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De fra Luften ikke endda saa sjeldent, og endnu for ganske 
kort siden nedfaldne Stene, have paa eengang tildraget sig 
Physikernes og Astronomernes Opmærksomhed. . Man forkaster 
ikke mere som Fabler, hvad man har saa mange tilforladelige 
Vidnesbyrd om. Man har ved chemisk Analyse af Stenene 
selv fundet store Rimeligheds - Grunde for, at de ej höre til 
det jordiske Steenrige1); den heede, og for endeel blödere Til-
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stand, i hvilken de komme ned2), de meteoriske Phænoœe- 
ner, som ledsage deres Fald, have foranlediget adskillige Hy- 
potheser om deres Oprindelse3); og hvilken af disse end 
inaatte være den sande, saa er dog i hvert Fald Sagen vigtig 
og interessant nok til at Videnskabernes Dyrkere med forenede 
Kræfter maae söge at oplyse den. Det er her eet af de, just 
ikke saa hyppigen mödende Tilfælde, hvor Historikeren kan 
gaae Haand i Haand med den Naturkyndige: og jeg haaber 
derfor Tilgivelse, om jeg udbeder mig Sedskabets Opmærksom
hed for nogle faae Öieblikke. Ei vil jeg opholde det med en 
Fortegnelse over alle de Steenregne om hvilke der tales i den 
romerske Historie4), og i de forskjellige Landes Kroniker, 
hvori deslige Prod i gi a findes omhyggeligen optegnede T.) Jeg 
vil allene henholde mig til nogle fra den graae Alderdom til

*) Pfaff's und Friedländers neueste Entdeckungen französ. Gelehrten inden ge
meinnützigen Wissenschafter. und Künsten. September i8o3. p. 142.

'S) Hypotheserne ere folgende : a) at de ere Produkter af Jordens Vulcaner. b) Af 
Maanens Vulcaner. c) Ved chemiske Naturkræfter dannede i Atino- 
sphæren. d) Eiler Dele af en i Universo adspredt Materie, som ved 
Jordens tiltrækkende Kraft er kommet i dens Virkekreds, Jevnf. 
FE rede Kritische Bemerkungen über die neueren Hypothesen, wo
durch man die unter dem Nahmen der Feuer-Kugeln bekannten Luft
erscheinungen zu erklären sucht. 1 Gilberts Annalen der Physik. XIE 
p. 63.

*) Hvad især Occidenten angaaer, kos Livius, Plinius og Julius Obsequens.
I Anledning af de nyere Undersøgelser ere disse især samlede af lzarn i 

hans Lithologie athmospherique. Paris /8o3. Af Chladni i hans Chro
nologisches Verzeichnis der mit einem Feucrmetere nieder gefallenen 
Stein - und Eisenmassen. I Gilberts Annalen der Physik XVp. 3o^» 
r. Ende über Massen und Steine die aus dem Monde auf die Erde 
gefallen sind. Braunschweig 1804.
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vore Tider komne Efterretninger om himmelfaldne" Stene, der 
især tjene til at oplyse de Forestillinger, Forverdenen havde 
om dem, og tilligemed godtgjöre, at disse Stene netop hen- 
hörte til samme Klasse af Aerolither (man tillade mig at bruge 
dette af Blumenbach, indförte Ord6), som de, vi i nyere Ti
der have lært at kjcnde*

6) Noch ein Beitrag zur Geschichte der vom Himmel gefallenen Aërolithen. 
I Voigts Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde. 
Miirz i8o4'

IL
•X

Forend jeg skrider til at fremstille disse Efterretninger,’ 
udbeder jeg mig Tilladelse til med faa Ord at forelægge Selska
bet det Resultat,1 jeg har draget af dem ; deslettere vil da 
hver enkelt kunne proves og bedömmes.

Ældgammel var i Orienten Stjernernes Dyrkelse. De bleve 
betragtede som Guddommelige Væsener. Ilver Stjerne troede 
man, var besjelet af en over Menneskelig Svaghed ophöjet 
Aand ; og heraf udledede man en Mængde overtroiske Fore
stillinger, af hvilke Astrologien havde sin Oprindelse. Stjer
nerne selv holdt man for at være Ildmasser, om hvis Störreise 
man dog endnu ikke havde tydelige Begreber ; ligesaalidet som 
om deres Frastand fra Jorden: saa at den Idee, at de kunde 
falde ned fra Himmelhvælvingen, ikke var urimelig i hiin Olds 
Ojne. Tidlig maa man have observeret Ildmeteorer. Disse 
holdt man da for nedfaldne Stjerner. Man iagttog ogsaa snart, 
at ved dem Stene kom ned; og ansaae dem, hvilke man saa- 
ledes opdagede, maaskee endog medens de endnu vare heede,
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for Stjernerne selv. Folgen heraf var, at 'man holdt dem 
for ligesaavel besjelede i denne, som i deres forrige Til
stand. Man kaldte dem derfor Ài&ouç y ansaae dem
for guddommelige, troede at hver tilhorte sin egen Guddom, 
bevarede og dyrkede de större, ja ogsaa undertiden de mindre 
i Templer: men andre af det mindre Slags, der kom i Privat- 
folkes Værge, bleve sædvanligt, maaskee selv, fordi de vare 
mindre, anseete for besjælede af mindre mægtige Aander, brugte 
som Huusorakler, og tjente især Spaamænd og Gjöglere til de
res Bedragerier. Paa Grund af de samme Forestillinger tillagte 
man ogsaa alle disse Stene Navnet HO, Guddommens Huus 
eller Bolig, hvoraf Grækerne omsider gjorde Ordet :
og saaledes begyndte denne Overtroe i Østerlandene i den höj- 
este Alderdom, og varede ved i det romerske Rige indtil He
denskabets allersidste Dage 7).

Det forste, endskjöndt mørke Spor af Stenes religiöse Be
handling finde vi i forste Mose Bogs XXVIII Kap., hvor der 
fortælles, at Jakob oprejste og salvede den Steen, paa hvilken 
hans Hoved havde hvilet den Nat, han i Drømme saae Him
melstigen. Men heraf kan dog Intet videre sluttes, end at Ja
kob ved Drömmen blev foranlediget til Tanke om Stedets Hel-

T) Om Bætylierne kar allerede Falconet skrevet en lærd Afhandling i Mémoires 
de l’Academie des Inscriptions et des Belles Lettres Torne VI p. $13« 
Det undgik ikke hans Opmærksomhed, at de holdtes for at være him
melfaldne: men han troede at de vare Echiniter. Ogsaa Bötticher pe
ger hen paa Bætylierne i hans Afhandling: Was ist von den Steinen 
zu halten, die vom Himmel fallen? .Deutsche Monatschrift, du- 
g-r/sí 17 9 6 , uden dogat undersöge Sagen. Den er ogsaa berört af Dr. 
Chladni i den Fortegnelse han giver over de ham bekjendle Steenregne. 
Gilberts Annalen der Physik XV p. 31a.
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8) Eusebii Pray. Evang. Lib. I. c. 1G.

