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X  V 1! O I U S  Μ I.

I.

Nobis liabcmus in hac opella propositum infer 
alia ostendere, duos cullune Graecie rivos fluere, vul
gari quidem opinione confusos, bene lamen distin
guendos. Uterque profecto ex summa antiquitate, 
sed ex diversis fontibus oriundus, juxlaque seu ex 
parallelo m eans, post longa demum itinera conflu
x i t ,  sed i ta ,  ut suum uterque colorem usque ser
vaverit.

II.

Quorum alter ex Thracia Orphicaquc schola 
suam trahetis originem, mysticus est atque hierali- 
cus; a genite iEolica prae ceteris excultus, carmini
bus sacris proprie dicatus, deinde poesi lyrica* infu
sus , discrete viguit.

III.

Alter autem „ ab Ionia Homeridaruinque schola 
derivatus, longe alium ortum fate tur, e t, a carmine 
epico expressus, longe alias religionis, mythorum, 
morum, vitae imagines reddit. Multi quidem hanc 
Ilomericac vita* morumque a vulgari Gra*corum con
suetudine discrepantiam e mutationibus temporum ex
plicarunt. Veram caussam nos indicavimus.





det, alt  framställa Uranosj Kronos såsom regentcr for särskil
da verldsperioder, men som sedermera blefvo störtade a fZ eus,  
den nya dynastiens gndafurste, Dciina väg var utan tvifvel  
den mest historiskt rigtiga, men dcrvid företedde sig den nya  
inconsequenscn, att de gamle titaniske gudarne väl framställas 
såsom de hellcniskc gudarnes fiender, men af kvilka ändock  
en och annan, t. ex. Kronos, Gäa_, af Hellenerne sjelfva, i stöd 
af den gamla folktron, äfven sedermera tillhädos. Än adopte
rade de gamle gudarne de nya, eller tvertom (t. ex. Zeus, som 
hlef Apollons fader), än sammansmälte olika, till ursprung och 
befattningar mycket skiljaktiga gudar, endast någon slags lik- 
bet företedde s ig ,  till samma personligheter, under samma 
namn men vanligen betecknade med olika epilheter. I följd 
deraf uppkommo gudar som hade de mest motstridiga functio- 
ner och motsvarade mycket olika begrepp t. ex. Zeus (enligt 
V arro, skulle det Amnits ej mindre än tretton Juves) ,  Lvaraf 
en var underjordisik (*5ov<o<), Jrfcm is  (sa var t. ex. den EJ- 
pbesiska och Tauritska alldeles olika), Atliena (benämd rav^o- 
yrcXor, var hon den vainliga ganska olik)» s4phrodi(Cj Dion/fOSj Her-y 
incSj Herakles. Äm återigen delades de befattningar, som ti ll
hörde en enda exodisk gud, mellan do förut erkände gudarne 
o. s. v.

Delta a l l t  utgjorde ott högst förvirradt chaos, i hvilketmy-  
tbograplicr, skalder och philosophcr sökte, såsom antydt är ,  
alt bringa reda, sammanhang och system.

Delta lyckades dock ofullkomligt. Mänga localer bibe- 
höllo envist sina egna gudomligbetcr ännu i de sednaste 
tider. Att Zeus-lärans införande mötte ett mäktigt och b lo
digt molsländ i Ihessalien, deroin vittna fablerna om giganto- 
machicruc; ty bär liksom i den skandinaviska gudaläran för
vandlas den gamla lärans förfäktare till jättar, tro l l ,  missfq- 
ster. Ännu bestämdare äro underrättelserna om Bakchos-dyr
kans införande, livilket skedde sä se n t ,  att dess steg nästan 
historiskt kan följas. Denna eults fädernesland bör sannolikt 
sökas på gränsen till Indien, i den heliga staden Nysa 1), ind. 
Nabiscka, N ischa: gudens egentliga namn på grekiska skall ha 
varit Διν»ι/σο« 2)? J, y. s. Nischi-guden , på indiska Devamschi 
eller Dionischi, bvilket cpilhet Uinducrnc ännu tillägga den \

1) Plin. Ilist, gfoL \ l .  21,
2) Etymol. magn. p. 2öi). 28. med Basts forbättring ocb uppljs- 

