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A honizierne have allerede i de ældste Tider, som Historien 
lærer, udbredet deres Handel ligetil Spanien, og udvalgt paa de 
sydlige og ostlige Kyster af samme, for at sikkre deres Han
del, de bekvemmeste Pladser, enten til at anlægge Sta der, el
ler indrettet paa de allerede forefundne godtbeliggende Steder, 
Faktorier, og deri lidt efter lidt sat sig fast. Til de forste reg
ner jeg de Pladser, som ustridigen fore et sandt phönizisk Navn , 
som: G adir og Malacha (Cadiz og Malaga); de andre Steder*  
der ikke bærer noget Navn, som kan udledes af det phönizi- 
ske Sprog , som Kanak og Ab de rath (Adra) synes deels at ha
ve beholdt deres gamle Navne under Phöniziernes Herredom
me saaledes som de befandt dem, deels at have faaet en phö
nizisk Endelse. Men dette kan kun bringes til nogen Vished 
ved de i de nævnte Steder prægede phöniziske Mynter, fordi 
uden disses Vidnedsbyrd enhver Derivation afNavne, som an
føres af græske og romerske Forfattere, altid bliver uvis og 
falsk. For at bevise dette med et Exempel ; saa har Bochart 
udlcdet Staden Abderas Navn, som paa græsk forekommer 

F □.
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skrevet, snart Aßhpa, snart A^ä af "YHM Auzer, en Befæstnings 
da der dog kun staaer aftrykt paa Mynter JTHOy som ikke har 
den mindste Lighed med den Bochartske Opdagelse. Men ind
til nu ere kun Mynter fra tre Stæder med deres phöniziskskrev- 
ne Navne med Vished bekiendte, nemlig fra Abdera¡ Gadir og 
Kanak, d)

De i Abdera prægede Mynter, ja selv de ældre, ere 
forsynede med det blotte Navn af phönizisk Skrift rrH3V Ab de- 
rath, som vedhængte Tavle Num. i viser, de yngre ere foru
den dette ogsaa forsynede med det latinske skrevne Navn 
ABDERA.

Paa de i Gadir eller Cadiz slagne Mynter træffer man 
foruden Stadens Navn ■‘HAN eller TW1 endnu foran sammen
sat et Navn som betyrder en Mynt eller F|by2 Arbejdet
og ÜZZjbrtD Præget (Num. 2.)

a) Tegninger af disse Mynter levere folgende Spanske Skribentere : 
Eastanosa museo de las medallas desconocidas Espannolas en Huesca 
1645. 4. Num. 126-128 Velasqvez en sayo sobre los alphabetos de 
las letras desconocidas Madrid íyóa. 4*  Tab. XVII. 9-15. XVIII. 
1-6. Florez medallas de las colonias de Espanna Madrid 1767, 
Tab. XXVII. A. - 12 Valcarcal medallas de las colonias de Espanna 
Valencia 1778. 4 Tab. n. 7 Fr. P. Bayer del Alfabeto y lengva 
de los Fenices Madrid 177 a f°l- P*  869 , samme de numis Samarita
nis Valcntiœ 1781. 4- p- l4° sammenlign Josephi Eckhel doctrina 
numorum p. 1. vol. II. p. 4a2 og B. Aldrete varias antiqvedades de 
Fspanna en Aciberes 1614- 4 Tab. p. 179.

F) Sal. I. D. Michaelis ansaae urigtigt Ordet bys» for en Abbrevia
tion af -¡bo Kong Baal og -ftjN for -yq 5bl Öen Ga
el ir, i det det forste tilstrækkelig modsiges ved Synonymet 