9) í7reyo)](Tí &toç Óu^voí BatiS’uÅ««' hi&ouÇ èpÿvXO’jÇ /Aff^xytfTajASyêç, 

,o) ’Ar^riy .... ivçsy ¿egoirm aïsça, f or xcu ÀyeÀofZèvrj iv Tuga

7ÿ àyia <¿(p¡^á}crf.

lighed. Han kunde kjende den formodentlig fra ældgamle 
Dage af lios Phönicierne indførte Skik at salve Stene, soin 
vare Guderne helligede; og han efterlignede nu Skikken i 
denne for ham saa mærkværdige Anledning. Men forresten 
havde han udentvivl allerede for lyse Begreber om Gud, 
for at troe, at der var noget guddommeligt i Stenen selv, 
og tillagde rimeligviis Navnet Bethel hele Stedet, men ikke 
Stenen ; ined mindre han skulde have udledet Drömmen af den 
Omstændighed, at hans Hoved havde været lænnet til Stenen; 
hvortil dog Fortællingen ikke giver nogen Anledning.

Et klarere Vidnesbyrd finde vi i de af Eusebius opbeva
rede Fragmenter af Sanchuniathons Historie, for hvis Ægt
hed hele den graa Alderdoms Tone, i hvilken den er skrevet, 
synes at være Borgen, og som skal stige op til den trojanske 
Krigs Tider. Der hedder detr ”At een af de fire Sonner som 
Ouranos avlede med Jorden, hedte Betylos8)”, og kort derpaa: 
"at Guden Uranos opfandt Bætylierrie, da han frembragte be- 
sjelede Stene 9)”. Paa samme Sted fortælles : ”at Astarte havde 
paa sin Vandring fundet en fra Himlen nedfalden Stjerne, ta
get den op og consecreret den paa den hellige Oe Tyrus.’’,o) 

Disse Steders Forklaring er ikke vanskelig, saasnart man 
kun sætter sig ind i Forverdenens symboliske Sprog, hvilket 
og overalt findes hos Sanchuniathon. At Uranos, Himlen, frem
bragte Bætylierne, kan ikke hedde andet, end at disse faldt 
ned fra Himlen; at Astarte fandt saadan Steen, en himmelfal-
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den Stjerne, og consecrerede den, kan være en senere Glosse, 
der er tilføjet til Sanchuniathons Værk, men viser i alt Fald øjen
synlig, hvad Alderdommen troede om disse Stene, Thi at Stjer
nen er et Bætylium, lider dog ingen Tvivl. Men disse Stene kal
des besjelede, fordi man, som alt er erindret, ansaae dem for Gu
ders Opholdsted. Vi behøve altsaåikke med Bochart1 *)  at erklære 
det græske Udtryk AíS'ouj for en Fejltagelse af Over-
sætteren, som i den phöniziske Original har læst ¡22ON
istedet for 0X2N, lapides uncti, arad. FpW un gere \ thi
Stenene bleve ikke helligede ved Salvelsen; men man salvede 
dem, for derved at betegne den Hellighed, man tillagde dem 
for deres Oprindelses Akyld12). Navnene àîÆoç og
ßcciä~vÄiov vare dog ellers ikke de eneste, man gav saadanne 
Stene. Priscianus 13) melder,! at de ogsaa hedte Abdir eller 
Abaddir : cn Benævnelse hvis Etymus er uvis, da den kan ud
ledes af VHN pN den guddomme lige Steen, eller, efter an
dres, skjöndt mindre rimelige Mening, af "YHN 2N, den gud
dommelige Fader, eller og, ifolge Bochart, af "VH pN, den

tx) Canaan et Phaleg. Lib. II. cap. 2. p. m. 707.

IC} Af Fortællingen hos deGræske Mythographi, om at den Steen, Rhea gav 
Saturn at syælge istedet for den nysfödte Jupiter, som ogsaa kaldes en. 
Bætylus (Hesych. ad. v. QaiTvKoç. ovtûùÇ £X.cLÅ£ito oj'oôeiç À1Ô0Ç 
T« Kçoytj) cLVTL ¿SIOS. Priscianus L. F p 647. Etymol magn. Iy- 
cophr. i Cassandra og Tzetzes til ham, Jevnför og Bocharts Canaan 
et Phaleg. p. m. 708.)

x5} Priscianus 1. c. kan, saavidt jeg skjonner, intet Brug gjöres , med mindre man 
vilde drage deraf den Slutning, at dengang Fabelen opkom, Bætylierne 
allerede bleve betragtede som hellige og guddommelige Stene. Jevnf. 
oa Fabelen Ovid. Faster- L, IV, v. 205. og Burman, ad. h< 1.
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runde Steen, for at betegne Stenenes ofte rundagtige Ferm, paa 
hvilken de Gamle vare opmærksomme, og som ligeledes om
tales hos Plinius, der udtrykkelig paa det Sted, hvor han afhandler 
Gemmas ceraunias, anfører en Græker Sotacus, som siger, at 
eet Slags af dem er rundt og sort, og kaldes Bætyli, Han mel
der tillige, at man tillagde dem store magiske Kræfter14). For
resten blev Navnet Abaddir, hvad Oprindelse man og vil 
tilskrive det, ligeså a længe bekjendt som hiint forste, og er 
formodentlig ikke gaaet under, forend hele det phöniciske Sprog. 
Thi Augustinus kjender det endnu, og taler om Abbaddirerne, 
som om Guddomme den Numidiske Almue dyrkede 1 f),

1 Per illas (ceraunias gemmas) quæ nigræ sunt et rotundæ , urbes expugnari 
et classes (Sotacus refert) easque Bætulos vocari. Hist. nat. L. XXXVII 
Cap. 9. Andresom vare lange, kjendte Sotacus ogsaaj de sammenlig
nes med Oxer, og kaldes kun med det almindelige Navn Cerauniæ.

1 s) Augustini Epístola ad Maximum Madaurensem. Miror quod nominuæ ab- 
surditate commoto in raentem tibi non venerit, habere tuos et in Sacer- 
dotibus Eucaddires et in Numinibus Abbadires. Ep. 17, ed. Maurinæ 
al. 44.

Vi¿. Sels. Skr. Ill Del, I Hefte.

ni.

