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som
Ma-
mig
Na-

skeede for nogle Maaneder siden af Hr. Fagan, 
1er,

Opdagelsen af en Mithraisk Hule i Nærheden af Ostia, 

en Engelsk 
og de sammesteds gjenfundne Billedstøtter, opmuntrede 

til at anstille Ündersögelser over denne mysteriöse Dyrkelses 
tur, mere i den Hensigt at oplyse mig selv og at skaffe mig be» 
stemte Ideer over denne Oldgrandsknings - Materie, end at under
vise andre eller at udbrede et nyt Lys over en Gjenstand, som 
allerede af saa mange lærde Mænd er behandlet, og saaledes, at 
jeg endog troede den udtomt. Imidlertid fandt jeg, efter at have 
trængt dybere ind i samme, da jeg har havt bedre Ledighed til 
at raadföre mig med og sammenligne flere Mindesmærker og Skrif
ter, end nogen af hine Lærde har kunnet forene paa eet Sted, 
Resultater forskjellige fra dem, som jeg hos Andre finder frem
satte, og troede alrsaa., ar Gjenstanden kunde modtage en ny 
Behandling og lade sig fremstille under en ny, mueligt frugtbarere 
Synspunkt. Jeg har sögt at ordne, med al mig muelig Tydelig
hed, alt hvad der syntes mjg at kunne bidrage til at give et rig
tigt Begreb om hiin uovervindelige, ubegribelige Guds og hans 
Selskabsbroders, den frygtelige, velgjörende Æons Dyrkelse og 
Mysterier» Jeg har givet en ui forlig Beretning om de dertil ho-
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rende mig bekjendte Mindesmærker, og jeg har sögt at bestem
me begge Deles Beskaffenhed af disse Mindesmærker, og af de 
Vink, som de gamle Skribenter give os desangaaendc; men troe
de mig hverken forbunden til at forklare de Skribenters forskjel- 
lige Meninger om hine Monument-er, som jeg i det Folgende an
fører, eller til udforlig at gjendrive samme, skjöndt det ikke er 
mig ubekjendt, at den polemiske Deel i slige Undersøgelser sæd
vanligt behager meest ; ligesom jeg og blot i Forbigaaende har 
anfört forskjellige Ting, som ellers, fordi de angaae Theorien 
af alle Idololatriers Historie, skulde have udgjort den almindeligst
interessante Deel af min Afhandling; men om disse har jeg talt 
fuldstændigere i min Bog om Obeliskerne. Desuagtet har jeg ikke 
kunnet modstaae den Fristelse, at udbrede mig over forskjellige 
Punkter, som kunde synes mindre væsentlige for den af mig 
valgte Gjenstand, men opfordret de Lærdes Opmærksomhed paa 
visse Sætninger, hvilke, om de kunne udholde en moden Prove, 
tkulle fore os til ganske nye Begreber, ikke allene om den Mi- 
thrafske Dyrkelses Oprindelse og Beskaffenhed, men endog over 
den hele Persiske Religion.

I.

Hvad vi vide med Vished om iïiïtJirci, er kun lidet: At 
hans mystiske Dyrkelse i Pompeji Tid, medens Söeröverne havde 
Overmagten, af disse blev bragt fra Cilicien til Grækenland og 
til Italien: i) At denne Dyrkelse i det andet Aarhundrede ud-

1) Plutarch, i Pompejus Cap, 34. Tom. i, Opp. ed. Par, 1624,
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btedte sig og blev herskende i Rom, hvilket stadfæstes ved Mi- 
thraiske Mindesmærker, af hvilke adskillige ere forfærdigede i 
en ganske god Sriii: At den, under Keiser Commodus, der selv 
var den hengiven, blomstrede i lige Grad med de meest yndede 
Gudsdyrkeiser: 2) Hvorfor vi kort efter, under Keiser Severus, 
finde en Sacerdos InviSii Mithra domus Augustana? : 3) At den
fra denne Tid af vedligeholdt sig i stor Anseelse, og i Forening 
med Mysteria matris Ideæ opsvingede sig til at vorde en Hoved-' 
gjenstand for den Romerske Overtro, indtil den gamle Gudsdyr
kelses fuldkomne Undergang under Theodosius og hans Sönner, 
hvorom snart skal tales. Fremdeles vide vi upaatvivleligt, af de 
græske og latinske Skribenters Sammenligning med Farsernes 
eller Ghebrernes Skrifter og Traditioner, at de gamle Perser 
havde een eller maaskee flere Guddomme, betcgñede med Nav
net Mithra: og, at dette Navn, allerede i Artaxerxes den Lang- 
haandedes Tid var æret i Persien, vide vi af Herodot og af Xeno
phon. Det Ovrige denne Gudsdyrkelse betræffende, være sig dens 
Fædreneland, Alder, Gjenstand eller særdeles indrerning, er enten 
i og for sig selv mörkt, eller dog, af Mangel paa bestemte Ef
terretninger, uvist,

2) Lnmprid. « Comm, e, 9. Tnscriptt, hos Maffejus Mus. Ver on. p, 315; 
hos Marinius Iscr. Alban. p, 17; Peirescius Cl. 1. n. 45, og i 
Monum, Osiiens. nuper repertis.

3) Iiiscript. up. Marin, Monum, ArvaJ. />♦ 529.
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H.

Herodot i) fortæller, at Perserne, foruden den dem egne, 
nationale Stjernernes og Elementernes Dyrkelse, ogsaa af Assyrier- 
ne og Araberne antoge en qvindelig Guddom, der kan sættes i Lig
ning med Venus, hvilken hine kaldte Mylitta, disse Alitta, Per
serne Mithra. ■ Derimod indforer Xenophon 2), som neppe skrev 
et halvt Aarhundrede sildigere, Perser, som sværge ved Gudin 
Mithres: og med Xenophon stemme alle óvrige græske, latinske 
og persiske Skribenter overeens, naar man undtager det maaskee 
eneste Sted hos Ambrosius 3), hvor den persiske Venus kaldes 
Mithra. Perserne talede desuden om tvende Mithri, en god og 
en ond, som i Bogen Sadder 4) kaldes Milir - izad og Mihr-du- 
rurgi; og denne sidste tillægges i Zcnd-avesta 5) cn Mængde 
underordnede Væsener, som ligeledes kaldes Mithri. Dog for- 
staaes altid dette Navn, hvor det bruges uden Tillæg, om den 
gode Mithra, de Godes Beskytter, I Almindelighed paastaae de 
græske og latinske Skribenter, fra Strabo's 6) Tid af, at Mithra, 
eller Mithres hos Perserne er Solens Navn; og saaledes finde vi

1) ide Bogs 131te Kap.

2) Cyrnpad. 7, 16. Oeconom, 4,

3) Contra Symmach, p, 840. Tom, 2. Opp, Ed, Benedict,

4) Porx, 28 hos Hyde de Rejig, Pers, p. 465',

5) Jticht de Mithra, hos Anquetil, Tom, 2, p. 211.

6) Lib, 15, p, 1064. Ed. Amstelod, 1707.
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samme brugt i en Mængde latinske og græske Indskrifter, paa 
samme Tid, da de Mithraiske Basreliefs, hvorpaa de samme 
Indskrifter undertiden findes anbragte,  vise, at den paa dem af
bildede Gud Mithra er et fra Solen forskjelligt Væsen. De Nyere 
have næsten alle fulgt Strabo's Fodspor; og Hyde_ 7), som havde 
gjort sig det til en Pligt, at bortfjerne fra Zoroasters Tilhængere 
ethvert Skin af Afgudsdyrkelse, paastaaer at Mihr,- (hvoraf Græ-

kernes Mithres, er Solens hellige Navn, som de ærede,
uden at tilbede den som en Guddom. Dog finder jeg ikke, at 
han anförer noget Beviis derfor, ligesaalidct som Anqueril du Per
ron 8), naar han forsikkrer, at Methre, i Sproget Zend, er 
den Engels Navn, som folger Solen i dens Lob. I ovngr bli
ver denne Engel eller Genius, JVIethre, som er Ormusd (Oro- 
masdes) undergiven, ofre priset og paakaldt i Zend-avesra, men 
saavidt jeg finder, kun i almindelige Udtryk, der forestille os 
ham som et himmelsk, udödeligt Væsen, alle gode Tings Giver, 
de Godes Beskytter, det Ondes og de onde Væseners Nedbryder 
og Overvinder»

III.

En tydelig og vel bestemt Etymologie af Navnet Mithra 
kunde hjelpe til at gjette denne Guddoms rette Beskaffenhed: men 
Anquetil melder ei et Ord derom, og hvad Hyde har sagt des-

7) De ReJig. Pers, p. 105,

8) Mémoires de l'Acad, des bedes lettres, T. 31. /», 42z.
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angaaende, bliver mistænkeligt, formedelst den Ukyndigheed i, 
de østerlandske Sprog, som hiin bebreider ham; -Efter Hyde i), 
betyder Mi hr eller Meher, for det forste Kjerlighed eller Med
ynk , og siden i visse Henseender Tjenstvillighed, Hjelp, Bistand; 
Betydninger der liges-aavel passe sig paa Herodot's Mitra, som paa 
den Mfthra, der forestilles paa . Bas - reliefs. Men vi vide ei om 
Methre i det gamle Zendiske Sprog har disse Betydninger tilfælles 
med de nyere Persers Mi hr. Scaliger 2) forsikrer, jeg Veed ei 
paa hvad Grund, at Mit hr i eller Mether i det persiske Sprog be
tyder en Herre, en Benævnelse som næsten alle Nationer have 
fundet Behag i at tillægge deres meest elskte Guddomme, være 
sig af förste eller anden Rang, men især'dem af anden Rang.

i

IV. <

Men for saavidt mueligt nt oplyse-denne Materie, maae vi 
kaste et Blik paa Persernes Religions-Historie» Ingen Ting kan 
være mere bekjendt end sammes Dualisme ; men hverken har 
denne været dette Folks eneste eller herskende Religions Lære. 
Deres ældste Dyrkelse var upaatvivlclig, ligesom hos de fleste 
Folkeslag, Amuletismen eller Fetisch-Dyrkelsen, som jeg med et 
udtryksfuldere Navn vilde kalde Adiacritolatrie i); forenet, som

V-S? d ■... ...
ï) Pag. 105.

2) De emend, temp, p, 587.

f) Dcos putant, quîcquid colcre coeperunt) siger Curtius om Indianerne, 
De rebus Alex, g, 9»

i
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det pleier at skee, med de Afdödes Tilbedelse (Necrodulie). Jeg 
har ved en anden Ledighed 2) handlet om Ælden og Almeenheden 
af disse Arter af Overtro: her nöies jeg med at anmærke, at 
der findes tydelige Spor til begge, ikke allene i Magernes Lære, 
som omtales af græske og latinske Skribenter, men endog i Per
sernes nyere Religion. Hos disse ere især Hunden, forskj ellige 
andre Dyr og selvgjorte Talismaner hellige, og i Henseende til 
de gamle Magers Amuleter, er det nok at have raadfort sig med 
Plinius 4). £i heller vil jeg her sige mere om de Afdödes Dyr
kelse, som var i Brug hos Perserne, da jeg har foresat mig at 
tale herom i det Folgende» Med disse Arter af Overtro forenede 
de, fra de ældste Tider af Hestiolatrien 5), Tilbedelsen af de f
Huusguder, der vare Arnestedets Beskyttere, som i den folgen
de Tid blev til Pyrolarrie, Ildens Tilbedelse; hvorfra de gik 
over til Elementernes og Himmellegemernes Tilbedelse. Ilden, 
som de tilbade, var i Begyndelsen intet andet, end Ilden paa 
Arnestedet eller Kaminen, der hos alle Nationer var hellig og an- 
seet som Husets Stötte, Stedet, hvor Familien forsamlede sig, 
■og hvor man modtog Gjæsten; og deres Pyreer vare ligesaa mange 
Vesta’s-Templer eller Central- Punkter for Stæderne, Provindserne

a) De origine et usu oleiiscorutn. Sect, 4» Cap, 1. §, 12. 240 et seffr.

3) Hyde p. 22. 485. 496. 571. Anquetil Zendavestn, T. 2. ^6,

4) 30. 37. o. p. fl. a. St»

5) Herodot 2, 16. Strabo 15» p, 1064, 1066®. Procep, de belle 
Pers, 2, 24. Agath, hist, 1. p, 45»

Pit. Sel. Skr. 1 gc 5. IV Del, I Ha fa. Q 



og Riget. Herved udmærkede de sig siden blandt de andre Na
tioner, da de begyndte overtroisk at ansee al Ild som hellig og 
guddommelig, og derfra gik saa vidt, at de troede at skylde 
Vandet samme Ærbødighed, og underkastede sig mangehaande 
Cerimonier, og afholdt sig fra mange Slags Ting for at forsone, 
og ikke at fornærme disse Elementer. End videre forenede de 
hermed Vindenes og Himmellegemernes, i det mindste Solens og 
Maanens Dyrkelse, hvorved de endog beholdt mange grusomme 
og hemmelighedsfulde Cerimonier, hidrorende fra den ældre Til
bedelse af Fetischer og Afdöde, hvilke gave Magernes Religion 
et hemmelighedsfuldt og uigjennemtrængeligt Udseende, og for- 
aarsagede, at man ringeagrede og afskyede Magien, som nedrig 
og ond, paa samme Tid da min lærte Persernes Religion, hvis 
Præster de selvsamme Magi vare, som en fra al Idololatrie ren
set Religion, der allene var beskjæftiget med Himmellegemerne 
og Elementerne, Saadan var den i Persien til Herodots 6) Tid 

herskende Religion, ««undtagen at de, maaskee kort tilforn, af 
de ved dem undertvungne Assyrier havde antaget en Gudinde, 
som han kalder Venus Urania, men hvilken de, efter hans Si
gende, gave Navnet Mitra 7). Denne Gudinde, som de övrige 
Skribenter kalde ’AkW, 'ABOUTIS) 'ADITIS, Abï) 8)>

6) Herodot, i, 13t. 132. 13g. 2, 16. 7, 54. 113. 114. Cortf, 
Strabo 15, p, 1064. 1066. Czr. de legg, 2, io.

7) Herod, 1, 131.

8) Clem, Alex, protrept, p, 56, hvor jeg, ïstedet for tævæAoç læser 
Txr’A^or. Strabo n. p, 779, 805. 15. p, iq66, Plutarch, in 
Artax, c, 24, p, 1025. T, 1, Potyb, xq, 24.
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og som de sammenligne, snart med Venus 9), snart med Mi
nerva 10), men endnu oftere med Diana, der endog især kaldes 
5'ÀgTSJXlÇ 7ISP(ÏIKY} it), er maaskee ikke forskjeilig fra den 

Saniske Gudinde Nt//Ô? Na?/Ô?

tige, som Grækerne i Almindelighed kalde Minerva, undertiden 
Isis. Det er her ikke Stedet at undersöge, om den Assyriske 
Gudinde har havt sin Oprindelse i Ægypten, eller, om ifolge et 
lignende Instinct, Ægypter og Assyrier have fundet Behag i at 
tillægge deres store Gudinde dette smigrende Tilnavn, som siden 
er blevet til et eget Navn. Forresten er der ingen Tvivl om, 
at jo Ægypternes Ncith nærmede sig mere til Athene end til nogen 
af de andre græske Guddomme. Derimod blev den i Landene 
ved Euphrat tjlbedtc Annitls af Grækerne, efter at deres Be- 
kjendtskab med Perserne havde taget til, almindelig erkjendt for 
Artemis, endskjöndt Anahid hos de nyere Perser er Planeten 
Venus’s Navn 12). Disse Fafta medfóre vel ikke Umueligheden 
af, at begge Gudinder i Begyndelsen kunne have været een og 
samme; men de gjöre dog, at vi ei kunne paastaae det med

9) CZíw. Alex, l, c. Agath. hist, 1*  p. 45*

10) Plutarch, in Artax. c, 23. p. 1013»

11) Xenoph. exped. Cyri. 1, 6, Polyh, 31, in eelog. Porphyr. Diodor.
5» 77» Strabo 16. p. rogo. Taciti ann, 3, 62*  Plutarch, in
Arrax. I. c. in Lucull. p. 507, Pausan, 5 , 27. Hesych. V,
Hierocasariensium numismata.

12) Boundehesch ap. Anquetil. T. 2. p, 3 55.

Q 2
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Vished. At Herodot kaldte hende Venus,, kom maaskee blor 
deraf,, at han har hört hende, kaldes Urania, d. e. den Himmel
ske,. et Navn som ligesaa godt passede sig paa Maanen, efter min 
Mening den Gudinde, hvilken Assyrierne tilbade som den, der 
forestod Natten og Generationen : og naar Plutarch sammenligner 
hende med Athene,, kunne vi let forestille os, at hendes Billede 
har været bevæbnet, og at hendes Dyrkelses-Cerimonier have havt 
noget Grumt og' Krigersk ved sig, som Luna's Dyrkelse pleiede 
at have.. Man kunde,, efter Plutarchs Ord„ maaskee tvivle, 
om denne Pasargada’s Minerva ogsaa var hiin Anaitis? Men, end- 
skjöndt Perserne,, frie for hiin intolerante Orthodoxie, for hvil
ken man har villet, jeg veed ikke om laste eller heromme dem, 
Iode de. overvundne Nationer beholde deres National-Cultus, ja 
endog undertiden selv offrede. til sammes. Guddomme 13), finder 
jeg dog ikke, at de selv have antaget flere end een eneste frem
med Dyrkelse,, og som tvertimod deres Fædrene-Skik henvendtes 
til et Billede. Desuden, hvad Plutarch fortæller om denne Mi
nerva’s hemmelige Dyrkelse, nærmer sig til hvad Diodor fortæller 
©m den persiske Diana.. Naar man end ydermere seer, at Nav
net Mitra efter Herodot, som ellers r saa mange andre Ting 
idelig efterskrives; af de folgende. Skribenter, ei af nogen Skri
bent af Anseelse er blevet tillagt en qvindelig Guddom, falder 
man paa den Mistanke, at han her har ladet sig forlede af en 

‘haandgribelig Æquivocation til at forvexle Guden Mithras, som 
han havde hört blev anraabt af Perserne,, med Gudinden Anaitis; 
endskjondt det, fra en anden Side betragtet, ikke synes urime-

33) Hérodbr. 6, 518. 7, 42.

) ■ ' ■
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ligt, at, da man tillagde en Guddom, som næsten Alle have 
forvcxlet med Solen, Navnet Mithras.» ogsaa et lignende Navn, 
blot forskjelligt ved Hankjöns Endelsen, kunde gives den Gud
inde , som foresriller Maanens Genius. I övrigr er Epochen af 
denne i den persiske Gudstjeneste indforte nye Forandring ikke 
bekjendt; det undtagen, at det er skeet for Herodots Tid. Der
som man vilde fæste Tillid til Tacitus, eller til Hierocæsarecn- 
serne, som han indforer talende, har den persiske Dianas Dyr- 
kelse allerede fra Cyri Tid af været udbredt. Men ligesom paæ 
den ene Side dette Datum snarere synes at være alt for langt til
bage i Tiden, . saaledes er-paa den anden Side Clemens den Alex- 
andriners eller, den af ham anförte Berosi Paastand r At Artax
erxes Mnemon har indfort samme efter Herodots Tid, unægtelig 
falsk, og synes ei at hidröre fra andet, end at denne Konge 
gjorde Aspasia fra Miletus til Anaitis’s Præstinde, for ar forhindre, 
at hans Son Xerxes ikke skulde efter ham ogsaa antage hende til 
sin Favoritinde 14); thi denne Gudinde havde saavel Præstinder, 
der vare forpligtede til at afholde sig fra Omgang med Mænd, 
som andre der vare bestemte til de Besögendes Fornöielse 15).. 
Desforuden blev hun, ligesom de andre persiske Guddomme, be
tjent af Magi, og havde Pareer forbundne med sine Templer 16). 
Det synes end ydermere, at Magi have foroget hendes Dyrkelse, 
ved at tillægge hende Genier af deres; egen Opfindelse, efterdi

14) Plutarch» in Ar tax» p» IO2).

15) Plutarch.» l. c» Strabo II» p.

16) Strabo 15. p» 10G6. Pausanias 5, 2^
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Navnene Omanes og Anandrates, som tilligemed hende bleve ære
de, efter Lyden synes at være persiske 17). Da Xenophons Cy- 
ropædie, i det mindste hvad de særenkelte Omstændigheder an- 
gaaer, snarere er en Roman end en Historie, kan den ikke have 
synderlig Troværdighed i Henseende til Cyri Religion: men, naar 
der i samme Skrift forekomme persiske Guddomme, angivne med 
deres egentlige Navn, berettiger dette os til at troe, at de i 
Skribentens Tid have været offentlig dyrkede hos denne Nation. 
Dette er Tilfældet med Guden Mithra, som Xenophon först lærer 
os at kjende, i det han indforer en vis Artabazus, en Paarören- 

de af Cyrus, sværgende /JLOL TCV (ved Mithras). Hos

.amme Forfatter, i hans 0/XOóU/XCf *),  siger Cyrus den 

yngre til Lysander: ’O/Z>U/Z/ (JOL TOV 18); men disse

17) Strabo il. p. 776. iy. p. 1066.

•) I en gammel Udgave [i« Fol. Basiled. 1545) findes dette Sted p. 
524. Det er egentlig Socrates, som taler med Critobulus om Cyri 
fortræffelige Hauge • Anlæg. Lysander, som Deputeret fra Cyri Al
lierede, og, sendt til ham med Foræringer, kan neppe begribe, at 
Cyrus, som modtager ham i al «in Pragt, med egne Hænder har 
gjort disse Anlæg. Lysanders Tvivl, hans Spörgsmaal : Hvad siger 
Du, Cyrus? Det er Dine Hænder, som have gjort alt dette? Er 
det, som foranlediger anförte edelige Bekræftelse, at han (Cyrus) 
aldrig gik til sit Taffel, förend han, enten i militære, land-oeko- 
aomiske, eller andre Henseender, havde udrettet noget Nyttigt.

O V e r r.

18) C/. Plutarch. in Alex and. p. 68a, in Artax. p, 1013.



12/

edelige Forsikkringer tilföies intet, som kunde give et Vink om 
denne Guds Natur eller Betydning. At denne i övrigt har været 
en af Persernes fornemste Guddomme, er endnu beviisligt af et 
Sted af Durides hos Athenæus 19), hvor han fortæller, at det kun 
eengang om Aaret var Kongen af Persien tilladt at drikke sig 
drukken og at dandse, nemlig paa Mithra's Fest. Ogsaa et Sted 
hos Strabo 20), skjöndt ikke ganske tydeligt, synes at sige, at 
Satrapen af Armenien, paa en saadan Fest,' var forpligter til at 
fremstille for Kongen 20000 Heste. Det er heller ikke af Veien 
her at erindre, at der hverken hos Herodot eller hos Xenophon 
forekommer nogen Efterretning om Zoroaster og om Dualismen, 
hvilket giver Anledning til den Formodning, at dette theologiske 
System paa den Tid endnu ei var offentlig antaget i Persien.

V.

Ligesom næsten hos alle Nationer, der have opnaaet en vis 
Grad af Cultur, de oprindelige og de siden tilfóiede Guddommes 
Dyrkelse er forskjellig fra saadanne enkelte Personers og Setters 
theologiske Systemer, som beskjæftige sig med Undersøgelser over 
Tingenes Natur;, og ligesom disse Systemer Tid efter anden fik. 
Indflydelse paa den offentlige Mening og Gudsdyrkelse: saaledes 
opfandt ogsaa hos Perserne deres Magi, som udgjorde en talrig 
Kaste, allene beskjæftiget med religiöse Cerimonier, og som.

19) L7>, 10. Op. io.

20) Libt h. 802» 



befriede for det borgerlige Livs Byrder, anvendte deres Tid til 
Undersøgelser over Tingenes Oprindelse, Dualismens System, som 
under Persernes forste Regjering, der hos Orientalerne kaldes 
Cheanidernes Dynastie, synes ikke at have været andet end en 
Lære, hvori ikkuii faa gjordes deelagtige, som ikke engang var 
antaget at den hele Orden, ja, som endog hos dem selv, der 
antoge den efter deres Skolers og Sechers forskjellige Beskaffenhed, 
blev forskjelligen modificeret. . Efter det persiske Riges Under- 

, gang, hvorved naturligviis ogsaa dets National-Guddommes Dyrkelse 
' øg Præsternes Anseelse svækkedes, overlode disse sig mere end 

nogensinde tilforn til speculative Undersögelser, beflittede sig 
mere paa at udbrede deres Lærdomme, der siden, under Asci- 
canidernes Dynastie eller Parthernes Regjering, som kom istedet 
for Persernes, begyndte at blive en Deel af National-Religionen ; 
og endelig under de nyere Persers eller Sassanidernes Dynastie, 
som grundede deres Magt paa Parthernes Undergang, bleve Grund
volden for den persiske Religion, efterat enhver Levning af græsk 
Gudsdyrkelse, hvoraf Partherne havde antaget en Deel, var ud
ryddet. Da endelig ogsaa dette sidste persiske Dynastie blev kuld
kastet af Muselmændene, en intolerant og Alt nedbrydende Sefl, 

} saae den gamle Religions Tilhængere, hvis -Iver tog til med deres
Undertrykkelse, sig om kort Tid nödte til at drage sig tilbage 
til Persiens og det nærliggende Indiens Grændser, hvor der endnu 
findes en Mængde Mennesker, der bekjende sig til de gamle Ma-, 
gers Religion, og paastaae at have opbevaret deres Skrifter, end- 
skjöndt det synes upaatvivleligt, at deres Læresætninger og Skikke 
ere forskjellige fra hine Magers System, som de erkjende for 
Stifterne af samme,
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VI.
Som Magiens Stifter og forste Opfinder af den magiske The

ologie, berömmes en vis Zoroaster, om hvilken alle övrige Om
stændigheder ere ubekjendte. Plato i) den totste græske Forfat
ter som omtaler ham, kalder ham en Son af Oromasdes, men 
siger intet videre om ham, end at en af den persiske Thron- 
Arvings Opdragere var bestemt til at lære ham Zoroasters Magie, 
som bestod i Gudernes Dyrkelse. Plato’s Discipler, Eudoxus og 
Aristoteles [om ellers de Skrifter, som cirkulerede under deres 
Navn i Plinii Tid 2), vare ægte] fastsatte Zoroasters Epoche til 
6000 Aar for Plato’s Död. De övrige græske Skribenter ansætte 
den i det höieste 5000 Aar for Troja’s Indtagelse. Men Xanthus 
den Lydier, som anföres af Laertius 3), indskrænkede hans Epo
che til 600 Aar for Xerxis Tog til Grækenland. — Ligesaa ube- 
kjendt er hans Fædreland. Trogus Pompejus, af hvilken Justinus 
gav et Udtog 4), og adskillige andre Forfattere som folge ham 5), 
der gjöre Zoroaster til Konge over Ba&riana og Samtidig med Ninusa 
fortjene vist ellers ingen synderlig Tillid; men Magernes Begra
velses-Cerimonier, som ere forskjellige fra de gamle Persers,

1) I Alcibiad, I. p. Opp. Tom, 2.

2) Lib, 30. Cap. i.

3) i. Cap. i,

4) Hist, i, I»

5) Arnob, adv. gent. lib, 1. 5. Hieron, itt Oseam, C. il, Eweb, itt
C/iron,

Vid. Sei. Skr. I805. IV Dtl, IHaftt. R
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snen nærme sig til -Ba&rianernes Skikke, gjöre det trovær
digt, at Magernes Kaste kan have havt sin Oprindelse i dette 
Landskab, og siden er kommen i Besiddelse af den præstelige 
Værdighed i Medien og Persien 6). Plinius taler om tvende Zo- 
roastre, den ene fra Persien, den anden fra Proconnesus *);  
ogsaa Arnobius og Suidas synes at bruge dette Navn om flere Per
soner. Araberne og de nyere Perser, saavel Muselmænd som 
Ghebrer, antage kun een Zoroaster fra Aderbidsjan og Indvåaner 
af Bale i Ba&ria, Samtidig med Gusraspes, vel ikke som Stifter 
af Magernes Orden, men som den, der paa ny opreiste deres 
Templer og gav deres Cultus en ny Skikkelse, og paa denne 
Maade som Stifter af en ny Religion, som alligevel nogle af dem 
hidlede fra Gjemscid eller Salomo og fra Abraham 7). De Lev- 
netsomstændigheder, de fortælle om ham, ere fabelagtige indtil 
det Latterlige, og fortjente ganske vel at dateres fra Aaret 5000 
för Trojas Ødelæggelse. De Böger af ham, som Ghebrernc eller 
Parserne i Kerman og i Guzurate rose sig af at besidde, ere intet 
andet, end en fortsat Liturgie af Bonner og Doxologier, som 
rimeligviis er opfunden nogle Aarhundrede efter den christelige 
•Tidsregning*  Agathias 8), Justinians Historiograph, erindrer,

6) Cf. Zoeg/J de Orig. et usu Obel, p, 24g.

