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I.
Karthagos Grund er endnu méget lidet randsaget, og planmæs

sige Undersogelser ere aldeles ikke anstillede. Tilforn vidste man 
kun om romerske Inscriptioner, som hændelsesviis kom der for 
Dagen ; men nu begynder man ogsaa at udgrave puniske. Det 
er den hollandske Major Humbert, der som Ingenieur staaer i 
Tjeneste hos Beyen af Tunis, som allerførst har været saa lyk
kelig at opdage, blandt selve Karthagos Ruiner, fem puniske 
Indskrifter *)  , af hvilke de fire ere forklarede af den lærde' 
Hcimaker **),  og den femte kan ventes snart udgivet. En 
sjette Inscription blev funden i afvigte Aar, og er strax i en 
nöiagtig Tegning bleven mig meddeelt af den danske General- 
Consul i Tunis Hr. Capitain Falbe.

*) Notice sur quatre rippes sépulcraux et deux fragments, déouverts en 
1817 tur le sol de l'ancienne Carthage par le Major J. E. Humbert. 
A la Haye 1821) fol.

**) Diatribe philologico-critica, monumwtorum aliquot Punicvrum, nuper in Afri
ca répertorient interpretationem exhibons. Lugduni Batavorum 1822, 4to.
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Ved Sjeldenheden af disse Monumenter holder jeg det for 
Pligt, endskjöndt det er en simpel Gravsteen med lutter ube- 
kjendte Navne, dog strax at bekjendtgjore den, fordi den er af 



428

ikke ringe Interesse for den phoeniciske Palæographie. Jeg 
har derfor bearbeidet den i Forening med Hr. Jacob Christian, 
Lindberg, Adjunct ved Metropolitanskolen og Lærer i det he
braiske Sprog, der i flere Aar har sysselsat sig med de semiti
ske Sprogs Palæographie, og overlader det til ham, udlörligere 
at afhandle denne Inscription i den Commentatio de monumen
tis Phoenicio-punicis litteratis, som han snart agter at udgive.

II.
Stenen, paa hvilken Indskriften er indgravet, er 10 

Tommer lang, T. bred og 5 T. tyk. Paa Kobbertavlen 
sees den i sin naturlige Störreise og Omfang. Indskriften 
bestaaer af tvende Linier; den er paa eet eneste Bogstav nær 
meget tydelig, og let at forklare. Bogstavtrækkene ere meget re
gelmæssige, udmærke sig i Skjönhed, Bestemthed og Conservation 
fremfor dem, som findes i Indskrifterne i Museet ved det leidenske 
Bibliothek; og de kunne sammenlignes med Bogstaverne paa de 
bedste siculo - puniske Mynter. Især have de en paafaldende fif V
Lighed med Bogstavtrækkene paa en stor karthagisk Sölvmynt 
lios Pellerin*)  og hos Perez Bayer**);  ikkun Jod, som tvende

*) Recueil de medaiUes'III, T. 88 no. 6.
**) i hans Afhandling del Alfabeto y lengtia, de los Fenices y de sus co- 

Ionins, pag. 376 no. I. Mynten forestiller paa Adversen Astartes med 
Kornax kronede Hoved; og Aversen har hos Pellerin en Pegasus; 
og hos Perez Bayer en Hest, som lober forbi et Palmetræe. Ind

skriften er paa begge Sammenlign hermed

Mionnet Description des Médaillés Tom. I, pag. 127 no. 476 Tab. 



429

Gange forekommer, har en afvigende Figur; sammenlign 
med hvilket findes saavel paa en cilico-phoenicisk Mynt* *)  
som i citiensiske Indskrifter **),

20, no. 6. Ikkun Bogstavet p har i Indskriften en Figur, som er 
forskjellig fra den, som findes paa disse Mynter.

*) Ecldiel Museum Casareum Vindobonense Tom. I. Tab. V. no. 7.
**) Inscriptio Citiensis XXIII. Lignende Figurer for forekomme oftere. 

Cfr. D. Akerblad Inscriptionis Phoenicia Oxoniensis nova interpretatio. 
Parisiis 1802. 8*

Indskriften, skreven med hebraiske Bogstaver, er:
33jr33H1>0Hri3(N)3n3'|3p 

3siH,''l3232n'3öU?N232öU/N 
hvilke kunne deles og læses:

n^çn ro(N)£n3 isf».
jn'3.pe^-|3' jccn

Sepulcrum Bathbæ filiæ Chamlothi, filii Abdeschmun, 
filli Eschmun-jitten, filii Barjahreb.

Jeg har intet videre at bemærke ved Skriften, end at ful
crum mangler i de to Navne Abdeschmun og Eschmunjit- 
tenj hvilket er temmeligt almindeligt i de phoeniciske Inscrip
tion er.

III.
Indskriften selv bestaaer paa det forste Ord nær, af lutter 

Navne, der ere interessante, fordi de foröge vor Kundskab om 
de karthagiske Nomina propria, og kunne alle forklares, deels 
af parallele Navne, som findes i Hebraismen, deels i Analogie 
med hebraiske Nomina propria.