Fædrelandet til disse Stenes guddommelige Dyrkelse var uden
tvivl Phönicien og Syrien. Der synes enten fra de ældste Ti
der af mange at være nedfaldne,- eller man har der været 
meest opmærksom paa dette Phænomen ; og derfor lindes ogsaa 
i disse Egne endeel Efterretninger om dem. Det vil maaskee 
ikke være af Vejen, her i Koitlied at samle dem af de gamle 
Autorer, Dog troer jeg ikke, at enhver Steen, man i et Tem- 

Q.
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pel ydede Dyrkelse, med Sikkerhed kan holdes for at være 
himmelfalden, fordi man i de ældste Tider, inden Billedhug- 
gcrkonsten blev opfunden, kan have taget Stene, blot for at 
betegne Guddomme med; hvilket Pausanias siger virkeligen 
at være skeet i Grækenland10). Men alligevel bliver da altid 
Spörgsmaalet at afgjöre, hvilken Omstændighed kan have be
væget den Tids Mennesker til at holde saadan og ingen anden 
Steen slig Ære værd ; og naar Stenenes Form og Farve da 
svarer til det vi vide om de fleste himmelfaldne Stene, er det 
altid rimeligt at hines Oprindelse er den samme som disses, og 
at den har givet Anledning til deres Dyrkelse. Alligevel taber 
Sagen Intet, ved at Exempler vælges sparsommelig, og jeg vil 
derfor nöjagtig adskille de Stene, om hvilke det udtrykkelig 
siges, at de ere faldne fra Himlen, fra dem, om hvilke dette 
ikke meldes.

Blandt de förste er især mærkværdig Soelgudens Elagabali 
Steen i Templet i Emisa, hvilken omsider Kejser Elagabalus, 
der var Gudens Præst, bragte til Rom. Om denne Steen be*  
retter Herodian udtrykkelig: »at dens Billede hverken er gjort 
paa romerk eller græsk Maade, men er en stor ôïeen, neden
for rund, oventil efterhaanden spids, næsten som en Kegle, 
af sort Farve, og at man brouter med, at den er falden fra 
Himlen. Paa Stenen fremrage og sees nogle Træk, som skulle 
være Solens Billede, og ej ere gjorte af Menneskehænder17).’’

’ e) Pausan. L. VII. c. 22.

1 ) Jé Tiç £Çl /MyifCf XCLTU&èV Ùç OpUTfj-

TA, KlOVOêtê'îÇ UVTM 76 VJ %gOLA , Jio^ÉT^ T£ AUTOV

SI VAl C-etAVC^oyoV(Tl. ’(^O^AÇ Jê TIV Ai ß^A^SlAi TV7T6VÍ h IX'



Denne Steen sees og paa romerske Mynter af Kejser Elagaba
ins'8), og Stæderne Ephesus og Emisa19); af hvilke Forestil
linger dens Form bliver ganske tydelig.

Ligesaa fortælles udtrykkelig af Appian om den Steen/ 
som Pessinuntinerne i Galatien dyrkede som Cybeles Helligdom, 
og som siden i anden puniske Krig blev hentet til Pioin -°) ; 
at den var falden fra Himlen21), og adskillige blandt de se
nere Græker deriverede endog heraf, endskjöndt udentvivl urig
tig, Stadens Navn Hértyàvç, coto tou vretréiv Stenens BeskaF- 

Q *

vuouri. eÏKovct re tjÅiou avegyasw slvcii ví/.íuti } ovTa ßLt7rovTi(. 
Hist. L. V. Cap. 3.

*?) Eckhel Doctr. Numor. vet. Vol. VII. p. 2</o. En saadan med Omskrivt 
SANCTO DEO SOLI ELAGABAL beskriver ogsaa Beger i Thesaura 
Brandenb. II. p. 7/2.

l9) De Ephesiske Mynter med den koniske Steen beskrives i Vaillant nu mis
mata Imp. preestantiora ed. -¿da t Tomus II. p. 285-88 og Numism. 
Impp. a populis græcis cusa p. 127« Af Emisa findes saadanne Myn
ter anförte i Eckhels Doet. Numor. vet. III. p. 311. Zoëga formoder 
og, aten skjön Tetradracbme af Alexander den Store, som Cardinal Borgia 
ejer, i hvis Area en konisk Steen sees med en Stjerne over, kunde 
maaskee være slaaet i denne eller en anden syrisk Stad. De usu Obçlisc, 
P- 205.

î0) Livius L. XXIX , c. 10 seqqv.
Appianus de bellis Annibal. c. 56.

z~) Herodian. L. I. c. II. cIvto T0 aiO7TêTiç aS LtyouTiv.....•

TOVTO J's 9FÄÄÖU [¿tf OVgCLVOV X,aTiVS%3'qvclL LtytÇ di 

%M%0V. UèïTlVOVÇ T£ OVOftCL CtVTü). T^V h TTPOT^ 

yoPiAv Lctßeiv tov to7tov sk tov ttîtovtoç àyaXfJWÇ Kdi 

vrÇtüTûV iHîl7t oÇ&tjVdl, Hen samme Derivation af Navnet ¿770 Tflu 

ttítíiv beretter og Ammianus NI ar cell i nu s f L. XXII, c. 22 ellery
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fenhed, at den var sort og uformelig, beretter Arnobius *3). Vi 
vide og, at den ikke var stor, og at den magelig kunde bæres 
i Haanden34).

Ogsaa i Egnen af Heliopolis paa Libanons Bjerg skulle 
endog i en senere Tid mange Bætylia eller Bætyli2*)  have 
været, hvilke Photius nævner paa det Sted, jeg siden nærmere 
skal omtale. Men om de have været i Templer eller ligget 
under aaben Himmel, siges ikke, og det sidste synes vel at 
være det rimeligste.

a3) Ridetis tempcribus priscis . . . . Pessinuntios silicetn proDeum matre Coin isse.— 
Magna Mater ex Phrygia Pessinunte Romam aceita. Si vtnim lo- 
quantur historia!, ñeque ullas insérant rerua conscription"m f¿ s;tais , 
allaturm ex Phrygia est nihil aliud missum a Rege Attulo-, nisi *«  qhi> 
dam non magnus, ferri hominis manu sine ulb i nps-e»;.: >.je <p_i p .s,it,. 
Coloris furvi atque atri, angellis promïnentibns i r
omnes hodie ipso illo vidêmus in signo oris loco posit o ; ■ ¡u il
asprum et simulacro faciera minus expressam simulai:.» 
.Arnab. adv. gentes L. VI. p. 196. L. VII. p. 2?^ ed Li/gdun.