ping till Qrcgor. Corinth. p. 882·



samma siad dyrkade Sidiiva I). Då Alexandros 2) vistades i 
dess i Irakier, ankom sändebud från nänule ort, af bviikel man 
erfor all Bnkchos grundat den. IJer.it än framträngde dess rull till 
Ägvpten, öfra A s ien ,  Phönicien, der diklen g a f  guden till 
moder Kadmos’ do ller ,  Sem ele, Pbrygien, Samolhrakc, Kreta 
o.s.v .  Detta Dionysos’ liinge kända men ofla belvifladc indiska 
ursprung liar genom en nyligen gjord högst märkvärdig upp
ta kt vunnit ell ny It slod. Pä en sarkopbag, som Engelsman
nen Pashley **) finn i Aplera pä Kreta, samt hemfört oeb 
skänkt till universitetet i Cambridge, ser man afbildad en med 
itällnrmig klädnad betäckt clephant, bärande på sin rygg åt
skilliga B kebiska figurer, ilans vagn är för öfrigt förspänd 
med paulberdjur, eller rider ban pä en tiger, är omgifven med 
lejon oeb aporj lians ursprungliga gestalt Hr icke skön oeb 
ungdomlig, ulan skäggig oeb horn pä bröst oeb hufvud. En- 
ligt llerodnt 4) blef den nyfödde gmlen insydd i Zeus’ höfter, 
förd till IVysa vi Älbiopien ofvanföivEgyplen”, men med d e t t a  
Albiopien bör rallare förslås det ö s t l i g a ,  redan af Ilomeros 
nmtalln, Asiatiska Albiopien, vid yttersta ändan af den dittills 
bekanta jorden. Foröfrigt nämner Ilerodotos (II, 4 9 )  bestiimdt, 
all  denne gu d , jem te ]>ballopborier oeb allt bvad som bör till 
hans offertjenst, blifvit införde-af en vid namn Melampus, som 
ål följde Kadmos, b vars dol ler.son, enligt fabeln, Bakchos också 
var. llerodnt tillägger att deltu skclt IG09 år före lians tid, 
enlcdcs ^ 0 8 9  f. C ,  dcremot bestämmer ban Heraklcs’ lefnads- 
ti.l i ill 1389  f. C. A| lollodoros åter uppgifver, alt Bakchos 
blef förgudad i o&a året af Perseus’ regering, Herakles’ oeb 
Asklepios vid pass 1 0 9  år sednarc, oeb Dioskurcrnc ännu clt  
halft århundrade sednarc.

Misstroende alla dessa vittnesbörd, bysa mcllcrtid andra 5) 
de i meningen, all ifrågavarande dyrkan inkommit från norden. 
Man åberopar dcrvid Strabon 0), som uppgifver att Bnkehos- 
eullens ceremonier hade stor likhet med dem Phrygierno lärde 
Tbraeierne, oeb bvilka de införde i Kybeles-eulten; — likbeteu 
mellan Kolyllo- ocli Bcndidis-ccremonicrna i Tbracicn oeb dcui.

I) C rcuzer enl. Lauglés, Ckccy m. f .  I I I .  1 4 0 .

12) Arriannss. Lik. V .
3 )  T ravrls in Crrta, I>y Itok. 1‘askley. Lontl. 1 0 5 7 .

4 )  II. 140 .
1») L im kurg-ltrouw cr, K tat dc la C ivilis. I I .  5 9 4 ,  

C) Strako p. 7 1 9 — 2 2 .



som firades i Phrygien; —  det gemensamma namnet Sabazi-  os j  som Bakchos har i håda dessa länder, —  de phrygiska  och orphiska ceremoniernas förmenta gemensamma ursprung,—  traditionen om huru Bakchos hlifvit undervisad af Kyhele i lu- strationer och mysterier 1 ) ,  omnämnandet 2) af  en thracisk gud under namnet Dionyso*,  —  förläggandet tiil Thracien af de flesta händelser i denna guds lefnad o. s. v. Dessa föreställningar lata förena sig genom antagandet alt samma eult var spridd hfidc till /E g y p ten ,  Phönicicn o<di Mindre A sien ,  oeh från Phrygien tidigare blcfförd till Thracien än till Grekland, samt slutligen att den på skillda vägar inkommit till särskilda orter i sistnäuule land.

Ehuru iin härmed ma vara, så är tipponharf, att denna vilda dyrkan med sina orgier och fantastiska utsväfningar var helt och hållet stridande mot Hellencrnes sansade lynne, äf- vensoin emot deras förut hekanta enkla gudstjenst, särdeles den  rena Apollo-culten. Pelasgernc studsade och förfrågade 5) sig  hos guden i Dodona, om de hordc erkänna den främmande guden, oeh erhöllo ett jakande svar. 1 Thracien föll Lykttrgns, E- donernes konung, som satte sig emot honom, ett offer för gudens hämd 4 ) ;  i samma land hlcf Orpheus, Apollons son, d. v. s. ljusrcligionens, mästaren ]>å eiltran, af samma orsak 8) söndersliten af Mcnad«crne; i Thehä hade Pentheus, Iiadmos’ dotterson, af samma ainledning enahanda öde. Sedan det Bak- cliiska raseriet retlan på många orter gripit Greklands qvin- nor, gjorde Minyaderna i Orehouiencs motstånd, men straffades med galenskap 8). Från Eielitherä i Böotien hraglcs denna eult till Alhen Ί), I Argolis talar sagan om eu tvefaldig  kamp emot den nya religionen. Der hade Danaos grundlagt Jet  första tempel ;/»t den Lykiske Apnllun; men ungefär hun- dra år dcrefter hlt-fvo Prötos’ döttrar af Belidcrnes stam slagne a f  raseri, etneoJau de hegahhadc den nya läran emot