•) En Öe i Propontis (Marmora). Efter Plinius H. N. 5, 32, kald
tes den tilforn Elaphonnesus. Overt,

•f) Vid. Brüsker, hist, philos. Hyde. Annuet il.

8) Lib. i. p, 44,
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at Zoroaster eller Zarates, Oromasdis Sön, efter hans Tilhænge
res Forsikkring har levet i en vis Hystaspis Tid, om hvilken 
det i övrigt ikke er bekjendt, hvem han har været, enten Daru 
Fader, eller en Andens af samme Navn. Desuagtet er det sand
synligt, at deres Gustaspes er hiin Darius Hystaspis, og deres 
Zerduscht hiin Zoroaster, som Plinius forsikkrer at have levet 
kort for Xerxis Tid, skjöndt han, ved at kalde ham en Procon- 
nesier, synes at have forvexlet ham med Aristcas, en berömt 
Gogier fra hiin Periode. Det er end videre sandsynligt, at der, 
erterat Magerne vare blcvne indskrænkede og ydmygede, da de 
efter CambysisDöd, ikke tilfredse med den præstelige Værdighed, 
endog bemægtigede sig Thronen, i Darii Tid er opstaaet en Re
formator af denne Orden, som, i det han antog dens forste 
Stifters Navn, gav denne sin forrige Glands tilbage, og tilveje
bragte samme igjen den ny Regents Yndest. Darii Son havde paa 
sit d og til Grækenland i sit Folge en Ostanes, den berömteste 
af alle Mager efter Zoroaster, og, efter Plinius, den fórste, som 
har skrevet over Magien. Plinius paastaaer ogsaa, at Magien ved 
hans Bestræbelser fik Indpas i Grækenland, hvor den med Begjer- 
lighed eller rettere Afsindighed blev sögt og antagen, og hvorfra 
den siden kom over til Gallien og Brittannien. Men denne Skri
bent, som ved dette Udtryk forstaaer al Slags ussel og skadelig 
Overtro, havde stor Uret i at hidlede dens Oprindelse fra Per
sien. Ei heller var Xerxis Ophold af den Beskaffenhed, at Osta
nes der havde kunnet skaffe sig mange Diseipler. Efter den ære
fulde Maade paa hvilken Plato omtaler hiin anden Magie, vil 
man neppe forundre sig over, at Eudoxus har henfört Magerne 
blandt de ædelste og nyttigste Se&er; at Aristoteles har om sam-

R 2

V
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me skrevet en nu forloren Afhandling, hvori han ansaae dem for 
ældre end de ægyptiske Præster, og sögte at befrie dem for en
hver Mistanke om Gogieri 9) ; og at Hermippus, Callimachi 
Samtidige, har skrevet Forklaringer over Zoroasters Poemer, der, 
efter Sigende, indeholdt 20000 Vers: derimod synes det forunder
ligt, at Plinius, da han raadfórte sig med disse af ham anförte 
Forfattere, ei har fundet andet, end hine Exempler paa kjer- 
lingagtig Overtro, hvorpaa han giver*os  en Fortegnelse. Upaa- 
tvivlelig har Magernes Kaste været deelt i mange Klasser og Sefter, 
som endog anföres af Strabo 10), naar han siger at Persernes 
Lærere vare Mager, Nekyomanter, Lekanomanter *)  og Hydro- 
manter : og rimeligen udgjorde de en af de meest fordærvede og 
overtroiske Klasser, som i Plinii Tid fulgte den armeniske Konge 
Tiridates til Rom, og vare Nero behjelpelige ved hans ulykkelige 
Udsvævelser ; derved kom Magernes Navn i et slet Rygte hos 
Romerne. Med mere Agtelse tale adskillige græske Skribenter, 
efter Plinii Tid, om dem og betragte dem som Philosopher og 
Præster, uagtet de tillige ikke undlade at anfore deres Goglerier

•
5) Laé'rt, 1, 8.

•) Som spaaede af et Bækken (Xe^av^). De vittige Grækere havde, for
uden de her anförte, endnu en Mængde andre falske Propheter, 
iaasom Ojonoscoper, Hieroscoper, Pyromanter, Kapnomanter, Oi- 
nomanter, Kleromanter, Stichomanter, Rhabdomanter, Aleitry- 
omanter, Koskinomanter, Engastrimyther, Sternomanter, etc» 

Overt,

id) Lib, 16. p. iiq6
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og Besværgelser ii). Det er ikke min Hensigt her at indlade 
mig i enkelte Omstændigheder af Magernes Historie, eller tale 
udforligere om deres Læresætninger og om de bedragerske Kunster, 
som have faaer sit Navn af dem. Jeg vil blot tale om dem af 
deres Meninger og Ceæimonier, som kunne veilede os til at op
dage Betydninger af de blandt romerske Oldsager saa hyppigcn 
forekommende mithraiske Mindesmærker.

VII.

Den berömteste af deres Religions - Lærdomme er Dualismen 
eller Læren om tvende alle Tings forste Grundvæsener, nemlig 
eet godt, kaldet Ormusd eller Oromasdes, et andet, ondt, ved 
Navn Ahriman eller Arimanius, hvilke Grækerne satte i Ligning 
med Jupiter og Pluto i). Heri, troer jeg, havde de ikke stor 
Uret, naar man betragter Ideernes Udspring. Oromasdes var for- 
jnodentlig den samme, som Herodoc kalder Persernes Jupiter,

u) Dio Chrysost. Orat. 36. p. 448. Or. 49. p. 538» P/«t. InW.
p. 369. Qu<est. Rom. p. 270. De orac. defeå. p. 415. Lucian
in Menipp. in Longav. 4. in Fugit. §. 8*  Opp. T. 1. p. 
463. T. 3. p. 210. 370. Apul. Apolog, p. 446 448. Pausan. 4, 
32 5, 27. Laerc. i, 6-9. Orig. de plac. philos. 2. Porphyr, de 
Abstitj. 4. p. 399. De vita Pythag, 12. Jamhlich. de vita Pythag.
4, 19. Damasc. de primord. p. 259. in Ane cd. . FFolf. Amtnian. 
Maree II. 23- p. 253.

1) Diog. Laert. 1, ß. Der anfoïes Eudoxus, Hermippus og Theo- 
pompus.
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sigende, at de herunder forstode den dem omgivende Himmel: 
det samme Begreb om Jupiter havde blandt Grækerne alle de, der 
formaaede at rive sig lös fra den grove Anthropomorphisme. Der
for, skjöndt Jupiter i Begyndelsen ci var andet, end den Gud
dom som regjercde over og beskytiedc ethvert saadant Sted, hvor 
den blev tilbedet, men der med Tiden af de forskjellige Local- 
Religioner udviklede sig en National - Religion, gav man denne 
Aand, den mægtigste blandt Guderne, Grækenlands og hele Ver
dens Bestyrer, til Opholdssted eller, om man vil, til Legeme den 
reneste, over Alting svævende, Alt indsluttende Luft, der ogsaa 
kaldes Æt her og Lys, og saaledes blev Guddommen paa en vis 

. Maade gjort til Eet m^d dette Element. Hele Forskjellen imellem 
Grækerne og Perserne, saavidt Herodot kjendte dem, synes alt- 
saa at bestaae deri, at de forste tilbade den Aand, som præside
rer over Luften, under Skikkelse af et Menneske og i Templer; 
Perserne derimod henvendte deres Bonner til den samme Aand un
der aaben Himmel, uden at forestille sig ham under nogen anden 
Lignelse. Ligeledes taler han om Hades, som Perserne pleiede 
at forsone med Menneske-Offre, der begroves levende: jeg tviv
ler derfor ikke paa, at jo dette er Oprindelsen til Skrækkebille- 
det Arimanes, som Magerne satte imod den godgjörende Gud, 
og som de, efter deres Templers og Scfters Forskjellighed, snart 
sögte at overvinde og undertrykke, ved at odelægge og udrydde 
de Væsener, de formodede at være frembragte af samme eller ham 
hengivne, snart sögte at forsone med afskyelige og hemmelige 
Ccrimonier. Disse tvende Guddomme, som vi ville kalde Jupiter 
og Pluto, eller med Magerne Lyset o<¿ Market, vare altsaa fra æld
gammel Tid af i Besiddelse af en vis Dyrkelse blandt Perserne?

• ■ . , f ■■ 
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som og blandt den störste Deel at de övrige Nationer: men deri 
afvege Magerne, efter at deres System var kommet til Moden
hed, især fra Grækerne, at de tænkte sig en Modsætning, en 

bestandig Strid imellem disse tvende Guddomme, der, efter Græ
kernes Forestillingsmaadc, vare Brödre og fredeligen regjerede de 
dem underlagte Verdensdele, begge de Gode.s Velyndere, de 
Ugudeliges Straffedommere. Da de græske Philosopher, for at 
forklare Ufuldkommenhederne i denne Verden, toge deres Til
flugt til Materiens Gjenstridighed > der ikke kunde modtage al 
den Fuldkommenhed, der ligger i Demiurgens Ideer, oplöste Ma
gerne denne Opgave paa en kortere Vei, ved at ophöie deres 
tvende hinanden modsatte Guder til tvende Grund-Principer, det 
ene godt, Aarsagcn til alt det Gode, det andet ondt, Aarsagen 
til alt det Onde, men begge virksomme, begge handlende over- 
eenssremmende med deres hinanden modsatte Hensigter, Heri 
synes alle Mager at være enige: men især i tvende Omstændig
heder afvige deres Seéfer, saavidt vi kjende dem, fra hinanden. 
Nogle, som synes at være de ældste, ansaae disse tvende Prin
ciper som de absolut höieste, hinanden lige i Magt og Tilværel
sens Varighed, og dyrkede derfor det ene saavel som det andet; 
uagtet de tillige erklærede Alt, hvad det onde Princip frembrag- 
de, Krig 2). Andre, og maaskee de sande Discipler af den til 
Hystaspis Tid levende Zoroaster, hvilke vi især kjende af et Sted 
hos Plutarch 3), hvor han, i det mindste îildeels, har afskrevet

2) Herod, 1, 140. Laert*  1,

3) De Isid. p. 369,
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Thcopompus, Alexander den Stores Jevntidigetillagde Arimanius en 
Magt, der var mærkelig mindre end Oromasdis, i det de kaldte 
den ene Ized, d. e. Gud, og den anden Dev eller Dæmon, og 
paasrode, at efter mange tusinde Aars Strid, hvor snart den ene, 
snart den anden skulde have Overmagten, tilsidst Ahriman skulde 
overvindes og tilintetgiöres ; at Alt da skulde vorde Fred og Lyk
salighed, og (Jromasdes nyde Hvile efter de overstandne Besvær
ligheder. Endskjöndt disse Magi, hvis System stemmer meget 
overeens med de nuværende Ghebrers, ved visse Ledigheder paa
kaldte og fremkaldte Mörkcts Gud, ansaae de sig dog som hans 
erklærede Fjender, og roste sig derfor især af at kunne odelægge 
de ham hengivne Væsener 4). Den tredie, og efter min Mening 
den nyeste, Sect er den, som endnu vedligeholder sig i Besid
delsen af Præstedømmet hos Ghebrerne, eller, som de selv kalde 
sig, Masdejesnani, opkommen under Parthernes Regjering, efter- 
at Asiatere og Grækere længe havde staact i Forbindelse med hinan
den, blandt alle til os komne græske Forfattere allene omtalt af 
Damascius 5), en Skribent fra det 5te Aarhundred. Disse afvige 
blot deri fra den anden Se£l, at de antage et almindeligt Princip 
endnu ældre end Oromasdes og Ahriman, nemlig Tiden, eller, 
efter Damascii Beretning, Rummet. Samme Forfatter erindrer end 
videre, at nógle blandt dem, istedet for at lade de tvende Gu
der umiddelbar udgciae fra det almindelige Princip, endnu sætte 
Lysets og Mörkets Elementer for samme. De arabiske og persiske

/ • ' - -r '
4) Plut, l, et de invid, et od. p. 537. Sympos. i. p. 670.

5) De primord, p. 259.
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Skribenter, som handle om Zoroasters Levnetsomstændigheder, 
sætte hans störstc Fortjeneste og den vigtigste Deel af hans Refor
mation deri, ar han har lært Tilværelsen af et guddommeligt 
Væsen, ældre end Ormusd og Ahriman, nemlig den grændselose 
Tid; men i den af Anquetil du Perron udgivne Zend - avesta 
ere de denne hoicste Guddom angaaende Steder sjcldne og meget 
uforstaaelige, og efterlade nogen Tvivl, om han ogsaa virkelig 
har skjelnet imellem denne Guddom og Ormusd, og sat den 
fórste over den sidste 6). Tydeligere derimod tales om samme 
i Boundehesch, eller Cosmogonien Pehlvi 7), et Værk, som blev 
samlet efter Persiens Erobring ved Musulmændene, og som er 
oversat af samme Anquetil. » I övrigt tale de persisk - arabiske 
Skribenter om en Mængde magiske Seiler, som have floreret paa 
samme Tid, hvoraf den ene fordömte den anden, og som til
deels vedvare endnu. Den, som hersker blandt Parserne i In
dien, viser udvortes megen Reenhed, afskyer ganske Ahriman’s 
Dyrkelse, og uddeler Talismaner imod hans og de ham under
givne Geniers Foretagender : ei heller synes det, at der blandt 
dem findes Spor 41 hine afskyelige Offringer, som i Herodots og 
Plinii Tid vare brugelige blandt Magerne ved Hoffer, og som, 
ifald vi kunne fæste Tro til visse, dog ikke ganske upartiske. 
Forfatteres Udsigende, endnu vedvarede i mange Aarhundrede i 
Orienten blandt hine Magers Efterfølgere, Dog fortjener det at

6) Zcndavesta t. 1. p, 2. p. 414, 418*

7) t. 2, p. 343.

S) Hyde c. 21.

Vid, Sd. Skr. 1805. IV Dil> I Hafte. S
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mærkes, at Agathias, som ingenlunde var en Ven af Perserne 
eller deres Magi, aldeles ikke taler om saadanne Offringcr.

VIII.

Persernes eller Masdejesnanernes Guderlære antager en Mæng
de Genier og Aander af forskjellige Ordener og Egenskaber, hvilke 
deels ere den gode, dcels den onde Guddom undergivne; og 
deres Religion har, foruden Himmellegemernes og Elementernes 
Dyrkelse, fornemmeligen til Hensigt, at forskaffe dem de gode 
Geniers Venskab, og at bortfjerne de onde. Ogsaa dette anfo- 
xes af Eudemus hos Damascius i) om Magerne i hans Tid; de 
satte, siger han, Oromasdes og Arimanius i Spidsen for. tvende 
Hære af overmenneskelige Væsener af modsat Natur. Blandt de 
gode Genier er Mithra den fornemste, hvilken Zend, der ældste 
persiske Sprog, som for nærværende Tid kun findes i deres hel
lige Boger, kalder Methre; Pehlvi, et ligeledes uddöd Sprog, 
JUatun; og det nyere persiske, HT eher. Han er den eneste, om 
hvilken Grækerne tale, dog altid som om en Gud af forste Rang, 
undtagen Plutarch, som kalder ham HTægleren, og derved anvi
ser ham sin rette Plads. Heri stemmer han, endog efter Udtryk
ket, overeens med Zend-avesta, hvor han med særdeles Efter
tryk og meget ofte kaldes saaledes*  Vist nok udtrykker Plutarch 
sig saaledes, som om han antog ham for et Middclvæsen imellem 
Oromasdes og Arimanius: $ åjUtfOU! TCy SlVaf

i) LoC, CTÎ,
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i/o KCCl CVÖJULoß&tJl 2). Men
den bestandige Strid imellem disse tvende Grundvæsener, som 
Magerne eenstemmigen antage, synes ikke at tillade nogen Mæg
ling imellem dem; det synes derfor, som om dette Udtryk 
barde forstaaes om en Mægling imellem^ begge Væsener og Menne
skene, og Mirhra betragtes som et af Naturen godt Væsen, af 
Oromasdis Hær, men ringere end denne i Fuldkommenhed og 
Reenhed, staaende i en saadan nærmere Forbindelse med Menne- 
SKene, at han baade kan virke som deres Talsmand hos Oromas- 
des og som deres Beskytter imod Arimanes, ja endog (efter deres 
System, som tillode at Arimanes dyrkedes, i det mindste for at 
afvende hans Vrede) under visse Omstændigheder, som deres For- 

roner hos den sidste, I denne Henseende kunde han altsaa kal
des en Mægler imellem Mennesker og Guder, et Middelvæsen 
imellem tvende hinanden modsatte Grundvæsener. Denne Idee 
skal nærmere stadfæstes, naar vi komme til Forklaringen af de 
romersk - mithraiske Mindesmærker.

IX.

Hvad der paa intet af disse Mindesmærker pleier at mangle, 
og som fölgeligen kan ansees som væsentligt, er den unge Gudl 

ifort en orientalsk Klædedragt, og opsp«rungen paa Ryggen af en 
Tyr, som han med det venstre Knæ trykker ned til Jorden. 
Med den venstre Haand griber han den fast om Munden, og dra-

3) De Lid, p. 369.
S 2

!
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ger samme op ad; hvorfor ogsaaTyren seer mod Himmelen; og 
med den höire stikker han den en Dolk i Struben paa Siden af 
den höire Forbug: Ravnen, som sidder paa Gudens flagrende Over
kjortel eller i Nærheden af ham og henvendr imod ham: Hunden, 
som springer op mod Tyrens Bryst: Slangen, som bevæger sig op 
ad mod dens Saar: Skorpionen ■> som med sine Saxe griber fast i 
dens Pung. I Almindelighed anbringes denne Gruppe ved Ind
gangen til en Grotte, paa hvis Hvælving udenfor Sol og Maane 
ere afbildede. Ydermere anbringes derved tvende Genier, klædte 
ligesom den der dræber Tyren, hvilke, henstillede ved begge 
Sider af Gruppen, bære en brændende Fakkel; dog saaledes, at 
den ene holder sin op ad, den anden derimod sin ned ad og 
omvendt.

Blandt de hidtil over denne Gruppes oprindelige Betydning 
Fremsatte Gisninger, skulde den af Brucker 1) med Bifald anförte 
inosheimske Hypothese: At her forestiller en Yderor , som ¡fager 
og tfard mL'd at overvinde et vildt Dyr, behage mig meesr, da 
den desuden, ved at sammenlignes med de persepolitanske Mo
numenter, hvorpaa der ofte forestilles Kampe imellem Mennesker 
og vilde Dyr, kunde faae en större Grad af Sandsynlighed,. 
Men, ei at tale om, at man paa denne Maade ei skulde kunne 
gjöre Rede for Hulens og de ved Handlingen anbragte Dyrs Be
tydning, saa leder Sammenligningen imellem de Mindesmærker, 
der forestille den offerbringende Sei er *),  og som ere Mithra’s

1) Hist. -philos, T. i. p, 169.

*) S, Winckehn. Mçnum, inédit, prafar, p, xi, tt, X2>
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Gruppe saa lige, at adskillige Foltolkere deri have troet at gjen- 
kjende samme Gud, til en meget lettere og naturligere Forestil- 
lingsmaade, som i alle Henseender bedre stemmer overeens med 
hvad vi vide om denne Dyrkelse, nemlig til den Mening, at her 
afbilde? et Offer, som Mægleren Mit hr a tilbyder de tvende store 
Guder. Mithra’s Handling er her, ligesom Seierens, ikke et sim
pelt ubetydeligt Offer, men et saadant, som en seierrig. Guddom 
kan bringe, der i eet Öieblik overvinder, nedstyrter og dræber 
det vilde Offerdyr. Det kan ogsaa være, at Tilnavnet: Den 
Uovervindelige, som hyppigen gives Mithra, sigter herril, da man 
virkeligen, ham og Seierens Guddom undtagen, ikke finder nogen, 
som paa denne Maade officer en Tyr. Det er sandt, ar de nyere 
Perser ikke forrette blodige Offringcr; men vi vide, at de vare 
hyppigen i Brug hos de ældre Perser. Deres Standsning og Af
skaffelse maae derfor tilskrives en Reform, hvis Epoche man ikke 
veed,- maaskee endog’allene den Undertrykkelse og Fornedrelse, 
hvori denne tilforn i Asien saa store Nations Levning nuom
stunder befinder sig. Endnu vedligeholdes, skjöndt Shgtoffrene 
ere afskaffede, blandt dem den Skik, at deres Tavid, d. e. Amu
leter , som ophænges i Husene, röges overen Ild, hvori, blandt 
andre Ting, maa lægges Horn af et paa Mithri. s Dag og i Mi- 
thra’s Maaned 2) slagtet Dyr; er, efter min Mening, utvetydigt 
Beviis, at de paa denne Dag fordum pleiede at offre Forsonings- 
offre. Forgjæves skulde man her anföre imod mig det Sted hos 
Strabo 3), hvor han siger, at Perserne ved deres Ofiringer,

2) Anquetil Zend -Av esta t T. 2» />♦ 57<T.
3) Lib. 15. p. 1064.

' ) ' X 
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åstedet for Offerkniven, betjente sig af en Kölle; thi dette paa> 
staaer han allene om Magerne i Cappadocien : hvoraf altsaä kan 
under denne samme Indskrænkning kan sluttes, at Magerne i de
övrige Provindser brugte Offerkniven ; ligesom ogsaa Romerne snart 
betjente sig af den ene, mart af den anden. Man veed des
uden, at Perserne, naar de offrede, ikke brændte nogen Deel 
af Slagtofferets Kjöd, men, i den Forudsætning, at Guderne ikkun 
krævede dets Sjæl og dets Blod, efter visse Cerimohier bare dets 
Kjöd hjem 4). Vi see derfor her hverken Alter eller Ild, eller
noget af de Redskaber, der plciede at folge med Grækernes og 
Romernes Offringer. Man kunde for Resten, naar man blot
tog Hensyn til Mithra’s, som den ypperste gode Genius’s, Egen-
skaber, let falde paa den Tanke, at det af ham offrede Dyr
ikkun var Oromasdes, de gode Geniers Fader og Konge, helliget 
men naar man, foruden Hunden, Oromasdis Yndlingsdyr, og
hos Perserne langt helligere end alle de övrige, som sædvanligen 
bragtes til de Doende, for at modtage deres sidste Suk, ogsaa 
seer Slangen, det fornemste blandt de Arimams hengivne Dyr, 
hvis Skikkelse han ofte har antaget, og som her reiser sig op ad 
mod Tyrens Saar, for at smage dens Blod, bestemmer dette
En til at ansee dette Offer som helliget begge Guder, Lysets og 
Morkets Gud. Til disse tvende forskjeliige Væsener synes ogsaa 
de tvende Genier med Faklerne at have Hensyn, som sædvanligen 
anbringes paa höire og venstre Side af Gruppen; da den som hol
der den opløftede Fakkel kan ansees for en Tjener af Lysets 
Gud, den anden derimod, som holder sin ned ad, som en af

4) Herçd. it 132. Strnb, 15. p, 1064, 
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de Aander, der ynde MÖrket. Og til denne dobbelte Betydning 
og Hensigt af Offeret, der paa eengang er et Tak- og Forso
nings-Offer, ifolge de tvende Slags zoroastriske Offere, som 
Plutarch anforer umiddelbar efterat han har nævnet Mithra som 
Mægler; til denne dobbelte Gjenstand , siger jeg, passer ogsaa 
Stedet, hvor vi næsten beständigen see samme hensat, nemlig ved 
Indgangen til en Grotte, en Beliggenhed, som paa eengang viser 
Oromasdis Lys og Arimanius’s Mörke; ligesom og Dag og Nat, der - 
findes personificerede ved Solens og Maanens Billeder, stedse ind
tage Hjörnernc af Klippen over Indgangen til Hulen. Hvad frem
deles de tvende ovrige Dyr, som findes anbragte ved Gruppen, 
angaaer, da er Scorpionen en af Arimanius’s fornemste Yndlinger; 
derimod synes Ravnen, ukjendt i Magernes Mythologie, at 
være den vilde Due, Varescia, som Cosmogonien Pehlvi frem
stiller os som en af de vigtigste Gaver fra Oromasdes, for at 
modstaae Ahrimans Magt, * men ifört et græsk Costum; og man 
kan antage, at, imedens Skorpionen griber om Tyrens Testikler 
for at bemægtige sig dens Livssæd, Vavescia venter opmærksom 
paa det Öieblik, da hun kan fore den op til Himmelen. Medens 
jeg skriver dette, falder mig den Zendiske Fabel ind, om den 
forste Tyrs Död, som var Selskabsbroder (efter Andre, Fader) 
til Protoplasten Cajomorts, hvilken man en Tid lang ansaae som 
Hovedgjenstanden paa de Monumenter, om hvilke vi her tale, 
og som endog letteligen kan have havt nogen Indflydelse paa sam
mes Sammensætning; endskjöndt de Indvendinger, man kunde frem
bringe imod Enhver, som vilde paastaae, at samme Fabel derved, 
skulde forestil les, vilde blive meget betydelige. Efterat Ahriman 
havde frembragt de giftige krybende Dyr, siger Cosmogonie»
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Pehlvi 5), især Slangen,' Skorpione» og Tudse?,, nnfâluc han 
Cajomorts og den förstefödte Tyr, og ophidsede tillige de onde 
Aander Verin og Bosciap imod dem. Guderne reddede CajomDrts; 
men Tyren, saaret af den giftige Aand, blev syg og dode. 
Derpaa bare de gode Genier hans Sæd til Himmelen, og betroede 
den til Maanen, som derfor ofre i A vesta kaldes Bevareren af 
Turen? Sad. Efterår samme ved Maancns Lys havde faaet en 
större Reenhed, dannede Ormusd deraf en Tyr og en Koe, fra 
hvilke ei allene Qvæget, men endog alle andre Mennesket nyt
tige Dyrearter, især Bukken, Væderen, Kamelen, Tyren, He
sten, Æselet, med mange andre fireföddede Dyr, Fugle og ■ 
Fiske nedstamme. Desuden opvoxde af hans Marv, paa forskjel- 
lige Steder af det döde Legeme, eller, som samme Cosmogonic 
paa et andet Sted udtrykker sig, udaf hans Hale fem og halv
tredsindstyve Arter af frobærende Planter, og tolv eller femten 
Sundheden tjenlige Træarter. Enhver, som med nogen Opmærk
somhed har betragtet mithraiske Monumenter, veed at paa mange 
af dem, jeg tor sige, paa de fleste, Tyrens Hale, Som snoer 
sig op ad, endes med en tyk Busk af Ax: der findes endog et 
Monument, hvorpaa for og bag ved Offeret sees fremvoxende 
Træer: Omstændigheder som bringe os hiin forstefodte Tyr i
Erindring, hvis Ferner eller Skytsaand, i A vesta, anraabes tillige
med Cajomorts’s. Men i Fabelen om samme har Mithra ingen 
Deel; og hvorledes kan man, i hvor mange Forandringer end 
disse Mysterier kunde have undergaaet blandt Grækerne og Ro
merne, vel forestille sig, at Mithra, den reneste og meest vcl-

5) Boundehesch hos <Anguet, T. 2, p, 358 og folgg.
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« gjörende blandt Izederne, nogensinde kunde forvexies med Boscl- 

ap, Ahrimans ondskabsfulde .Medhjelper 6)? Ikke heller blev hiin 
Tyr voldsomt dræbt, men styrtede först död til Jorden, efter 
at den indgydede Gift havde berövet ham sine Livskræfter*  Lige- 
saa lidet finder jeg nogen Grund til at kalde det af hans Saar ned- 

rindende Blod en hellig Vædske, eller, hvor
for man har anseet disse Mysrerier for Eet med Gudinden Cybcles 
Taurobalier (Renselser ved Tyreblod), naar man ikke havde au- 
seet begge som Forsoningsoffre. Dersom man dertil vil antage, 
at dette har sin Oprindelse fra den i Hedenskabets sidste Aarhun- 
dredes Hang til at forene alle Religioner, som i Sandhed sam
menblandede Alt, og end videre forudsætte, at den, i Henseen
de til den forstefödte Tyrs Död, i de ældste Tider bekjendte 
Tradition har været forskjcllig fra den som for nærværende Tid 
haves blandt de nyere Perser, og at ifölge hiin Tradition Mithra, 
der i deres Böger prises som det frugtbargjörende og frembrin- 
gende Princip, for at fremme Skabningens store Hensigter, kan 
have faaet den Function at dræbe Tyren, af hvis dode Legeme 
alle Planter, af hvis Sæd alle Dyr skulde fremkomme: — antages 
dette, siger jeg, da seer jeg ikke, at der til de omtalte Monu
menters Forklaring kunde findes en mere passende Fabel. Men i 
enhver Henseende synes det mig mindre tvunget, naar man an
tager, at man i Begyndelsen har villet forestille cn Offer-Hand
ling, og at denne Forestilling siden Cr bleven modificeret med

6) Anquet, T. i. pr. 2*  p. 148,

n<l. Sel. Skr. 180 5a ir Dd, I Hafte. T
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Omstændigheder tagne af anforte Fabel og passende til den her
skende Mening) at Mithra var Solen eller Solens Genius^

• • «X * • _
Da jeg bestrider den næsten almindelige Mening, at Mithra 

er Solen, er det netop de samme Bas-reliefs, med Dcdicationen 
til den uovervindelige Solen: Gud, Mithra, som have bevæget mig 
til at forkaste den, naar jeg overveiede, hvor modsigende en 
Ting det var, at see den samme Guddom, paa eet og samme 
Marmor, forestillet een Gang som Hovedgjenstanden paa Mindes
mærket, en anden Gang som blot accessorisk Figur;, at den 
Gud, som i Hulen dræber Tyren, er Solen, og at det straa
lende Billede r som paa Randen af Hulen svarer til Maanens Bil
lede, ligeledes er Solen.. Jeg meente da, at dem paa Marmoret 
udtrykte Forestilling var ældre Opfindelse, end Epigraphistens Me
ning, der havde dediceret samme til Solen; og at denne Mithra, 
som Sol- og Maane ere i Folge med, var et dem beslægtet Væ
sen, men af en höiere Natur, Himmelens og Lysets Genius, af 
hvem Stjernerne havde faaet deres Tilværelse; og jeg troede til
lige at finde Stadfæstelse for denne Formodning i det Sted hos 
Herodot, hvor den himmelske Gudinde siges hos Perserne at 
have- Navnet Mitra; ei heller syntes det Sted hos- Plutarch, h-yar 
Mithra forestilles os som Gud - Mægleren, at være denne Tanke 
ragunstigt. Men Vanskeligheden i at forklare den Handling, at 
Guden dræber Tyren; den lidet tilfredsstillende Idee, at Dolken 
forestiller Lysstraalen, som, i .det den trænger ind i Jorden, gjör
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¿en frugtbar; Besværligheden af at forbinde samme med Over- 
skrivten, N&/ZOÍ GefinVlOX7 og at gjöre Regnskab for de 

Dyr, som omgive Tyren, bevæge mig til at anstille nye Under-» 
sögelser, og til end ydermere at raadfore mig med de nyere Per
sers Skrifter. Jeg har fremsat Resultatet af disse Undersøgelser ; 
det staaer tilbage omstændeligen at anföre Grækernes og B.omernes 
Meninger angaaende den hos dem dyrkede Mithra, oplyse demie 
Guddoms hos dem indforte Mysterier, og forklare Betydningen 
af de forskjeHige mindre væsentlige Figurer, som vi finde an
bragte i de mithraiske Grotter.