ï4y Ibid. See forresten om denne Steen Falconets Dissertation sur la pierre <ie la 
mere des Dieux i Mem. deTacad, desIncr. et B L T. XXIII. p. 213. af lig
nende Beskaffenhed var formodentlig den Steen, som blev bevaret i etsainm© 
Guddom helliget Tempel paa Bjerget Ida. Claudian taler derom de raptu 
ProjezyizzziB Lib, I. V. p. 20-1 og kalder Stenen religiosa silex. Den var 
maaskee ogsaa falden fra Himlen ; men jeg veed ikke om der findes nøj
agtigere Efterretninger om den. '

i5) Der bar vel været Forskjel mjlem Bætyli og Bætylia , i Henseende til Stör
reisen , da det sidste Ord er et Dimunutivum af det forste. Alligevel 
stode ogsaa disse sidste i höj Ære. Cybeles Steen i Pessinus var ganske 
liden 1 Men ¿ BâîtuAoç “ed Artiklen foran , kan desuden efter det 

græske Sprogs Genius gjerne betegne ea enkelt særdeles berömt Steen, 
uden Hensyn paít deas Stürrelse.
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Henvende vi os til Grækenland , saa finde vi og der des
lige himmelfaldne Stene. Saadanne vare de, som man dyr
kede i Graziernes Tempel i Orchomenos, hvilke til K. Eteo- 
clis Tid, altsaa för den trojanske Krig, skulle være faldne fra 
Himlen20). Fremdeles er det bekjendt, at en stor Steenmasse, 
om hvilken mange iblandt de garnle Forfattere tale27), faldt 
ned ved AE gos-potamos i den 72, 78, eller 84 Olympiade, (thi 
om Tiden ere Forfatterne uenige) ; om hvilken man siden fortalte, 
at Anaxagoras skulde have spaaet, at den vilde falde28). Ste
nen blev endog i senere Tider paa en vis Maade dyrket i Gy
mnasium af Abydos. Den var maaskee ikke den eneste, som 
Var falden ned i denne Egn ; og adskillige gamle Forfattere

a6) Pausanias XI, c. 38. fy Trergxç treßtusri te fAAÂtça. Käs

det Tempel som Rhea og Pan havde i Theben , blev bygget ved en lig
nende Foranledning. Scholiasten til Pindars Pyth. Ode 3. v. 137. for
tæller at en Discipel af denne Lyriker iagttog paa et Bjerg i Nærheden 
af Theben en med stor Bulder nedfaldendé lid , hvilken ogsaa Pindar 
havde bemærket og tillige seet QéCt}V ¿yaÅpa, LiQivgv raiç

7T071V E7TêçXO'f4EVOPt hvorpaa han oprejste Rhea og Pans Stotter nær ved 
sit Huus, og Thebanerne ifölge Apollos Orakel byggede et Tempel for 
Gudinden. Pindarus ed. Benedicti Salmurii 1620. p. 311. Om dette 
Tempel taler ogsaa Pausanias IX. c. 2$.

Marmor Parium. Plut ar chut in vita Ly sand ri. .Diogenes Laertius II. /tj,
#2. Aristóteles de Meteoris I. y. Plin. hist, natur. L. II. 33. 
Jevnf. ellers og om Steenregnene.’ Reflexions sur les prodiges rapportés 
dans les Anciens^ par Freret} i Mémoires de litter ature de Pacad. de 
laser Öctav- Udgaven Tome VIp. 7 b.

ai) Celebrant Græci An.ixagoram .... prædixisse cæïestium literarum scientia^
quibus diebus saxuni casururo esset « sole. P Un. Hist. Natural Z<>
II. c. $8»
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AElia Capitolina 3 f). Pen maa altsaa der have været Gjenstand 
for religiös Dyrkelse30), ligesom en, der sees fra Titi Regje- 
rings Tid af paa Mynterne af Flavia Neapolis,  det gamle Si
chern, med en Stjerne over37). Maaskee de tvende sidste Fo
restillinger referere sig til eet og samme Factum, en Steen- 
regn i Palæstina38). Stjernen kan da betegne Stenens Op
rindelse; i det ringeste er det tilladt, herved at tænke paa den 
af Astarte fundne og i Tyrus consekrerede Stjerne : og denne 
Betydning bliver saa meget rimeligere, som hiin ovenomtalte 
Mynt af Alexander den Store har ligeledes Stjernen over Stenen. 
Over Stenen paa AEliæ Capitolinæ Mynt sees en Halvmaane,

3í) Den sees i et Tempel paa en denne Stad tilhörende Mynt af Severus.

3s) Af et Sted i Lucian kan man ogsaa slutte, at i denne Philosophs Dage
Pellerin Receuil III. Tab. CXXXV.No g.

*3 6) Pellerin Recueil T. II. Tab LXXX. No. 76.
37) Pellerin Recueil III. Tab. LIV. Besynderligt, at Eckhel hol.lt Stenen for 

en Pileus Dioscurorum ! Doet. num. vet. III. p. 434. Ere maaskee 
flere saakaldte Piiei Dioscurorum, paa Mynter ligesom denne, koniske 
Stene eller Bætylier? Sagen fortjente vel en nöjere Undersøgelse.

3g) Tacitus taler Histor. V. c. 13. om endeel Prodigia , som skeede kort for
Jerusalems Belejring. Evenerant prodigia, — visæ per coelum concur- 
rere acies , rutilantia arma etc. Var maaskee eet af disse Prodigier saa- 
dan en Steenregn? Det er bekjendtafde nyere Beretninger om deslige 
Phienomener, at de ere ledsagede med Skrald som af de heftigste Kano
nader. Dog kunde man maaskee og antage, at disse Stene paa de pa- 
læstinenske Mynter henhörte til Dyrkelsen af den paphiske Gudinde, 
som ogsaa var udbredt udenfor Cypern.
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Astartîs Symbol, som blev dyrket î demie Staci, og hvilken Gudinde 
znaaskee Stenen var helliget. Ligeledes blev Venus dyrket i 
Pajdios under Skikkelse af en konisk Steen ; men .‘-tenens Beskri
velse gjor det uyist, om den var af samme Beskaffenhed 3 9).

Andre Stene finde vi, som ikke have været koniske. At 
ogsaa deslige uden nogen bestemt Form vare faldne ned. have 
vi allerede seet. Om Stenen i Abydos meldes i det ringeste 
ikke, hvad Figur den har været af. Ligesaalidet om Bætyli- 
erne ved Heliopolis. Men Araberne dyrkede een eller flere 
store Stene af fiirkantet Form. Een iblandt disse, helliget 
¿Guden Dusares, omtales ofte40), og .forestilles ogsaa paa

40) Arnob. L. VI p. Ï96. Ridetis temporibus priscis «coluisse informem Ara
bas lapidem. Maximus Tyrius Disser i. 38.