1) Apollod. II I .  15. t .  Scliol. ad. Ilom. II. X I .  toO.
2)  Ilerod. V . 7 .  V i l .  5 .  Macroh. Saturii. I .  18·
5 )  llcrod. I I I .  8 2 .
Λ) lluiig död beriittas olika a f  Diod. S i c . ,  A p o llod oru s ,  H j g in u s ,  Serv .  nd Virgil .  111. 14. in. A.
6)  EratostU. Cntnst. 24.
6 )  .'Eliau. Var. Uist .  III .  4 2 .  Plut. Qtucst. Grsec. J f r  Apollod .  1. I I I .
7) Paus. Att.  c. 2.
8 )  lIcsiod.fr. xxi* i  Script. Graec. Bil»l. P a r is  1 8 4 0 .



densamme företog der h; ollon Perseus, nf samma ätt men af 

cn annan linca, en kamp på lif och död I ) ,  i ii vilken det be

ter all Dionysos sjelf skall halva omkommit. Ί'ίII och ined i 

det aflägsna Elrurion %), om hvars mylher och häfder man an

nars vet sii litet, gjorde denna eulls införande en oförgätlig  

epoeh. Pii detta satt intryckte öfverallt, der den triumpherandc 

guden med sin svärmande skara lagade fram, djupa spär i men- 

niskornas häfvande sinnen ; del var cn stor revolution i dessa 

länders religiösa cullur, hvaraf minnet, sedan så mycket an

nat horliall.l, »jvarstod oförgätligt.

Oemofslåndligt hröt sig sålunda den vilda orgiastiska 

strömmen väg öfverallt, oel» eröfrade alla sinnen med storm 3). 

Sedan nu Dmnysos Idifvit erkänd för en äkta helleuisk gu d ,  

o< h sedan den asiatiska flöjten förenat sig ined den grekiska  

lyran, hette det i den sednare föronande sagan , alt Melampus 

genom örten Melampodium (nysört) läkt nyssomtalta qviunor i 

Argos från deras raseri. Argiverne upprätta tempel ät honom, 

—  Orpheus uppträder såsom liakchos’ prest i sam m a religion, 

för hvilken han fallit såsom oller (en motsägelse som Lolteek 

ej erkänner sig f  >r*lå, men nu finner sin nöjaktiga lörklaring); 

ja ,  Apollon sjelf  upptager sin lördua fiende i Delphiska tem

plet, under de månader om året han hesöker sitt hyperhorei- 

ska fosterland, och gifver honom del i mysterierna. Denued  

icke nog: han sattes i dessa läror öfver Zeus, vördades än som 

Asiens konung, än som hela verldens regeot, än som Dödsdo-  

niare och Telculikens föreståndare: med ett ord: han är i E- 

leusiuska systemet den högsta guden. Men genom inflytelsen 

af det grekiska lynnet mildrades småningom samma eults ori- 

cntaliskl-vpp ga charakter, ehuru de dervid i alla tider åtföl

jande ulsväfningar förekoiuuio alla sansade och moraliskt 

stränga såsom styggelser; genom Pylhagoraeerne inlades der

uti en högre förädlad betydelse. Detta uttrycker Herodotos

1) Paus. Corinth. c. 2 0 0 .  5 7 .

2)  ”Tlic introductioii  o f  the worship  o f  Bacchus into Etruria is an 

liislorical event.” Edinb. Revicvv. 1 8 4 1 .  A p r i l  p. 1 5 9 .

3)  Dock ickc ti lltullo. lie ras och Dionysos’ prester lefde med hvar

andra allt framgent i sådan ovänskap, alt  "de icke ens hetsade på hvar

andra. Plutarch. de Daedal. ap. Euseh 111. 1- 0 3 .  I.mellan samma 

gudinna och Demetcr fanns också en afgjord antipathi.  Quum E leu

sine sacrum Cereri f i t ,  templum Junonis clauditur: item quum Juno

ni Eleusine sit, templum Cereris clauditur,  nec sacerdoti  Junonis licet  

gustare,  unde Cereri  s it  libatum. Servius ad ;Eueid. IV .  5 8 .



(H. ^ 0 )  snlunda: ”Icke noga liar lian (Melampus) uppenliarat 
hela sak en , ulan de vise, som efter honoui komiiio, liafva an 
mer uppenliarat det.” Man härjade frän den rasande Dionysog 
B akeheios,  den förfärlige Dionysus särskilja en Dio
nysus l.ysios eller Eleulherios, säsum den der hefriude själen 
frän slalvisk fruklan. samt lärde snnning, frihet och dvgd, skild 
frän sinnenas förvillelser, säsom Demiurg, naturens herre, sjä- 
larnas skapare och ledsagare, eller säsom en latinsk philosoph t)  
uttrycker d e t ,  "alla själars p;cdagog." I honom lorcnade sig 
alltsä »le yttersla motsatser: raseri och den högsta visdom, 
gränslösa utsvafningar och den högsta sedliga fulländning.

IX.