og tzzbno fabrica percussura, det sidste ved det Artiklen 71 findes paa 
andre Mynter fra Cadiz, fordi H °g N hyppigen ombyttes. See
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De Mynter som ere prægede í Canaca, en, efter Ptole- 
mæi eeneste Vidnesbyrd, ved Udlöbet af Guadiana beliggende, 
og kuns endnu af sine Mynter bekjendt Stad, have enten det 
blotte Navn Kanak, eller tilligemed foran samme Ordet
SVED ligesom paa Mynterne til Cadiz (Num. 3). Til disse tre 
bekjendte phönizisk-spanske Myntsteder har den berömte Bar
thélémy c) endnu villet föje en fjerde : nemlig Staden Sevilla 
i det han paa Indskrivten af en Mynt, der fremviser et, paa 
de, af Indvaanerne paa Öen Cossura prægede Mynter næsten 
ligedan skrevet Navn r—Kosraniin Cossaræern (Num. 4) 
læser bÖZXN Isbala JLsbalim Ispalensern (Num. 5 a. b.

Nu er det vel saa, at, fordi det forste Bogstav har 
Skikkelse af et bi som paa nogle Mynter fra Cadiz, det ogsaa 
her kunne have samme Betydenhed ; men Fejlen er eene og 
allene hos Stempelskjæreren, som har udeladt den perpendi- 
kulære Adskillelsesstreg ved Enden af Vinklen, hvorved Bog
stavet ligesom paa de Citiske Monumenter bliver et p, desuden 
har han her afbildet p og nogle andre Bogstaver paa disse Cos- 
suraiske Mynter, saaioiskjellig og saaskjödeslös, at man ikke maa 
tage det saa nöje med nogle manglende eller overflødige, for
forlængede eller forkortede Streger, ifald, som her er Tilfældet, 
Myntestedet ved det lignende Præg af de phöniziske og 
græske Mynter, er ganske afgjort. Hertil kommer endnu, at 

sammes orient. Bibi. T. X. i35 og Supplementa lexica p. ipS. i5i3 
Eckliel fælder 1. c. Side folgende Dom over disse tre Synonyma : 
qvarum sensum explicare tentarunt Velasqvez, Bayerius Dutensius, 
non, ut reor, satis propitia fortuna, hvilket er sandt for saavidt det 
angaaer Velasqvez og Dutens to meget utilforladelige Fortolkere, 
men i Hensyn til Hr. Bayer, er falskt, fordi han har forklaret denne 
urigtig.

c) lettre a Mr. le Marquis Olivieri a Paris 1766. 4 Tab, IV. 4*  5» p. 43» 
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det forste Bogstav paa den barthe^emeiske Mynt (Num 5. a.) 
som er ganske forskjellig fra det forste Bogstav paa hans an
den Mynt (s. Num. 56) har Figuren af et Î3 eller O og som 
Adversen paa hans Mynt Num. 5 viser, er et virkeligt p 
hvis övre og nedre Tverstreg her af Fejltagelse er bleven ude
ladt ; det andet Bogstav er et O ligesom paa Juhas Faderens 
.Mynt ¿7) det tredie et "1 det Ijerde et fejlfuldt tegnet 3 hvis ven
stre Streg er trukket ned istedet for op ; det femte er et D 
saavel paa den fjerde som femte Mynt.

Disse Bemærkninger, Bayers Forsikring, at deslige Mynter al
drig ere fundne ved Sevilla, og, hvad derer af Vigtighed, den 
lignende Stilling af dette Ord inden for en Laurbærkrands med de 
dvrige cossuriske Mynte, frembyde Grunde for dens Fædrene
land Cossura, som nu kaldes Pantelaria, hvilke og Eckhel <?) 
holder for overvejende, saa forskjellig endog dens Advers er 
fra Begyndelse- og Ende-Bogstavet Op af Navnet pap Kosran 
d. e. Cossura, og den paa Reversen under Hoved-Navnet satte 
Værdie, som det synes af S | J | | eller 4 Parata (TTü'H 3) eller 
Halvskillinger, fra de af Torrernezza f) leverede mange cos-

d) I)et plwniziske Ord paa Jubas Mynt (s. num. 6) læser Svinto'n
■'JQ’p Jubai, men jeg vilde hellere læse Subas, fordi Figuren
af det förste og sidste Bogstav ikke i det Phöniziske er et Jod men 
et Samcch. Maaskee har Konsonanten Jota hos Rommerne liavt en 
Lyd, som har grændset til S , saasom Joannes i del Italienske skri
ves Zuane. ><

e) 1 c. 422 Hispali Baeticae phoericios qvoqve numos tribuit Barthele- 
iriejus, sed argumentis nullam veri speciem præferentibus, qvæjam 
etiam refutavit Bayerius p. 364»

/) Sicilia; populorum et urbium rel. numi Panormi »yg». fol. Tab.
XC VI.