Vid. Seit. Sir. Ill Del, I Hafte. R

’’) Tacit, ffist. II. Cap. 3. Simulacrum Deæ, non effigie humana continu«» 
orbis latiore initio tenuem in ambitum , metæ modo exsurgens. Maxi
mus Tyrius Dissert. 38. Venerem Paphii colunt, cujus statua similis 
est pyramidi albæ. Servius adÆncid. I. 720. Apud Cyprios Ve
nus in moilum umbilici, vel, ut quidam volunt, metæ colitur. Myn
terne med tre Coni i et Tempel, blandt hvilke den mellemste og Böj- 

• este er Gudindens Statue, ere deels Numi Autonomi, som findes an- 
förte hos Eckhel Doctr. numor. veterum III. p. §6, deels af Drusus, 
Trajan og Caracalla. .Jevnf Falconet des Bætyles. Mem. de IAcad. 
des Inscr. VI p. 528. Ogsaa paa Mynterne af Pwgamus og Sardes 
6ces den paphiske Gudinde. Forestillingen af den paphiske Stsen paa 
Myn 1er af Cypern (ej blot Staden Paphos) findes og i den forste Deel 
,af Re nhards Geschichte von Cypern Tab. I.

Aeaßisi trsßourt
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Mynter41). Gudens Dyrkelse udbredte sig indtil Rom. Deter 
og, om ikke vist, saa dog meget rimeligt, at den sorte Steen 
i Kaaben i Mekka, er just denne, de hedenske Arabers Gud
dom42).

Ogsaa hos Grækerne finde vi at deslige fiirkantede Stene 
hieve dyrkede. Af denne Beskaffenhed vare de tredive, som 
Pharenserne holdt meget hellige, og paa hvilke Guders Navne

.... oyrtvct h ou« ôiJct. Tô ös coyctÅpæ, o giJay At^cç ?¡y t£- 

Tficfp&yoç Here Steder heroin ere samlede af Caper i hans Notis in 
Eactantium p. 154, hvor overalt et rigt Forraad af Materieller til Bætv- 
iiernes Historie findes, og zSZoega de origine ct usu obeliscorump. 2o5, 
Af Codinus i hans Excerpter de originibus Constantinopoleas 
No. 66 angives endog Stenens Maal. Den var fire Fod lang, tvende 
bred og een Fod tyk. Omtrent samme Maal har Svidas, der beskriver

*Aoafiiaç, tôv Js yeto fzxAim to ÄiQoi

«r* ¿asàâj TêT^ayceyoç, aTuzraToç ? vj/o; tmîw TUr.raÇM 

evÇoç Jvo.

Stenen saaledest Seyrans, tovreri, é'scç A^$, ey Tlérga tîjç

4I) ï et romersk Museum findes saadan Mynt af Staden Adraa i Arabia Petræa 
med en raa Steen i et Tempel, oglnscríptionen AAPAHNíIN AOYSAP. 
Zoega p. 307,

*4) Sim. Assemanni sagio sulP origíne, culto y letleratura e costumi degtii 
Arabi avanti Maometto {Padova 1788) p> 31. 34.



stode skrevne43): og den store sorte Steen, som Amazonerne 
havde helliget Mars paa Öen Aretias i Pontus Euxitius44) An
dre Stene havde ingen Form, £ Ex. den som forestillede Hercules 
i et Tempel i Hyettus i Boeotien4i) og den th espiske Cupido4 46). 
Men om alle disse Stene kan Intet siges, hverken med Vis
hed , eller med Rimelighed : og Grækerne fortalte ogsaa oin Træ- 
pale, Træplanker og Statuer, at de vare himmelfaldne47). Vi 
see heraf, at Overtro snart blandede sig i Sagen, og at ogsaa 
Bedrageriet benyttede sig af dette i hine Dage saa aldeles 
uforklarlige Naturphænomen#

4S) Pausan. L. VII. e. 22.

♦4) Apollon. Rhod. Argon. II. v. 1173 ; MCA peXas Xlfa

îtgoç . . , . .

*5) Pausan. IX. c. 24.

Pausan. IX. c. 2%.

47) Jernf, de Brosses Hier den Dienst der Fetischen Götter, Berlin I^SS*

i*

V.

Jeg har hidindtil allene talt om de himmelfaldne Stene, 
som vare Gjenstand for offentlig religiös Dyrkelse. Men vi 

R 2
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finde og Efterretning om deslige Stene,, som vare i Privatfolks 
Værge, bleve af dem betragtede som hellige og Orakelstene, 
og følgelig brugte til al Slags Overtro. Ogsaa om disse tabe 
Efterretningerne sig i den højeste Alderdom. Thi saadan 
Steen tilskrives i den saakaldte Orphiske Bog de lapidibui, 
den trojanske Spaamand Helenus, og ved den skal han have 
erfaret Gudernes Viilie. Vel siges ikke udtrykkelig om denne 
Steen, at den var himmelfalden. Men et, skjöndt meget 
senere Parallelsted, jeg strax skal anfore, vil sætte Sagen hden 
for al Tvivl. Stenen beskrives som mineralsk; naar man 
spurgte den til Raads, skal den have svaret med en svag Lyd, 
omtrent som et spædt Barns Graad. Den skal have været en 
Foræring af Apollo, haard, tæt, ujævn, med Rynker eller 
Streger rundt om, og af sort Farve;- og den kaldes udentvivl 
derfor og rityiTtf, Med hellige Ceremonier og Vaskninger 
viede Helenus denne Steen, som Digteren kalder KéTçoy
og gjorde den med sine almægtige Sange tilsidst besjelet

Det er da øjensynlig en Steen ligesom Sanchuniä- 
thons Efzi^v%oe. Den blev ved hæftig Bevægelse i Hæn
derne bragt til at give sit Orakel48). Hvor gammel den Or
pheus tillagte Bog de lapidibu& er, lader sig vel ikke afgjorç

■* 8) ómT£ yeto fziv iraÅÅM,

ogvy vtoyihou Trctiiïoç oivTt]v
» ' »■

Maiyç tv koåttm x,tx.tyyoTOç apQi ya,Åctx.ri. '

Orphei ed> Ganerip. 324.
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men stedse maa en temmelig Alderdom tilskrives den. Den 
er udentvivl senere Orphikeres Foster, og indeholder, ligesom 
de Orphiske Hymner,, en stor Deel af disse Præsters Mysterier 
og hemmelige Ritus. Det er d.a meget at formode, at Sagen 
selv, den B¡úg nemlig som de have gjort af deslige Stene til 
deres Orakler, har været ældgammel*

