér eller til denne Tid Skriftens enkelte 
Runer kunne have faaet til nærmeste Forbilleder Bogstaverne af det latinske Alfabet fra 
2det og 3die Aarhundrede; indrømmer man derimod ikke denne efter min Mening natur-

’) Derfor er det ogsaa meget betænkeligt at lade enkelte runelignende Bogstav-Tegn, der gjentage 
sig, som det synes, aldeles ens, baade i nord-etruriske Indskrifter, i Acokas Klippe-Edicter og 
paa Stenmonumenter i de øvre Jenisei-Egne, være Vink om en sandsynlig genetisk Sammenhæng 
mellem de vedkommende Alfabeter.
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lige Betingelse for Fælles-Ejet, hvorledes har da denne Fæ 11 es skrift kunnet uddanne sig 
efter Gothernes Fremtrængning i ulige og meget adskilte Strøg af Europa, og dette vil man jo 
dog saa bestemt hævde? Denne sidste Del af Anskuelsen angive Forfatterne tydelig nok at være 
især grundet paa den forudsatte Rigtighed af dens første Del, nemlig at Runetegnene ere Efter
ligninger og Udviklinger af Latin-Sk riften fra et bestemt Aarhundrede, nemlig det 
tredies første Halvdel, og da vare gothiske Stammer fastsiddende i Europa. Som den vis 
a tergo, der i meget høj Grad har virket paa Sprogmændenes og navnlig Prof. Wimmers An
skuelser om Naturligheden af Latin-Alfabetets store Rolle i denne Sag, maa jeg her udtrykkelig 
fremhæve de nordiske Archæologers, efter min Opfattelse, alt for høje 
Vurdering af den romerske Kulturs gjennem de germanske Stammer udøvede Ind
flydelse paa hele Nordens — noget, hvorom der i de archæologiske Fund fra dette Tidsrum ikke 
synes mig at foreligge tilstrækkelige Vidnesbyrd 1).

Dels synes mig ogsaa den særegne Bogstav-Ordning under Rune-Alfabetets 
Dannelse i sin Tid ikke ret godt at kunne forklares uden som Følge af en tidlig og langvarig 
Berøring mellem gothiske (eller lialvgothiske) Folk og Folkestammer med indisk Skrift-Sprog og 
med højtstaaende Kultur. Ingensteds frembød Oldtiden saa inderlige og saa talrige Forbindelser 
mellem begge disse Folkegrupper, og samtidigen med græsk-parthisk- 
baktriske Kulturstater paa Græ lidserne af Nord-Indien, som da paa Ruinerne 
af disse sidste de nordenfra over Hindukuh’s Passer dels indtrængte dels indkaldte nord-iranske 
eller turanske Stammer under deres senere saakaldte indo-skythiske Dynastier dér havde 
dannet nye Stater og fra disse igjen efterhaanden havde udbredt deres Herredømme og dermed

’) Om Runeskriftens Dannelse siger nemlig Prof. Wimmer S. XXIII: «Ihre bildung ist ein einzelnes 
moment in dem gewaltigen kultureinfluss, den die Römer im ganzen genommen in den ersten 
Jahrhunderten nach Christi gehurt auf die Germanen ausübten» (S. 176) — og dér omtales den da 
af Prof. W. i Forbindelse med den af Andre dragne Conseqvents i H. t. Spørgsmaalet om Ind
vandringer i Norden med følgende Ord: «Der gebrauch der (Runen-) sehr if t bei den 
germanischen Völkern — mögen sie dieselbe nun unmittelbar von den Römern, 
oder mittelbar durch die Gallier erhalten haben — steht somit in Verbindung 
mit dem mächtigen einflusse, den die Römer in der ersten kaiserzeit auf die 
barbaren ausübten, und ihr auftreten im Norden im älteren eisenalter kann 
folglich nicht als beweis für das eindringen eines neuen stammes zu dieser 
zeit gebraucht werden».

Disse ere de samme Udtalelser, som Forfatteren 13 Aar iforvejen havde givet i sit forud- 
gaaende store Skrift: «Runeskriftens Oprindelse og Udvikling». (Aarb. f. N. O. og H. 
1874. S. 1—270.) S. 151.