XL

Om Mithra*s  Mysterier, saaledes som de fra Orienten af 
Söeröverne, især dem fra Cilicien, hvor disse Corsarer havde 
deres Hovedsæde, omtrent Aaret 70 efter den almindelige Tids
regning, bleve bragte til Grækenland og til Italien, have vi ingen 
tydelig Kundskab. Den förste Skribent, som omtaler samme 
Mysterier, Plutarch, levede paa lidet nær 200 Aar efter denne 
Tidspunkt; og et Aarhundred efter ham have de levet, der med 
nogen Udforlighed have talet om de mithraiske Mysterier. Vist 
nok taler Statiüs 1), som levede for Plutarch, paa en forblommet 
Maade om den mithraiske Hule-> men saaledes, at man kan see, 
at ban har havt meget forvirrede Begreber om samme. Vi kunne 
forudsætte, at disse Mysterier ved deres förste Ankomst til Italien

j) Thsb, i, 717.
T 2
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ikke vare andet end hemmelige Renselses- og Forsonings - Cerimo- 
nierj samt Paukaldeiser af den persiske Guderlæres fornemste 
Guddomme. Det synes endog, som om de endnu til Plutarchs 
Tid vare i ringe Anseelse, og ikkun besögtes af nogle faa Over
troiske, da-han siger 2), at af de forskjellige fremmede og hem
melige Skikke, som Söeröverne, forend Pompejus udryddede 
dem, havde indfort i Grækenland, endnu de mithraiske Myste
rier vedligeholdtes. Ikke heller kunde den af Gruter 3) anförte 
mithraiske Inscription fra Trajans 4de Consulat, d. e. fra Aaret 
101, blive et Beviis herimod; sæt endog, den ei var underka
stet de Tvivl, som efter den lærde Marini, der i Henseende
til de os fra Oldtiden efterladte Monumenter i Steen er den paa- 
iideligste Dommer, gjöre den, i det mindste for en Deel, mistæn
kelig. Men at kort efter Plutarchs Tid de Cerimonicr, hvor
om her handles, kom i större Anseelse, sees klarligen af de mi
thraiske Marmorminder, hvoraf nogle ere alt for godt udarbeide-
de til at kunne være sildigere end de tvende forste Antoniners
Tid, et Aarhundred, da Smagen for fremmed Overtro begyndte 
at blive herskende i Rom, og da det allerede var brugeligt,, at 
ansee de fremmede Guddomme, der dyrkedes med udsvævende 
Ceremonier, som Solens Emblemer. Ligesom Osiris og Serapis, 
Adonis og Atys, saaledes var ogsaa Mithra Solen; og med Hen
syn hertil kunde en saadarr Forestillingsmaade deslettere blive an
lagen og almindelig, da de ældste græske Skribenter allerede havde

2) In Pomp. C. 24. p. 63r.

3) Tåeiaur, iiwrtyt,, 35 r 3»
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talct om Solen, som om Persernes National-Guddom5 hvorfor det 
og maatte forekomme enhver rimeligt, at samme endnu var Gjen- 
standen for de persiske Mysterier, hvilke vi dog finde nævnede 
med et andet Navn, Eliasiske 4). De Indviede s-elv antoge uden 
Vanskelighed en Forestillingsmaade, som gav deres Cerimonier 
saavel et mere majestetisk som og et mere uskyldigt Udseende, 
og i Overeensstemmelse hermed forandrede og forögede de Em
blemernes og Cerimoniernes Antal. Uagtet vi altsaa paastaae, at 
disse Ting fra Begyndelsén af Intet havde at gjöre med Solen, 
kunne vi dog ikke nægte, at jo den störste Deel af disse Cerimo
nier, fra den Tid af at de begyndte ret at komme i Brug i Rom, 
ansaatfs som indrettede med Hensyn til Solen, og at Meget, som 
siden blev tilföiet, virkeligen ikke havde nogen anden 'Hensigt. 
Hulen, hvad enten den havde foranförte Betydning, eller blot 
havde sin Oprindelse af den Hemmeligholdelse, hvormed Myste
rierne i Begyndelsen bleve dyrkede, blev anseet som en Hentyd
ning til Solformørkelserne 5), eller til Formindskelsen af Solens 
oplivende Kraft om Vinteren. De tvende Genier med Faklerne bleve 
Phosphorus og Hesperus (Morgen- og Aften - Stjernen); og der 
gives endog de, der af de Bogstaver, hvoraf Navnet Mithrx 
(Jj *)  Jbestaaer, have, ligesaa vel som i Ordet

4) Inscript, ap. Grut er> 303, 2.

5) Schol. nd Stat. Theb. 1, 717.

*) Tallet 365 ligger egentlig i hvor M efter den græske Tæf-

Jemaade betyder 40; i, 5; /, Xo¿ 6, p; 100; av lp 

©g f, 209»

Qverr.
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dß^oiaocS, 6}, vidst at udfinde Tallet paa Dagene i Anret*  Fug- 

len, som ledsager hiin Gruppe, hvad enten den fra Begyndelsen 
af er Váresela eller en anden af -de mange hos Parserne hellige 
Fugle, blev omdannet til en Bavn, Apollo’s, fölgelig Solens 
hellige Fugl. Skorpionen, som klemmer og knuser Tyrens Fod- 
selsdele, kunde have Hensyn til dette Dyrekredsens Tegn, hvor 
Solen begynder at tabe Noget af sin Kraft. Hunden kunde være 
Sirius, og Slangen hiint Stjernebillede, som omgiver Polen. Man 
tilföiede endnu'Zoyrø, hvis Spor vi dog ei finde i den parsiske 
Mythologie, og som de ældste mithraiske Monumenter ei kjcnde*  
men som Opholdssted for Solen i Dyrekredsen, begyndte den 
snart at udgjort en af Hovedfigurerne i den romersk-mithraiske 
Dyrkelse, og en Deel af disse Mysterier erholdt favnet Leontica, 
medens en anden Deel kaldtes Corcicica efter Ravnen. Det er 
endog rimeligt, at man allerede den Gang forklarede IMithra's 
Dolk som et Symbol paa Solent Straaler, og Tyren som et Em
blem paa jorden, endskjöndt jeg hos de Gamle ci finder Spor 
hertil: men selsom er den hos Statius og hans Scholiast (som 
begge ei synes nogensinde i Nærheden .at have seet et af Mithra’s 
Billeder) forekommende Forestilling, naar de deri, at Solen tager 
fat i Tyrens Horn, Maanens Sindbillede, troe at see en Afbild
ning af Solens Magt og Herredomme over dette mindre Himmel
legeme. Endog Porphyrius 7), en af de Skribenter der meest 
have udbredet sig over disse Mysteriers Beskaffenhed 3 synes intet

6) S1, Hjeron, in Amos, C, 3.

7) De Antro N^mpharum, p, nj. 120, in fronte Homeri Barms, 



tydeligt Begreb at have havt om Betydningen af denne MrthraTs 
Handling. Denne Forfatter, der ifölge sine platoniske Ideer,, an
seer Guden som en Demiurg, siger, at han bestiger Tyren4 som 
et Sindbillede paa Skabelsen og paa Generationen *};  at han i sin 
Haand holder en Dolk, for at tilkjendegive, at hans egentlige 
Sæde er i den Mars helligede Vædders Tegn; at han staaer vendt 
saaledes, at Middagen, Syden, de uforgjængelige Væseners Fæ
dreneland og Sæde, findes paa hans höire, og Midnatten, Nor
den, de forgjængelige Slægters Opholdssted, paa hans venstre 
Side. Efter samme Forfatter er Grotten et Symbpl paa hele Ver
den, som frembragt af Mithra, alle Tings Fader og Skaber, og 
de i samme i afmaalt Afstand anbragte forskjellige Emblemer be
tyde Verdens Elementer og Zoner. Disse tvende Exempler synes 
at bevise, at hiin Tids saavel Philosopher som Digtere, ei saa 
meget gjorde sig Umage for at levere bestemte Efterretninger an- 
gaaende de mithraiske Cerimonicrs Betydning og Hensigt, som 
at udsmykke deres Værker med rigtige eller falske Hentydninger 
til det som ved slige Cerimonier blev forestillet; og at vi, uden 
de os overblevne Marmorminder skulde vide lidet eller intet om 
disse Forestillinger. Desuagtet var det, at ansee Mithra, som De
miurg og forste Skaber, ei en Tanke hos Porphyr allene. Af 
de Inscriptioner, som findes paa Minder, der ere Mithra hellige-

*) Je£ kjender intet dansk Ord, soin paa eengang udtrykker de orga
niske Væseners Reprodufiflon. Fiidsel, Avling ere for bestemte, 
Frembringelse, Gjenfrembringelse for ubestemte Udtryk, Derfor 
ttoede jeg det tjenligst at beholde det latinske Navn,

rf.



lære vi, at hans Dyrkere ærede ham med Tilnavnene: den 
Almægtige 8) og den Ubegribelige 9), et Epitheton, som er De- 
miurgea eget; ikke at tale om Tilnavnet: den Uovervundne, som 
lader sig forklare paa mere end een Maade. Fader kaldes han med 
Eftertryk af Julian 10), og med samme Navn udmærkede hans 
Epopter sig. Jeg gjör ei meget af de christne Skribenter 11) der 
tele om Mithra, som om en Qvæg-Rover, som om en ander*  
Cacus; deres Hensigt kan ikke være ubekjendt. Men de Nyere, 
som i samme Henseende beraabe sig paa Porphyr 12), finde i 
ham kun en svag Stötte, efterdi denne Skribents ^OUKKqTTOÇ ÔiSOÇ 

unægtelig er Merkur. De samme Skribenter 13) synes mig ikke 
engang at fortjene mindste Tillid, haar de paastaae, at Mithra 
sagdes at være fodt af en Klippe, en Idee der aldeles ikke pas
ser sig til de magiske Mythers Smag ; endskjöndt jeg ikke be
stemt vil afgjöre, hvad enten disse Hedninger, ifölge deres Syn- 
chretisme, eller allene deres Modstandere, blendede af et falsk 
Skin, have overfort den fra de phrygiske Mysterier, hvoraf den 
udgjör en Deel, til de mithraiske, og forvexlet ham med Atys,

8) Anaglyphum ap. Capacc. Hist. Neap, c, i$\
9) Statua inventa prope Ostiam.

10) In Cass, p. 335. Ed, Spanh,

11) Commodian. instr, p. 13. Firmic, de error, p. 3«,

12) Lib. cit. p. 119»

13) Commodian. I. c. S. Justin. Dialog, cum Try ph. c. 73. S. Anguss 
Comm, in Amos. 3, 9»
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hvilket des lettere kunde skee, da man ansaae den ene og den 
anden af disse Guddomme som Solens Repræsentanter. Af samme 
Kilde synes de/at den Fabel, om Diorphus, en Son af Mithra 
og af en Klippe, som i Anledning af Floden Araxcs fortælles af 
hiin formeente Plutarch 14), har sit Udspring.

_ \ 
' i ■ <

XII.

De Efterretninger, jeg har samlet angaaande enkelte Dele af 
de mithraiske Mysterier, ere fornemmelig folgende: Man troéde 
i samme at finde en ' tryg Havn og et fast Anker mod dette Livs 
Storme, og i Fremtiden glade Forhaabninger og en godgjörende 
Skyts-Aand. Saalcdes indforer Keiser Julianus, i sine Cæsares i), 
Merkur tiltalende ham selv: "Desuden har jeg forundt Dig at 
kjende Fader Mithra, paa det Du, ved at holde Dig til hans For- 
skrivter, kunde forskaffe Dig i dette Liv et Anker og en sikker 
Havn, og siden, naar Da skulde forlade det Nærværende, kunde 
foruden et godt Haab erhverve Dig en eller anden god Dæmon til 
Ledsager.a De som bleve indviede dertil, maatte rense og for
berede sig paa forskjellige Maader og heri gjennemgaae forskjellige 
Grader. Efter Tertullians Udsigende 2) skeede Indvielsen forme
delst et Bad eller en Ablution. Især rensedes de, som vare be-

14) De flumine, />. 1163.

1) Pag. 335.

2) De bapr, c, De prdscr, c. 40.

m Sil. Sitr. 1805. zr Dtl, I Haft«. U 



stemte til Deeltagolsen i de leontiske Mysterier, ved Ilden, d. e. 
efter min Mening, ved Hjelp af Rögelser. Og da disse vare for
pligtede til at afholde sig fra Kandet, som Ildens Modstander, 
pleiede de at vaske deres Hænder med Honning, og endog, for 
at rense sig fra alt syndigt, at bestryge Tungen dermed. Men 
foruden disse milde Renselsesmaader, finder man omtalt 80 andre 
Indvielsesgr^ider, eller alvorlige og smertelige Pröver, hvilke dog 
i Occidenten, saasnart disse Mysterier vare bievne en Gjenstand 
for Moden blandt de Store i Rom, ikke kunde- være andet end 
billedlige Lidelser. Derimod er det sandsynligt, at de, hos de 
gamle Magi vare ligesaa alvorlige som de Pröver, de amerikanske 
Folkeslags Præster og Göglere lade dem gjennemgaae, der frem
stille sig til at vorde optagne i sammes Orden. Maaskee finde vi 
her igjen den sande Oprindelse og forste Hensigt af de mithraiske 
Mysterier: de haarde Pröver, som ifólge Magernes ældgamle Ind
stiftelse den Ny-Optagne maatte underkaste sig, förend man lod 
ham tage Deel i den hellige Videnskab, og især Besværgelsens 
Göglerier. Hermed stemmer det, jeg forhen har fremsat, om 
den mithraiske Gruppes Betydning, meget vel overeens. Som 
Forbillede paa Indvielsen i den præstelige Orden, var det passen
de at fremstille den offrende Genius i den Stilling, hvori:

Ritu juvencos Chaldæo stravere Magi 4).

Og, da Besværgelserne udgjorde en meget væsentlig Deel 
af de præstelige Mysterier, var det magtpaaliggende, at Offer-

3) L. tit, p. 118*

4) Claudias De latid. Stilic, 1, 60.
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handlingen af Betegnelsen kunde sees ikke at gjelde Oromasdes 
allene, men tillige Mörkets Aand. Ikke heller kunde Mithra’s 
Afbildning paa denne Maade være stridende mod den persiske Re
ligion, hvilken endog paa den Tid, da den forviiste Billeddyr- 
kelsen, meget vel tillod Afbildninger af religiöse Gjenstande og 
Handlinger, hvorom vi kunne overbevise os ved Mindesmærkerne 
af den persepolitanske Billedhuggerkunst. For det förste giver en 
af Commentatorerne over Greg. Nazianzeni polemiske Taler (som 
vi fornemmelig skylde den Kundkab vi have om hine mirhraiske 
haarde Pröver) et Vink om, at de især bleve iagttagne blandt 
Chaldæerne. Dernæst indforer ogsaa Lucian, i sin Dialog Me- 
nippus 5), denne fortællende, hvorledes han, efter at have begi
vet sig til Babylon, for sammesteds af Zoroasters Efterfølgere at 
fores til Hades (Underverdnen) og derfra tilbage igjen, var af 
dem bleven underkastet lignende Pröver. Blandt de mithraiska 
haarde Pröver (ocí ¿ÿ JULL&Ç& ¡¿OCÇOCVOl) nævnes Hunger og 

Törst og Hug, lange Reiser til Fods og Svömmen over store Vande, 
Veie over Ild og lis, og Ophold paa öde og fæle Steder 6)» 
Jeg skal paa et andet Sted tale om et romersk Bas-relief, hvor- 
paa -nogle af disse Pröver findes afbildede. Efter Grækernes og 
Romernes Erobringer i Asien tabte Magerne naturligviis deres An
seelse, i Særdeleshed i For-Asien, hvor de under Persernes 
Herredomme havde udbredet sig» I Syrien og Cilicien maatte de

5) $. 6. T. i. p. 453.

5) £ Grfg. Nazianz. orat. 3, p. gp. et Schol. Nicet. Heracl. ai
Stellt. i. nt 6. 47. * Suid. V. Eudoc. viol. p. 2pl»

U z
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nu, istedet for at sælge deres Hemmeligheder for haarde Lidelser, 
lokke de Lettroende med smigrende Forhaabninger ril at lade sig 
indskrive iblandt dem, som Mysteriernes fuldkomne Beskuelse var 
tilladt. De piinlige Pröver forvandledes til blot billedlige Pröver, 
og et Bad eller en Svovl-Rógelse gjorde den Indviede tilstrække- 
ligen værdig til at fremstille sig for de frygtelige Guddomme; og, 
i det Vanskeligheden at nærme sig dem tog af, forhoiedes Bc« 
limningen for dem som indtraadde i Mysteriernes Orden. Jeg har 
allerede peget paa, hvor meget man lovede de Indviede; ei hel
ler bor vi dadle Romerne, om hos dem disse Mysterier reiste sig 
fra et Mörke, hvori de efter deres Ankomst til Europa synes at 
have været begravne næsten i 200 Aar, og reiste sig til den 
Höide, at selve Keiserne satte Priis paa at være indlemmede deri. 
Rimeligviis forögedes da Cerimonierne og Sindbillederne, og til 
dem, som allerede vare bragte fra Asien, opfandtes nye For- 
klaringer, passende til den herskende Nations Smag: en Blan
ding af græske og orientalske Ideer, af Mythologie og Philoso
phie, af tilsyneladende Grusomheder og Ting, som kildrede 
Sandserne. Vi vide af Lampcidius i Commodi Levnetsbeskri- 
velse 7), at der forestilledes et Menneskemord, uden Tvivl for 
dramatisk at fremstille Haabet om et tilkommende bedre Liv, eller 
og maaskee om Opstandelsen, en hos Magerne ældgammel Lære g). 
Derimod synes man uden Grund at have henfort til den mithraiske 
Dyrkelse, hvad Firmicus 9) fortæller om visse Mysterier, hvor

7) C/jp. 9.

g) C/. Zoega de or, et usu obel, p, 3x1.

9) De et ror, prof, relig, p, 14.
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man ved Nattetider begravede et Billede, og efter at have bekla
get Guden som dod, paa ny frcmviste ham ubeskadiget og le
vende: eftersom det er klart, at denne forvirrede Skribent sna
rere synes at have havt Bacchi og Osiridis Mysterier for Öine. 
Den af Justinus Martyr og Andre io) anförte Skik, at frembære 
Brod og Vand, medens visse Formeler bleve oplæste, synes at 
sigte til den ældste Levemaades Simplicitet, hvilket mange andre 
Omstændigheder i de græske Mysterier ogsaa gjorde. Det er end 
videre sandsynligt, at Mithra’s Indviede opmuntrede hinanden til 
at iagttage Retfærdighed og fore er ulasteligt Liv, uagtet det Sted 
hos Justin n), som man har valgt til Beviis herfor, er alt for 
svankende og ubestemt til at man deraf kunde gjöre nogen sikker 
Anvendelse. Iblandt eje særdeles Forestillinger i disse Mysterier, 
omtaler Celsus een • hos Orígenes 12), som havde Hensyn til de 
aatte Sphærer, hvilken, da den afviger fra de hos Grækerne 
sædvanlige Forestillinger, kunde troes at have en orientalsk Op
rindelse, endskjöndt vi intet finde i Parsernes Böger, som har 
noget Hensyn hertil. Dette var en Trappe af aatte Porte: den 
forste af Blye, betegnende den langsomt fremskridende Saturn; 
den anden af Tin for den yndige, liflige Venus; den rredie af 
Kobber tilhorende > som den fasre og stærke ; den fjerde
af Jern, tillagt den virksomme og utrættelige Met kur; den femte

io) S'. Justin, apol, c, 66. Tertull, de prascr, c, 40, Porphyr, de 
»tit. p. II9.

11) Dial, cum Try ph, c, JQ.

12) Contra Cels, 6, 2 2.
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af blandet Metal, for den ustadige og flygtige Mars ÇctXXûÇ*

Ma anen s Port, af S'olv; den syven
den aattende, paa det överste af 
Disse Allegorier have dog for mig, 

fore
end et ældgammelt

n^OUaWoç) \ den sjette,
de, Solens Port, af Guld] 
Trappen, Fixstjernenies Port.
jeg veed ikke hvilket, Udseende af en nyere Oprindelse;
komme mig snarere som et Spil af Sophisrer,
Philosophem. Det er desuden mærkværdigt, at der af denne 
Trappe, saa skikket til at fremstilles ved Billedhuggerkunst, in
tet Spor Andes paa de mange endnu tilværende Marmorminder.
Porphyrius 13) fortæller, at den som blev indviet i de leontiske 
Mysterier, blev omgiven med forskjellige Skikkelser af Dyr, hvil
ket i Almindelighed blev hentydet paa Dyrebillederne, i Ecclipti- 
ken, men efter hans Mening betegnede den menneskelige Sjæls
Omskiftninger under Sjælevandringen. Den sidste Forklaringsmaa« 
de er ufeilbarligt et nyere platonisk, de gamle Mager ubekjendt, 
Begreb. I övrigt vover jeg ei at afgjöre, om en- saadan Ceri-
monie har havt sin Oprindelse af den hos dem brugelige Skik, at 
forpligte deres Ny-Indviede til et bestemt Ophold blandt de vilde 
Dyr i Orkener; eller om det var en nv af Grækerne tilfojet Ce- 
rimonie, som virkelig havde Hensyn til Tegnene i Dyrekredsen. 
Det sidste forekommer mig saa meget mere sandsynligt, som denne 
hele Green af de leontiske Mysterier synes, af allerede anforte 
Aarsag, at være af en sildigere Opfindelse. Til Forbillederne 
paa Sjælevandringen henförer den omtalte Philosoph de af Dyrene 
tagne Titler, som man plejede at tillægge Epopterne; hvilke

X3) De abstin, 4. p. 399«



Titler, da de ikke ere tagne af saadanne Dyr, som vare hellige 
hos Parserne, men mestendeels af saadanne, som ikke engang 
nævnes i deres Myther, bor ansees for at være af græsk Opfin
delse, maaskee allene foranledigede ved at see Ætbilledet af de 
mithraiske Mysterier opfyldt med Figurer af aile Slags Dyr. Der 
gaves siden mange Grader i den mithraiske Indvielse, som maa
skee vare forskjellige efter Stedernes og Tidernes Beskaffenhed; 
dog synes mig trende at have været de fornemste» Den förtse, 
om jeg ikke tager feil, var Stridsmandens Grad, den simple Ind
viedes Grad. Efterat have badet sig, fik en saadan Ny-Optagen 
et Tegn paa Panden, jeg formoder en Art Salve; derpaa rakde 
man ham en Krone, som han, uden at forfærdes for den ham 
truende Kaarde, maatte sætte paa sir Hoved, og derpaa hurtigen 
flytte hen paa det Ö verste af Skulderen, med de Ord: Mithra 
er min Gud min Krone. Ei heller var det ham siden tilladt 
ved nogen Ledighed at bære en Krands paa Hovedet; hvorfor 
endog Soldaterne ved Legionerne, naar de tillige vare mithraiske 
Stridsmænd, ikke engang turde, skjöndt det var Skik og Brug, 
vise sig for deres Tribuner, med Laurbærkrandse, naar de aflagde 
Eden 14 a). Denne Stridsmandens Titel synes at staae i Forbin
delse med det Mithra sæd vanligen tillagde Epithet af den Uovervin
delige, hvad enten samme hidrörer fra Perserne, der betrag
tede ham som den fornemste Modstander og Overvinder af Ahri
man og hans Tilhængere; eller og det er givet ham efterat han 
var bleven et Sindbillede paa den uovervindelige, stedse virksom
me Sol, hvilken Indskrifterne give dette Epithet, uden tillige

140) De praser. c. 40. de coron, mil, c.
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at betegne Mithra. Den anden Grad bestod i at optages blandt 
de leontiske Epopter. Ved samme Grad udbade Mændene sig Lo
ver 14b), Fruentimmerne Lövinder eller (som andre læse) Hyæner, 
og de Unge Ravne 15) til IWedhjelpere *).  Det er sandsynligt, at 
man fra Graden af en Ravn (xögÄ^ stceg til Gra

den af en Love, og at de i noglç Indskrifter omtalte Coracica 
vare en Forberedelse til de leontiske Mysterier, hvilke ligeledes 
findes omtalte paa Gravminder 16). Den tredie og höjeste Grad 
kaldtes Patrica, og disse Fædre eller Mithra’s Præster, som saa 
hyppigen forekomme i de os efterladte Indskrifter, bare Navn af 
Örne eller Höge, og havde en ypperste Præst, kaldet Pater pa
trum 17). Man bör erindre sig, at Navnet Fader, som sæd
vanligt tillagdes Mithra og hans Hierophanter, stod i Forbindelse 
med den magiske Philosophies åtterældste System, hvilken, over-

14 b) Tertull. adv, Marc, 1, 13.