Megen Lighed med dette Sted hos Orpheus liar en For
tælling i Photii Bibliothek, uddragen af Daraaseii Levnetsbe- 
skrivelse over Philosophen Isidorus ; oç denne Fortælling er 
saa meget desmærkeligere, fordi den viser, hvorlænge Overtroen 
med Bætylierne bar vedligeholdt sig, endog efter at Christen
dommen havde vundet fuldkommen Sejr over Hedenskabet. 
Thi denne Isidorus og hans Discipel Damascius levede under 
Kejser Justinian. Photius beretter efter sin Autor, at en Læge 
ved Navn Eusebius ikke langt fra Emisa (den samme Stad i 
hvilken Elagabali himmelfaldne Steen fordum var bleven dyr
ket), saae engang ved Midnats Tider en Ildkugle med störste 
Hæftighed falde ned, og en stor Love staae ved Kuglen, hvil
ken dog strax forsvandt. Da Lægc-n var, efter at Ilden var 
slukket, lobet hen til Kuglen, havde han erkjendt den for en 
Bæ tylus, taget den op og spurgt den, hvilken Gud den til
hor te, hvorpaa han havde faaet til Svar, Gennæus (en heliopo- 
Mtansk Guddom49). Stenen selv beskrives saaleaes, at den

453 Denne Gennæus blev dyrket under Skikkelse af en Love. Stod maaskee 
hændelsesviis saadant Dyr paa Stedet, hvor Meteoret faldt ned, saa er 
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var en fuldkommen Kugle, en Falme i Gjennemsnit, og af 
hvidagtig larve. Derpaa tilføjes adskilligt fabelagtigt om Ste
nens foranderlige Beskaffenhed, i Henseende til Størrelse og 
Farve, om Bogstaver som saaes paa den, om den fine pibende 
Lyd, som den gav fra sig, naar den blev spurgt, og om dens 
vilkaarlige Bevægelser, da Eusebius ikke var saa meget Fierre 
oyer den, som andre, der ejede Eætylier, skulle have væretiO).

def lettere at begribe, hvorfor Stenen just blev anseet fo/Gudens Gennæi 
Helligdom.

eiJov, ty<rt (Damascius) T0V 'BgurvÅov Jjct rov coeçoç XMuftSvor,

ttuvo iv M Tfjç A^vaí i a^vTcck v£it)ç ct,^^ic7r^S7r>jç. ot^ixécrÔdi 

Je tviv TAXi^r¡v sïç ryv v7tcü^lav tou ogoyç, xai cîÙtg&i xa- 

(¡iLyiravTX cwa/trcivtaScLk ü>tr7rs^ e£ eJov, G-Çajçcw es ttu^oî 

vt^iijsv x&rci&oçcumv ’itkiv, xdi Aiovtsg fLsyetv ry

(Traiga 7Tctflk<Tct^yov^ tôv (¿ty fy 7rA^a,%P^p,ci átya.vf¡ ymdtat, 
tí-pToy 4ê S5T*  cQaiqay dgapHv tov ¿ru^iS ayrozßev- 

vvfttyou , xook xa/rccAaßsiv cturtjy oùorccv rov Ba,iTuÅoyy xa,í c¿ya,- 

Aotßeiv auroy, xai ¿ïePWTtjrai, orau &say cty titf¡ <pa.y<xt 

éxenoy elycct tou Tevvctkou (tov Je reviaiov HAiouyroÅirdi ti [¿ar if



Vi finde i denne Portælling megen Lighed med det den Or- 
phiske Sang indeholder. For at den Dæmon, som besjelede 
Stenen, skulde bevæges til at tale, maatte den meget længe 
beaibejdes og kastes med Hænderne (dog uden at man lod den 
falde); og det er let at indsee, at en Gjögler her kunde 
gjöre mange Taskenspilltrkonster, ved hvilke Stenen sely syn-

A¡íf fiogfyv Tivcc Åeoyrsi.) wrayaysiy Je oixaJs

T^Ç Ctur^Ç VvKTGi OVX ¡ÁAtTM ‘TOÍClú-jy JlJ*ye«a ;f.
ova. r¡y o Kv^îcç o Eureßicf rou B&ítuáou my^6Mí , cú^rig 

u^oí , ¿z?Á o f¿sy eaetra xa,i v¡vXt7° o ce un'tpeouers
7TÇOÇ TAÍ XP^tTfJbU^i» TAUTA fol^^Aí XAl 7T0/\ÁA TOSCtUTA

0 Túiy EaITUÁIMV Mí O-ÁijS-MÍ a^¡OÍ TMV Xl&MV y

y,m ro eiJbí autov. croata# (.cev yAg Ax^iß^i svvyxa.våv

My, vTTOÄeuxoi Je ro x^m^a <77ti3-x.[aia'.a. ae roy iiApercov 

¡tara /¿í’yeS'oí. aåå sytors jAiß^My tywero xai eÄarraVy XAt 

ttg^v^osi^Ç aWoTS. Kcci y^afc^Ara Aved'ii^ey tjfziv èy tm 

Åt&v ^tyegA/AftevA x^^a?1 tm XAhcvpceva TryyxfiÀçtyu 

MmuatfarfMa; £M roix& Je é^xçourctÇ, ai-MV A7Tiai^ov

roy ßtjro’jfzsvov ta '^’vyß'avopsyM XÇ*! 7^^ koi Qaiyqy a/ptst

hf7TTcv crv^iir/AAToÇj fjy eç^yeursy o Eursßtci. TegaroÁo ^faí 

cvv ta ti^pevA o xeyo^^MV curoí} xa¿ [¿ugiu aååa itaoaåg-

yarega vigt toü Bmítuágu mw/îi. èyM f¿ív AfMjy <isiöT£C'oy

etvAt ro X^7^ Toy Baituágü. ô Je IriêœgoÇ áa^aovav [¿aÁÁov 

íAeyéy, eo'üí ya? tiva dcupovA kwwvta avtw, ovre tmv ß^ctr- 



tes at have vilkaarlig Bevægelse. Det var den Tids herskende 
Forestilling hos Hedenskabets Tilhængere, at hver Bætylus 
havde sin egen Guddom, hvis Organ den var; men Philoso- 
pherne, som vilde systematisere Overtroen, meente, at disse 
Dæmoner vare af en Middelklasse, hverken gode eller onde. 
I det ringeste troede Isidorus saa. Forresten sees af denne 
Fortælling, at endnu i det sjette Aarhundrede Bætylerne vare 
i fuld Giing; at man var opmærksom paa, naar et Meteor 
faldt ned, -for at finde den guddommelige Steen; at den blev 
hellig bevaret, og brugt som Orakel; at endda ikke saa 
faa havde deslige51); og at Hedenskabets gamle Cultus af de 
störrc Bætylier endnu ikke var i Syrien gaaet i Glannne. Thi det 
er den samme Damascius, der, som allerede er an fort, taler 
om Bætylierne paa Libanon ved Heliopolis eller Baalbek, om 
hyilke han ifölge Photius ogsaa har vidst en Mængde forun*