47

suraiske Mynter , hvilken Forskj ellighed maaskee kan tilskri
ves en forandret Regjering.

Uagtet dette mislykkede Forsög at formere Spaniens 
phöniziske Mynter, vover jeg dog at foje til de tre hidindtil 
Lekjendte, en fjerde, hvis Myntsted ikke een eneste Myntkjen- 
der endnu har vidst at bestemme, og at forelægge det konge
lige Selskab mit ringe Forsög til overbærende Prövelse.

Stoffet til min nærværende Afhandling er den mærk
værdige Mynt, paa hvis Advers man seer Vulkans Hoved med 
Tangen og en pliönizisk Inskrivt 5 paa Reversen det omstraa- 
lende Venushoved, med nogle nedentil anförte Forandringer, 
som siden skulde blive anförte, af hvilken Mynt Velasqvez 
Tab. XVII. 1-8, Florez T. LVI 9-14 LXIII. 9., Barthélé
my T. IV. 1-3, Carter T. 1-3, Bayer Side 3y5 have frem
stillet et stort Antal med forskjellig Præg, hvis phöniziske In- 
krivt jeg , tildeels formedelst den store Forskjellighed i Figu
ren af nogle Bogstaver, nöje har aftegnet paa den hosföjede 
Tavle Num. 7-11 til desto lettere Oversigt.

Velasquez S. 142 læser paa vor Mynt det phöniziske 
Ord Hezphatz, i hvilket han vil finde en Lighed med Hephai
stos, Orientalernes Vulkan, eller med Ægypternes Phtha. 
Men da han blot har gjettet ethvert Bogstavs Betydning, og 
desuden ej angivet et Myntsted, saa opholder jeg mig ikke 
længere ved ham.

Florez S. 634, afgiver sig aldeles ikke med at forklare 
det phöniziske Ord, men troer paa Grund af Præget, at den 
kunde være præget i St. Luças di Barrameda, som ligger ved 
Udlöbet áf Batis eller det nu værende Guadalqviver, hvor selv 
Strabo har hensat Venus’s eller Aftenstjernens Tempel (ro

og heri giyer Carter S. 354« i4Anm. ham Bifald.
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Barthélémy S. 41 foreslaaer tre Forklaringsmaader, 
enten at læse Hipa, eller Onuba, eller Alona, hvilke Stæder 
ere i Baetica eller det nuværende Andalusien og Granada, hvor
hos han dog holder Ilipa for den sandsynligste. Fraregnet at 
denne Myntkjender fejler i Bestemmelsen af det forste Bog
stavs Betydning, som aabenbar er et Ment og intet Aleph, 
og som han derfor uheldig har forklaret, saa mangle ogsaa 
gamle Forfatteres Vidnesbyrd for, at disse tre Steder har væ
ret af phönizisk Oprindelse.

Bayer S. 365 lover vel i det han angiver at mangle 
Rum, ved en anden Lejlighed, at meddele den sande Forkla
ring af den phoniziske Indskrivt, men hans Löfte er bleven 
uopfyldt.

Eckhel har aldeles ikke berort denne talrige Myntart. 
Saameget seer man imidlertid af disse Forfatteres anförte Me
ninger, at de har holdt Spanien og i Særdeleshed den Deel 
af samme, som de Gamle kaldte Baetica, for denne Mynts Fæ
dreneland. Det kommer altsaa eene og allene an paa, at an
give denne Mynts egentlige Myntsted, som kuns kan udfores 
ved en rigtig Bestemmelse af Bogstavernes sande Betydning, 
der udgjöre denne Inskrivt.