Men vi återgä till urtiden och den grekiska religionens vagga.

l)e länder, frän hvilka de mvthiska hufvudströmmarne in
flutit i Grekland, voro förnämligast, säsom vi redan antydt,  
Ä gyplen. IMiönicien och Phrygien. Herodot nämner hlolt Ä- 
g v p le n , förmodligen af det skal, att dessa länder till en stor 
del hade gemensamma gudar och läror, t. ex. Dionysos. Deme- 
ter, Adonis. Mellcrtiid tyckes Agvpten just varit det land, som 
o m e d e l  ha r  t minst Indragit dertill; utan derifrän tyckes den 
mythiska floden först flutit till IMiönicien, och derifrän i tven- 
ne ädror, den «na ölver Kreta, hvarifrän Diodorus Sic. 2) 
härleder de llestia grekiska gudarne liksom Herodot Iran Agyp- 
t e n , den andra öfver Sanmlhrake, inströmmat i Grekland. 
Phrygien äter slind i mångsidig beröring dels med Kreta, dels  
med Thracien, nnellan hvilket sistnämde land och Phrygien, i 
äldsta tider colotiier skola hafva vandrat fram o< h tillhaka.

Men utom nu anförda länder tyckes iifven Ilypcrhoreer- 
nes fa hela k t ig» land leinuat ludrag till llelenernes Pantheon, 
och det medelst tvenne gudomligheter, som representera de 
renaste och heligaste ideer i den grekiska hedendomen. Des-

1) Suneca, Ep. 110 .

2)  I ,  V. c. 7 7 .
Grek. Forukunsh.  / . Inlcdn.



sa äro Apollon och hans syster Artemis, liviH.cn sednare är af  
ett helt annat ursprung och en hel annan art ii 11 den med inen- 
niskor hlidkadeTuuriska eller ilen liknämda gudinnan i Ephesus.

Visserligen gör den vanligast antagna faheln ön Dclns till 
delta syskonpars födelseort. Andra uppgifva i dess ställe lire-  
ta , eller åtminstone den omständigheten, att iiretcnser, såsom  
gudens första prester, kommit tiil Pytho (Delphi)) eller dess  
hamn 1); andre nämna Arkadicn. andre Ägvpten; åter en an
nan Apollon namnes som ilepliaistos' son och Allums skydds-  
gu d , hvarförc oekså nagre antogo fyra särskilda Apolloner 2^. 
Deremot angifver Homeros Lyeien såsom denne guds fädernes
land. Alla dessa meningar liafva utan tvifvel dcrigenom upp
kommit, alt guden på nämda ställen från ålder blifvit firad oeh  
haft särdeles herömda tempel. Möjligen har den joniske skalden  
vid uppgiften på sin Apollons hörd tänkt j»a dess Itinamn T.ykeios, 
som vanligen ansågs härleda sig från det asiatiska landskapet Ly- 
kien. men enligt nyare forskares mening 5) snarare komnx-r af  
det gamla ordet λν-ι?, l u x ,  l j u s ,  ännu öfrigt i ordet ,
oiu ljusets lopp. Troligen härleder sig denna cuit från Uv- 
perhoreernes land, oeh denna mening synes mig höljena fö
reträdet, redan af det skäl, att sagan, ifall ingen historisk san
ning legat till grund, svårligen skulle härledi dessa sLr-gudar  
från ett land. som under Greklands elassiska tid an«ägs för 
barbarers hemvist, och som med detsamma slod i så i inga re
lig iös och borgerlig beröring. Denna mening stödjer sig pä 
ilera vigtiga vittnesbörd: visserligen afvika deiifråu både Ho-  
iner och Merodot, den förre af skäl, som nedanför skola för
klaras, den sednare derförc, att han i Apollon trodde sig 
igenkänna Ägyptcrncs Iloros, i hvilken mening han ocksa icke  
hade så orätt, men hvarorn vi sednare skola tala.

t )  Ilom. II. I I .  iJ20. Ilomcr. Hymn. in Apoll .  5 0 8  f. Scl iol.  ad 

Arat. v. 5  i  C.
2)  Cicero, dc IVat. Deor. 1. I I I .

5)  Först  yttrad af  Crcuzor, I I .  1 2 0 ,  sedan gillad af  ΜϋΙΙβΡ, 1 1 -  
rici in. fl. I Poli. V I I .  c. 2 1  tatar 1‘aosnnias oin en underkiilla t i l l -  
Lörig en A  pol liuisi; orakel-ort,  Kyaneä, i (eller invid) Lyeien;^ I l i i l l -  
maiin (Anfänge <1..g i irc l i .  Gcsch. s. 8 1 )  tror, alt  geograplien ej menat 
staden Itvanrä i L ye ien ,  utan ' die Ityaneischen Inseln ii a li a m 
W o l f s l a n d c  (Lyeien).” I  sjelfva verket spelar ultvcn en role i A -  
pollo-sagan, eLuru sägnen deroin förlägges till Peloponneseii.  ocli gu 
dens i Lyeien inhemska namn Ovq^tvi ('U>yr dcusi) Lar ocksa ett 

nordiskt tycke.