51) Maaskee et Ordsprog ..Mich, Xpostedius snforer Proverb. X. 71, y^y 

ßcUTvXov cov x.ciTt7F;£S som udentvivl sigter til Fabelen om denB»ty- 
lus Rhea gav .Saturn at synke, ¿»en som man dog ikke ret forstaaer,

ßsgteV , OUTS TU? CO CVJ 7TÇi(TVÀû)V , OU 'fWTOl TMV aytrypsyuv 

£lÇ TO OiUÅOV èid'oÇ J SuA TUP XÇL&COPUV 7T COï T CV7T Ci,f I. Tuy A 

BctjruÅ&y adXoy aÀÂ&) coy coyes ir au} uÇ shzu/oç ¿urCføpouv Àsyeiy 

&SM, Kfwa), A;'; Tàîm, xau tolÇ âzkotÇ,. PhotiiBjbl'cod. 2^2, 

p 1062. Dette Sted bar ikke undgaaet de Lærdes Opmærksomhed ; 
det er ogsaa berört ,af Dr. Chladni i hans ovenfor anförte chronolo
gisches Verzeichnis.
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derlige Tingf2). Maaden, hvorpaa Eusebius spurgte sit Ora
kel, var, at han befæstede det i en Væg. Maaskee just fordi 
han ikke saa godt som andre Gjöglere forstod Konsten at be
arbejde Stenen med sine Hænder. Men ellers synes dette ogsaa at 
have været den Maade, hvorpaa deslige Orakelstene bleve be
varede i Templerne. Falconet bar uddraget et Sted af en hid
til utrykt Commentar over Jamblichus de Mysteriis af en 
Forfatter ved Navn Joseph, der levede i femte Aarhundrede: 
naar dette Sted skal restitueres til nogen fornuftig Mening, 
kan det ikke hedde andet, end at der fandtes i Templerne 
visse i Væggen indmurede Stene, som gave Orakler, og kald-

<

har Hensyn til disse Orakler._ Det kunde maaskee betyde: og var Du 
aaa klog, som om Du havde et Orakel (en Orakelsteen) i Livet !

3a) Ibld.p. 1047. XcôTct Tf¡V HAiOUTTiAU» fif

Ai ß av ou tov avtA&siv (ß*(n,  xm

rav Aíyop,évoúv BclituAiuv Bmtvämv , 7reçi uv 

roAoysi yfawß cta-eßourv;?. Åsyet Je 

XX¡ TOV iTlJ&gOV TCtUTCO XÇOViï VÇSSOV 

Een af d isse mange Bætylier har vel især været berømt;
les i Etymológicum Magnum , berigtiget efter Phavorinus , in singulari : 
BccituAoÇ Ai&cÇ yivof^ivoÇ xctra, tov Aißtvov to oçoÇ tv¡$ HAjov 

TToAsuiÇ. I det store Solens Tempel i Heliopolis eller Balbek., hvis 

Ruiner endnu beundres af de Rejsende, havde Soelguden, som 
Macrobias fortæller Saturn. L. 1., et berömt Orakel, Kejser Trajan

Viá, Stb. Skr. Ill Delt 1 k¿ajtt.

TéOcti*  
t

xcoi tavTOV 

S’ga.orooS’cu. 

thi den omta-

0O0Ç TO TOV 

lativ oroiïKot,



tes Bætylif3). Og Sagen bliver fuldkommen klar, naar man 
tænker,paa den sorte Steen i Kaabens Muur. Overtroen med 
disse Stene har i Orienten formodentlig forst veget for Moha
meds Lære; i Occidenten derimod, især Italien, synes fra 
de ældre Tider af Sagen at være bleven betragtet fra en an
den Side: Stcenregn, som de romerske Forfattere ofte om
tale, ansaaes for Prodigium ; den betydede Intet godt, Gu
derne maatte forsones ved Offringer og Supplicationer, og skjöndt 
Romerne sely havde adskillige fra Himlen faldne Hellig- 

spurgte det endnu tilraads angaaende sit parthiske Felttog. Stode 
maaskce Bætylierne paa Libanon i Forbindelse med dette Orakel?

r»ey tois vctoiç BeuruÅtrt Aiê'tay ¡y roiç foixeioiS TgorgO'TO'orT&r.
Jamblich de Myster. Ægypt. ed. Th. Gale p. 215« Man seer af
hele Sammenhængen at Joseph taler om Orakler ved Bætylierne i Tem
plerne. Men Stedet giver, saaledes som .det læses hos Gale, ingen Me-
aiing, og Falconets Forslag at læse Ai^j, re(S Tôt^OtÇ

er i det ringeste meget ingenieus. Det vilde aldeles svare

til det Damascius beretter om Lægen Eusebius$ som spurgte Stenen 
èyxçwraÇ.

Jevnf. Falconet dissertation sur les Baetyles p. 525, Hvilken 
Kraft man forresten tilskrev saadanne Stene, sees og af et Sted Gale 
anförer p. 239, af Nicephorus in Synesium: AûU/A0V£Ç àéÇOÇ 
XM y^ç ron ¿s tqH ái&qü ¡ n tok J's tm6

ßQTWCUSt
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domme, skjöndt den ifölge de sibyllinske Böger fra Pessinus 
til Rom hentede Gudindes Steen strax herliggjorte sin An
komst med store Mirakler, blev dog Tænkemaaden om de i 
Italien selv nedfaldne Stene stedse den samme. Deslise Hel-* o
ligdomme hörte ikke til Systemet af den romerske Statsreli
gion; og de der styrede denne, skjöttede ikke om, at foröge 
Gjenstandene for Folkets Dyrkelse. Maaskee disse Stene have 
gjort större Lykke i andet og tredie Aaarhundrede, da alle 
Nationers Overtro stimlede sammen til Rom, som til et fæl
leds Middelpunkt, og især de asiatiske Religioner fandt der 
saa mange Dyrkere. Men Historien taler ikke derom. Selv 
Elagabali Steen maatte efter denne Kejsers Död rejse tilbage 
til Syrien. Dog var det maaskee ikke umuligt, at man nu, 
da man kjender disse Stene nöjagtig-, fandt endeel af dem 
blandt de magiske Oldsager, der bevares i de romerske Kabi
netter, og endnu dagligen opgraves af Jorden.