Hvad nu Figuren af disse Bogstaver paa denne Inskrivt 
angaaer, saa er det forste Bogstav et Mem» Saaledes forekom-

& Saaledes udtrykker Barthélémy sig herover S. 4t : ”Je suis persvadé 
que le mot dont il sagit, doit designer une ville; et par le gout dela 
gravure, ainsi qve par la forme des lettres ou doit conclure qvelle 
¿toit.située dans cette partie de l’Espagne, qvi fut connue sur le nom 
de Baetiqvë, et dont il nous reste plusieurs médaillés chargées de ca
racteres Puhiqves ou Phéniciens semblables a ceux qve nous avous 
sous les yeux.” 
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mer det hyppigt i Ordet paa Mynten af Staden Kanak 
hos Bayer S. 173 Num. 1 ; og paa flere endnu ubekjendte 
phöniziske Mynter i Hr. Professor Münters fortræffelige Mynt- 
samling, hvis Bekjendtgjdrelse var meget at önske. Overgan
gen fra den sædvanlige Figur af det phöniziske Mern til et X 
eller + var let fordi den eene Streg enten maatte trækkes lige, 
eller dog kuns erholde en Krumning.

Det andet Bogstav er et Lamed som Barthelemey alle
rede rigtig har bemerket.

Det tredie er egentlig et Caph, omendskjönt det stun
dom laaner sin Figur til og 1 efter Stempel sk j ærerens större 
eller mindre Nöjagtighed. Paa det andet citiske Monument 
forekommer det flere Gange, f. Ex. og "HO (Num. 7
a. b.) og her paa Mynterne hos Florez LVI. i3 og Carter I. i3 
selv samme Figur som paa den af Barthelemey i Journal des 
Scavans August 1760 Num. 1 afbildte loodicæiske Mynt /z), 
hvis Indskrivt han læser ÎZ2N NDlisHb (Num. 8). Disse 
Grunde berettige mig til at antage dette Bogstav her for et 
Caph. Det fjerde og sidste Bogstav er et Thau, saa vanskabt 
endog dets ligur fremviser sig for Ojet paa nogle af ovennævnte 
Afbildninger , i hvilket jo dog Aarsagerne til dens Forskjellig- 
hed opdages ved Tværliniens niere eller mindre vovede frie 
Træk.

I Forbigaacnde an mærker jeg at det næsten synes som 
om Phönizierne have udtalt He fæmininurn som et Thav. o<*  
dette har ogsaa fordum været brugeligt hos Hebræerne ligesom 
nu lios Araberne f. Ex. hjJFIQ Medinet-Staden, fordi Hebræ
erne forvandle Ile fæmininurn saavel in statu constructo som

h) Min Forklaring over denne Mynt staaer i Bayeri vindiciis numorum 
Valentiæ 1790. 4- P*  65. seqv.

Viel. Sels. Skr. iSoi II Deel, Il Hafte.
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suffixo til et Thav, ogsaa endnu have Ord under begge En
delser Ile og Thav. I det mindste har jeg fundet det saaledes 
i alle phöniziske Indskrivter, f. Ex. paa Gravskrivter til Citi
um Num. i. rCVC; i- 2.3 rvüO (Num. c¡. a. b.)

Af denne ved Grunde understottede Bestemmelse af disse 
fire Bogstavers sande Værd bliver det klart at de udgjore Nav
net Malcalh, hvoraf Navnet MaÁ¿Kx.z, som Strabo eller
Mal aka, som Plinius skriyer det, ligesaadaii som Abderath, 
Abdera, er opstanden.