ICikväl sätter sjclfva Ilerodot (IV. o 2 — o.'»’), i följd af tion
Delis,ka sagan . Artemis i förbindelse med detta högnordiska.folk. I horjan plägade nemligen Hyperhoreerne skicka tvenne  
jun g fru r  under hetäckning af fem män till Delos; men da det 
stumdlom h än d e , att deras ledsagare, som kallades IVrf»;rer, ic 
ke uHcrkommn, så skickade de i stället dit sina offergäfvor, 
in veck lad e  i hvet-balm; kärfvarna sändes först Ii11 Skylherne,  
frän dem till Adria , derifrån till Dodona, dcrifrån frän land 
till l a n d ,  från ö till ö ,  i det att hvarje folk befordrade dem  
tdl s ina grannar, ändtligen till Cuböa, samt derifrån vidare till 
liarvistos, Teno* och slutligen till Delos t) .

Från den grekiska lyrikens äldre period gifves det ännu 
ntskillliga vittnesbörd om Apollons sammanhang med Hyperho- 
reerne. Sä sön g  Alkäos - )  i en Pä an till guden: ’’Då Apollon  
var tTodd, smvekade honom Zcus med en gyldene pannhirdel 

) och med lyran, gaf honom ett svan-spann, samt skic
kade honom till Delphi» och Kaslalius vatten, for att der lor- 
lamna 1. g och rätt för (lellenerne. Men då han bestigit vag
nen, hefallte han svanornc, all oekså flyga till iivperhoreernes 
land. När nu Delphierne erforo delta , ordnade de en päan 
och sång, sand ställde cliörer af ynglingar kring trefoten och 
anropade guden att komma från Hyperhoreerne. Hos desse 
menniskor siade guden ett helt år ,  men sedan han bestämt ti
den, alt också de Dtdphiske trefotterna skulle ljuda, bod han 
svanornc alt åter flyga till Delphi». Det var nu sommar, ja  
midt i sommaro , då Apollon återkom till Delpnö, der nu läg
lar och c i kader höjde jubelsånger, liastalias silfvervågor ström
made och liepliiesos svällde hogt i purpurvågor, ty hela natu
ren fattades af igudens närvaro och iiradc hans återkomst.”

Äfven enligtt den sednare tidens folktro, hegaf sig den del- 
j»hiske guden tillhaka till sina älskade Hyperhoreer, för att 
med dem dansa och spela frän värdagjemningeu till PJejader- 
nas uppgång, hvarifrån han först vid sädesherguiogen ålcrväu-

1) Två af  dessa jungfrur h ette , enligt  I le ro d o t ,  A rg e  ocli Opis.  Märkvärdigt nog hesöng Melampus från liyroc ankomsten af  två hy— perboreiska inör, Hekalrge  oel» Opis till A chaia  och Opus. Paus. V. 7
2)  Himerii Orat. 14. 10. i Voss1 mythol. Itr. ΪΪ .  9 1 .  Denne munk kunde dock icke,  ”emedan han nllsickc var port ,” föredraga denna päan efter den lesbiska tonarten, utan upplöste detföre »ten lyriska vcr-

°^ ui,dc t tak Jfr. Ciecro de Nat. D eor. H l .  2 5 .  M uller D or. 1.



de (ill Grekland. Vas-målningar * ) ,  fundna i nedra Italien, 
föreställa i enlighet bärmed gossen ΛρηΙΙοιι sittande med en 
scepter oeli en sk.il i ena handen, i den andra en sädeskärfve, 
åtföljd af hyperhoreiska jungfrur ined facklor ock olle rk ann or.

Falieln om de sjungande svanorne har också ett nordiskt ur
sprung. Enligt llesiodos 2) var Kyknos, smn af sorg öl ver 
sin frändes, Phaelhons, tall Idel förvandlad i en svan, Eigyer- 
nes konung; Phaethon skall halva stupat i Kridanns. En an
nan saga, herättad af Hekaläos ·*), lyder sålunda: ”Ληι· Fly-
perboreerne genom tre söner al Hureas, sex alnar höga, fira 
sin åt Åpollon hestämda fest, då flyga ned från rhipäiska hergeu 
svanor i ändlösa t å g ; oeli sedan dessa svängt omkring templet, 
liksom i en helig procession, nedsänka de sig på den stora 
och sköna tempelgården. Sä snart nu sångare oeli stränga- 
spelare till gudens ära hegynna det harmoniska ijvädet, så in
stämma oeksa »vanorna, men icke på ett vildt och missljudan- 
de sätt, utan, liksom stodo de under en chormäslares anföran
de, biträda de lofsängens erfarne sångare, oeh när hymnen är 
slutad, flyga de hort.” Istros 4) oeli Hebrus 8) voro namn
kunnige för sin rikedom på dessa fåglar, liksom Gayslros.