Det forste Ord er "'Oft , det bekjendte hebraiske Navn paa Grav. 
I den forste atheniensiske Inscription, som Akerblad har ud
givet i Commentationes Göttingens. Tom. XIK., staaer istedet 
for dette Ord D^rö FOW« Paa liere citiensiske Gravstene 
findes i samme Betydning FÛW *)•

*) Inscriptio Citiensis II. XXIII»
**) Inscriptio Citiensis XXVI.

***) See min Afhandling: der Tempel der himmlischen Göttin zu Paphos. S. 3.

Det andet Ord er frOFQ. Compositionen af FÛ er saa
vel bekjendt af det G. T. f. Ex. STDttfJAp, som af en citiensisk 
Indskrift, hvor læses**).  Man kan oversætte detfilia ven
tura. Det sidste Bogstav er suppleret, da Stenen her har et 
Brud; dog ikke ganske efter Conjectur, thi Levningerne af Bog
stavet kunne neppe passe,til noget andet, end til et N.

Herpaa folger rrômiïû- Navnet Fllbün erindrer om de 
leidenske Indskrifter, i hvilke Baal kaldes bjO. At
Astarte paa Cypern kaldtes bevidner He sy chius ***);  uden
Tvivl havde hun da og det samme Navn i Karthago. Den qvm- 
delige Form i en Mands Navn kunde ved forste Oiekast være 
stødende; men den findes stundom i Hebraiske Navne, som 
folgende Exempter bevise : i Parai. X. 5y. 58 XXVIII.
4; riFOH-Esröe II. 45. Nehem. VII. 46. Nehem. XII. 1i.— -y <

Og TOÿ 1 Parai. XXVIII. 8.
Herefter folger Om Esmun, Kartha-

gernes Æsculap, har jeg handlet i Religion der Kartha
ger S. 91. Han havde en beromt Helligdom i Byrsa, den
ne Stads Acropolis. Navnet pW’N, som en Mands Navn 
fæses i de citiensiske Indskrifter III. VIII. XVII. XXII. 
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XXXIII. Ogsaa Navnet JDtlfN'-Oy forekommer i den XII. Ind
skrift. Overalt var Forbindelsen af med Guders NavneV V 
meget almindelig blandt Punierne; f. Ex. 
jp’ip?*)  eller ppw**  ***)), iwpy, ****}.

*****) > oghjH(2y bos Palmyrenerne f).
Lignende Sammensætninger have næsten 

alle Sprog Qeo^m^ç, &cùgo&sdç,, ’LndMpoç, 'HïMmpoç, JDeusdedit, 
Adeodatus, hsOHO Esr. X. 22. Joh. I. 47. XXI. 2. JH^N ^sr- 
VIII. 16. ter. Futuri Form i sammensatte hebraiske Nomina 
findes undertiden: f. Ex. 1 Paral. VII.x2. 2
Sam. XXIII. 52. 1. Par al. XII. 35.

□*'.n  V)p“p. Ogsaa til dette Navn findes et tilsvarende i det 
G. T. Z^Hos. V. 15. X. 6. ^r. VIII. 16 X. 18. I det
puniske er 71 indskudt. Den ubetydelige Beskadigelse, som 
dette Bogstav har lidt for oyen, gjör det ikke ukjendeligt.

Navnet Barjahreb, Jahr eb s Son, tilkjcnjegiver at dennes 
Fader har hedt Jahreb; med mindre enkelte Led vare over- 
sprungne, og Familiens Stamfader alene var nævnt. Saadanne 
Spring i Slægtregisterne findes ofte hos Orientalerne; saaledes 
ere i Christi Genealogie Matth. I. 8 tre Led imellem Joram og 
Usias udeladte ; saaledes kaldes Dan. V. 18. Nebucadnesar Belza- 
sars Fader, skjöndt han var hans Farfader; og i den femte palmy- 
renske Indskrift kaldes Alilamenes Pan Mochimi Fader, uag-

*) Inscriptio Citiensis IV,
*•) Inscriptio Lei demis I,

***) Inscriptio Athénien sis I.
*’**)

Inscriptio Melitensis.
•f) Isieripho Palmyrena III,

4



tet ogsaa han var hans Farfader ; og selv Begyndelsen af Evan
gelium Matthæi har deslige Spring, da det hedder BißAo? ys- 
v'stre&s’Iqcrov Xgrfou vïov Accßij viou’AßpaAp. Muligt altsaa, at Fa
miliens Navn har været Jahreb. Der Fjendes jo flere store 
Familier i Karthago, blandt hvilke Familierne Barca og Hanno 
vare de berømteste. At i al Fald den Familie, hvis Medlem
mer nævnes paa vor Steen, har været ans eet i Karthago, kan 
sluttes af de mange Led, som anføres; den anden atheniensiske 
Indskrift har kun tre Led.

Da Stenen er funden ved den nuværende Landsbye Malga 
i Nærheden af Ruinerne af Astartes Tempel, lod det sig maa- 
skee formode, at den Bathba, hvis Grav den betegnede, kan have 
været een af denne Gudindes Præstinder; men Formodningen 
er dog meget usikker, da hun ikke kaldes Præstinde; hvil
ket skeer i Inscriptio Duggensis *),  hvor Elaiiwa, Famæ Sön 
nævnes, som een af Tholaths Præster.

Hamaker Diatribe p. 37.