Beskrivelsen, som de Gamle give om disse Stene, passer 
baade hvad deres Form og Farve, og hvad Omttændighederne 
angaaer, under hvilke de faldt ned fra Himlen, meget nöje 
til de nyere Beretninger om Aörolitherne»

S &
X - . '>
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De större vare deels uforinede Masser, f. E. den ved.
Ægos Potamos; eller fiirkantede, Hig den, Araberne dyrk« de 
som Guden Dusares, der ogsaa forestilles paa Adraenernes Mynt.
Andre vare rundagtige nedenfor, oventil koniske: saaledes be
skrives Elagabals Steen, og en ligedan Form have adskillige 
andre paa Mynterne. Andre endelig vare ganske runde; og 
disse synes især at have været af det mindre Slags. De- X 1 X
fleste af disse Former findes endnu. Uformelige Masser f. E.
de store saakaldte Masser af gedigent Jern. Ovale eller 
æggeformede, f. E. Stenen som. faldt ned ved Ensisheim : 
runde, som næsten de fleste mindre Stene ere. Farven be
skrives ogsaa af de Gamle. Om den Pessinuntinske beretter 
Arnobius, at den var coloris furvi atqve atri, tillige ujevn, an- 
gellis promlnentibus inæquatis. Den var ogsaa-liden, da en 
Mand lettelig kunde bære den i sin Haand. Stenen ved 
Ægos Potamos siges, at have havt colorent adustumx ligesaa 
beskrives Elagabals Steen at have været af en sort Farve. Ogsaa 
den i de Orphiske Sange omtalte Siderites er sort, haard, djerv 
og udvortes ujevn. Hos Plinius beskrives paa samme Maade 
Lapides ceraunii som sorte. Samme Farve har endelig Araber
nes Helligdom i Kaabens Muur. Netop saaledes see vi og 
de i vore Dage nedfaldne Stene. Vor Bartholins Efterretning om 
een der i65^ nedfaldt i Fyen, passer ganske paa de Gamles. 
’'Quantum video, siger han, pyrites est, et inspersis maculis 
scintillât, percussusque scintillas excutit (den var altsaa saa 
haard at man kunde slaae Ild med den) Exterior! facie in-
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duela est crusta, nigricans , quasi igné cremata**). ” Samme 
Beskaffenhed har ogsaa den Ensishehnske, de ved Benares 
fundne, de soxn nyeligen nedfaldt i Departementet de l’Orne-* f), 
med eet Ord , alle. Intus, tilföjer Bartholin, ex flavo candie at. 
Dette er det samme, hvad Darnascius siger om Eusebii Bæty- 
lus, at den var af hvidagtig Farve (¿»roÅiuxof to ; for
modentlig fordi den var mindre brændt eller glaseret i Kru
sten, som overalt er tynd paa disse Stene, og desto for kunde 
være Forandringer underkastet, da Stenene inden i ere alle 
hvidagtige. Ligesaa hvidagtig var og den i Paphos dyrkede 
Steen, om den ellers kan regnes blandt de fra Himlen ned
faldne. Samme Farve har ogsaa en anden gammel arabisk 
Steen,' som ligeledes helligholdes af Mahomedanerne, gjem- 
mes nær ved Kaaben i en stor Jernkasse, og ansees for at være Is
maels Liigsteen fó). Endelig haves og Efterretningerom, at i 
den gamle Verden Stenenes Nedfald var ledsaget af Meteorer. 
Saaledes maa jo Fortællingen hos Sanchuniathon om den Stjerne 
forklares, som Astarte fandt. Dertil sigter ogsaa Efterretnin
gen hos Aristoteles om den Comet, som saaes om Natten, da 
Stenen faldt ved AEgps Potamos om Dagen. Maaskee og Stjer-

5+) Thomæ Bartholini hist. Anatom, centur. III et IVp. 33^.

5 5) 1. B. Biot Relation d*un  Voyage fait dans le departement de POrnc 
pour constater la réalité d'un météore observé à B Aigle 76 floréal 
An II. Paris An XI.

5i) Assemanni lib. cil. p. 74.
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nerne over de Stene, som forestilles paa Mynter; og hele Tor
tællingen hos Damascius oin den nedfarende Stjerne, der blev 
Eusebii Bætylus, er ganske overenstemmende med Biots og 
andres Fortællinger om de allernyeste Phænomener af samme 
Beskaffenhed. Selv det der findes i den Orphiske Sang og hos

»
Damascius om den pibende Lyd, hvormed disse Stene gave 
deres Orakler, har maaskee sin Oprindelse af det Piben og 
Hvinen i Luften, hvormed de vare nedfaldne.

Tidens Korthed, da jeg önskede endnu for Vinterssessio
nens Slutning at forelægge Selskabet disse Bemærkninger, har 
ikke tilladt inig at anstille dybere Undersögelser, hvilke denne 
interessante Materie unægtelig fortjener. Men saasnart det er 
afgjort, at Bætylierne höre til saadanne himmelfaldne Stene, er 
der en viid Mark aabnet for antiquariske og naturhistoriske 
Granskninger; og maaskee al den Overtro, den gamle Verden 
drev med Stenene, hvorom de Orphiske Sange, Theophrast, 
Plinius og andre have saa meget, Tor en stor Deel nedstamme 
fra denne Kilde; ligesom den rundagtige, ofte koniske Form, 
endeel Antiker* 7), især persiske Gemmer have, öjensynlig 
rober samme Oprindelse *8).

*7) En saadan Ægyptisk , som maaskee var en Osirisk Bætylus? gjemmes i det 
borgianske Kabinet. Zoëga de Obelise, p. co3.

5i) Er maaskee den Steen med Persepolitansk Skrivt, som Michaux har bragt 
med fra Bagdad, og Millin har udgivet og beskrevet i sine Monummeit'.s 
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antiques inédits ou nouvellement expliqués Tome I. p. ¿8 af samme 
Beskaffenhed? Efter den Form den bar, kan den gjerne være det’ 
Den er nedenfor rundagtig og bliver oventil spidsere- Den beskrives 
som en Basalt eller Hornsteen , bruser med Syre, og giver, naar den gni« 
des , en stinkende Lugt. Millin troer, at det er en Marmorart, der kan 
henföres til Hauy’s chaux carbonatée bituminifére. Dens Farve er pa» 
Overfladen sort: inden i graa. Det var at önske, at en Parisisk Na
turkyndig vilde paa ny undersöge Stenen, for at afgjöre om den maa« 
ekce var beslægtet med vore himmelfaldne.
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