En annan vas 6) föreställer Apollo Dapknephnros åtföljd 
af en hyperhoreisk man i Arimasp-eostum. Den hafvande Ee- 
t» 7) kom sjelf i en varginnas hamn till D e los ,  hvarest hon 
nedkom med de bogge gudabarnen. Ullvar 8) äro löröfr.gt pä ett 
inysteriöst förbundne med Siden, med Apollon oeh Iloros. frän  
Hyp crhoreernes land härleder oeksä Olen, i en al Pausanias 
(V. 7) citerad hymn Α χ » / / ,  gudomens ankomst till Delos. 
Men detta är troligen *)) en oriktig läsart i st. f. Διβ*/.», så
som Artemis heuämdes pa Ägina. Sjellva Dodona var liyper- 
horeiskt *9): frän samma nordliga land 11) sägas äfven pre-

t )  Miiller, anf. skr. g. 2 7 0  enl. Tisehbeins förklaring.
2)  Hos Eliginus fal», to-4. Likaså Ovid. Metaiu. II .  ol»7. Paus. 

Attic .  I I I .  IMiilostr. Teon. I u.
o )  .Elian. IVat. Aniui.  II . i .  Samma saga fmncs äfven hos Is id.  

Orig. X I I  7 .
4 )  Philostr. o. ll imerius. «>) Aristoph. A v .  7 7 4 .
C) Milliu I.  4 0 .
7)  Aristot .  Il ist.  Animal. V I .  5 0 .  ni. 11. se Möller s. 2 7 1 .
8) Creu/.cr, 11. 1 2 7 .  Ι4Γ», o. o. f. 9) Muller s. 5 0 9 .

10) Etyui. Magn. Jiu6wva~ioi.
_ I I )  E  usel». Pr;ep. ev. |>. ΙΓ»3 ed. Steph. åberopande Önoiuaos, som 
åter stödjer sig på propketissan Asterias orakel.



stcrna orh invånarne på Delos hafva kommit. Äfven det af- 
lägsna Olympia stod, förmod ligen sedan Atoliernes invandring  
i förbindelse ined desse nor.l boer, dem Pin da ros 1) kallar A pol-  
lons trogne tjenare (ixuov Ύπ-ρβ',ρ'ΐνν - Ατ9ΛΛ«.νο< Sfcoctovr ) ;  
till dein, boende vid Islrns, vandrade Herakles 2) for a(f häm- 
ta oljelrsidet till den olympiska rännarbanans försköning, ocli 
upptogs der vänligt af Arlemis. I sanuna nejd, kring Istros 
och Xautbos, bodde äfven Amazonerna 5 ) ,  oeb nu kallas A-
pollun bos Pausanias äfven Amazonius. Körd af Apollon (<fr,,.
βολοτ^,rT3f ) kom jeinväl den underbare Aristeas^), genom Sl.y- 
tberues, Issednnernes, de enögde Arimaspernes oeb de guld-
bevakande Griparnes land slutligen till Hvperboreerne. Uns
dem, viil jordens yttersta gränsor, vid Nattens källor oeb Him- 
uielens bvaif, förlägger äl ven Suphokles *>) Pböbos’ trädgårdar.

Dessa oeb andra sagor balva öfvcrfygat sjelfvn den skep
tiske ΛΙ iil le** om Apollo-eultens nordliga ursprung. Men hvar 
söka detta fabelland? ”1 Tempe-dalen”, svarar samme forska
re, äfven hiär angelägen att ieke göra ett undantag för sin en 
gång för alla antagna sats, att alla belleniska gudar äio  af in
hemsk börd, i följd hvaraf äfven Apollon förklaras för en äkta 
liellenisk-dorisk gud; —  ”i Tempe-dalen, e l le r ,  om ujan vill 
vara ratt djerf. i de med Hellenerne närslägtade Hylleernes 
land.” Den sista meningen stödjer sig på svaga grunder, och 
den förra synes migr alldeles orimlig* Hvad? Om deQna eult 
trän början varit inhemsk, huru skulle det då kunna sägas, alt 
den kommit Iran ett  fräinmadt land? Oeb huru skulle Tempe-  
dalen kunna kallas ö f v e r n o r d l i g ,  som låg alldeles i grann
skapet ined Doriernes äldsta bostäder, tätt utmed Olympus, de 
helleniske gudarnes hemvist? Dä hade ju a l l a  dessa gudar li
ka så mycket varit Hyperboreer? Men nu betyder det grekiska 
ordet o l  va ii fö r  B o r e a s ,  oeb enligt den allmänna folktron 
var berget Hannus denna väderguds hemvist, oeb således lftg

i)  Pind. OI. m .  29. 2) Pind^r. ib. v. 2 3.
3) Pind. Olvmp. V III .  * 7 .  (65).

4) Se ncdunf. tf) Strabe 1, VII.



det Hypcrbnrciska landet ο Γνa n f ö r  eller n o r r  r,m Ibemus 
(Halkan), eller vid den dii bekanta jordens yttersla rand. Se
dermera Hyllades samma nordland, som alllså enligt äldsta fö
reställningen, låg på ett måttligt afslund frun Greklands grän- 
sor, småningom allt mer oeb mer norr u t ,  i den inan Greker- 
nes geographiska kunskaper växte, ja  slutligen ända upp till  
grannskapet af nordpolen, till de länder, der man blott kände 
en sex månader lång dag och en lika lång natt. Men detta 
skedduj först i en långt sednare tid: det är k lart ,  alt ifråga
varande sagofolk i den tid , då Solguden kom till Hellas, må
ste sökas på vida närmare håll. Vi skola försöka lösa denna 
gåta.