15) Porphyr. 1. c. ,

•) Jeg ikke vis paa Oversættelsens Rigtighed, men kan ikke finde 
nogen beqvemmere. I Orig. staaer: Gli nomini allora si dimanda, 
vano Leoni, le donne Lianes se, 0 corne altri ltggono, Jene, ed i gi- 
ovani min is tri corvi. Maaskee kunde og gio va ni minist ri 
gives ved tjenende Brödre. Qvers,

16) Gruter, Thes. inscr.x2J, 4: 303, i, 2: 1087, 4» 5: Fahret, 
inscr. p, 695» n, 170.

17) Porphyr, l, c. Anson, in profess. Burdeg. n. 4, Gruter^ 28, 2- 
34, 9J-303, 2: 1087, 4: Afwm, thes, inter, 313, 1» Fahret, 
p, I lp, n. 9, Marin, iscriz, AIL

f
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eensstemmende med Pherecydes, ansaae den oprindelige Avle 

kraft *)  som det förste blandt de gode Væsener: TO ySWY]“ 

(JOtV TtÇdùTOV a^OV Tl^SOtTl 18) ; og at Titelen af Hög kan 
have Hensyn til hvad Philo fra Bybios 19) anförer: at Zoroaster 
forestillede den överste Guddom under Billedet af en Slange med 
et Hogehoved. Foruden disse Navne opregner den h. Hjerony- 
mus 20) endnu forskjellige andre, som tillagdes Mithra’s Indvie
de, om hvilke Navne vi ellers ingen Kundskab have, og som 
desuden, formedelst Uovereensstemmelsen imellem de Haandskrif- 
ter vi have af denne Forfatter, for en stor Deel ere uvisse«. Eet 
blandt disse Navne er Perses, maaskee et almindeligt Navn paa 
dc persiske Mysteriers Medlemmer. Et andet Navn synes at være 
Heliodromos, istcdet for hvilket nogle Codices have Helios og» Dro- 
mo, andre helios og Bromios, Solens Forlober var desuden en 
meget passende Titel paa en mithraisk Athlet (Stridsmand). Et 
tredie Navn er Nymphus, som maaskee sigter til de foromtalte 
Bade, men istedet for hvilket Nogle læse lnniphus, Andre Gry- 
phus. Maaskee havde den sande Læsemaade Cryphius, et Ud
tryk, som forekommer i tvende Indskrifter 21), af hvilke den

*) I Orig. la primaria virtù generativa» Overs»

Ig) Aristot, metaph, 12, 4,

19) Ap, Euseh, pr, ev, 1, jo« p. 42.

lo) Episr, 107. ad Lee tam,

21) Grut. 303, 2: 1087. 4. Fahr, p, 695. n, 170.

riel. Sel. Skr. 1^03. ir Del, I H/ffte. X
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ene bevæger míg til at troe, at disse Crypher udgjorde en Deel 
af de dramatiske Forestillinger ved forefaldende Indvielser; om 
r an ikke maaskee snarere ved Cryphios vil tænke sig de mystiske
Guddommes hemmelighedsfulde Billeder (.TSÇ K

som forevistes og paa en vis Maade overleveredes {ostendi-bantur 
et trcidebcintiit'') de Indviede. Maaskee betegne ogsaa de övrige af 
den h. Hjeronymus anfórte Navne saadanne Persener, hvis Be
stemmelse det var, at forestille de persiske Mysteriers Guddom, 
Kildernes Genius, og a. d. Eunapius ’fortæller, at Mithra’s Fædre 
ved en Eed forpligtede sig til ikke at befatte sig med andre reli
giöse Skikke, og angiver, -som Aarsag til Philosophen Maximus’s 
Uheld, at han, efter at være blevcn indlemmet i de mithraiske 
Fædres Tal, desuden havde modtaget en Hierophants Værdighed 
ved de eleusinske Mysterier, hvilke bleve afskaffede under hans 
Forstanderskab, i Aaret 396. Desuagtet finder man ofte paa Grav
minder disse selvsamme Mithra’s Fædre prydede med forskjellige 
andre præstelige Værdigheder; ja de ere endog som oftest Heca
te’s Præster, Tordnerens Præster, Bacchi Overhyrder, Moder 
Idea’s Offerpræster (fauroboliati) 23). Men det synes, at disse 
Dyrkelsesmaader vare nöie forenede med Mithra’s, og at hiin Eed 
allene angik de religiöse Forbindelser, som vare aldeles adskilte 
fra denne, og hos hvilke man maaskee kunde forudsætte en Art 
af Skinsyge og Stræben efter Fortrinnet; hvilket især kunde være 
Tilfældet med Cereris, Isidis og Cabirernes gamle og i stor An-

22) Vit. philos, p. 75.

23) Grut, ag) i. 2, tf. Donat. inter. 76, 2,
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seelse staaende Mysterier. Hécate og Mithra ere, efter Fifmi- 
cus 24) de tvende Virkekræfter, hvori Perserne og Magerne 
deelte Jupiter: en Paastand, hvis Grund ufejlbarlig hör sögcs i 
Anaitis eller den persiske Diana’s Dyrkelse. Om Tordner en, som 
rimcligviis er den, hvis Billeder pleiede at kaldes efter Mi'thrå 
med Løvehovedet, skal jeg siden tale. Bacchus var i hiin Alder 
bleven til en i alle Guders Natur deeltagcnde Guddom, og hans 
Mysterier pleiede at forenes og forvexlcs med enhver anden Gud
doms Mysterier : der var end ydermere en særdeles Forbindelse 
imellem Overhyrdernes Værdighed og den Oxne offrende Gud. 
Men, af endnu nærmere Aarsager forbandt man det saakaldte 
Taurobolium, en Deel af den mithraiske Cultus, med Mithra’s 
Mysterier. Dette Taurobolium var en Forsoning med det Blod 
som flöd ned fra den Stilladse, hvor Offertyren slagtedes, igjen- 
nem visse Aabninger paa den derunder skjulte Bodfærdige; og 
denne hellige, saliggjörende Besprængning med Tyrens Blod saaes 
afbildet-paa hiint mithraiske Billede, efterlignedes mueligt ogsaa 
ved Helligholdelsen af Gudens Mysterier. Deraf hiint Nama se- 

besion (j/OtjULOt (JsftflGlOy ? den hellige Vædske) paa den berömte 
mithraiske Bas-relief fra den borghesiske Villa, og hiint Nama 
cundí is , Slutnings-Ordene af en i Adrians tiburtiske Villa funden 
Indskrift, berræffende en Billedstötte af Mithra, omdannet ved. 
en vis ViQorino, overeensstemmende med den Skikkelse, un
der hvilken den havde viist sig for ham i Drömme 25). Denne

24) D« error. p. 3.

25) Grut. 34, 6. Mur at. tfies. inter. 918, 9.
X 2
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hellige Vædske , som udgjodes for alle, som önskede at tilegne 
sig dens Fortjeneste, nærmede sig alt for meget ril Pessinuntia’s 
(Cybele’s) Taurobolium til ikke at opvække det Önske hos dem, 
der allerede vare helligede ved den ene Art (af disse Forsonings- 
offre), ogsaa at deeltage i den andens Fordele. Indskrifterne paa 
den olivieriske Bas-relief, som horer til hiin Fanatismes sidste 
Tider, fortjener her at anfóres som et Bilag til det af mig her 
Fremsatte, og som en Prove paa hiint Aarhundrcdes Jargon.

Paa Tyrens Bryst og Krop:

Absolví t k. mart, agri a (no') c e b e s i (o) pa(tre et 
pont(ifice s c. (i. e. sacri) tag(matiss) det magn(i) fa (bio ta- 
ti ano et simma (cho c o s s.

Paa Stötten til höire Side:

Deo magno mithræ pollenti consenti lari santo 
sno m. philonius philomusus eugenianus delibutus 
sacrati ssims misteriis per oia pro b at i s si mu s qui et 
ar c anis p e rf u s i on i b us in eet er num renat us taurobo
lium cr i o b o Hum que f e eit et bue (ranium) s (uis i(mp end is).

Da dette Mindesmærke, bestaaende af Mithra’s sædvanlige 
Afbildning og forskjellige Bifigurer, hvorom vi siden skulle tale, 
skriver sig fra Aaret 391 efter den almindelige Tidsregning, be
viser det, at hiin Overtro endnu paa den Tid var blomstrende i 

Italien, ligesom vi af Eunapius (i hans Levnetsbeskrivelse over 
Maximus) lære at den var det i Grækenland, endskjöndt de christ-
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ne Keisere, som onskede at afskaffe den gamle Cultus, allered 
for denne Epoche havde forbudet blodige Offringer. I en gam
mel Kalender, som synes at være lidet ældre end denne Tids
punkt, finde vi den 25de Dec.*  betegnet med: ». invicri, hvil
ket efter Manges Mening tilkjendegiver Mithra’s Födselsfcst. 
Men dette lader sig endnu forklare paa en anden Maade. I Alex
andrien forvandlede man, mod Slutningen af samme Aarhundred 
Mithra’s Tempel som Rufin 26) giver Navn af en Basilica, id. e, 
en prægtig, med Colonnadcr omgiven Bygning), til et christeligt 
Oratorium, hvilket man allerede 50 Aar tilforn havde forsögt, 
men som dengang kostede Biskop Georg Livet. Kan man troe 
hvad Kirkehistorieskriverne Socrates og Sozomenus fortælle, har 
denne Bygning allerede, fór Constanz regjerede, været forladt og 
öde, og da man vilde rense den, for at gjöre den brugbar til 
den christne Gudsdyrkelse, opdagede man et dybt skjult Tilflugts
sted under Jorden, og i samme, fortiden mange forunderlige og 
latterlige Billeder og besynderlige Redskaber, som havde været 
brugte ved Indvielserne, fandtes en Mængde Hjerneskaller af Per
soner af forskjellig Alder, som man i fordums Dage havde offret 
ved disse Mysterier, for, under magiske Cerimonier, i deres Ind
volde at söge Kundskab om det Tilkommende. Jeg lader dette 
staae ved sit Værd, men troer ikke at Menneske - Offre brugtes i 
de mithraiske Mysterier, der regelmæssigen helligholdtes; skjöndt 
jeg ikke vil nægte, at slige Offre jo en eller anden Gang, ved

a 6) Hist. eccl. a, 22.

27) Socrat, hist, eccl. 3, 2. Sozoin, hist*  eccl. 5, S, 
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de magiske Undersøgelser, kunde forenes dermed, da der ved 
disse upaatvivlcligen øftredes Drengebørn. Det fortjener og at 
mærkes, at Pallar, som, efter Porphyr’s Udsigende 28), nöiag- 
tigst af alle havde skrevet om de mithraiske Mysterier, havde 
ansat Epochen af Menneske - Offringernes Afskaffelse i hele Riget 
under Adrian’s Regjering. I övrigt er dette Alexandrinske Mi- 
threum det eneste jeg finder omtalt, som en anseelig Bygning; 
dog det undtagen, at der i en af Inscriprioncrne <hos Gruterus 
29)) funden i Poitou, omtales et mirhraisk Tempel, paa ny op
bygget af en vis Aurelius Jusrinianus. I Almindelighed tales der 
ikkun om Huler og Grotter, og i saadanne ere ogsaa de mærk
værdigste hidtil bekjendte mithraiske Mindesmærker opdagede 30). 
I Aaret 377 ödelagde Gracchus», Præfeft i Rom, den mithraiske 
Hule i denne Verdens Hovedstad, i det han lod sonderbryde og 
opbrænde alle i samme Hule fundne Billeder 31): hvilket synes 
at burde forstaaes om den, som var under Capitolium, og som 
efter al Formodning har været den fornemste mithraiske Hule i 
Rom, Her opbevaredes, blandt andre Ting, den beromte mi-

28) De ab s tin. 2« ?. 2 2$»

29) 35, ». 4.

30) Stat, T/ieb, 1, 117. et Schol, TertuU, de Coro», ntilit. c. 15, £
Justin, dial, cum Tryph, c. jq, 78. Porphyr, de ant, p. 115, S'*
dijeron, Epist, ad latam, Firmic, de Error, p. 3, S’. Paulin. — Grut. 
34, 5. 6. 7. 9. Murat. 28, 3. Flamin, Facca, memor, n. n6. 
117, Ryck. de Capitol, c, 42, Excavariones Qstienses.

31) S’, Hjeron, I, c. 
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thraiske Bas-relief, med omtalte Ñama sebetio, indtil det fore- 
gaaende Aarhundred. For nærværende Tid staaer den i den 
borghesiske Villa, dog beskadiget og ilde medhandlet 32). Et 
ander til disse samme Mysterier indviet Sted var i den quirinske 
Dal, imellem Höiene Quirinalis og Viminalis, hvor man i Fla- 
minius Vacca’s Dage, i et underjordisk Værelse, med en allerede 
fra gammel Tid af tilmuret Dör, fandt adskillige til denne Cul
tus hörende Mindesmærker 33). Mithra’s Allerhelligste, som 
blev opdaget ved Ostia, og som har foranlediget nærværende Af
handling, var udarbeidet som en Efterligning af en naturlig 
Grotte, og fandtes anbragt paa Siden af en lang og snæver Gang: 
men om samme komme vi forst siden til at tale i Afhandligen 
om den ved Æon beregnede Genius. Af den Opdagelse, som, 
for nogle Aar siden blev gjort i Nærheden af Bourg - Saint - An- 
diol i det Vivaresiskc -og optegnet af Caylus 34), sees, at 
man undertiden til Mithra’s Cultus udvalgte sig steile, skyggefulde 
og vandrige Steder; thi saaledes var Beskaffenheden af det eeri- 
somme Sted, hvor man paa Façaden af en Klippe opdagede en 
stor mithraisk Basrelief udgravet, ved hvis Fod man fandt et 
Slags Alter, udhugget i samme Klippe imellem Kilderne til tvende 
anseelige Bække, og lige over for Klippen en flad Forhöining,

32) Ryckius. k

33) Flamin. Face. 1. c.

*) Bourg S. Andeol i Depart. Ardecbe, ligger nær ved Rhone. Eæng-' 
den er 22° 20'; Breden 440 24', Over/»

34) Recueil ÜAntiquit, T, 3. p, 343<
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omgiven af Trappetrin, formodentlig til de Tilstædeværendcs Be
kvemmelighed.

XIII.

Jeg har allerede givet et almindeligt Begreb om de Figurer, 
hvoraf den mirhraiske Gruppe i Almindelighed bestaaer, hvad en
ten denne fremstilles i heelt ophoiede Figurer (di tutto relievo') 
eller i halv-ophöiede (mezzo j: basto relievo') eller og paa Gem
mer. Nu vil jeg anföre de Afvigelsersom forekomme i en
kelte Stykker, og siden tale om de Bifigurer, der sædvanligen 
tilföies paa Basreliefs (herunder forstaaet ethvert ikke af heelt-op
höiede Figurer bestaaende Marmorminde) og paa Gemmer. Men 
forend jeg indlader mig i Detaillet af samme, bliver det forno- 
dent at give en Fortegnelse over de mithraiske Mindesmærker, til 
hvilke mine Iagttagelser egentlig bör henfores, paa det j'g i det 
Folgende, istedet for hvergang at anföre Beskaffenheden og Be
liggenheden af det Mindesmærke, hvorom der da tales, kan be
tjene mig af de dertil svarende Tal.

I

Billedstotter eller Grupper af heelt ophöiet Arbeide.

No. i. I det Pio - Clementinske Museum. Störreisen om
trent I af den naturlige. Af temmelig godt Arbeidej men ud
bedret paa mange Steder.

No. 2. Funden ved Ostia i en Hr. Fagan tilhörende Hvel- 
ving. Störreisen omtrent f af den naturlige. Arbeidet kunde 
næsten kaldes grovt. z

i



Pai Foden folgende Indskrift:

SIG*  IMDEPREHENSIVILIS. DEI. G. VALERIVS HERACLES*  
SACERDOS S, P. P. L. SEXTIVS. KARVS. ET.

Jeg har tilforn adskillige Gange sigtet til denne Indskrift, 
naar jeg har antaget imdeprehenrivilis for et eneste, men ved tven- 
d-e Feil af Billedhuggeren fordærvet Ord. Maaskee er det ogsaa 
et eneste Ord; dog saaledes, at de tvende Bogstaver IM ere Af
kortningsregn, der forestille Ordene: Inviïïi Mithrat ifölge hvil
ket Meningen blev: Simulacrum invifti Mit hr æ Dei evidentis (den 
uovervindelige Mithra’s, den allevegne sig aabenbarende Guddoms 
Billede;, ¿7Tl(p0cy8Ç eller ¿7n<pOCV£ÇaT8, Da denne lær

de og sindrige Gisning var bleven mig meddeelt af den store Old- 
grandsker, Marini, begyndte jeg paa ny at undersöge Marmormin
det, om der maaskee imellem hine Afkortningsregn og de folgende 
var en Punkt eller Afstand eller noget andet Adskillelsestegn ; men 
da jeg fandt alle Bogstaver i Ordet imdepretensivilis noie forenede og 
af samme Störreise, derimod alle övrige til Indskriften hörende 
Ord og Charakterer noiagtigen adskilte ved Punkter og temme
lig kjendelige Mellemrum, saa at ingen, der, uden at være 
forud indragen, nærmer sig Mindet, i nogen Henseende kan 
formode, at der burde læses paa en fra den af mig i Begyndel
sen antagne forskjellig Maade, — troede jeg ikke at burde vælge 
hiin nye Læsemaade. Dog skulde jeg ikke være utilböielig til at 
antage, at man, ved hine tvende Bogstaver, uagtet de udgjöre 
en Deel af det anforte Ord (söm synes mig langt mere betyd
ningsfuldt og overeensstemmende med disse Mysteriers Smag end

J'iJ. &/. Är. I8Q5, JP£W, IHafti. Y



gjöre en Hentydning til

fore-

4-

No. 5-

An-No. 6 a.

Mindre end den 
alle folgende.

No. 
gaafcnde.

No.

For nærværende Tid i den Negroniske Villa, 
fort af Visconti, Mus. Pio-Clement. Tom. 3. tav. 21.

det andet, her forcslagne), har villet 
den uovervindelige Mithra.

3. I den Borghesiske Villa*  
Det samme gjelder ogsaa om

Ligeledes i den Borghesiske Villa. 

I den Giustinianske Villa»

No. 6 b. Hos Billedhugger Carlo Albacini. Af graat Mar
mor. Det eneste mithraiske Monument af mörkt Marmor, For 
nærværende Tid i den Negroniske Villa.

No. 7. Hos Billedhugger Antonio d’Este.

No. 8» I det Kircherske Museum.

No. 9. I det Barbcriniske Palais.

No. 10. I Palæstrina (F. Præneste), i det . Barberiniske 
Palais.

No. il. ? I Velletri, i det Ginettiske Palais. Paa Foden 
sees folgende Indskrift: Q. FVLVIVS. ZOTICVS. D. D. D.

Basreliefs eller Marmortavler med meget halvt og lidet 
ophöiet Arbeide*

No. 12. I den Borghesiske Villa. Funden i den Capitolin- 
ske Hule. Den störstc af alle, da Figurerne noget nær holde



t af den naturlige Störreise. Paa Brystet af Tyren, tæt ved 
Saaret læses: NAMA SEBESIO. Paa Siden af Dyret: DEO 
SOLI INVICTO MITHRE. Længere nede: N........... IE CS.
Endelig, ved Foden: C. C. AVFIDII IANVARI

No. 13. Ligeledes i den Borghesiske Villa.

No. 14. I samme Villa. Tvende Stykker af en mithraisk 
Tavle, som allene forestille de tvende fakkelbærende Genier,

No. 15. I den Albaniske Villa. Den störste efter No. 12.

No. 16, I det Pio - Clementinske Museum, med folgende
• Indskrifr paa Foden: jo/z. inviïïo. deo. atirnetus. atigg. nn. ter. 

aff. pradiorum. romaniorum.

No. 17. I samme Museum, med folgende Indskrift paa 
Foden: X^CTOC TTOCTY}^ HOCl YOCVÇOC E7T0lY](J(Xy.

No. i g. I samme Museum.

No. 19. I samme Museum. Det bestaaer af Brudstykker 
og lader sig efter Anseende forbinde med No. 28.

No. 20. 1 den P.anfiliske Villa Belrespiro.

No. 21. Ï den uden for Porta Pia. Paa Foden findes: toli 
inviïïo mithra fecit l. attrel. revenir prær. I. domitio marcellino 
patr. Paa Gulvet af Grotten læstes endnu i Vignoli’s Tid: soli 
inviïïo l. aur. revertir cum paremboli et ypobasi voto fecit. Funden 
i Torre Mesa paa den Appiske Vci. S. Pignol. de Column. An
ton. PH. p. 174.

No. aa. I den Altieriske Villa» Af meget grovt Arbeide,
Y 2
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No, 23. I den Ludovisiske Villa.

No. 24. I Bibliotheket i samme Villa,

No. 25. I Palladset Gioja, for nærværende Tid Pi» Burazzi.

No. 26. I Palladset Mattei.

No. 27. I Palladset Rondinini.

No. 28. Funden ved Quadraro paa Veien til 'Frascati ved 
en Opgravning, som Hr. Fagan lod foretage. Et Brudstykke, 
som synes at höre til No. 19»

No. 29. Funden ved & Lucia in Selce, af Oldforskeren 
Antonio, med Tilnavnet il Cuochetto.

No. 30. Engang i O&aviano Zeni’s Huus. Aftegnet af 
Lafreri og bekjendrgjort af Montfancon, Aiitiq. expl. T. 1. P. 2*  
PL 215. No. 4.

• Z * ; - - 4. ■ e V ’11 - %

N. 31. Funden i Anzo og bekjendtgjort af Dcltorrc, An- 
tiqu. vet, Antii. p. 157.

No. 32. Beskreven af Gruter (Thes. inscr. p. 34. No. 8.) 
som befindtlig i det Altieriske Pallads.

No. 33. Beskreven af Samme, <p. 34. n. 4.), som befindt- 
lig i Rom i Andrea-Cinquina’s Huus, med folgende Indskrift paa 
Foden: d. deo invififo d. marci matti fortunatus et alexander et 
pardus et eficax per fl. alexandro patre.

No. 34. I Neapel i det Capodimontiske Museum. A nfort 
af Capaccio {Hist. Neapol, C. 15.) som befindtlig i Sr, Antonii Kirke 
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og funden i den Posilippiske Grotte. Paa Randen over og under 
Afbildningen : Omnipotenti deo mi three appius claudius terronius 
dexter v. c. dicavit,

No. 35. Anfört af Samme som befindtlig i Neapel i Quar- 
teret dell’ Annunziata.

No. 36. Anfört af Maffei i Museo Veronese p. y 5. Vo. i.

No. 37. Anfört af Gronov (i Anhanget' til denne Forfs. 
Skrift om Leonhard Augustin’s Gemmer), som befindtlig i Lands
byen Mauwels i Tyrol.

No. 38» Beskreven af Gruter p. 34. No. 10. som funden 
ved Alba-Julia med følgende Indskrift: s. i. m. turranus marcel- 
linus et ant, senecio junior conductores armamen, ex voto posuerunt,

No. 39. Bekjendtgjort af Caylus (Recueil d'antiquite's Tom. 
3. pi. 94. n. i.) som anbragt paa Facaden af en Klippe, uden for 
Bourg S. Andiol i det Vivaresiske. Beliggenheden er ovenfor 
anfört»

No. 40. En Glasplade med en' modelleret Basrelief, af 
Palmer lang og i| P. hoi. I det Olivieriske Museum i Pesaro, 
bekjendtgjort af Annib. Olivieri, Antich. Christiane p. 23. Med 
tvende allerede forhen meddeelte Indskrifter.

Udskaarne Stene*
No. 41. En Jaspis i det mcdiceïske Museum. Beskreven 

tf Deltorre, Antiqu» vet» Antii f. 249? stukken i Kobber

«
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Leonhard Augustin P. 2. tav, 33. og af Gori, Mus, Flor, Tom, 
2. tab, 78. No. i.

No. 42. En Jaspis, bekjendtgjort af Caylus, Rec, T. 6, 
pl. 74. n. i.

No, 43, En Gemme, beskreven af Raspe. Catal, of en~ 
graved gems, n. 684.

No. 44. En anden Gemme, strax efter den forrige. No. 685.

No. 45. En blodfarvet Jaspis i Borgia’s Museum.

No. 46. Et Stykke Jaspis i samme Museum.

. ■ - - * »

Med ailler
No. 47. En stor Kobbermynt, præget i Tarsus, med Gor- 

diani Pii Hoved. Anfört af Vignoli {De Columna Anton. Pit 
p, 176), som dengang eiede dette Stykke,

Dem, blandt de her af mig optegnede Monumenter, ved 
hvilke jeg ingen Forfatter har anfört, har jeg selv med Nöiag- 
tighed undersögt og beskrevet. No. 34 og No. 40 har jeg sect paa, 
Tider, da jeg var mindre opmærksom paa nærværende Gjenstand,

XIV.

Det Draperie, som omgiver Mithra, er, saaledes som det 
er fundet paa de her omtalte Monumenter, det samme som det, 
vi paa and^e romerske Oldsager, især paa Medailler, see at have
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været i Brug hos Partherne, Armenierne og andre osterlandske » 
Folk; derfor tage de Feil, som have villet paastaae, at hiin paa 
romerske Oldminder forekommende Mithra er af phrygisk Oprin-. 
delse, som om en saadan Klædedragt var dette Folk egen, og 
ikke kunde findes hos andre østerlandske Nationer. Desuden finde 
vi, paa de persepolitanske Billedhuggerkunstens Minder, mange 
Figurer, hvis Draperie i det Væsentlige er det samme som Mi- 
thra’s i). I Almindelighed bærer han en opkilrrct Underkjortel 
med lange Ærmer, en Chlamys, som svæver flagrende ned fra 
Skuldrene bag om til hóire Side, og meer eller mindre vide Been- 
klædcr, som gaae ned i Skoene, Hovedet bedækkes af en Tiara 
eller meer eller mindre boiet keglcdannet Hue, undertiden med 
Flipper, som hænge ned indtil Orerne, men som oftest uden 
samme. Denne Tiara, som hæver sig hoir op over Panden og
Issen, i det den lader Nakken ubedækket, er deri forskjellig 
fra den phrygiske Hat, der, skjöndt i övrigt den persike Tiara 
meget lig, kun pleier at have liden Hoide, og som, i det.den 
er trykket tilbage over Baghovedet, i Almindelighed skjuler hele 
Nakken. Lucian i sin Dialog, Gudernes Forsamling a), anförer 
den saakaldte Candys eller Underkjortelen med Ærmer og Tiaren, 
som en Mithra egen Klædning, og taler desuden paa forskjellige 
andre Steder 3) om denne Klædedragt og om de hos Perserne bra-

1) S. Niebuhr’s Reisebeschr. Tom. 2. Tab*  22, 23, 30, 33»

2) 9. Tom. 3. p. 533.

