
BYGGEOPGAVE

DYREHORN

LYDEN AF OLDTIDEN 
DYREHORN

Vi har ingen fund af dyrehorn til at blæse 
i fra den danske oldtid, for horn kan ikke 
bevares så længe i den danske jord. Men vi 
har bevarede metalbeslag som har siddet 
omkring hornet, så vi ved at de har været 
der i jernalderen. 

Over hele verden bruges horn fra kvæg, 
får, geder m.m. til at trutte i. Så mon ikke 
der også er blevet truttet i Danmark, efter-
hånden som vi begyndte at få får, geder og 
kvæg i bondestenalderen?

Vi ved ikke med sikkerhed hvad hornene 
blev brugt til, men meget tyder på at de er 
blevet brugt til signaler på land og til vands, 
og i krig og til ritualer. 

I kan bruge alle slags dyrehorn, som har 
en hul ’tragt’ indeni, bare de har en vis 
størrelse. Det mest almindelige i dag er 
horn fra køer. Krumme horn fra væddere og 
bukke kan også bruges.

Byggevejledning

1. Mål med en tynd pind, hvor langt hornets 
hulrum er, ved at stikke en pind så langt 
ind i hornet som muligt. Markér med en 
streg på pinden, hvor kanten af hornet 
når til. Så ved du hvor dybt hulrummet er.

2. Bagefter kan du måle med pinden på 
ydersiden af hornet, hvor langt ind der 
er hulrum. Sæt en streg på ydersiden af 
hornet dér, hvor hulrummet stopper.

3. Sav spidsen af hornet med en nedstryger 
dér, hvor hulrummet stopper. Så bliver 
der et lille hul. 

4. Hvis ikke du når helt ind til hulrummet, 
så bor ned i hornet, indtil du rammer det. 
Hullet skal ikke være mere end cirka 5 
mm i diameter. Hellere save for lidt af, og 
måtte bore, end at du har savet for meget, 
så du står med et for stort hul!

5. Nu skal du lave hullet skålformet, så du 
kan blæse i det. Brug kniv, stemmejern, 
fil eller kuglefræser til at gøre udhulingen 
jævn og glat. 

6. Og så er der ellers ikke andet tilbage end 
at komme i gang med at trutte!!!

Signalhorn fra Ishøj, jernalder, ca. 16-1700 
år gammelt.
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