Hos llomer förekommer blott föga om de nordliga folk
slagen. Han 1) nämner blott ”de beridne Thrnkerne, de på 
nära håll stridande M yserne; de herrliga mjölkätande Hippo- 
molgerne samt Abierne 2) de rättvisaste af menniskor.” He- 
siodos (Thcog. 5 5 7 )  känner Eridanos, Istros oeb Phasis, såsom 
nordliga floder, åt hvilka Okeanos gaf  upphof, oeb utanföre 
Oceanen förlägger han Hesperidernas trägårdar. Till de nilägs- 
ne Issedonerije 5 ) reste den nyssnämde Aristeas från Procou- 
nesos, hvilken f(irsvann oeh uppträdde flera gånger pä olika 
tider, oeh hördo af dem (ty ”längre kom han icke sjelf”) ryk
tet om de enögda Arimaspuerne, de ännu högre boende ”gubl- 
bevakande Griparne”, samt slutligen om de ytterste, vid hafvet 
bosatte Hyperhoreerne, ”de ende som icke bekrigade sina gran
nar.” Hvad han under denna, af Phöbos beskyddade resa sjelf  
erfarit eller hört, upptecknade han i on fabelhlandad resebe- 
skrifning kallad Arimaspuerna; flera århundraden derefter vi
sade han s ig ,  hette det ,  i Metapontum i Italien, och befallte  
dess invånare att åt Apollon uppresa el t altar och en bildstod 
samt åt honom sjelf äfvcnledes en bildstod, hvilka båda Hero
dotus säger sig sett. Delta sistnämda , jemle de maoga skril- 
ter som funnos om Hyperhoreerne ^ ) ,  synas bevisa, att desse 
sagor voro vidt kringspridda och hade en hög å ld e r ,  om än 
sjelfva nyssnänule Aristeas tillskrefua dikt icke skulle vara äl
dre än 5 0 — GO Olymp, enligt Suiilas, hvaremot AriälCiiS sjelf  
påslås hafva varit samtidig med Homeros.

1) lliad. X III .  4 - 6 .
‘2) Dessa ’\ l8 io i  åro väl dr*ammr som sctlan kallas Μ αχρό(βιοι. P to -  

Icniicus känner A b ii  Scythae i det  inre A s ie n .
5)  Ilerod. IV .  l o — 16. Apoll. Ilist.  Mirab. 1. I I .  P l in .  I  II .  5 .
4) Strab. 1. X I V  och Eustath. ad II. I I .



I den Argnnnutiska dikten som tillskrifves Orpheus, men om hvars verkliga alder är sä mycken Ivist I) , dock hvaruti gamla sagor  synas oss vara omblandade med nyare geographiska upptäckter (t. ex. vijjvv ItpvlAa), finner man norden befolkad med ntskilliga folkslag, säsom Geloner, Sauromater, Gymnäer, de djorfve Arimastherne (xpiobnuf r’ 'Αξιyå.a$ut, troligen riitlare 'Ar.iuaccnaK ?), längre bort de pilväpnadc Skytiicrne, Taurerne som olfra inenniskor och dricka uienniskoblod, vidare Uyperbore- cr, Nomader och Kaspier. Efter tio dagar kom skeppet Argo  genom en smal canal (Kaspiska hafvels utlopp) till det Kroniska llyperhoreiska Pontos, som äfven kallas det döda bafvef, emedan det af inga stormar uppröres. Sex dagars rodd förde samma skepp till Makrohierncs rika och ömniga folk, som ulan besvär lefva tolf cbiliader ar oeh sedan undfå döden under en Ijuf sömn. De lefva hlott af söta blomster och dricka ambro- sisk dagg, och göra blott hvad rätt är. Derefter kommo Ar- gonauterne till Kimmerierne, som orukringslängda af berg (Rhi- päerne och Kalpis i ö., Phlegra i v . ,  Alperna i s.) lefva i ständigt mörker, och slutligen till fots till den guldförande A- cberon. vid hvars stränder susa träd, evigt belyngde af frukter, och kvaresl pä belesriskn falt och i välbyggda städer lefva de rättrådigaste inenniskor, hvilkas själar elter döden pä ett lärtyg fraktas öfver till Ilades’ portar och drömmarnes folk. Längre följa vi icke det fubelaktiga Arg» 2).
Ännu andra sagor 5) förbinda Hyperboreerna med Rhi- päiske bergen, med Gripar, Arimasper, llesperidernas trägär-