For dog lidt at neddæmpe de høje Toner om den dybe Indvirkning, som Romernes Kultur 
menes at have havt paa Nordboernes, skal jeg her erindre om nogle Ord af Prof. Engelhardt, 
de foran S. 19 citerede om det paafaldende Overfladiske i denne Indvirkning, og det i mange 
Henseender Berettigede, som hans Bemærkning indeholder. En saa inderlig og udstrakt 
Berøring med romersk Kultur, som den, Optagelsen af Latin-Alfabetet til Mønster for det 
store Gotherfolks Skrifttegn synes naturligen og ubetinget at maatte forudsætte, har man jo ikke 
egenlig paavist eller givet sig Mine af at kunne paavise. Det er, som vi ovenfor have seet, kun 
blevet ved løse Antydninger.

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og philosophisk Afd. I. 2. 57



446 138

tillige oftest Buddhadyrkelsen i en mere eller mindre ren Skikkelse over mange mellemasiatiske 
Omraader, helt ned med Indus- og Gangesdalen.

Af de større Træk i Buddhismens Udbrednings-Historie maae vi nemlig her erindre os, 
at der allerede 326 før C hr. under Buddhalærens mægtige Beskytter og Udbreder, Kong Açoka 
i Kaschmir, udsendtes ivrige Apostle over Bjerglandet til de sky tb i ske Folkestammer i Oxus- 
og Jaxartes-Flodernes Bjergdale og de nomadiske Befolkninger paa de dertil stødende grændse- 
løse sydsibiriske Stepper og Sletter.

Den store Fremgang, som disse Missioner virkeligen havde havt, lærte vi egentlig først 
at kjende for godt et halvt Aarhundrede siden, men da ad to forskjellige Veje.

Paa den ene Side havde paalidelige Oversættelser fra de chinesiske Originaba gjort til
gængelige for os de karakteristiske Oplysninger om de nordindiske buddhistiske Lande, som i 
saa stort et Antal findes nedlagte i Indberetningerne af de fra China i første, fjerde, femte og 
syvende Aarhundrede efter C hr. til disse Egne udsendte store Expeditioner, hvis særlige Opgave 
var at indhente Kundskaber om Buddhismens Tilstand og vexlende Skjæbne dér. Det var jo 
Landene, hvori Buddha selv og hans umiddelbare Disciple først havde udfoldet deres Lærer- 
Virksomked, og derfor haabede de gejstlige Stiftelser i China herfra at kunne indsamle baade 
Reliquier og buddhistiske Skrifter. Af disse Missioners ivrige Ledere, og især af Fa-Hi an, 
c. 3 30, men endnu mere af Hiuen-Thsang, c. 630 — 650, have vi da de mærkværdige 
Skildringer af Buddhismens Tilstande til disse Tider ved Paavisningen af de endnu dér i levende 
Virksomhed værende Klostre og Templer, og det store Antal af Templer, Stuper og lign., der da 
laae i Ruiner, men hvorom endnu Traditionen var levende.

Et Begreb om disse Missioners Alvor og Omfang giver det Faktum, at den nævnte sidste 
Leder var ledsaget af mindst et Par Hundrede Gejstlige, og at der til Undersøgelsen medgik 16 
Aar, inden Expeditionen vendte tilbage over Chinas Grændser.

Fra en anden Side aabnedes der os et ganske overraskende Indblik i de nordindiske 
Kulturstaters religiøse og politiske Forhold i de Aarhundreder, der gik nærmest forud for og 
fulgte efter Christi Fødsel, da Opdagelsen af talrige Terapier, Klostre og Stuper — selv 
om de fleste havde Aarhundreder igjennem henligget i Ruiner — bragte os Tusinde af Indskrifter 
paa Vægge, Søjler og andre Tempeldele, paa Reliquiegjemmer og andre Tempelskatte, men fremfor 
alt paa de i Tusindvis som hellige Offergaver nedlagte Mønter, forskjellige efter de stedlige 
Dynastier og Tidens Regenter, efter Befolkningerne og deres brogede og vexlende Sprog, samt 
disses Alfabeter. Mønterne optræde derfor ofte med samme Indskrift i to Sprog og med to Alfa
beter — et Forhold, der ikke lidet har bidraget til at tolke Indskrifterne i før ukjendte Sprog- 
Arter og med før ukjendt Skrift.