3) De hist, cotiser, 19, 39. his accus, §. 27. navfy, §. 30. dialog, 
wart, 4. Tow, 2. fa 27, 52, 824, Tow. 3. />♦ 267. Tow. 4, 



« gelige Pantalons. Bæltet pleier at være skjult under Underkjorte- 
lens foldefulde Bugt, og fra samme Bælte nedhænger som oftest 
Skeden til Dolken over den höire Hofte. Dog findes undertiden, 
som i No. i. og No. 16 blandt de anförte Monumenter, at Un
derkjortelen, isreder for at være opkiltrct, alleneste er kort; og 
i saå*  Fald er Dolkens Skede fæstet i et bredt under Brystet an
bragt Bælte. Dette brede Bælte med derved hængende Skede fin
des endog undertiden paa de Figurer, hvor Underkjortelen holdes 
af det andet Bælte, som omgiver Lænderne, f. Ex. paa den med 
No. 15 betegnede Bas-relief. Undertiden mangler Skeden ganske, 
som i No. 17, uagtet begge Bælter ere der. I No. 40 findes 
tvende Bælter, begge smale og kjendelige, men uden Tegn til 
en derved anbragt Skede. Kun sjeldent findes denne Skede for
bunden med et eget Gehæng, som i No. 25 og No. 29. I den 
af Deltorre stukne og beskrevne Basrelief, No. 31, har Guden 
Been og Födder nögne, hvilket jeg ikke har bemærket paa noget 
andet Oldminde. Paa den af Vignoli meddeelte Medaille, No. 
47, forekommer Mithra ifört et Kyrads, har et nögent og straa- 
lende Hoved og Jægerskoe paa Födderne. Han dræber Tyren paa 
den sædvanlige Maade, uagtet, de övrige hertil sædvanligen hörende 
Dyr ei findes i Gruppen. Dog har denne Medaille intet synder
ligt Interesse, det fraregnet, at den viser os, hvorledes hiin Dyr
kelse i Cilicien, hvorfra den udbredte sig over Occidenten, ved
ligeholdt sig i en Glands, nöd en offentlig Agtelse, som den i 
Rom aldrig synes at have kunnet erholde. I den under No. 15 
forekommende Basrelief, er Mithra’s Chlamys sommet med Frynd- 
ser, hvilket hyppigen forekommer i de romerske Oldminder, som 
Draperie ved Figurer der forestille Personer, tilhörend« en frem- 
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med Nation. Ï No. 2. er hans et udspændt Seil lignende Chia- 
my s prydet med en af 7 Stjerner omgiven Halvmaane, alle i 
halv ophoict Arbeide og forgyldte. Paa Stykkerne No. 19 og 
No. 28, som synes ar passe til hinanden, sees Stjerner udgra
verede paa hans Chlamys, paa det forste Stykke fem, paa det 
andet tvende, men intet Spor til en Halvmaane. Paa samme 
Stykker ere saavel Gudens som de andre Bifigurers Chlamys og alt 
övrigt Draperie, endog især Huerne, rodt colorerede. I No. 
16 har Guden paa Skuldrene hængende et Pilckoger og en Bue, 
hvilke tilligemed hans Chlamys svæve i Luften. I det af Gro- 
nov anførte og beskrevne No. 37 er denne Chlamys, istedet 
for at staae liig et udspændt Seil, svöbt sammen over Brystet, 
Og tvende Fuglevinger hæve sig, paa begge Sider af Hovedet, 
op fra Skuldrene: men jeg finder ved dette i Hast forfærdigede 
Monument saa mange usædvanlige Ting, ar jeg ikke veed, hvor
vidt jeg tor forlade mig derpaa. Vist nok siger ogsaa Bongar- 
sius, hos Gruter, i det han beskriver den under No. 3g anfórre 
Basrelief, om Mithra’s Figur: Vtr chlamy.de reduffia sub brachium. 
Men, sæt endog, at disse Mænds Iagttagelser vare fuldkommen 
nöiagtige, saa kunne disse Undtagelser dog ikke betage os den 
Forestilling, at Mithra’s Indviede jo i denne Chlamys og dens 
hvelvede, et udspændt Seil lignende Figur have seet et Sindbille
de paa Firmamentet, som deres Gud, hvad enten de befragtede 
ham som Solen eller som Demiurg, beherskede. Mueligt var og
saa den conisk dannede, rödt colorerede Hue dem et Sindbil
lede paa Stjernehimmelen.

Fi4. Je/. $kr. I 805. ir Del, 1 Htft'. Z
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XV.
Ben 'mithraiske Gruppe er, som og Handlingen medförer 

det, stedse vendt til venste Side; og naar man paa nogle Kob
bere, f. Ex« paa det til No. 39 hörende, seer det Modsatte, bor 
dette uden Tvivl tilskrives Kobberstikkerens Uagtsomhed. Mithra’s 
uforanderlige Attitude er den, at han med sit venstre Knæ tryk
ker Tyrens Ryg, i det han udstrækker sit höire Been langs hen 
over Rygraden, saa at Foden kommer til at ligge ved Begyndel
sen af Halen, eller og paa det höire Bagbeen : sieldnere, paa 
Jorden, f. Ex. i No. 12. Med sin venstre Haand griber han 
om Dyrets Snude, som han trækker op ad, saaledes at samme 
seer mod Himmelen; og med den höire stikker han en Dolk i 
Halsen paa samme, noget ovenfor det höire Skulder-Led, hen- 
imod Struben. Tillige vender han sit Hoved om til höire Side, 
og seer som oftest noget op til Himmelen. I No. 31 er det 
ikke yed Snuden, men ved Hornene, at han holder Tyren: men 
dette Monument er saa fuldt af Uregelmæssigheder, og, som det 
synes, af Misforstaaelser, at det ikkun kan have liden Autori
tet. Paa den med No. 41 betegnede Gemme / af hvilken vi have 
tvende Aftryk i Kobber og een Beskrivelse, alle tre meget afvi
gende fra hinanden, vrider Guden Hovedet saaledes om paa Ty
ren, at Hornene komme forrest og Snuden til at ligge tilbage 
mod Ryggen. I No. 39 sidder Guden ikke paa Tyren, men 
staaer paa sine Fodder bag ved samme, i övrigt i den sædvanlige 
Stilling. Ogsaa deri er dette Monument udmærket, at Tyren her 
forestilles gaaende, da den derimod paa alle övrige sees liggende, 
som nedtrykt ved Gudens Magt, og stræbende med den höire 
Forfod og den venstre Bagfod under Bugen, med den venstre For-
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fod som holdes frem.ad og sættes ned i Jorden, da derimod den 
höire Bagfod ligger strakt bag ud og ganske magteslös. Heri fin
des dog nogen Forskjellighed, da Tyren forestilles snart mere, 
snart mindre underkuet og nedslagen, undertiden sees med den 
höire Fod i den Stilling, som vi have tillagt den venstre. Halen 
er i Almindelighed snoet op ad, og ender sig i en Klump, der 
er •'Sammensat af tvende ellej trende, Ax lignende, op ad staaende 
Duske. Paa den under No. 17 anforte Basrelief sees imellem 
de tvende axformige Duske en Valmue-Frugt. Kun sjelden en
des den som en sædvanlig Koehalé, som i No. 31 og i No. 40, . 
hvor den endog hænger og slæber paa Jorden. I No. 18 har
Ty ren en bred Gjord eller et Bind omkring Siderne, saadan som 
vi finde samme ved de til Ofiring bestemte Dyr. Udaf dens Saar 
seer man paa nogle Monumenter Blodet at qvælde frem og udbrede 
sig over Bringen og Boven, som paa den berömte capitolinske 
Basrelief No. 12, hvor der ved Siden af disse smaae Blodstrom
me staaer skrevet: NAMA SEBESIO, en Indskrift, der er ble
ven forklare; paa forskjellige og af Mange, som have fundet Be
hag i at gjöre tydelige Ting mörkc, paa hoist selsomme Maader. 
Endog Maffei 1), den förste, som har givet os den rette Udtyd
ning af denne Indskrift, kunde have fattet sig meget kortere i 
Beviset for at den ikke betyder andet end hiin hellige Kilde eller 
Vædske, saafedes som og jeg *selv  forklarede mig den, da jeg 
förste Gang fik den at see, og som jeg er overbeviist om, at 
enhver, der erindrer sig nok saa lidet Græsk, vil oversætte den. '

x) Saggi di dit fert. dill' c. c ad, di Cortona, Tom, 3. p. 141.

Z 2
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XVI.-
Jeg har allerede givet tilkjende, at Romerne, som med 

denne ^Billed - Forestilling forbandt Begrebet om det ved Navnet 
Taurobolium betegnede Renselses-Offer, deri fandt en rensende 
Kraft; at dette Blod derimod hos Perserne ikke udostes til at be
stænke de Bodfærdige, men for at forsone Guderne. Derfor 
mangler Hunden, som Oromasdis Tjener, aldrig paa de mirhra- 
iske Minder. Den springer op paa Offerdyrets Bryst og nærmer 
Tungen til Saaret, og undertiden, som i No. 29, modtager den 
Blodet med aaben Mund og med fulde Drag. I Almindelighed er 
den liden af Vext, og findes undertiden, for at kunne naae med 
Forfodderne op til Tyrens Bryst, staaende paa et fra Klippens 
Side afrevet, rundt Stykke Steen; som i No. 26 og 29. Ikke 
heller pleier man at savne Ahriman’s Slange, hvilken i det den 
udstrækker sig hen under Tyren og langs med dens Bug, og, i det 
den oplofter sin Hals til Tyrens Bringe og udrækker sin klofrede 
Tunge, viser sig ligesaa begjerlig efter at opslikke hans Blod. 
Denne Slange er især tydelig og vel conserveret paa de med No. 
15, 17, 26 og 29 betegnede Basreliefs. I No. 17 gaaer den 
imellem Tyrens Been til hans Bryst, og snoer sig derpaa tilbage 
mod der Sted paa Bringen, hvor Saaret er. I No. 29 glider den 
overordentlig store Slange, uden mange Bugter, hen under Ty
ren, efter dens hele Længde, uden at röre ham, indtil den, 
efter at have med Halsen snoet sig for om der boiedc Knæ, ven
der tilbage med Munden for at modtage en Deel af det fra Saaret 
indtil Knæet overflodigen nedströmmende Blod. Paa mange andre 
er dens Bevægelse den allerede anforte, men paa nogle er Slan
gen saaledes brudt i Stykker og fortæret af Tiden, at det ikke
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er let at være vis paa dens Aflion. I No. 6, 7, 13, 16, 
22 og 39 kommer den ikke til at beröre Tyren, i det mindste 
forbliver Hovedet i en Afstand fra Saarct. Det samme kan end
nu bemærkes paa den mediceiske Gemme, ifald ellers den af 
Deltorre derover givne Beskrivelse er rigtig ; thi paa Kobberne 
mangler den aldeles, og istedet for samme sees en Delphin under 
og i nogen Afstand fra Tyren. Rimeligviis har hiint Marmor
stykke, med en derpaa udhuggen Slange og med disse Ord: deo 
inviiïo mithræ secundinus dat, som, blandt andre afCaylus, blev 
bekjendrgjort i hans Recueil Tom. 3. pi. 94. n, 1, udgjort en 
Deel af en af flere Plader bestaaende Basrelief af en mithraisk 
Grotte. Iblandt alle er den med No. 40 betegnede Basrelief den 
eneste, hvor Slangen aldeles mangler, da der'i dens Sted findes 
en ung Love under Tyren: den sidder i en gjöende Hunds Stik 
ling og vender sig til höire Side, hen mod Tyrens Avlelemmer*  
Paa No. 30 forekommer den samme Love, omtrent i samme Ma- 
ncer, og imellem ham og Tyren ligger Slangen udstrakt og böiet 
tilbage, som om Loven havde kasret den mod Jorden, mod hvil
ken den og oplofter Hovedet. Det synes som om visse af Mi- 
thra’s Tilbedere have sogt at bortfjerne Slangen, Ahriman’s Med- 
hjelper, og at de tilsidst have indfort den Solen forestillende 
Love, som den onde Aands Overvinder. Slangens Selskabsbro
der, Skorpionen, er bestandig beskiæftiget med Tyrens Avle
lemmer. Jeg kjender, paa den under No. 6. b. anfórte Statue 
nær, intet Monumenr, hvor den savnes. Dens Handling, hvor 
samme findes tydelig nok udtrykt, bestaacr i at klemmme Tyrens 
Scrotum med sine Kloer, i det den nærmer sig til Siden af Ty
dens Bug. Paa No. 15 secs den i Selskab med en stor Edderkop, 



som kommer den imodc og ligeledes klemmer Offerdyrets Testi
kler. Ogsaa Ravnen forekommer paa alle Basreliefs, hvor ikke 
Tidens fortærende Kraft har udslettet den; ligeledes paa Gemmer
ne. Ved Grupper af heclt ophöiet Arbeide finder man den ikke 
let, deels fordi dens Vedligeholdelse er vanskelig, deels ogsaa 
fordi den mueligt har været særskilt udarbeidet og hensat ved Ran
den af den Hule, hvori Statuen var opstilLt. Derfor er dens 
sædvanlige Sted paa Forsiden af Klippen, paa höire Haand af den 
hvelvede Bue, gjennem hvilken man kommer til Hulen. Her 
pleier den at staae paa Randen af Hvelvingen, i lige Hoide med 
Gudens Skuldre, vendt imod ham med udstrakt Hals, under
tiden med Hovedet inden for Grottens Aabning. I Brudstykket 
No. 28 findes den paa omtalte Sted, men siddende paa et ved 
Siden af Klippen plantet Laurbærtræ. En anden Gang seer man 
den siddende paa Gudens flagrende Chlamys, ligeledes vendt imod 
ham, f. Ex. i No. 13, 15, i8> 20, 25, 36- I No. 40 har 
han samme Stilling; men det synes ikke, at han staaer paa hiin 
Chlamys, hvilket maaskee har sin Grund i Arbeidets Grovhed. 
I No. 31 findes tvende Ravne (hvorpaa de staae, seer man ikke) 
over Mithra’s Chlamys, den ene vendt imod den anden, og, efter 
Deltorres Beskrivelse, i en Stilling, som om de vilde slaaes. I 
No. 23 holder Ravnen i det mod Mithra udstrakte Næb under 
hans Chlamys Noget, som synes at være en Laurbær-Frugt. Næsten 
altid har den Næbbet aabent, og i det han vender sig mod Guden, 
der som oftest seer lige paa ham, synes han at ville paaminde 
Guden om Noget eller fordre Noget — bede ham maaskee cm 
sin Deel af Offeret. I Statuen No. 2, som nyligen blev funden 
ved Ostia, og er den enestef mig bekjendte, hvor Ravnen har 
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holdt sig, staaer den overst paa det Bundt af Duske, hvori Ty
rens Hale ender sig, under Gudens Chlamys, og vendt mod 
ham paa den sædvanlige Maade.

XVII»

Fra den hidtil opregnede Indretning af den mithraiske Grup
pe, og de med samme forbundne Dyr, er den meget grovt ud- 
arbeidede, og for en stor Deel kun löst udkastede, Basrelief 
No. 22, som gjemmes i den altieriske Villa, ganske alvigende» 
Paa dette Monument sees Mithra ganske en Face, og staaer op- 
reist paa sine Fodder, i det han nedtræder Tyren, som omvæl
tet til höire ligger i en rolig Stilling. Guden er ifort sit sædvan
lige Costume, men hans Chlamys, istedet for at flagre frit, be
dækker hans Skuldre og en Deel af Brystet og er svöbt om den 
venstre Arm, under hvilken man seer en Deel af Dolkeskeden» 
Han seer lige ud for sig, med Armene tæt op til Siderne lige 
til Albuen og Hænderne i nogen Afstand fra Brystet, og holder 
i den höire Haand en Dolk, med Spidsen vendt lodret op ad ; i 
den venstre en Kugle, hvilken man i hiin Tidsalders Monumenter 
pleiede at give de Billeder i Haanden, der forestillede den alt
beherskende Sol. Hans venstre Fod staaer paa Ryggen af Tyren, 
den höire paa Hovedet, imellem Hornene. Tyrens Hoved er 
vendt ud ad i en skraa Stilling; Halen er oploftet og endes efter 
Anseende med tvende Duske. Lige over for Hovedet findes en 
ung Hund, som nærmer sin Snude henimod Tyrens Krybbe; og 
forved dennes Bug sees en sig bölgeviis bevægende Slange, soîb 
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nærmer sit I-Toved til Tyrens Bringe, uden dog at röre den. Rav
nen og Skorpionen ere anbragte i Hoiden pra Siden af Klippen, 
over den liggende Tyrs Hoved, og til höire Side af Mithra, om
trent saa hoir som hans Albuer. Det syn:s at man har villet ud
trykke dem som Stridende. Nærmere Gudens Hule befinder sig 
Skorpionen i en næsten vertical Stilling, med sine Saxe oploftede 
mod Ravnens Hals og med Halen vendt mod sammes Fodder, 
dog saa, at Spidsen af samme skiules af Klippen. Ravnen, som 
sidder paa Klippen, strækker Halsen ud og holder det aabne Næb 
i Veiret over Skorpionen, uden at nærme sig samme, men vendt 
mod Guden, ligesom for at udbede sig hans Bistand imod den 
krybende Fiende. Om de övrige Figurer, som paa denne Bas
relief omgive Gruppen, skulle vi tale paa sit Sted.

XVIII.

Hulen, hvori man pleiede at opstille den mithraiske Grup
pe, forestilles sædvanligen som en naturlig Grotte, som en halv- 
cirkclformig eller og elliptisk Aabning paa den raae og ujævne 
Forside af en Klippe, med en meer eller mindre udhulet Bag
grund, saaledes, at der, blandt de Monumenter, vi indbefatte 
under Navn af Basreliefs, befinder sig fiere end eet, hvor Hoved
gruppen bestaaer af heelt ophöiet Arbeide, som i No. 12, eller 
i det mindste er hævet saa meget, at forskjellige Dele deraf ere 
bearbeidede saaledes som det pleier at skee ved Statuer, - saaledes 
i No. 15, hvor desforuden Baggrunden af Grotten er gjennem- 
skaaren med en aflang Aabning, i lige Höide med Tyrens Hals, 
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ligesom for at forskaffe Leiiighed til at see Cerimonier eller hvad 
andet der kunde stilles til Skue bag ved Marmoret. Buen over 
Indgangen, saavcl som den indre Hvclving er meer eller min
dre regelmässigen afrundet, meer eller mindre knudret, skjöndt 
den stedse efterligner en naturlig Grotte. Undertiden er Hulen 
saa sjödeslöst forestillet paa Basreliefs, at man ikke kan skjelne, 
om Billedhuggeren har villet udtrykke den, eller ikke; £ Ex. i 
No. 31 og 39. I No. 13 sees intet andet Spor til en Hule, 
uden et Slags Gesims af bugtet og uregelmæssig Dannelse, truk
ket efter en ret Linie langs med det dverste af Marmoret. I No. 
22 har Udhulingen, hvori Mithra’s Figur findes, ved Meiselen 
faaet en næsten cylindrisk Form: kun ved Födderne udvider den 
sig, for at give Tyren Plads, og det Ovrige af Forsiden er knu
dret og ujævnt, som en naturlig Klippe. I No. 37 er Grotten 
forvandlet til en Niche af en regelmæssig halvcirkelformig Huul- 
hed; anbragt i en jævn og glat Forside. Endnu kunstigere er 
No. 18, hvor hele Marmoret er- dannnet som en Niche med lige 
Sider, med en bueformig Karnis, og med Fodstykker af en Fjer- 
dedeels - Cirkel over Hvclvingsposterne og med en Sokkel under 
Nichen. I No. 40 er det tvende Dori ske med hinanden parallele 
Stotter, imellem hvilke Gruppen staaer under et Slags trekantet 
Tag med architeQoniske Zirater. Hvad endelig det af Lafreri teg
nede No. 30 angaaer, da findes Gruppen paa en glat Fiirkant, og 
det eneste Sted, hvor en vis ikke let beskrivelig Ujævnhed viser 
sig, er det hvor Ravnen er anbragt. Overst paa denne Flade 
sees en horizontal, retlinet og glat Rand, og en anden ligesaa- 
dan, men lodret nedgaaende paa Gruppens höire Side.

♦
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XIX.
De sædvanlige (og paa de Basreliefs, som ere komne hele 

ril os, sjeldent manglende) Bifigurer ved Gruppen ere tvende fak
kelbærende Genier, ifórte samme Costume som Mithra, dog uden 
Dolken eller Belter, og med deres Chlamys hængende paa Ryg
gen. Deres Störreise er mærkelig mindre end Mithra’s, dog som 
oftest 1 et vist Forhold, f. Ex. som en Ynglings til en Mands: 
da derimod de Övrige Bifigurer sædvanligen slet ikke staae i noget 
bestemt Forhold til hinanden. Det kunde synes rimeligt, at og- 
saa de Værker af heelt ophöiet Arbeide, som forestille den mi- 
thraiske Gruppe, have været forsynede med saadanne Genier; 
men dette forudsat, kunde man vente, at Statuer deraf fandtes 
hyppigere, end hidtil er skeet. Ikkun tvende Statuer erindrer 
jeg mig at have sect, der kunde ansees som Billeder af hine Ge
nier; af samme tilhörte den ene, nu til Frankrig forte, fordum 
det Pio-Clementinske Museum, og blev paa ny fremstillet som 
en Paris; derimod, ved den èerômte Oldforsker Visconti’s For
klaring i) blev det gjort sandsynligt, at den forestiller en af Mi
thra’s Medhjelpere, og horer til en lignende Statue, som samme 
Gang blev funden og siden forflyttet til Wien. Men, saa meget 
jeg end beundrer den anfórte Forfatters sindrige Gisninger, saa 
meget jeg end foler Skyrken af de af ham til sin Menings Under- 
stöttelse fremforte Grunde, kan jeg dog- ikke underskrive denne 
hans Mening. Foruden det, at disse Statuer, hvis Attributer 
ere tabte (saa at man ikkun af Costumer og af Attituden kunde 
slutte sig til deres Betydning), vare alt for store og af aít for

i) Museo Vio - Clemtmin, Tomt 3. Tav, ax.
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skjönt Arbeite til at kunne sættes i Ligning med noget til os 
kommet mithraisk Monument, eller til at kunne ansees for at til
hore en Cultus, som ikke synes at have opuaaet nogen stor An
seelse, fórend til en Tidspunkt, da Kunsterne begyndte at for
falde: — foruden dette, siger jeg, forhindrer den phrygiske Hat, 
som hine Figurer bære paa Hovedet, og hvis Afvigelse fra den 
mithraiske Tiara allerede ovenfor er tilkjendegivet, mig fra at 
antage dem for andet, end for tvende phrygiske Ynglinger, der 
maaskee henhorde til en Række af Statuer, som forestillede Pria- 
mi Familie*  Dersom de alligevel ero Genier (og der er noget i 
deres Figur, som ku.tde bevæge os til at troe det), skulde jeg 
snarere antage dem for Billeder af Atys, Gudinden Cybeles Ge
nius, enten af en eller anden hemmelig . Bevæggrund, eller og 
ved Decorationen for den blotte Symmetries Skyld, dobbelt af
bildede; men det horer ikke til mit Foretagende, her at for
klare disse tvende Figurer, der, saavidt jeg kan see, ikke höre 
til Mithra’s Dyrkelse. En liden hertil hörende Gruppe med tven
de Fakkelbærere erindrer jeg mig at have sect hos Billedhugger 
Antonio d’Este. Det var et eneste Stykke af hcclt ophöict Ar- 
beide, i en raa Stil, og anföres af det Pio-Clementinske Mu
seums lærde Fortolker, som desuden giver os et lignende Stykke, 
der tilforn fandtes iden negroniske Villa» 'Hvad derimod hine Bil- 
ledstötter af mithraiske Genier eller Medhjelpere , som samme Forfat
ter anforer atvære i den borghesiske Villa, angaaer, da er det ikke 
lykkedes mig at gjenfinde dem, og jeg formoder at han her har 
tænkt paa Brudstykkerne No. 14. Foruden dette gives der Bas
reliefs, hvor ingen Grund har Sted til den Formodning, at no
gensinde slige Genier have været anbragte, eftersom de Dele af

A a s
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Grotten eller af Scenen ere bievne hele, hvor disse Figurer pleie» 
de at anbringes. Saadanne Minder,ere No. 15, 16, 17, 23, 34, 
39 og Gemmen No. 42. Deres sædvanlige Post er paa begge 
Sider af Gruppen, i Hjernerne, ved Indgangen til Hulen; snart 
inden for samme, som i No. 12 og 20; snart udenfor den, som 
i No. 26 øg i flere andre. Den Genius, som saaledes findes 
staaende paa höire Side, hvor Tyrens Hale er, holder i Almin
delighed sin Fakkel i Veiret; den anden paa venstre Side, ved 
Tyrens Hoved, holder den nedsænket og omvendt; saaledes 
skeer det i No. 13, 20, 21, 26, 29, 32, 36. I No. 12 og 24 
kommer det af Uforsigtighed hos den, som har villet paa ny 
fremstille Figuren heel og holden, at begge Genier holde Fakler
ne op ad ; som ogsaa i No. 29 en lignende Aarsag er Skyld i at 
Begge holde deres Fakler omvendte; thi paa ingen af Delene fin
des der Exempler paa andre os bekjendte Monumenter, uagtet 
man undertiden finder, at deres Pladser ere forvexlede, f. Ex. 
i No. 19, 28 > 31 og i No, 37, hvor de desuden sees i en 
höiere Stilling end Tyren og ligesom svævende i Luften. I No, 
22, hvor Tyren er vendt mod den modsatte Side, staaer den 
Genius, som holder Faklen op ad, paa hoire Haand af Mithra; 
den anden sidder ved Gudens venstre Side, I No. 30 og 40 
staae Begge paa höire Side, men ganske adskilte ved Gruppen. 
Afbildede over hinanden, saaledes at den med den oplöftede Fak
kel indtager det överste Sted, findes de baade paa den vertikale 
Randbredde af No. 30 og ved'No. 40, paa det Sted, som bli
ver tilovers paa den anden Side af Pflasteren, som slutter Nichen, 
hvori Gruppen befinder sig. I Almindelighed sees de staaende, 
saaledes at hver fra sin Side vender sig i skraa Retning henimod
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Gruppen. Dog seer, i No. 20, 21, 25 og 36 den, med den 
nedsænkede Fakkel, bort fra Gruppen. I No. 30 og 40 seer
den, som staaer overst, til höire; den anden til venstre; som 
om denne havde været bestemt til at staae paa höire, den anden 
paa venstre Haand. Undertiden holde de deres Been lige ud
strakte, som i No. 12 og 26; undertiden lagte over Kors, saa 
ledes som hvilende Genier sædvanligen forestilles; f. Ex. i No. 20, 
29 og 40. I Overeensstemmelse med Faklerne, vende de sæd
vanligen deres Aasyn op ad eller ned ad, og i Almindelighed hol
der hver sin Fakkel med begge Hænder i skraa Stilling for ved 
sig, med Spidsen vendt mod Gruppen, som i No. 19, 26, 28, 
29, 36. 1 No. 21, 25 og 36 holder den paa venstre Haand
staaende Genius Fakkelen nedsænket til venstre Side og vendt fra 
Gruppen; den anden derimod holder sin saaledes, at Flammen 
bliver paa den Side, hvor Gruppen befinder sig. For det meste 
holdes Spidsen af Faklen til den Side, hvor den seer hen, som 
bærer den; saaledes endog i No. 30 og 40. Men i No. 20 og 
3.1 ere begge Spidser vendte fra Gruppen, endskjondt, i No. 20 
den ene af Genierne, og i No. 31 Begge see hen mod samme. 
Paa dette sidste Momument findes der ved Födderne af den, der 
holder den omvendte Fakkel, nær ved Flammen en cylindrisk 
Figur, om hvilken jeg ei veed, hvad enten den er en Sparre, 
mod hvilken han er i Færd med at udslukke Fakkelen, eller og 
et Slags Kar, som Deltorre har troet. I No. 18» hvor Benenes 
Stilling paa den Genius, som bærer den oplöftede Fakkel, er i 
en nyere Stil, holder den anden Genius sin Fakkel saaledes, at 
Flammen berörer Tyrens höire Forfod, og i den venstre Noget, 
som jeg, formedelst Monumenters höie Stilling ikke kan skjelne
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med Tydelighed. Men jeg formoder, at disse Attribttter cre 
nyere, og at her i Oldtidens Dage stod den Genius, som bærer 
den oplofcede Fakkel. I No. 22 læner den paa höire Side staaen- 
de Genius sig op til Klippen med Ecnerje, slyngede over Kors og 
med Ansigtet henvendt ril venstre; dette gjör og Flammen af den 
Fakkel som han med begge Hænder holder for ved sig, i en 
skraa Retning. Den anden Genius sidder i en liden Niche eller 
særskilt liden Grotte, ligesom sovende, med den venstre Albue 
stöttet paa Knæet og med Hovedet hvilende i samme Haand ; den 
höire Haand ligger paa Knæet, med en omvendt Fakkel, hvis 
Flamme slukkes paa Gulvet af den lille Grotte, imellem hans Fod
der. Endelig findes paa den under No, 41 anförte, hos Ago
stini stukne og af Deltorre beskrevne Gemme, istedet for de Fak
kelbærende Genier, ved Tyrens Hoved en Yngling i mithraisk 
Dragt, som kaster sin Sæd paa Jorden, og ved dens Hale en 
anden, som lofter Fligene af sin Tunica i Veiret og danner af 
dens Folder en sig hvelvendc Barm: men paa det af Gori givne 
Kobber holder denne en oploftet, hiin en nedsænket Fakkel. 
I övrigt er det ikke usandsynligt, at disse tvende Genier, som 
folge Mithra, have foranlediget Ideen om den trefolds JWiihrci, 

(M/ÔÇ77Ç TQinKOCGlûÇ) ? som anföres af Forfatteren til S. Db 
onysii Areojjagita .Breve 2).