1) Gcssncr anser detta  poem för ett äkta verk af  Orpheus, Man-  ncrt sätter iless ålder mellan Hcsiodos ocli I lrrodotos, Vphagcn och de l lrosses anse det skrifvet af Onomäkrlt<ls, Rulmken för temligrli gamm alt ,  ock töjt . åtminstone ej yngre än Lykophron (Ptolemams 1*I» 1— ladelpli. );  λ  oss lör ej obetydligt  äldre än A leiandrincrne;  H usch-  kc anser det  för en eftcrapning af  Apollonius l lh o d iu s ,  V alcke-  napir och Schöiiing lör ett arbete ur Alexandrinska t ide n ,  Schncidcr  för att vara skrilvet efter Chr. föd.. Ilerinann, Jacobs och Ii . 0 .  M öller samtidigt med Qu. Calabri arbete ( » 0 0  år e. Chr.), se Ukert, G eogr.  d. Griech. u. Röm. I . u. sid. «»Γ>·4. samt Jacobs’ vermischtc W  e rke I V .  <> 19 f. W o l f  ansåg i början sunnua cpopé för äldre än A lcxan-  drinrrne, men ändrade sedan (I.it Analect . II. IV .  ÖG2) sin mening, i atileduing at de skäl llermanu och Jacobs förebragt. Lobeck yttrar  sig  icke bestämdt. Man famlar således inom en tidcrymd af  nära kalfaunat årtusen.
2)  Se härom IJkcrts lärorika förklaringar, anf. st.
o)  Aeschylus Prometh. 70U o. f. Antimachus hos Sn idas ,  P ro ta goras bos Slephaiuis.  Callimachi Scholiast (D el .  2 9 1 ) ,  P indarus,  P o sidonius; se V oss’ mytk. Iiricfe II .  sid. 14 5  o. f.



dar, Elyseiska fälten. Solens källor, liernsfcns-floden Eridanos, 
den till underjorden ledande Aclieron eller Plulon-floden, —  
livilka lorenial samtligen enhälligt förläggas vid jordens ytter
sta gräns, endast uied skillnad att somliga lade dem rakt yt
terst i norr, andra äter ytterst i vester. I öfverensslännnelse  

med dessa sägner sjunger om desse nordhoer den sagokunnige 

Pindaros 1):
A ld r ig  fjrrran är Sångmön  

Vicl deras fester ,  men rnndtomkring ljuda man hör jungfrudans, 

Och lyrornas festliga spel neli flöjternas toner.

Med guldglänsande lager håret bepry.dt, g ladligt  fira de måltiders
stilla ro.

Ej  sjukdomars qval, ej ålderdom nalkas nånsin 

D etta  hel iga folk; nej, obekant med nöd, med s tr id ,
B or det, vet  att sig vakta 
För  D ike’s straffande liamd.

Jag liar i denna teckning icke upptagit ett drag, som synes 
mig märkvärdigt. Ehuru dessa fromma och lyckliga nordhoer  
alhälla sig från all djurisk spis offra de dock, säger skal
den. fest-hekatomber af åsnor —  förmodligen, —  tyder Miil- 
ler 5) —  i följd af den nsiglcn, som olla låg till grund vid 

valet af offren, nemligen, att ät gudarne offra just sådana djur, 
'S t im  voro dem förhatliga och mest iicndlliga för de af dein 

beskyddade yrken. En uppfinning af skalden sjelf är dock  
icke denna åsne-offring; den bekräftas ej Idolt genom de af  
Miiller ur Kallimachos och Anton. Liber. e. 4 0  anförde stäl
len, utan äfven genom en i Dclpho funnen inskrift 4} Som vi

sar alt der äfven varit samma sed.

En af de många, som skrefvo särskilda böcker om Hyper- 

borccrne, var äfven Ilekatäos från Abdera *>), samtidig uied

t )  1‘vth. X .  3 7 .
2 )  Ilellanikos hos Cleni. A lex .  Strom. 1. p. I3 G 3 ,  samt hos T h e o -  

doret.  de Graecor, adfcct. 'Tove dt 'Τ ττΐοβορίονί Έλ).άι·ιχο( νπ ΐρ  τα  
Ρ ιπ α ία  oQt] ο t x tl  ν luToytl' dtdåoxto-ifat di- α ϊτο ί 'i dixatoavvt/V, μι) 
XQtoxpαγοντας, ά )Τ  åxqodqioie χρω μίνονί. Simonides och Findar hos 
Strnho I. X V .  Aisyhyl.  Chofpli. 3 7 1 .

3 )  Anf. skr. s. 2 9 7 .  Detta tyckes dock nästan motsägas af  de t ill— 
laggdc orden: yiÅä \Ϋ ό q oj v vfiqiv όρ&ίαν xratdä/.iov. Drnna åsnornas 
brunst förmenar Miiller på clt  annat ställe (sid. 3 9 6 )  syfta på phal-  

lo s - t  jelisten.
4)  Boeckli, Corp. Inser. I.  m . p. 6 0 7  lin. 1 4 .
o)  l ians uppgifter ,  strödda hos P lin ius ,  Diodor. S i c . , Aelianus,  

Ammianus Marcell .,  äro sammanställde a f  Lc lew el  i Entdeek. der Oar-  
thagcr u. Griechcn. Berlin 1 6 3 1  sid. 4 9  o. f. J fr  Miiller, Dor. 2 7 7  o. f.