I selve de græsk-baktriske Provindser kunne indisk-buddhistiske hellige Monumenter: 
Templer, Klostre, Stuper o. s. v. følges tilbage til det første Halvhundredaar efter at Alexander 
den Store var draget tilbage fra Baktrien, og deri have vi et særdeles talende Vidnesbyrd om 
den Troes-Iver, som disse skythiske Indtrængere havde medbragt fra deres nordligere Hjem.

Indenfor hvilket Omraade det store Gotherfolk, repræsenteret ved de forskjellige Grene, 
havde sit egentlige Hjem og med sine store Hjorder førte et, nok omflyttende, men ingenlunde 
for virkelig Kultur blottet Nomadeliv, indtil det ved Hunnernes voldsomme Fremtrængen i’ næsten 
samlet Masse blev drevet imod Vest ind over Europas østlige Grændser, det har, efter vore 
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nuværende Kundskaber, Ingen hidtil været i Stand til nærmere at angive. Men en rimelig 
Gisning hensætter dette Hjem til Stepper og Slettelande Nord og Øst for Pontus, især henimod 
det Kaspiske Hav og Aralsøen, samt de brede Dale, der følge Oxus- og Jax ar te s- Flodernes 
Løb. Under Forudsætning af, at denne Formodning nogenlunde modsvarer Virkeligheden, synes 
det antageligt, at en væsenlig Del af Gother-Omraadet har stødt sammen med, eller endog 
grenet sig ind i det Omraade, hvorover de iransk-turanske Folkefærd med buddhistisk Kultur 
vare udbredte, inden de i tættere Tog trængte ind i de Baktriske og Parthiske Territorier. Ret 
rimeligt bliver det da tillige at formode, at de nærmestboende af de Stammer, som vi i Alminde
lighed have tillagt Navn af gothiske, ad samme Veje som hine skythiske Naboer, ere bievne del- 
agtiggjorte i Buddhismen og de med dens Gjenoplivelse stedse følgende Kulturgoder: en større 
Trang til Oplysning og større timelige og aandelige Hjælpemidler til Trangens Tilfredsstillelse. 
I saadanne Nabostammer have vi maaskee Slægtninge af vore Bracteatbærere.

Her i Østen synes det mig da langt lettere for Tanken at finde Gother i tidlig og 
inderlig Berøring med Folkeslag af gammel klassisk Kultur og med gamle klassiske Alfabeter, 
end Tilfældet vilde være imod Vest, enten man saa som Mellemled for Gothernes Tilegnelse af det 
latinske Alfabet tænkte sig gallisk-keltiske Befolkninger, eller norditalienske og etruriske (see 
foran S. 123).

Her bliver — synes det mig — altsaa den Region af gothiske Stammers større Ud- 
bredningskreds, hvori jeg, efter de forudgaaende Betragtninger, bedst kunde tænke mig Be
tingelserne for et germano-gothisk Rune-Alfabet uddannet til den Skikkelse, hvori det paa 
Bracteaterne er kommet til os.