XX.
Soten og JVbaanen mangle ikke paa noget vel vedligeholdt 

Minde, ikke heller paa nogen af de Gemmer, jeg har lært at

2) Epift, ad Potycarp,
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kjende; ligesom man endog i Zend-Avesta finder, at de paakal
des tilligemed Mi'thra, som udtrykkeligen siges sat imellem Solen 
og Ma anen, netop som vi see ham paa Mindesmærkerne. Der
for indrage disse tvende Himmellegemer stedse det överste af Mar
moret paa begge Sider af Hulens Hvelving. Solen findes bestän
digen paa höire, Maancn paa venstre Side. Heraf fremkommer en 
vis Mangel paa Overensstemmelse, (naar Fakkelbærerne bytte 
Plads;, der lader formode, at det blot er Uagtsomhed fra Kunst
nerens Side, naar den Genius, der holder Fakkelen i Vciret 
findes paa venstre Side, og omvendt. De afbildes sædvanligen 
paa tvende forskjellige Maader, Hyppigst forestilles de i Erystbil- 
lede, forholdsmæssigen noget mindre end Mithra’s Figur, anbragte 
paa Forsiden af Klippen og undertiden ligesom fremstaaende udaf 
Stenen. Undertiden have de en forholdsmæssig Störreise til Gu
den, og i No. 29 ere de mærkeligen större. 1 No. 18 åndes 
disse Brystbilleder udhugne paa det överste af Grottens Forside; 
paa andre Basreliefs og Gemmer, hvor Grotten ei udtrykkes, have 
de faaet deres Plads paa höire og venstre Side af Mithra’s Hoved. 
I No. 39, om den hos Caylus stukne Tegning er rigtig, seer 
man, ¡stedet for Solens Hoved, en stor Kreds med 10 Serai’ 
1er, og Maanen er afbildet som forste og sidste Quarteer, i vore 
Almanakker. Paa alle övrige Minder ere der Hoveder med meer 
eller mindre af Brystet, eller med en Begyndelse af Skuldrene 
eller Armene. Solens Brystbillede er en ung Mands, omgivet 
af Straaler. Hans Bryst er bedækket af en Chlamys. Hans Blik 
vendes beständigen mod den Side, hvor Mithra staaer, og hæver 
sig meer eller mindre. Paa No. 22 omgives Solens Hoved af et 
gtraaleskin, hvorover £ Straaler udbrede sig. Paa No. 36 



der elleve Straaler, *og  ligesaa mange seer man paa det Straale
skin, der paa No*  29 omgiver den. Paa No. 15. mangle disse 
Straalcr aldeles; men paa No. ig secs der ved Siden af Hovedet 
Noget, som jeg ikke tydeligen kan bestemme, hvad cr. Maa- 
nens Brystbillede har Brystet bedækket med en Tunica og bag ved 
Skuldrene en stor segeiformig Maane., Undertiden staaer det over 
eller inden i denne Nymaane, som i No. 15 og 16, hvor man 
desuden seer tvende Stierner, anbragte ved Nymaanens tvende 
Spidser og et Bind omkring det sædvanligen'som nogent forestillede
Lu na’s Hoved. Samme Bind sees ogsaa paa No. 22. Hovedet
med Slöret, 
Opfindelse.

No. 13, har jeg mistænkt for at være af nyere
I No. 19 og 32 sees den tiltagende Maane over Gud

indens Pande, 
vendt ned ad.

Hendes Aasyn pleier at være meer eller mindre 
I Henseende til Stillingen, sees hun vendt, snart

mod Venstre, bortvendt fra Gruppen, som paa No. 15, 16, 25, 
36; snart mod Hoire, vendt mod samme, som paa No. 13, 
18 > 19, 22. Begge Brystbilleder gaae indtil Navlen, hvor de 
synes at fremspringe af Klippen, i hvilken ogsaa Hænderne tabe 
sig. Armene sees nögne. Endog ved Billedstotten No. 6 b. saae 
man i ældre Tider tvende slige Brystbilleder, af hvilke det ene 
har vedligeholdt sig og er anbragt overst paa et Stykke af den 
raae Klippe, der særskilt hæver sig op over den bageste Deel af 
Gruppen. Det forestiller Solen ifört en Tunica med Ærmer og 
en Citharspillers Chlamys, med et bredt Belte under Brystet. 
Armene, fra Albuen ned ad, tilligemed det övrige af Legemet, 
ere skjulte i Klippen, ud af hvilken det synes at fremspringe. 
Det cjvindelige Hoved, som ikke passer til det Ovrige, er af 
nyere Opfindelse, hvilket ogsaa kan siges om Mithra’s Hoved, 
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hans hoirs Arm og andre mindre væsentlige Dele. Lima’s Bryst
billede, som burde findes lige over for Tyrens Hoved, er tabt 
tilligemed Klippen og en Deel af Fodstykket.

Den anden Maade, men som er sjeldncre, at forestille disse 
Guddomme paa, er, naar de afbildes paa deres Vogne, og da 
pleie Figurerne at være smaa. Af denne Art kjender jeg fem 
Exemplaren I No. 17 seer man höit oppe, paa Siden af Klip
pen, Solen med sit straalendc Hoved, ifört en til Födderne ned- 
gaaende Underkjortel med Ærmer, med et bredt Belte og en flag
rende Chlamys, vendt i profil mod Venstre; dens Been, fra 
Knæerne og ned ad, Vognen, hvorpaa den staaer, og Bagdelen 
af de tvende Heste der trække samme, skjules af Klippen eller 
imellem dens Klofter. Hestenes Bevægelse er stigende og Solens 
Aasyn vendt op ad. Med den venstre Haand styrer den Tom
men; i den höire holder den Pidsken. Paa den modstaaende 
Side sees Maanen, ligeledes i profil, vendt mod Venstre, staaen- 
de paa en Vogn, der drages af tvende lobende Oxer, der ufor- 
mærkt stige ned under Klippen. Hun har en tiltagende Maane 
paa sine Skuldre, er iklædt en opkiltret Underkjortel, böier sig 
lidet frem ad, og seer tilbage, holdende Pidsken i sin höire og 
Tommen i sin venstre Haand. Paa No. 20 have de samme Stil
ling og skjules tildeels af Klippen. Guden er nogen; hans Chla
mys er snoret fast over den höire Skulder og flagrende bagved. 
Hovedet, som omgives af Straaler, sees i profil og er vendt til 
Venstre. Han oplofter sit Blik og holder den höire Haand op 
for Ansigtet. Af Vognen, hvorpaa han staaer, sees Intet uden

Vid. Se/. Skr. 1 805. IV Del, I ILefte. B b



Hovederne af de fire Heste, som trække den, ligesom og Figu
ren af denne Gad holdes skjult fra Lænderne og ned ad. Hans 
Söster sees en face med nogen Boining til Venstre. Hun bær en 
Tunica med et Belte, og hendes peplum (Overkjortel) staaer bue- 
formig h velvet over hendes Hoved, som böies noget om ril Ven
stre, medens Hænderne for til holdes ned ad. Hun sees afbildet 
indtil Mellemlivet, og staaer paa en Vogn, som allene kjendes 
af Hovederne af de .tvende Oxer, der trække den, og hvis Stil
ling for til er lavere end Gudindens; hvilket altsaa er det Mod
satte af hvad Solens Heste vise, som stige op ad mod Klippens 
Top. Paa No. il sees Vognen oven for Fjeldets Ryg paa begge 
Sider af en Lund eller liden Egeskov, som indtager Halvparten 
af Bjergets Top, og mueligen har Hentydning til Dagens og Nattens 
Grændser, ligesom Proserpina’s Lund i Nekyia (de Dodes Rige);

maaskee er den et Symbol paa den materielle Verden
som oplyses af disse Himmellegemer. Begge vende sig til Ven
stre: Solens (Vogn), som gaaer mod Skoven; Maanens, som 
forlader samme. Solens firespændige Vogn stiger i Galop; forud 
for samme svæver Phosphorus (Lucifer), en nogen liden Dreng, 
med lette Skridt. I sin venstre Haand holder han en oploftet 
liden Fakkel, seer sig tilbage, og synes med den höire Haand, 
som han holder ned flag ved sig,, at vise Vognen Veien. Solens 
Guddom er nogen med flyvende Chlamys, seer lige frem for ved 
sig °g styrer Tommen med sin Venstre. Dens höire Arm er 
borte; ogsaa Hovedet har Tiden beskadiget. Luna paa sin Vogn 
helder sig for over og seer tilbage, holdende med begge Hæn
der de tvende Heste, som med langsomme Skridt stige ned fra 
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Heiden *).  Forud for disse gader ligeledes en nogen liden Dreng, 
Hesperur, med Hovedet vendt tilbage og en liden omvendt Fak
kel i den höire Haand, som han holder ned ad bag ved sig. 
Den venstre holder han for ved sig op ad.

Paa No. 40 ere Vognene anbragte paa Skraaheden af Him- 
melhvelvingen; paa höire Side sees Solens firespændige Vogn for 
fra. Guden selv har en Chlamys paa og holder den höire Haand 
i Veiret; til Venstre sees Luna med flagrende Peplum paa en 
Vogn, som sees i profil og er vendt til samme Side. Den træk
kes, som det synes, af een eneste Hest, som stiger ned ad 
med nedböiet Hoved. — Paa No. 30 findes de paa Randen eller 
Karnissen af Marmortavlen : paa höire Solens firespændige Vogn, 
som her ligeledes sees forfra; paa den anden Side Luna’s tospæn- 
dige Vogn, i profil, vendt til Venstre. Hun har en liden Mai
ne (Lunula) paa Forhoveder. Hendes Heste synes at falde. So
lens Heste hæve sig med Spring; dens Hoved er omgivet af 
Straalcglands, dens Chlamys flyver i Vinden og sin höire Haand 
holder den i Veirer. —- Endelig seer man paa No. 18, foruden 
de allerede anförre Brystbilleder, som findes paa Ydersiderne, ud- 
arbeidede paa Fodstykket af Nichen begge Himmellegemers Vogne, 
tilligeme.d de Genier, som gaae forud for samme. Disse ere 
tvende nögne Smaadrenge, uden Attributer. I det de modes paa 
Midten af Fodstykkets Forside, udstrække de Armene mod hin-

Maanen bruger længere Tid til sin Vandring over Horizonten, end So- 
len, naar Begge’sDagbuer ere lige store. Billedet er altsaa godt valgt.

Overs,

Bb 2
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anden, som for at brydes. Vognene ere begge vendte mod den 
venstre Side: Solens Vogn, som findes i det venstre Hjorne af 
Marmortavlen, trukken af tvende fyrige Heste, synes at flye 
for ved Maanens Vogn, som sees i det boire Hjorne, og som 
fort af tvende puklede Oxer forfølger den i Galop. Det synes, 
man her har villet udtrykke Striden mellem Dag og Nat, eller 
og allegorisk betegne disse Himmellegemers Formörkelser.

XXI,

Vi have endnu at betragte adskillige Biting, som vel findes 
paa adskillige mithraiske Basreliefs og Gemmer, men dog mangle 
ganske og aldeles paa den störste Deel af de Mindesmærker, der 
henhöre til denne Guddoms Dyrkelse.

Paa Nogle af dem ere disse Biting i ringe Antal, £ Ex. 
paa No. 20, hvor der ved Födderne af den Genius, som bærer 
den ned ad vendte Fakkel, imellem ham og Tyren sees liggende 
et Næg og et omvendt Ryton *);  og ligeledes sees der, imellem 
Tyren og den Genius, som holder den op ad vendte Fakkel, 
paa Jorden en Gran-Kogle og cn mod samme vendt Hane. Det 
er at formode, at disse tvende Gjenstande have Hensyn til den 

•) Rytony et Slags Bæger, hvis Figur er bred for oven og
spids neden til, omtales hos Demosthenes. De mange og forskjel- 
lige Arter af disse Drikke- og Offerkar findes udförligen beskrevne i 
i en stor Dtel af den ilte Bog hos Athenæus,

Over s.
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af Solen bevirkede Frugtbarhed, ligesom de tvende forhen nævnte 
til den, der tilskrives Maanens Indflydelse. Paa No. ig sees, 
over Hovedet af Fakkelbæreren, paa höire Side af Gruppen en 
liden Menneskefigur, sóm slæber en Tyr, om hvilken vi snart 
skulle tale. Over Hovedet af den anden Genius have der været 
lige saadanne Sindbilleder, men saa ilde tilredte, at det bliver 
vanskeligt at sige Noget om samme. Under den överste Rand, 
hvor Luna’s Hoved er, seer man Noget, der ligner en aabnet 
Blomst eller en sig udbredende og delende Flamme; og ved Si
den af samme er der Noget, ligesom en fremstaaende Muskel
skal, og inden for samme en Levning af en nogen Figur, igjen 
istandsat som en Venus Anadyomene. Man har maaskee villet af
bilde de tvende Elementer, Ilden og Vandet: men jeg afholder 
mig fra enhver Gisning, da det slet situerede Marmors Afstand 
har hindret jnig fra at forvisse mig om Beskaffenheden af det Af
bildede. Paa No. 29 findes de Stjerner, som paa tvende forhen 
beskrevne Mindesmærker pryde Mithra’s Chlamys, udarbeidede 
paa Baggrunden af Grotten: fire ere paa höire Haand af Guden; 
de trende övrige burde staae paa hans venstre Side, hvor dog den 
alt fortærende Tid ikkun har efrerladt enkelte Straaler. Desuden 
sees, ved höire Side, paa Bunden af Grotten, tvende uregel
mæssig parallele Furer, som gaae i skjæv Retning fra Indgangens 
krumme Omrids ned ad; den ene til Gudens Skuldre, den an
den til hans Chlamys. Begge udgjöre saa at sige et bredt Belte, 
som kunde formodes at have Hensyn til Dyrekredsen, og inden 
for hvilket, under den Sribe som danner den överste Rand, 
ere anbragte tvende af de fire for omtalte Stjerner, medens de 
övrige tvende blive ovenfor samme Stribe og uden for Beltets in- 



dre Rum. Oven for det krumme Omrids a£ Klippen, 1 som dan
ner Hulen, ere plantede syv knortede Træer, som kunde tages 
for Laurbærtræer. Mellem hver tvende af disse staaer et bræn
dende Alter; og nederst paa Marmoret, under Slangen, sees 
ligesom opgravede for ved Hulens Indgang anbragte paa een Linie 
syv ligeledes brændende Altere i maadelig Afstand fra hinanden. 
Af disse syv Altere ere det forste og det sidste af cylindrisk Fi
gur ; de övrige ere firesidede og næsten cubiske, hvilket og de 
sex oven for Bjerget i Lunden anbragte Altere erç. De syv Al
tere ved Hulens Indgang synes at være helligede de syv Planeter, 
saa meget mere, som de tvende der iblandt, som have Cylinder- 
Formen > ere större end de övrige og derved udtrykke et nöiere 
Forhold til de tvende större Himmellegemer, som paa dis'se Slags 
Minder pleie at indtage Yderkanterne. Den mörke Lund höit 
oppe paa Klippen kunde være et Sindbillede paa Natten, og de 
mellem Træerne blussende Altere, hvis Antal maaskee ingen .an
den Bestemmelsesgrund har, end deres forholdsmæssige Stilling 
mod disse Træer, skulde da have Hentydning til Fixstjerncrne, 
som i utallig Mængde glindse, gjennem Nattens Mörke. Ikke hel
ler skulde det stride mod denne Forklaringsmaade, at man seer 'de 
os nærmere Planeters Altere anbragte paa den nederste Deel af 
Marmoret; at derimod de der ere helligede de ubevægelige Sjer- 
ner, som angive Universets Grændser, ere anbragte paa det 
höieste af Bjerget, i Mørket af den Skov, som forestiller den 
uendelige Materie. Overflødig rige paa smaa Figurer ere de m ed 
No. 19. .28. 21. 30. 40. betegnede Basreliefs dg Gemmerne No. 
41 og 42. Paa No. 21. löber der paa Siden af Klippen en bøl
gende Flod ned ad indtil det Underste, hvor det synes som om
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den ved Siden stàaende Genius neddypper og udslukker sin Fak
kel, medens en liden fra samme Side nedstigende Tyr nærmer 
sin Mule dertil for at drikke. Denne Omstændighed bringer mig 
paa den Formodning, ar der ogsaa paa No. 31 kan være et Vand
kar, hvortil Fakkelbæreren nærmer sin Fakkel, endskjöndt et 
ovenfor anfort Sted af Porphyrius, angaaende Lustrationen med 
Honning, kunde fóre i Tvivl, om Mithra’s Dyrkere antoge en 
saadan Blanding af Ild og Vand. Men disse Lærdomme vare in
genlunde saa uforanderlige, at jo deres Tilhængere i eet eller an-

1

det kunde afvige fra hinanden. Desuden finde vi, blandt de Be- 
römmelscs-Udtryk, der tillægges Mithra i Zend-Avcsta, ogsaa om
talt hiin vandrige Strom, som flyder ned fra Bjerget Alborgi, hvor 
Guden boer, og som frugtbargjor Hjorderne; og i den Sokn 
angaaende Afdeling, Neaesci, paakaldes foruden denne ogsaa 
JWithra og Ormusd’s Datter, Vandet 1). Imellem Floden og 
Hovedet af den Genius, som bærer Fakkelen, opdager man,*  paa 
Siden af Klippen, et fireföddet Dyr, som synes at være et ungt 
Vildsviin, hvormed ogsaa det ander lidet Dyr, som sees i No. 
37, ved Siden af Luna’s Hoved, har nogen Lighed. Gronovius 
antog det for en Björn. Mueligt var det, at Sviner, som ud
rydder Slanger og andet Kryb, stod i nogen Yndest hos Mager
ne, skjondt jeg ikke finder talt derom. Paa en til Overtroens 
Tider hörend-e Gemme, som bevares i det borgianske DaQylio- 
thek, seer man afbildet et Sviin, som med Föddern© sondertræ
der en Slange, der hæver sit Hoved mod dets Tryne. Antage
ligere var maaskee den Gisning, at dette Dyr er den hos Parser-

1) Anquet. Tom. 2. p. 206. p. 12, 13*
I

vté ■ ■ '
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ne heilige B sever 2), for hvilken netop Stillingen ved Siden dr 
Floden var saare passende. Det överste Hjorne af Marmorer,, 
hvoi Luna’s Hoved burde findes, mangler; derimod seer man 
paa den modsatte Side, paa venstre Haand af Soleny Hoved, en. 
vinger Hest, som skrider frem mod denne (Luna), og som maa- 
skee har Hentydning til det i Zend-Avesta 3) Solen givne Tilnavn 
af Mithra’s Livhest; endskjöndt man ogsaa, uden at tage sin 
Tilflugt til Parsèmes Böger, let vil kunne finde Aarsager, hvor
for man har sat Pegasus ved Siden af Solen. Bag ved denne 
Hest staacr en Phoenix, et Sindbillede páa Evigheden, ligeledes 
bekjendt paa Oldmynrer ; og længere ned ad, paa hóire Haand 
af Fakkelbæreren seer man, paa det af Vignoli besørgede Aftryk 
i Kobber, en Hane med tvende Hx i Næbbet, hvilke jeg ikke 
har kunnet skjelne paa Originalen, der stod paa et ubeqvemt Sted 
og efter Vignoli’s Tid har taget endnu större Skade. Saaledes 
kunde da de den animalske og vegetabilske Frugtbarheds Symboler 
forenes, som paa No. 20 sees fordelte ved de tvende Geniers 
Födder. Maaskee vare der endnu andre Figurer, som ere tabte 
tilligemed Indskriften, der af Vignoli anföres som udarbeidet paa 
Baggrunden af Hulen, og hvoraf for nærværende Tid intet 
Spor meer er tilbage. Paa den med No. 22 betegnede Basrelief, 
hvorpaa Klippen af Mithra’s cylindriske Niche deles i to aflange 
og næsten lige store Stykker, finde vi paa höire Side af Solens 
Brystbillede en liden Cy pr esse, et hos Orientalerne helligt Træ; 
hvilket kan godtgjöres, deels af de nyere Persers Beretninger, deels

a) Sadder port, 62. apud Hyde p, 485*

3) Anquet. Tom, 2. p, 13. 220.



20Ï

af pal myren ske Oldminder, paa hvilke især dette Træ secs i For
bindelse med Solent og Maanens Billeder 4). Desuden findes ogsaa 
Cypresser paa de persepoliranske Basreliefs. Under Solens Bryst
billede er der en liden Grotte, hvorfra en Löve gaaer frem, som 
med en Boining vender sig mod höire, medens den dreier Hove
det tilbage, som for at see mod MithraJs Niche. Under Loven 
findes den allerede beskrevne Ravn og Skorpion; derefter, staaen- 
de, den Fakkelen bærende Genius; endnu længere til Höire en 
JDaddelpalme, som maaskee sigter til Navnet: Uovervindelig, som 
hyppigen tillægges Mithra. Paa venstre Haand, under Hjornet, 
ved Siden af Luna’s Hoved findes der en i det Grove bearbeidet 
Cypresse, som svarer til - den anden paa Solens Side staaende. 
Under Luna’s Brystbillede, og over den lille Niche, hvori Nat
tens og Sövnens Genius, med den ned ad vendte Fakkel, sidder, 
staaer en Hane med aabnet Næb, som om den med sin Galen vilde 
vække den sovende Genius. Den seer mod Venstre, mod en 
Daddelpalme, ved Siden af hvilken man finder en Örn, som, an
bragt over Klippen, holder i begge sine Kloer en Lynstraale, og, 
i det den dreier sig mod den Side, hvor Fakkelholderen staaer, 
synes med sit udstrakte Næb ar tragte efter en liden og ikke ty- 
deligen nok forhöiet Ting, som findes i nogen Afstand over Spid
sen af hans Hue. Endelig finder man i det underste Hjörne 
en tredie Daddelfrugter bærende Palme. De omtalte, med No. 
J9 og 28 betegnede, Basreliefs ere i Maneer, Draperiets Colorit 
og Figurernes Anordning saa overeensstemmende med hinanden#

4) Vid, Foggini Mus. Capitol, Tom, 4, Tab. 18. p, 87.

Vid. Sd. Sir. 180$. IV Dtl, l Haf tt. C C
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at jeg næsten er overbeviist om> at de fordum have udgjort et 
eneste Stykke, da den ene netop mangler, hvad der findes paa 
den anden. Jeg vil og beskrive dem som saadanne, og blot er
indre, at hvad der horer til den höire Side af den Deel, hvor 
Solen er anbragt, findes paa No. 28, som tilhorer Hr. Fagan, 
da hvad der svarer til den modsatte Side sees paa No. 19, som 
er indfattet i en Væg af Forgaarden i Belvedere. Paa höire Haand 
af den Genius, som holder den omvendte Fakkel, findes et paa 
Siden af Klippen henpladtet Grantræ, der ikkun har en eneste 
med Blade besat Green, da Hovedstammen er afskaaren ; paa 
denne sees anbragt en Hue eller Hat, saadan som Mithra bærer 
den, af rod Farve. Dette Træ, helliget Rioder Idaa, er et nyt 
Beviis paa den nye Forbindelse imellem Mithra og Atys, som og- 

' saa Begge pleie at bære Huen eller Hatten ; dog med den For- 
skjel, at Atys’s sædvanligen er forlænget ned over Nakken, efter 
Phrygiernes Skik. Höiere.oppe staaer et Laurbærtræ, hvoraf en 
Green strækker sig hen mod Hulen, og paa denne, som allerede 
forhen er erindret, sidder Ravnen. I Skyggen af samme ligger 
en Mandsfigur med Skjæg, nogen indtil Hofterne med et rodt 
Omsvöb (Peplum), som, efter at have bedækket hans nederste Lem
mer og snoet sig omkring begge hans Sider, tilsidst skjuler hans 
Hoved indtil Panden. Han ligger næsten udstrakt, med Fod
derne mod Stammen af Træet; med den höire Haand, som hvi
ler paa Hoften, holder han en liden Segl; den venstre Arm, 
hvis Albue holdes mod Klippen, tjener ham til Störte for det til- 
bageheldende Hoved: denne Saturn forestiller maaskee Magernes 
overste Guddom, som de kalde den ubegrandsede Tid. Paa höire 
Side af Træet f noget lavere end Roden eller det Nederste af
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Stammen, bemærker man én Dolk, fæstet lodret ned i Klippen; 
maaskee med Hentydning til Fablen om Agdestiî, en Sön af Ju
piter og af den gjennemborede Klippe, Over Laurbærtræet findes 
Solens Hoved, til hvilken, som til Apollo, dette Træ er hel
liget. Paa den modsatte Side, d. e. paa Stykket No. 19, seer 
man, paa Siden af Klippen, over Fakkelholderens Hoved, en 
liden Tyr, med Forfödderne paa Jorden og Hovedet strakt ned 
ad paa Randen af Grotten. Bagbenene hvile paa Skuldrene af en 
Mand i mithraisk Dragt, som, i det han vender sig bort fra 
Hulen, holder fast om den unge Tyrs Fodder og slæber den bort 
med sig. Denne unge Tyr, der paa No. 21 nærmer sig til Bæk
ken, havde her bragt mig den onde Dæmon i Erindring, som 
forhindrer ham i at opnaae der ham bestemte Gode; men, da 
jeg seer samme Gruppe gjentagen paa No. i8> kun med den For- 
skjel, at den findes paa höire Side af Grotten og vendes mod 
samme, forvisses jeg om, at her handles om et Emblem eller 
en Ritus, som ikke andensteds fra er os bekjendt. Maaskee er 
det Offeret selv, som, efter at være slagtet af Offerpræsten, 
bortfores til det Övre af Bjerget, for der, efter Magernes og 
Parscrncs Begravelsesskik 5), at overlades Fuglene som et Rov. 
Imidlertid, da denne Tyr mere har Anseende af levende end död, 
fristes man snarere til at troe, at her forestilles een af de Kamp- 
pröver, der fordredes af dem, der skulde indvies; hvilke, maa
skee til en Efterligning af deres Gud, skulde betvinge, i det 
mindste lade som de betvang, en Tyr. Over denne Gruppe, 
ligeledes i Nærheden af Hulens Rand, findes der en anden af

5) Vid, Zoega de orig, et usu Obelise, f, 249. 649,
C c 2
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* tvende Mænd i mithraisk Dragt, af hvilke den Ene seer til Ven«
stre og er beskjæftiget med at sætte en Straalekrands paa den An
dens HoVed, som derimod ligger knælende for ham og med sin 
höire Haand holder om dens Arm, der krandser ham; maaskee 
som for at afslaae den Ære, der tilbydes ham, eller for at lade 
Frandsen, ifólge den oven for anförte mithraiske Skik, falde ned 
paa Skulderen. Af denne liden Figur er den nederste Deel af 
nyere Arbeide, men" dog forbedret med Iagttagelse af der Antike. 
Den Krandsende sees en Face og holder i sin höire Haand, der 
hænger ned til Siden, Noget, som jeg ei nöiagtigen har kunnet 
bestemme, om det er et Offerbæger (Ryton) eller en Offerkniv. 
Det forste kunde sigte til Salvelsen i Panden, som foretoges med 
Mithra’s Stridsmænd; det andet til den ved Krandsens Overgivelse 
brugelige Trusel: Mithras signât in fronte milites suos et sub 
glaàio redimit coronam 6). Paa den med No. 41 betegnede Gem
me, beskreven af Deltorre, er der intet Spor til en Grotte. Den 
mithraiske Gruppe staaer midt imellem begge som Medbjelpere til
stedeværende Genier, og ved den ene Yderkant sees et Overflø
dighedshorn; paa den anden en Palmegreen med en dertil fæstet 
Menneske-Hjerneskal. Hunden og Skorpionen have deres' sæd
vanlige Plads, Slangen sin i nogen Afstand fra Tyren, og under 
dennes Hale er der en Skildpade. Fremdeles sees överst Solens ' 
af Straaler omgivne Hovedy tilligemed en over Skuldrene hængen- 
de Svøbe ; og Luna's Hoved, for til udmærket ved en voxende 
Maane. Mellem disse tvende Hoveder findes otte Stjerner, en 
Lynstraale, en Herolds Stav, en Piil, tvende Fugle, en Slags

6) Tertull. de præscript, c, 40.
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Lee, og under Luna’s Hoved en Krandf. Paa Reversen af sam
me Gemme findes udarbeidet en Love, som gaaer med en Bie i 
Manden, omgiven af syv Stjerner.

xxir.

En særdeles Opmærksomhed fortjene Bifigurerne paa de med 
No, 30 og 40 betegnede Basreliefs og de paa den i Caylus’s 
Samlinger forekommende Gemme, No. 42. Paa No. 40 findes,
inden for Mithra's Niche, tvende sniaa Træer, henplantede paæ 
denne og paa hiin Side af Tyren. Det for ved den eller paa ven
stre Haand staaende synes at være en Gran, over hvis Stam-
me en Fakkel sees fæstet, hvis Lue hæver sig op imod Tyrens
Bringe. Det andet Træ er fuldt af Frugter, og hen mod samme
flyver en Fugl, som kommer fra den Side, hvor Mithra sees.

Granen, som helliget Gudernes Moder (A^/Z^T^g) findes hyp-

pigen i alle de Mysterier, hvor man tog Hensyn til den oprinde
lige Naturstand, hvori Menneskene levede i Skove, eller og til 
levende Væseners Fodsel, hvorpaa Grankoglen ansaaes som et Sym
bol, have vi allerede fundet paa den under No. eg forekommen
de Basrelief, og dens Frugt paa No. 20, Det Venus helligede 
Æbletræ bringer mig paa den Formodning, at den Fugl, majs' 
har villet betegne, kunde være en Due, skjöndt den paa Kob
beret snarere ligner en Glente. Her er ikke Stedet til Undersø
gelser over Forholdet imellem Mithrct og Anai'tis ; ei. heller maa 
man tænke paa Adonis'r Mysterier. Venus, som Forplanteisens 
Kilde, udgjorde i hiin senere Tidsalder en Deel af de til samp 
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lige Guddomme helligede Mysterier, hvorpaa vi, blandt mange 
andre Ting, ogsaa finde Beviser i de mange abraxïske Gemmer 
med et Aftryk af Venus Anadyomene, som med et ægyptisk paa 
disse Gemmer udskaaret Navn kaldes Aroriphrasis, d. e. Glædens 
Blomst. Men maaskee udgjöre begge disse Træer, hvoraf det 
ene er vildt, det andet et ved Cultur forædlet Frugttræ, kun 
tilsammen et eneste Emblem paa de forskjellige Planteslægter, som 
fremvoxde af Marven af den Tyr, som, efter Magernes Cosmo
gonie, var Stamvæsenet for de övrigc. Oven for de tvende 
Træer findes sex i en horizontal Linie, men i uregelmæssig Af
stand fra hinanden henstillede Cylindre, hvoraf tvende staae paa 
venstre, fire paa höire Side af Gruppen. De see ud som sméa 
Kar, men ere formodentljgen Ætere eller Betale, skjöndt Luerne 
mangle. Jeg formoder, der burde være syv saadanne, som 
havde Hentydning til de 7 Planeter, baade fordi Arbeidets Grov
hed og Vanskeligheden at udfore denne Basrelief i Glas retfærdig
gøre Mistanken om at Adskilligt kunde være udeladt. Over de 
fire, som have deres Plads paa höire Side, staaer en stor lodret 
opreist Fakkel. Samme omsnoes af en spiralförmig Fordybning, 
og er selv noget krum, som om den var et Horn af et Dyr; og 
Luen trænger kraftig frem af en bred Aabning. Paa höire Side 
af samme sees en liden Menneskefigur, som ved Glassets Smelt
ning ei er kommen til Fuldkommenhed, hvorfor der ei heller 
lader sig give noget rigtigt Begreb om samme. Den falder paa 
skraa ned ad fra det överste af Fakkelen til det yderste Alter, som 
om det var en ond af Fakkelens Lys forjaget Dæmon, eller som 
-om man havde villet forestille hiin glimrende Engels Fald, som 
.siden har faaet Navnet Lucifer, Paa venstre Haand af Mithra 
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finder man tvende vingede Ynglinge, som fra Mellemlivet og ned 
ad omgives af et Slags spiralförmig Svöb, som lignir den kort 
tilforn beskrevne Fakkel. Den ene staaer ved Siden af Gudens 
Hoved og ovenfor hans venstre Arm; den anden foran ved 
Tyrens Tryne og imellem de tvende Altere. De have ingen At’ 
tributer, ingen bestemt Handling; Armenes Holdning og Bevæ
gelse have en aldeles barnlig Character. Er det maaskee Sjæle, 
som, lige Sommerfuglene, forlade Puppen? —• I Porphyr’ii Afh. 
om den homeriske Hule findes adskillige Udtryk, som kunde be
styrke os i den Mening, at ogsaa denne Idee blev fremsat i Mi- 
thra’s Mysterier. Eller er det Lysets Engle, der, ligesom Pha- 
nes af Ægget, gaae frem af det Mörke, hvori de ere indhylle
de? En Forestilling som ei er meget afvigende fra hiin, i det 
mindste er den beslægtet med samme.

Af de tvende Pilastre, som slutte Nichen, er den höire 
ganske besat med den forhen anfórte Indskrift, paa det nær, at 
der paa Capitellet sees udarbeidet et Vievandskar, ligesom der paa 
Capitellet af den modsatte Pilaster findes trende Offerknive af for- 
skjellig Dannelse, og langs ned ad Pilleskaftet syv Laurbarkrandse, 
den ene over den anden. Disse Krandse ere upaatvivleligen et Tegn 
paa den mithraiske Krigstjeneste, og hine paa Capitellerne udar- 
beidede Redskaber stadfæste denne min Mening, at den her fore
stillede Mithra’s Handling er en Offring, og at den, endog efter 
Indforelsen af alle mystiske Forklaringsmaader, vil ansees derfor. 
De tvende smaa Træer paa det nys beskrevne Oldminde findes 
atter paa No. 30 i de samme Stillinger. Det paa venstre Side 
er, ligesom hiint, et vildt; det paa höire Side et frugtbarende
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Træ. Men ved dette sidste hænge desuden en Skorpion og en 
omvendt Fakkel, ligesom ved hiint cn Fakkel med Luen op ad 
og et Hoved eller og en Pandeskal af en Oxe. Mueligen har man, 
ved slige Symboler, tænkt paa de himmelske Dyrebilleder, i hvilke 
Solen stiger og nedstiger, og givet Tyren og Skorpionen Fortrin
net for Hoved - Consrellationerne, Vædderen og Vægtskaalen, for 

tillige at hentyde til Venus og Mars', eller og VEIKO-Çy
efter Empedocles alle Tings Grundaarsager. Efter Skikken i det 
Aarhundred, hvorfra dette Oldminde synes at være, lode Phi- 
losopherne, soçi i bogstavelig Forstand vare alle Guders Præster 
{omnium deorum sacerdotes i), sig bruge til at fornye og fortolke 
hine philosophiske Digteres Lærdomme, der vare vante til at give 
Sandheden Fabelens Indklædning; da derimod hine Philosopher, 
disse Digteres senere Discipler, beskjæfrigede sig med at forvandle 
det Individuelle i alle Myther og religiöse Skikke til philosophiske 
Sandheder. Det synes desuden, at Ophavsmanden til denne Bas
relief, i det han med Skorpionen, som findes ved Tyrens Av
lelem, forbandt Krebsen og sat Loven i Nærheden af samme, 
har tænkt paa Solens og Maanens Indflydelse paa Forplantclsen, da 
ogsaa disse tvende Dyr have cn Plads i Dyrekredsen. — Paa Kar
nissen af her omtalte Basrelief, imellem de Steder, som Solens 
og Maanens Vogne indtage, sees syv brændende Altere, som 
maaskee betyde de 7 Dage i Ugen; og imellem hver tvende staaer 
Noget, som man kunde antage for en Lysestage uden Lue og 
ansee for et Symbol paa Natten, dersom Lysestagernes og Alter
nes Antal var det samme, Maaskee er det en Efterladenhed af

1) A^ulejus, 
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Kunstneren, at han klin hil' gjort sex: maaskee har han ladet sig 
noie med at tilkjendegive Overgangen fra en Dag til en anden, 
formedelst Natten; men det kan og være, at disse Altere og 
Lysestager tilsammen ikkun ere et Emblem paa Himmelen og dens 
tindrende Stjerner; og at der er en Overeenssremmelse imellem 
de 7 Altere og de 5 Lysestager paa dette Oldminde og de 13 Al
tere- paa No. 29. — Imellem Solens Vogn og det forste Alter staaer 
Billedet af en skjæglos, nogen Gud, opreist staaende og omböiet 
mod Alterne til Venstre, og fire Gange omsnoet af en Slange, 
hvis Hoved hæver sig bag ved Billedets Hoved. Efter det tredie 
Alter opdager man et andet, lignende Billede, som kun deri ad
skiller sig fra det forrige, at det har Vinger og holder en Knip
pel i sin venstre Haand. Da jeg vidste, at dette Marmorminde 
kun eengang er aftrykt i Kobber — et Aftryk, for hvis Rigtig
hed jeg ikke tör svare — formodede jeg, at begge Originalens 
Billeder maatte være vingede og bevæbnede med Knipler; og da 
skulde jeg let have troet, at det ene Billede havde Hensyn til 
Solen, det andet til Maanen, da Æonerne maales ved disse Him
mellegemers Bevægelse. Desuden kunde det Solens Æon tilhoren
de Antal af tre Altere være det Ulige, Fuldkomne og Mandlige hos 
dette Himmellegeme, ligesom Antallet af de fire Airere var et 
Tegn paa det Lige, Ufuldkomne og Qyindelige hos Maanen. Men 
da jeg paa et andet Oldminde, hvorom jeg strax skal tale, fin
der de samme Figurer gjentagne med samme Forskjel, falder jeg 
paa den Formodning, at den uden Vinger forestiller Orphikcrnes 
evige og uforanderlige Tid, den Magerne betragtede som alle Gu
ders Fader; den anden derimod (Æon) er, efter de samme Orphi- 
keres Lærebygning, hiin uforanderlige Tids -bevægende Kraft, Evig-

Vid. Sti. Skr. 18QJ. IV Dsl, I Haf tt. D d 
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delsen imellem Tidens Gud og det störte Himmellegeme (Solen)» 
eller den imellem Guden Æon og det mindre (Maancn), ei heller 
nedbrydes derved, hvad jeg har sagt om Alternes Antal og dettes 
Hentydning. Her skal i det Folgende tales om Guden Æon. 
Det Oldminde, hvorpaa jeg nylig har beraabt mig, er en Jaspis 
i Caylus, som, hvad storste Delen af dens Tegning angaacr, 
stemmer overeens med den af mig beskrevne Basrelief. De tvende 
Træer, som og de paa deres Stammer befæstede Ting, ere de 
samme; men desuden er her,~ over hvert af disse, en anden 
Fakkel, ligesom i Luften, som vendes ned ad over det paa ven
stre Haand staaende Træ, — den hertil fæstede Fakkel staaer op
ret, hævende sig, efter en skraa Retning, over det andet. Disse 
Ting, tilligemed den mithraiske Gruppe, have deres Sted inden 
for Grotten> som paa nærværende Gemme betegnes ved et bue- 
formigt Klippestykke, paa hvis Skraabed man seer de tvende Him
mellegemers Fagne , netop saaledes afbildede, som paa vor Bas
relief, med den Undtagelse, at Luna her har den voxende Maa- 
ne omkring ved Skuldrene. Oventil sees-ligeledes tvende af Slan
ger omgivne Figurer, ligesom paa hiin Basrelief, den ene vin
get og med Stokken i Haanden, den anden uden disse Attributer. 
Imellem de tvende Figurer er der tre Flammer, og imellem den 
vingede og Luna’s Vogn , fire andre. Endelig bemærker man paa 
Loire Haand af den ubevingede Figur, som staaer paa Solens Side, 

■-noget længere nede ni Stjerner, imellem hvilke en liden Figur, 
nogen og efter Anseende qvindelig, ligger knælende og i en Til
bedendes Stilling, med Hænderne oplofrede mod hiint storre Bil
lede, fra hvilken den dog adskilles ved Noget, som er uty de-
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ligt og ubestemmeligt, og kunde forestille et sonderrevet Slor, 
eller cn opstigende Taage. Alle Omstændigheder forene sig til 
den Gisning, at man har villet forestille Venus Urania, i det hun 
beviser Tidens evige Guddom sin Ærbødighed«

XXIII.

Guden Æon, som vi bave havt Ledighed at omtale, st aa er 
i nöieste Forbindelse med Mithra’s Mysterier, og har, uagtet Ab 
derdommens Skribenter kun sparsomt nævne ham, dog spillet en 
stor Rulle i hine Overtroens Aarhundrede, da disse Mysterier 
især vare i Anseelse./ Allerede hos en af de gamle Tragikere i) 
finde vi Ideen om e« Æon, Chr onus's Son og Pareens Ledsager ; og 
dersom vi skulle troe Johannes fra Philadelphia 2), har, længe for 

Euripides, ogsaa Epimenides talet om Dioskureme °g 
som alle Tings förste Frembringere : men disse Allegorier vare 
ikke optagne i de almindelige Lærebygninger om Gudernes Oprin
delse ; ikke heller havde de nogen Indflydelse paa de offentlige 
Cerimonier. Dog nöd Æon fra de allerældste Tider af visse 
Æresbeviisninger i de orphiske Mysterier, hvorfra siden, flere 
Aarhundrede efter Christus, Neoplatonikerne fremforte dem paa

1) Chorus in Her(iclid> Euripidis, v, 898 j

Mci^a TeKeaw'Surei- 

ÿAJav 7 s itatç.

2) De mensibus. Mscr, in Biblioth. Barberin»

Dd a
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ny og udbredte dem, da denne Se£l, meer end nogen af de 
övriirc, viste sig ivrig i at forbinde Philosophie, Mythologie og 
Religion til et eneste Heelr. Den gamle Poesies Chronos var dem 
en alt for almeenbekjendt Guddom, og skjondt de, endog ved at 
fortolke og forklare denne Guddoms Mythe efter deres egne Ideer, 
nærmede sig meer eller mindre til dens Opfinderes Mening, saa 
satte de dog, istedet for samme, i deres eget System, tvende 
med den beslægtede Guddomme eller Kræfter, den ene, kaldet

eller Tiden, den anden, eller Aarhuridred; og de

antoge Forholdet imellem XgOM °g' A/GDV overensstemmende

med Forholdet imellem og *)  3). Æon var altsaa

*) D. e. imellem den snndselige Sjal, som samler Erfaringer i begrænd- 
sede og bestemte Tidsrum; og den fornu tige Sj¿ef som kjender og 
indseer de evige Love, som gjelde overalt og til alle Tider.

Overt,

3) Erocl, in Tun, I, 4. p. 246, 247, 25'1.

den bevægende og maalelige Kraft, som boer i den ubevægelige og 
umaalelige Chronos: og i Folge dette Begreb har jeg anraget, ar 
det med Vinger og Stav forsynede Billede, paa de tvende forhen 
beskrevne Oldminder, skulde forestille Æonen, ligesom Chronos, 
eller den evige Tid, skulde forestilles ved det disse Attributer 
manglende Billede. Begge Guddomme, den utrættelige Æon og 
den evige Chronos, nævnes tilsammen i hiint, forresten temme- 
ligen forvirrede Litanie, helliget de i Mysterierne dyrkede Gud
domme, og samlet af en langt sildigere Digter under Navn af 
vrghiske Bonner > hvorfor det'og sædvanligen faaer sit Sted for ved 
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8)

9)

'■

<

4)

5)

6)

7)

hvorjfor ogsaa de samme Orphikere, i 
Gudernes Oprindelse, ikkun tale om 
medens denne ligesom laae begraven i

Orph, V.

Damasc, fragm. de primord, p, rpg, 25.-*

Ibid, p, 254.

Legat, pro Christ, C. 1 g,

Fiagm. ap, Benti, epist. ad Mill, p, 4, Denne Phoeniciernes Æont 
er, efter den hos Euseb. pr. ev. 1, IC, p, 34. udof Philo fra By
blus compilerede Sanchoniaton, en Broder ti} Protogonus og en Son 
af Colpia og Baau, d. e. af Aanden og Natten, Det fortjener ligele
des at amnæikes, at Forfatteren til de orphiske Bonner, efter at 
have taler om Æon, dog ikke nævner Phanes«.

de Hymner, som tilskrives Orpheus 4), Men-ligesom ygç og

* det mindre nöiagtige Sprog bruges uden Forskjel, saa- 

ledes betjener man sig og af Ordene Oclfày og til at be
tegne et eneste Væsen ; 
deres Lærebygninger om 
Chronos 5). Derimod;
hine Theorier, dem kun Faa gjenncmskuede, og medens den, efter 
Damascius 6) og . Athenagoras 7), ham egne Figur, der var cn 
Vinget Slange med et Menneskehoved imellem et Tyre- og et Löve- 
Hoved, maaskee ikke meer er at finde paa noget af de til os 
komne Oldminder, nöd Æon en höitidelig Tilbedelse, og mange 
af hans Billeder ere endnu blandt os. I ham forenede de de Gatn- 
1er Phanes, som synes at udgjöre Hovedbegreber, da hans ægyp

tiske Navn 8) svarer til Grækernes QCifày ? hvorfor ogsaa Dama
scius $>) sammenligner den orphiske Phanes med Phoenicicrnes
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OCltíM XOdfUKOÇ5 Magernes evige Tid, som vi have seet frem
sat paa en mithraisk Basrelief, under Skikkelse af en Chronos 
eller Saturn; og desuden Osiris og Adonis, hvilke man mener 
forestillede Solen io). Efter Anseende bleve Billederne, som 
forestillede samme Guddom, ikke fremviste, uden i Mysteriernes 
inderste Helligdom, og til dens Ære forfattede Hierophanterne 
Hymner, hvoraf man finder en Prove hos Nonnus, i hans Dio- 
nysiaca ii), hvor Jupiter tiltaler ham saaledes:

’£2 7rarsg7 (xsvwsm ¿rsw dcürod7rô^s ncipw.

Ogsaa Gnostikerne nf Valentin’s Skole fandt Behag i at frem
stille denne Guddom som den fórste og ældste, som Oprindelsen 
til alt det Gode, som Ophavsmanden til det himmelske Hierar

chie ; hvilken de kaldte den fuldkomne Æon, Tefsicd)?

— ogsaa TTgOOC^T] 7 7r%07T(X7(¿)g7 som i Forbindelse
med den eviggamle Tausheds Gudinde, Sige, der ogsaa blev holdt 
i Ære hos Orphikerne, frembragte ag mindre Æoner, hvilke, 
forenede med deres Forældre, udgjöre det guddommelige Pleroma

12). Denne Æons Billede, som, efter Damascius
i Heraisci Levnet 13), blev tilbedet i Alexandria, havde noget 
Guddommeligt og Overraskende, havde mange ikke blide, men

10) Daniasc, fip, Suid, V, kictyvafMiv et ’EiriQcw. x. eôirç.

11) Lib, 7. v, 73.

12) S’. Iren, conf, gaos, i > 1» 2. TertuU, adv. Valent, c, 7, 8.

13) p. 1049.

?



215

rædsomme Skjönheder,’ 'og dog, uagtet dets Rædsel, en velgjö- 
rende Naturs Chara Her. Tydeligere Efterretning om dette Æons- 
Billede finder jeg ikke hos de gamle Skribenter; men adskillige 
Grunde overtyde mig, at de vingede, af Slanger omsnoede, Fi
gurer, med Lövehovedet, som fandtes i den ved Ostia opdagede 
Afbildning af den mithraiske Hule, ligesom andre dermed over-

X I

eensstemmende Figurer, forestille denne mysteriöse Guddom. 
Slangen, Tidens bekjendte Symbol, som med afmaaltc Vendin
ger snoer sig omkring disse Figurer, leder os allerede til denne 
Tanke: dernæst det oven for anförte Lövehoved imellem Ting, 
der, som Særkjender, udmærke Tidens Gud, nemlig Vingerne og 
de övrige dertil hörende Attributer, hvis Forbindelse med samme 
Guddom er saa let at indsee. Fire Vinger, netop som de Pille
der, hvorom her tales, havde Phoeniciernes Chronos,, efter Philo 
Era Byblus omtalet hos Eusebius 14). Sårdeles rimeligt bliver 
det, at det er den tilligemed Mithra, i den hellige Hule, dyr
kede Gudj naar man veed, at Magerne ansaae Tiden som den 
överste Guddom: men ovenanforte Steder indgive mig den For
modning, at det Navn, som man i Mysterierne pleiede at give 
Tidens Gud, var Æon, og ikke ChronoS. Dette bestyrkes end 
ydermere ved et Sted hos Arnobius 15), hvor Guden i Löveskik
kelse kaldes Fruqifer, et Tilnavn som hyppigen gives Osiris, 

der, som ovenfor er sagt, ofte forvexledes KOCTOC

TiVCC §€OKPOL(Jl(Xy med Æon: og filed dette Tilnavn stemme

14) Prrfp. tvang, 1, ïo. p, 39,

35) Cast. gent. I. 6. p. 86»



ti6

ogsaa Vingerne paa den ved Ostia fundne Hovedfigur overeens, 
da Producter af de fire Aarstider ere udarbejdede paa dem. Det 
Frygt og Forundring opvækkende, som Damisems angiver som 
chara&eristisk hos denne Gud Æon, findes overmande kräftigen ud
trykt i disse Billeder; og de Skjönheder, som Epopterne kunde 
blive vaerpaa samme, vare visseligen af en meget alvorlig Natur. 
Jeg troer derfor ei at være langt fra Sandheden, miar jeg ansecr 
disse Figurer som Billeder af den under Navnet Æon bekjendte 
Tidens Gud, der tilbades af de mithraiske Mysteriers Medlemmer 
som alle Guders Fader og som den överste Demiurg. Damascius 
hos Suidas 16) melder, at Guden Æon stod i Forbindelse'med 
de persiske Mysterier, og formodentligen er han identisk med Ma
gernes Demogorgon, som omtales af Statius’s Scholiast 17); ligesom 
der ikke engang kan være Tvivl om, at disse Billeder, som sæd- 
vanligen saaes i de mithraiske Huler, have forledet samme Scho
liast til den Mening, at Mitra selv der blev afbildet, bonis vultu 
eum tiara, pérsico habitn et utrisque manibus bovis cornua compri
mais: en Ting, hvoraf intet Spor findes, være sig i nogen an
den Skribent, eller, paa noget andet Oldminde. Det kan ogsaa 
være, at Gudén Genneus, hvis Billede i Löveskikkelse saaes 
staaendc i den heliopolitanske Jupiters Tempel i8)> ikke var for- 
skjellig fra vores Æon, om hvilken jeg faaer ny Anledning at 
tale i en Afhandling, som jeg nu arbeider paa, og som skal 
handle om den orphiske Guddom Phanes.

16) T. ’Etî/ÇjâJ'. eføpwr*

i 7) 4, 516.

18) Dunasc, ap, Phot, cod, 242, p. 1064.

' ' r
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XXIV.
Forud in de tvende allerede beskrevne Oldminder, gives der 

ti mig hidril bekjendre Billeder af Guden Æon, alle af slet Billed- 
hugger-Arbeide, skjöndt ei alle ere sildigere end det adet Aar- 
hundrcd efter den almindelige Tidsregning. Den störste og 
mærkværdigste af dem alle er den sidst fundne Billedstotte i det 
ved Ostia opdagede Mithræum. Dens Höide er 7 Palmi *);  
Hovedet er en Loves, og har et forfærdeligt Udseende; det 
Övrige er en Menneskefigur. Den er nogen, staaer opret paa 
Födderne og er tæt indviklet af den om samme sig snoende Slan
ges Vendinger, hvorfor og Benene staae sammenföiede. Fodsaa- 
lerne skjules i Overfladen af Billedets Fodstykke. Tvende raae 
og store Marmorstykker slutte tæt op til Siderne af Benene og 
naae, det ene paa höi.re Haand indtil paa Midten af Læggen, det 
andet paa Venstre indtil over Knæet. Dette lader formode, at 
man dermed har villet pege paa, at denne förste Gud var fodt af 
Chaos, ligesom Phanes af Ægget; men det kan og være, at

•) Hr. Forf. har ikke behaget at angive, med hvad Slags Falme her 
maales. Er det den saakaldte palmo dei Architetti, som holder 99 
franske Linier, hvoraf pied royal holder 144, bliver Billedets Höi
de 693 fr. Lin. tiler 4 Fod li T. 9¿ Lin. Dansk Maal: antages 
derimod, med P. Boscovich, den nyere Romerske Palmo lig 8 T. 
3, 033 Lin. fr. Maal, bliver Figurens Höide 4 Fod 9 T. 9^ L. fy. 
Maal eller ¿ Lin. Dansk Maal större end den forben fundne Höide. 
Men, sættes med Paneton, de la Lande og Christiani, en Palmo — 
no¿ fr. Lin., skulde man faae Billedets Höide i fr. Maal 5 F. 4 
T. 3^ Lin. eller 5 F. 6 T. Lin. Dansk Maal.

Sti. SK?. 1805. IV Del, 1 E e
Over X.
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som frugtbargjör. Jorden, 
saa ofte forekommer under 
og maaskee er den samme 

angaaende en mithraisk Hu- 
Desforuden finder man i en,

sees, paa den venstre 
bekjendte Symbol, og 
de stedse ere grönne,
Midt paa Brystet sees, 
Ly ns tr aale, et
meget passende for den Gud,

dette blot er en Folge af Arbeidets Plumphed, og at hine Steen- 
masser bleve staacnde for at tjene Figuren til Understøttelse og 
som et Feldt, hvorpaa man vilde anbringe de Symboler og Ind
skrifter, man siden havde i Sinde at tiiföie. Denne Figur har 
fire smaa, til Siderne udbredte Vinger, tvende paa Skuldrene, 
tvende paa Lænderne. Paa hver af disse Vinger findes der, paa 
den Tilskueren fravendte Side, udarbeidet et Emblem, som horer 
til en af de fire Aarstider» Paa den venstre Skulders Vinge findes 
en Due, siddende i et Rede nf Löv, og en Svane, som ud
strækker sin Hals mod samme. Fuglen i Redet er et skjonr 
Symbol paa Foraaret, ligesom Duen og Svanen, Venus’s og Apol
lo’s Ledsagere, paa en höist yndig Maade betegne Naturens Op- 
vaagnen. Den paa den höire Skulder anbragte Vinge er heelt be
sat med Ax, og den til Hoften paa samme Side horende Vinge 
med en Drue - Klase og nogle af Finrankens Blade, Endelig 

Hoftes Vinge, en Rôrvœxt, Vinterens 
tvende smaa Laurbærtræer, som, fordi 

love den bedre Aarstids Tilbagekomst.
i halv ophöiet Arbeide, en lodret farende 

Symbol paa Luften,
som

det höitidelige Tilnavn af Frugi fer, 
som hiin Gud, der i en Indskrift, 
les Indvielse, kaldes Bronton i).

Mithra selv tilegnet, Indskrift Benævnelsen, ¿

34 >
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maaskee istedet for (XJT^OCTTTû^Tl 2). Og paa en af de forhen 
beskrevne Basreliefs seer man, paa Siden åf Grotten, en lynfo
rende Örn: ligesom man og' gav denne ubegribelige Guddom alle 
de övrige Guddommes Egenskaber og Attributen.