Men dette synes mig ogsaa at stemme med Retningen af alle de enkelte Lysglimt, 
der fra „Bracteatfænome net“, som det i sin Helhed her foreligger os, have naaet mit Øje. 
Jeg har navnligen under et langt Studium af dette Phænomen ikke kunnet værge mig imod det 
Indtryk, at det ubetinget hensætter os til et meget livligt Centrum for Runeskriftens 
Anvendelse, eftersom de „nordiske Guldbracteater“ ere i Antal saa mange og, deres Eenhed 
uagtet, ere i Typer saa forskjellige, at de i denne Mangfoldighed langt overgaae andre indskrift
bærende Monumenter fra den ældre Jernalder. Men et saadant Midtpunkt for en almindeligere 
Brug af Skriften turde netop røbe, at vi ere i Nærheden af de Egne, hvorfra selve Skriften 
maa hidlede sin Oprindelse, eller fra hvilke Oprindelsen, især efter mellemasiatisk Maalestok, ikke 
kan være meget fjerntliggende. Uden al Henseen til Runelegenderne gave Bracteaterne os i 
deres hele Præg og Udstyr tydelige Vink om dette Hjem just ved den egne Constellation 
af Kulturtilstande, der maae have hersket i og om de Lande, hvorfra de skrive sig: 
Foruden det Tibetisk-Buddhistiske, som bestemt kom tilsyne i hele Compositionen af de billed
lige Fremstillinger paa Midtfeltet (ovenf. S. 47), maatte det saaledes jo indrømmes, at disses 
enkelte Figurer — baade Menneske- og Dyreskikkelserne — i Opfattelsen og Gjengivelsen 
skyldtes Forbilleder af halv klassiske, græco-skythiske Kunstnere, hvis ikke just græske Kunstnere 
(ovenf. S. 67); samtidigen udtalte der sig endelig i den brede Ramme omkring et stort Antal af 
Bracteaterne, at det snarest var fra indisk-buddhistiske hellige Monumenter, Stuper, Dagoper 
o. s. v., at de særlige Motiver til Rammens Udstyr og Dekoration vare tagne (ovenf. 
S. 72—7). Alt dette peger jo paafaldende hen paa do nylig anførte ejendommelige Kultur
tilstande i Mellem-Asiens op til de gamle baktriske Stater grændsende Højlande. Saaledes synes 
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da Undersøgelserne ad lange Omveje at ville efterhaanden alle føre os til samme store Midtpunkt 
for asiatiske og europæiske Kulturstrømninger, der tidligere, om end dunkelt, har foresvævet 
ældre archæologiske Forskere (f. Ex. den oftere nævnte norske Professor C. A. Holmboe) som et 
sandsynligt Udgangspunkt for Bracteaterne, og derved indirecte at føre os til Runeskriftens 
Vugge, eller dog i Nærheden af denne.

Det er en Selvfølge, at have Bracteat-Amuletterne, i det Hele og fra Begyndelsen af, 
denne mellem-asiatiske Oprindelse, og slutte de sig, ligeledes i det Hele, sammen som en Række 
af Beskyttelses-Tegn for deres Bærere, eller maaskee tillige som disses Broderskabs- 
Mærker, men hvis egenlige Sammenhæng med de andre Efterladenskaber fra samme 
Aarhundreder man dog hidtil ikke har formaaet at paavise, saa maa det være ganske ejen
dommelige Forhold, der have medført deres Nedlæggelse her i Norden og særlig i danske og 
sydsvenske Landsdele.

Med de store Lakuner, der endnu ere i vore Kundskaber om de mellemasiatiske Lande og 
om de store Forskydninger af disses Befolkninger, som ere foregaaede fra den fjerneste Oldtid, op 
igjennem hele Middelalderen, ja lige til Nutiden, tør jeg ganske vist ikke driste mig til allerede 
nu bestemt at karakterisere disse Omflytningers egentlige Natur. At dømme efter vore 
Guldbracteater alene — vil jeg dog være mest tilbøjelig til at opfatte dem ikke just i 
Skikkelse af krigerske Indfald, eller som voldsomme Indtrængninger, men snarere som helt- eller 
halv - fredelige Pilegrimsfærder, allersnarest maaskee i Form af store buddhistiske Kultur- 
Missioner, hvis Tog igjennem et Par Sekler af vor ældre Jernalder, eller mere, tildels fulgte 
gamle Handels- eller Karavanveje, tildels nu og da banede nye saadanne, men vistnok oftest 
sluttede sig til forudgaaende Forbindelser med Grene af beslægtede Folkefærd. Med Strømninger 
og Missioner af den Natur turde Bracteaternes ejendommelige geografiske Fordeling og 
Forekomst maaskee lettest og bedst lade sig forene.

Saa langt, men ikke længere, tør jeg for Øjeblikket vove mig selv ud paa den lange og 
smalle Gangbro, der her er skitseret som i sin Tid naaende fra Højasien til Skandinavien. Om 
end denne Bracteatbro over mange Strækninger hviler paa Kjendsgjerningernes solidere Piller, ere 
dog Buehvælvingerne, der spænde sig mellem disse, fornemlig Analogie-Slutninger og Combinationer, 
saaledes som baade Emnet og Tidsforholdene uundgaaelig maatte føre det med sig og 
endnu i lang Tid maae gjøre dette. Men det er at haabe, at ret snart andre Brolinier ville 
kunne lægge sig paa Siderne af denne Bracteat-Bro og styrke den. Saadanne vides i alt Fald
at være under Arbejde.