Nærværende Figurs Arme ere böiede paa samme Maade, 
som de pleie at være det paa Osiris, naar han findes afbildet i 
Mumie-Skikkelse, med hvis Billedstoffer baade de sammentrykte 
Been og det Strakte i Stillingen give hele Figuren en stor Lighed, 
Af Hinderne, som holdes til Brystet, omfatter den höire en 
Nögel, den venstre en Stok med en Knap paa begge Ender, samt 
en liden Fakkel. Nöglen, et Symbol paa Solens Porte, Guden *
Æons bestandige Attribut, har paa den flade Side tolv Huller, 
som let sees at skulle tilkjendegive de tolv Maaneder i Aaren 
Undertiden findes der kun fem saadanne, hvilke, om man vil 
have en Forklaring over samme, kunde betegne de fem Jordens 
Beiter. Ogsaa den antændte lille Fakkel synes at tilkomme Solen 
og Stangen at forestille Tidens Udmaaling; skjöndt den sidste, 
paa nærværende Figur, mangler den Spirallinie, som, paa en 
Albani’s Villa tiihörende Basrelief, deler den i tolv Dele. Den 
er af maadelig Længde og strækker sig, i en noget skjæv Ret
ning, fra det venstre Skulderbeen indtil under Knæet paa samme 
Side. Den ligger med sin hele Flade til Legemet og under den 
Figuren omsnoende Slanges Bugter, hvis Hale stöttes mod Steen- 
stykket paa höire Side af Fodderne, hvorfra den snoer sig sex 
Gange om Figuren og siden stiger fra Midten af Ryggen, imel-

2) Reines n, 291.
Ee 2
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lem Skuldrene og over Nakken og Baghovedet indtil Løvehove
dets Pande, hvor den hviler sit Hoved, som er besat med en 
Kam og strækker Braadden frem for sig. At disse. Slangens Ven
dinger betyde 71 ar hundred en ex Omvæltninger, «om, uagtet de uon- 
hörligen gaae frem, dog stedse komme tilbage, og, i det de ode
lægge Alt, paa ny frembringe Alt, synes mig at være en Ting, 
der ei kan drages i Tvivl; og naar jeg seer Æons Stotter saa- 
ledes omsnoede og ligesom omgivne af Ranker, fremstiller sig i 
min. Hukommelse hiint Sted i det Orpheus tillagte Digt om Argo- . 
nauternes Tog 3), hvor Phanes, der, som vi ovenfor have givet 
Vink om, paa en vis Maade, er den samme som Æon, siges 
frembragt af Chronos under uendelige Omvæltninger (oCTtei^VlOl- 

GIV Útf) oKKOIÇ)*  Foltolkerne, som her have fundet Vanske

ligheder i dette Udtryk, og desaarsag, istedet for samme, sogte 

at sætte dXxaiÇ eller K0X7T0lÇ^ betænkte ikke, at Slange-Skik
kelsen er Orphikernes Cronos eller Chronos egen; hvorfor ogsaa 
Nogle, istedet for Frembringelsen af Ægget, tænkte sig Phanes 
bragt til Modenhed imellem de krumme Bugter, hvormed Chro
nos omslynger hans Billede. Men netop denne Chronos-Slange, 
et Symbol paa den Alt omslyngende, Alt indbefattende, Alt ud
rugende Tid, er det efter min Mening, som med sine Bugter 
omgiver og sammenholder Æons (Evighedens Guds) Lemmer, 
Dog vil jeg ikke nægte, at jo de blandt de Gamle, som i Æon 
tillige tænkte sig Osiris og Solen, tillige kunde ansee Slangens

3) V. 13*  At paa dette\Sted er den samme som kan

aldeles ikke omtvivles» 
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spiralförmige Vendinger som et Tegn paa Solens spiralförmige Vei 
over Himlen. Denne sidste Forestillingsmaade, som allerede om
tales af Macrobius 4), faaer end större Vægr, naar man paa en 
til denne Classe borende Billedstøtte seer de tolv Dyrekredsens 
Tegn udgravede og fordelte, tre og tre, imellem Slangens Ven
dinger. Istedet for disse findes, paa Legemet af et andet Bille
de, de fire fornemste Zodiacal-Billeder anbragte paa Hjernerne 
af en Fiirkanr. De, som ogsaa deri, at Slangen hviler sit 
Hoved paa Gudens Pande, söge en hemmelighedsfuld Betydning, 
kunne derunder forstaae de henfarne H århundreder Hvile i Evig
heden. Et endnu mere udtryksfuldt, og med nærværende Fore
stillingsmaade overeensstemmende, Symbol paa den begrændsede 
og.maalelige Tid, som taber sig i den uendelige og umaalelige 
Tid, for paa ny at frembringes og fortsætte sit forrige Löb, 
finde vi paa et andet Billede (om ellers San Bartoli har givet 
os en paalidelig Tegning af samme) Slangens Hoved, som 
stiger ned fra Panden til Lovehovedets aabne Mund. Dette Hoved» 
denne halv aabne Mund med de Tænder, den viser, der udbredte» 
stivt staaende Haar, synes at være et meget passende Emblem paa 
Chronos, som fortærer sine egne Börn, og paa den ubegrændse- 
de Tids, med andre Ord Evighedens, forfærdelige Afgrund, ved 
hvilken selv vor Indbildningskraft standser og forvirres *).

4) Jma. i, 17.

*) Man tilgive mig denne Omskrivning af Originalens fyndige, men, 
korte, Abisso confuso, spaventoso.

Ovt r ><
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Tænkt under Billedet af Rum og Materie., kaldes dette Ube- 
grændsede Chaos. Tillige er der en vis Overensstemmelse imel
lem dette stivtstaaende Haar og Lysets Straaler; hvorfor ogsaa, 
i Folge en meer almeenbekjendt Fortolkningsmaade, Lövehovedet 
ansees som et Sindbillede paa Solen, saa meget mere, som Lo
vens Tegn ansees som dette Himmellyses egentlige Hjem. Des
uden betydede Loven, efter Ægypternes sindbilledlige Betcgnelses- 
maade (Symbolik), Vandet 5), saa at de fornemste Grundstoffe 
forenedes i dette Hoved, og en vid Mark aabnedcs Foltolkcrne, 
hver efter sit System.

En paa den med Billedstottens venstre Been sammenhængen
de Steenmasse udhugget Indskrift :

C. VALERIVS HERACLES PAT. ET C. VALERII VITA-, 
LIS ET NICOMES SACERDOTES S. P. C. P. S. R. D. D.‘ IDI. 
AVÖ. IMP. COM. VI. ET SEPT1MIANO COS.

.... \ .

Lærer os, at denne Billedstötte blev forfærdiget under Kei
ser Commodus’s sjette Consulat, i Aaret 190 efter den alminde
lige Tidsregning ; og de paa begge Steenstykker udarbeidede Sym
boler vidne om den paa denne Tid herskende Smag for Dyrkelsen 
af saadanne Guddomme, 'som i sig forenede alle Guders Egen
skaber *). Paa höire Side ssees Vulcans Verktöi, Hammer og

5) Zoega*  De origin, et usu obelise, p. 329» 443» not> 31»

*) Ogsaa lier var det vanskeligt at naae Originalens Korthed og Fyn
dighed» Nuini panthei, aumina panthea, Smag for Dyrkelsen af

i
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Tang, liggende over hinanden; paa Venstre Mercurius’s Star, 
Solens Hane og Atys’s Grankogle, Billedstorten fandtes henstiller i 
den inderste Krog af et Allerhelligste, der var dannet som en na
turlig Grotte, og paa Siden af en lang og snæver Gang. I Mun
dingen af Hulen stod den allerede flere Gange omtalte mithraiske 
Gruppe med folgende Overskrift:

SIG. IMDEPREHENSIVILIS DEL
helliget Guden af den samme Valerius Heracles og af L Sext. Ca
ms.- I Hulens Inderste fandtes Æons Stötte paa boire Haand, 
og lige over for samme var fastgjort en heel forgyldt Basrelief, 
som forestillede den samme Gud, men i en anden Gestus, og 
mindre rig pra omgivende Emblemer. Vel var Legemet nögenr, 
Hovedet en Loves; vel vare Vingerne fire i Tallet og Hænderne 
lagte paa Bryster, ligesom paa Hovedfiguren; men Vingerne ere 
uden Emblemer og hver Haand holder en Nögel, hvis flade Side 
er ganske glat. Han svæver i Luften, opret, men med noget 
fra hinanden udbredte Been, da der, imellem Fodderne, er an
bragt Mundingen af et Kar, som i Dannelse ligner et Krus eller 
en liden Porte, og staaer paa Jorden. Paa Overfladen af det 
Flydende, der indeholdes i dette Kar, ligge Hovedet og Halen 
af den Guden omslyngende Slange, hvis Tunge farer frem., lige
som for at slikke den op ad krummede Hales vædede Spidse. Her
ved faldt Nogle af de Gamles Idee mig ind, at Solen drager

r y ''k.

¿toe kunde, for Tvetydighedens Skyld, ei oversættes ved 
f»r Panthéisme, da den snarste var Smag for Monothéisme, 

s ; o
, \ . * / ' •’“* * • . '

>
-

p *
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Næring; af Havet; men da jeg heller vil ansec Slangen, som et 
Symbol paa Tiden, forestiller jeg mig denne Forening af Dyrets 
tvende yderste Ender i een og samme Vædske, som et Billede 
paa Tingenes Kredslob, paa samme Maadc som Horapollo 6) for
klarer Slangen, der sluger sin egen Hale, hvilket efter hans Me
ning betyder den kredsl'obige Gjenfrembringelse af de Bestandvæse- 
ner, som udgjöre Universet. I ovrigt cre denne Slanges Böi- 
ninger, med Hensyn til de andre Billeder, der haves af Æon, 
usædvanlige og dannede blot efter Kunstnerens Lune. Fra Halsen 
og ned ad böier den sig omkring Figurens hoire Hofte , strækker 
sig hen over den venstre Hofte og stiger langs den venstre Side 
til bag ved Skulderen, hvorfra den paa ny snoer sig ned ad og 
krummer sig, i Figur af en Halvmaane, ■ omkring Underlivet, 
hvorfra den paa ny hæver sig og gaaer under den hoire Albue, 
bag om Ryggen, hvorfra Fialen hænger ned over Karret» Arbei- 
det paa denne Basrelief er meget grovt, og kan kgn sammenlig
nes med den forhen beskrevne Billedstotte. Begge kunde let hol
des for Arbeider af et nyere Datum, end de virkelig ere af» 
Det samme gjelder om den mithraiske Gruppe, dog i mindre 
Grad. —- En Basrelief af lignende Arbeide, som gjemmes i den 
albanske Villa 7), forestiller Guden opret, staaende med Fod
derne paa en Kugle, som af tvende hinanden krydsende Striber 
deles i fire lige store Dele, i Ægypternes hellige, hemmelige 
Skrift, et bekjendt SymboPpaa Alverdnen. Tid og Ritm, som

6) Ilierogl, 1,2.

7) K, Raffet. Osservaz, sopra alcuni anticki monum, nella villa Albani. Tav. 
3*  #2*  I»
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Tilværelsens Former, udtrykkes vel de Belter-*  sotn omgive den, 
ligesom Synskredsen og Middagskredsen omgive vor Verden. Paa 
Kuglen, ved Siden af Figurens höire Fod, hviler Shngens Hale, 
medens dens Legeme sex Gange omslynger den og gaaer over Bry
stet, op ad over Skulderen, over Nakken og Panden. Løvehove
dets Mund er gjennemboret med et Hul, som gaaer tvært igjen- 
nern Marmoret; hvoraf Hensigten mueligen var et eller andet af hine 
Overtroens Bedragerier. De fire Vinger have samme Stilling, som 
paa de tilforn beskrevne Billeder, med hvilke nærværende Figur 
og stemmer overeens i Henseende til Armenes Stilling. Med den 
höire Haand holder den en Nogle, som har fem Huller paa den 
flade Side, med den venstre en Stang, hvis begge Ender ere for
synede med en Knap. Denne Stang er noget længere end Figuren 
selv, og ved en spiralförmig Fure deelt i tolv Dele. Det fortje
ner at anmærkes, at Figurens Løndele, paa de trende hidtil an- 
forte Oldminder, skjules under Slangens Bugter, medens man paa 
de övrige Figurer seer det Nögne af samme imellem hver tvende 
Böininger. Man kunde herved formode, at man havde villet fore
stille denne Guddom, som ikke deelagtig i Kjönnenes Forskellig
hed. Blandt dem, jeg har seet, er den vaticanske Billedstötte den 
eneste, hvorpaa Figurens Löndeel er utildækket. I samme alban
ske Villa en liden, ikke fuldt 2 Palmi höi, Billedstötte 8), som 
forestiller et Uhyre med et Løvehoved og Rovfuglekloer istedet for 
Been; med toVinger paa Skuldrene og to paa Fodderne, staaende 
over en i Midten deelt Halvkugle, som neden til er omgiven af 
et Belte og paa Forsiden mærket med en Halvmaane. En stor Slange,

8) V. Raffei lib. cit. Tav. 4. /g. 2.

Vid. Sti. S/;t. X8O5, IV Deh I Kaftt, F £
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hvis Hale hænger ned imellem Uhyrets Been og over Halvmaanens 
Middelpunkt, snoer sig sex Gange tæt omkring det, saa at en 
Bugt ligger paa den anden, og saaledes ganske indvikler og skjuler 
det indtil Maven, hvorfra den siden, paa sædvanlig Maade, stiger 
op til Hovedet. Paa Brystet er udhugget en Lynstraale i horizon
tal Retning, saa bcsynderligen dannet, at jeg, uden Hjelp af Sam
menligningen med den ved Ostia fundne Billedstotte, skulde have 
antaget den for Knuden af et Belte. Armene ere ligesom paa de 
allerede beskrevne Figurer, men Hænderne berøre ikke Brystet; 
tvertimod strækkes de frem ad og .holde, i en med Brystet parallel 
Retning, lodret op ad staaende Nogler, og det saaledes, at deres 
med fem Huller mærkede flade Sider slutte tæt op til Løvehove
dets Sider under Orerne. Den engang beskadigede venstre Arm er 
paa ny istandsat, men paa den antike Stils Bekostning. Der kan 
ikke tænkes raaere og grovere Arbeide end dette Billedes. Endnu 
gives der en meget besynderlig Omstændighed, der kun vanskelig 
lader sig forklare: Munden er gjennemboret med et Hul, der 
svarer til en Kanal eller Fordybning, som i en noget skjæv og 
uregelmæssig Retning forlænges fra Baghoveder, igjennem hele Ryg
gen, indtil den bageste Deel af den Halvkugle, hvorpaa Figuren 
staaer. Den seglformige, paa Halvkuglens Forside udarbeidede, 
Maane, ud af hvis Midte Slangen synes at komme frem, tilkjen- 
degiver maaskee, at Maanen er det ældste Maal for Tiden, og saa 
at sige Moderen og Kilden tik al Tidsregning. Den vaticanske Bil
ledstøtte er ikke stort andet end en Blok; dog ere Hofterne og 
en Levning af Løvehovedets Haar under Halsen endnu antike. 
Slangen synes kun at have omgivet den fem Gange. Det, som 
paa denne Figur er mærkværdigt, er de fire, paa Brystet og paa
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Hofterne anbragte, Jævndogns og Solhvervs Zodiacal-Tegn. Nem
lig, over Slangens femte Coining findes paa det höire Bryst den 
til Venstre vendte Vædder; paa det venstre Vægten, en Vægt- 
skaal, der holdes af et staaende Drengebarn; under den tredie 
Bugt, paa den höire Hofte, Krebsen i lodret Stilling, og paa den 
venstre Hofte Steenbukken-, som vender sig til Hóire. Denne Bil-

• l - /

ledstötte, hvorpaa At beider er yderst slet, er bleven offentlig be- 
kjendt ved et Kobber, som findes i den eden Tome af det Pio- 
Clementinske Museum 9). Et ander Billede af Guden med Leve
hovedet, omtrent halvfjerde Palme höit, og ligeledes af grovt Ar- 
beide, findes i det vaticanske Bibliothek. Han staaer, i sin sæd- 
vanlige Stilling) paa en Halvkugle, med en Nogle i hver Haand, 
fire Gange omsnoet af Slangen, hvis Hoved hviler paa hans Isse. 
Det eneste Mærkværdige ved denne Figur er, at den er uden Vin
ger, og at dens Löndeel samt Hofter skjules af et Stykke Klæde, 
der ligner et Skjodskind. Blokken af en omtrent fem Palmi höi 
Billedstøtte, som omgaves tre Gange af den samme omslyngende 
Slanges Bugter, af hvilken Slange Hovedet og Halen ere tabte 
tilligemed alle Figurens egne Lemmer, udmærker sig deri fra alle 
övrige Figurer af denne Classe, at den ganske omslores af et 
Dække, som ingen bestemt Dannelse har. Paa dette Omsvöb vare 
udhugne alle Dyrekredsens Tegn, fordelte tre og tre paa de imel
lem Slangens Bugter værende Belter. Af disse ere de ni förste 
bievne tilovers: paa det forste Bel*  Vædderen, Tyren og Tvil
lingerne; paa det andet Krebsen, Loven og Jomfruen; paa det 
tredie Vægtskaalen, Skorpionen og Skytten. Dette mærkværdige

9) Tav, 19. og hos Kfl/ei ÆA. cit. Tav. 3. fig, 2.

Ff 2
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Fragment, som engang opbevaredes i Arles, findes stukket i Kob
ber i Montfaucons Samling af Oldsager io). Den ovenfor anfövte, 
af Bartoli tegnede og ligeledes af Montfaucon n) meddelte, .Billed
stotte er nögen som de övrige, staaer i den sædvanlige Stilling og 
har en Nogle i hver Haand. Födderne staae pa.a en Kugle. Slan
gen omslynger den kun rre Gange, og i det den strækker sig over 
Løvehovedet, gaaer den ind i sammes aabne Mund, som vi alle
rede have bemærker. Dens fire Vinger synes at gaae ud fra et 
fælleds Middelpunkt paa Ryggen; de tvende hæve deres Spidser 
op ad, og de andre tvende lade dem synke. Denne Billedstötte blev 
funden i Flaminius Vacca’s Tid, i Quirinus-Dalen, som jeg alle
rede ovenfor har omtalet, i et underjordisk Værelse, hvis Indgang 
i ældre Tider var tilmuret. Der stod den paa en Piedestal i en 
Niche, omgiven af en Kreds af Lamper 12). I samme Værelse 

< fandtes en Basrelief af groveste Art, som endnu bevares i Colon
na’s Hauge paa Quirinalis. Der er er Menneske med et Löveho- 
ved, hvis Haar naae lige ned til Brystet, nögent indtil de natur
lige Dele, som, tilligemed Underlemmerne, skjules af et Slags 
Beenklæder med Folder, som paa et lidet Skjort. Paa Ryggen har 
det fire næsten vel store Vinger; tvende op ad staaende, tvende 
nedhængende. Om hver af Vingerne snoer sig en ikke stor Slange. 
Figuren staaer opret paa sine Fodder, sees en Face og har Ar
mene udstrakte i horizontal Retning, men Vingerne udfoldede og 
liggende over hinanden. Ï hver Haand holder den en oploftet 
brændende Fakkel. Under den höire Haand staaer der paa Jorden

10) Tow. i. 215» ». 3.
11) Uid. n. i.
12) V, Vacca, Metnorie n, 116. Montfauc*  Diar. It ak p. ip8 
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et rundt Alter, med sin ganske tydeligen afbildede lidpande, hvor- 
paa en rask Ild sees at brænde. Fra Lövens Münd udgaaer en glat 
Stribe over Brystet og ned til Alterets Arnested. Man kan, efter 
min Mening, ikke tvivle paa, at denne Stribe betyder Gudens 
Ilden oplivende Aande; ligesom jeg, i hele Figuren, troer at see 
Æonernes (Aarhundredcnes) Genius, som oplyser og opliver Al
verdenen, og paa eengang er skrækkelig og velgjörende : saaledes 
beskriver ogsaa den ovenanførte Damascius os ham. Maaskee fjen
de de paa den albanske Basrelief bemærkede Kanaler til en Gjen- 
nemgang for .den Luftstrøm, som fra Løvehovedets Mund skulde 
gaae hen til det lige over for samme staaende Alter.

Jeg har opsat det til Slutningen, at tale om en liden Figur 
af Bronze, der forst, da denne Afhandling var færdig, blev mig 
viist af en Mand, som solgte gamle Raritetcr. Den var fem Tom
mer höi og forhen bleven brugt som Haandgreb til en Offerskaal. 
Oven for Löndelen var den et nögent Menneske med et Lövehoved 
i Carricatur, og havde fire ikke store Vinger. Den nederste 
Halvdeel af samme var skedeformig, eller af Dannelse som en fiir- 
kantet Stamme. En med Skjæl bedækket Slange omgav med tren- 
de Böininger saavel Stammen, som tlet nögne Legeme, saaledes 
at den tilsidst hvilede sit, med en Kam besatte, Hoved paa Løve
hovedet. Figurens Srilling var den samme, som paa de allerede 
beskrevne Figurer. Hænderne laae paa Brystet ; i den hoir’c Haand 
havde den en kort Fakkel, i den venstre en Nogle.

XXV.

Endnu har jeg at tale om et besynderligt til de mithraiske 
Mysterier henhorende Oldminde, som tilforn stod i Villa Negroni, 
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men for nærværende Tid Endes i det borgianske Museum i Velle- 
tri. Det er en firkantet Marmorplade, hvis Sider ere 2 Palmer 
lange, og hvis Tykkelse omtrent holderaf en Palme. Saavel 
Overfladen, som den Side der berörte det heilige Steds Mudr, ere 
glatte; de övrige trcnde Sider ere prydede med en Basrelief af en 
ikke ædel Stil og af meget slet Arbeide. Paa den mellemste af disse 
Flader sees Solen afbildet nogen med flyvende Chlamys, staaende 
paa en med fire springende Heste forspændt Vogn, der vendes mod*  
Venstre. Hovedet, tilligemed Brystet og Hænderne, ere tabte. 
For ved Hestene staaer et lidet brændende Alter, imellem tvende 
Mennesker, der efter Anseende have Mithra’s Klædedragt, men 
hvoraf hele Overdelen, indtil Underlivet, er tabt. Bag ved Vog
nen staaer et nögent Menneske, som sees en face. Han har . en 
Dolk i sin höire Haand, og i Baggrunden af Marmoret, paa hiin 
Side af hans Födder, seer man Indvielsernes sædvanlige Offer, Svi
net. Af de andre Sideflader fremstiller enhver tvende Grupper, 
som upaatvivlelig forestille de Pröver eller Pinsler, hvilke de, som 
skulde indvies, maatte underkaste sig. Af de paa don höire Side
flade anbragte Figurer er den forste et nögent Menneske, som lig
ger med det höire Knæ paa Jorden, vendt til höire Side. Hans 
Handling viser, at han lægger sin venstre Haand paa Hoften og 
udstrækket sin höire Haand hen mod et andet uskjægget Menneske 
i mithraisk Costume, hvilket staaer lige over for ham, holdende 
en Dolk i sin höire Haand; nied den Venstre holder han, mod den 
Knælendes Ansigt og over hans udstrakte Haand, en Fakkel med 
en umaadelig stor Flamme. Fremdeles sees der, paa Tilskuerens 
venstre Haand, et nögent, i en ganske horizontal Stilling liggende, 
Menneske, med fravendt Ansigt og Underliv og mçd udstrakte
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Arme og Been. Billedhugger- Arbeidets Raahed tillader ikke at skjel- 
ne med Bestemthed, om dette Menneske ligger paa Jorden, eller 
holdes udstrakt i Luften. Omkring hans Person seer man syv Sno
rer, sö.m kunne forestille de Strikker, hvormed den Lidendes Lem
mer bleve trukne og strakte. Een af samme er anbragt nær ved 
Hovedet, tvende yderst ved Hænderne, tvende ved Siderne og tvende 
yderst ved Fodderpe. Lige over for hans Hoved, mod Enden af 
Facaden, staaer en Anden af Mithras Indviede , ligeledes uden Skjæg, 
vendt mod den Lidende; han har, i sin höire Haand, en lang 
Spidsrod og i den venstre Noget, der ligner en Kop. Paa den 
tredie Flade er der, i Hjörnet som stöder til den mellemste Faça
de, en Gruppe, hvis hele överste Deel mangler; men det som er 
tilovers lader formode, at den forestillede en Gjentagelse af den 
forste Gruppe, paa den modsatte Side. Efter disse tvende Figurer 
kommer en anden af Mithra’s Indviede, som vender sig til Ven
stre, mod en nogen Yngling, der staaer imellem tvende Rör eller 
Siv. Man seer denne Yngling en face og i den Stilling, hvori de 
Söefarendes Guder hos Phönicierne (TTa TOCIKOl') sædvanligen findes, 
nemlig med Knæerne slapt böiede til begge Sider og Hænderne lagte 
paa Hofterne. Over Hovedet bærer han Noget, som er lidt större 
end Hovedet selv, men formedelst Arbeidets Grovhed er vanske
ligt at beskrive. Maaskee er det en Art af Krone; maaskee en 
tredobbelt Flamme; men mere end med noget Andet har det Lig
hed med en Halvmaane, fra hvis Middelpunkt en Lue stiger op ad. 
Sivene kneise over hans Hoved, og Bladene af deres Toppe bede 
sig tilbage over Halvmaanens Spidser? Den forhen anförte Indviede 
har i den venstre Haand, som han holder ned ad, en lang Stok, 
og med sin höire Haand nærmer han en Kop til den nögne Yng
lings höire Skulder, som for at ose en Vædske derover. Denne 
Kop og Sivene synes at sigte til T^andpröven, lidproven er tydeligen 
nok bestemt, og Forestillingen ved Siden deraf synes altsaa at svare 
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til Luftproven : Mentis- pan¿untar *).  Endnu fortjener det at mær
kes, at nun, istedct for Mirhra, seer Solen selv, i græsk Dragt, 
kjörende sin firespændige Vogn.

Dette er Alt, hvad jeg, for nærværende Tid, har at sige over 
de Romerske Oldminder, som angik Mithra’s Dyrkelse. Jeg har 
sögt at.samle s¿a mange som mueligt, og ved en fuldstændig Frem
stillede af alle endog smaa Omstændigheder at lægge deres Forskjel 
ret mærkeligen for Dagen. Men blandt disse Oldminder kunne let 
nogle ganske have undgaaet min Opmærksomhed, og ligesaa let kan 
Eet eller Andet, ved de af mig opregnede, være blevet overscet af 
mig. Endnu er der Haab, at flere og nye Oldminder kunne op
dages og fore til nye Resultater. Flere Forbindelser af Steder hos 
de gamle Skribenter, som jeg maaskee ikke nöie nok har undersögt, 
skulle kunne bestyrke Formodninger, hvortil jeg, i Henseende til den 
af mig valgte Gjenstand, har troet mig berettiget. Jeg lover altsaa 
ikke at ville forsvare nogen af de her fremsatte Yttringer videre, 
end de kunne forsvare sig selv; ei heller giver jeg mine Gisninger 
ud for meer, end de ere. Det Eneste jeg önsker, er: At lærde 
Mænd, som ere bevandrede i disse Materier og ikke forud indtagne 
for nogen Mening, ville værdige min Afhandling en stræng Under
søgelse, og, i det de gjendrive, hvor jeg har feiler, understotre, 
hvad der fortjener Bestyrkelse, og saaledes bringe denne Gjenstand 
i det Rene, saa meget som det, ved de hidtil bekjendre Oldmin- 
ders Hjclp, lader sig gjöre, og derved lægge en fast Grundvold 
for videre Undersøgelser, ifald nye Opdagelser skulde gjöres.

*) Hvo tænker ikke, ved disse Ord, paa Æneïd. VI. 740-42:
Alia panduntur inanes

Suspensa fid ventos; aliis sub gurgite vasto 
lnfe ft um eluitur scelus , aut exuritur igni.

Hvor tre lignende Renselsesmaader nævnes? Overt.
(Til denne Afhandling höre tvende Kobbere).
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