Hvo der endog er nok saa lidet bevandret i den span
ske Mynthistorie i de ældste Tider, og blot har beskuet de af 
Florez bekjendte Mynter, eller har læst Eckhels Udtog af 
Elorez , han vil snart indsee at hver Söe- og Landstad har havt 
sine egne Mynter. Da nu Malaga var en af Phönizierne an
lagt og af sin Handel berömt Söstad, saa er det let begribe
ligt , at den , ligesaavel som de övrige paa denne Kyst liggen
de phöniziske Slæder, Abdera Gadir og Kanak, har havt sine 
egne Mynter. Saa indlysende dette endog er j saa ubegribeligt 
bliver det dog, at, saavidt jeg veed, det endnu ikke er fal
det nogen Forfatter ind, at anstille Betragtninger over denne 
paafaldende Omstændighed, at af saa vigtig en Söe- og Han
delstad ingen Mynter — paa hvilke dens Söstre ingen Mangel 
havde — skulle være kommet til Efterverdenen.

Men at blot phöniziske og ikke ogsaa romerske Myn
ter ere bievne fundne med Stadens Navn, kunde vel have dø 
samme ubekjendte Aarsager, som ere ved mange andre span
ske Stæder med celtiberiske Skrivter, at de ved Spaniens Erob
ring af Carthaginienserne eller Boinerne, enten ere geraadede 
i Aftagelse eller ere bievne ganske odelagte, som man f. Ex. 
vel træffer Mynter af Kanak, men ellers intet Spor mere



deraf; men dette Tilfælde finder ikke Sted ved Malaga, fordi 
denne Stad endnu har blomstret under Romerne ; saasom de 
af Carter og andre leverede Steenskrivter bevise dens Ophöj- 
else til en municipal Stad og dens Vedvarelse lige indtil vore 
Tider. I al fald kunde man antage, at den liar havt sine 
egne phöniziske Mynter saalænge indtil Caligula havde betaget 
alle spanske Stæder deres Mynte-Rettighed.

Men det være nu som det vil, saa sætter dog det pho- 
niziske Navn Malaka paa de talrige Mynter af denne Stad, 
som indtil denne Dag förer dette Navn, det uden for al Tvivl, 
at de ere prægede af denne Stads phoniziskc Indvaanere, og 
at Strabos Efterretning om at de have en phönizisk Oprindelse, 
er fuldkommen sand. Romerske Mynter fra Malaga ere ikke 
opdagede, z)

Jeg kunde nu lade det beroe ved det som er sagt, naar 
jeg ikke holdte det for tjenligt at gjöre nogle Bemærkninger 
over Navnet Malagas Derivation, og over de med samme i 
Forbindelse staaende Figurer og Symboler paa denne Mynt,

i) F1 orez leverer Tab. LVI. ¡6 en Mynt paa hvis Advers man seer 
Vulkans Hoved tilligemed Tangen , ligesom paa Malagas phönizi- 
ske Mynt, dog uden Inskrivt j men paa Reversen et Sviin , og over 
samme en Stjerne med tvende latinske Bogstaver D. D. (Decreta De- 
enriorum). Da demie Mynt har Adversen og en Stjernes Symbol til
fælles med deri phöriiziske Mynt , og forresten , saavidt jeg veed , 
intet lignende Præg af andre bekiendte spanske Myntstæder er for- 
haanden , saa kunde maaskee den i Malaga holdes for en efter Befaling 
af Decurierne, hvis D D i Colonierne og Municipal-Stæderne gjaldt 
ligesaa meget som de romerske Senatorers S. C. , slaget Mynt.

Eckhel har heller ikke anført denne Mynt af folgende uvigtige 
Grund, men blot P. i. Vol. i. p. 6l. skrevet: praetermitto nu
mos incertos alios, qvos Florezius tabulis postremis Tomi II et III 
complexus est, qvod nihil ad philologiæ causas conferí.

G 2



eftersom Bochan fortrinlig har fbrsögt dette, og hans Deriva
tion har fundet Carters og andres Bifald. Bochart udleder 
nemlig Navnet Malacha af det hebraiske Ord Melach Chalda- 
isk Malcha, hvilket betyder Saltt fordi Malaka efter Strabos Æ) 
Vidnesbyrd drev stor Handel med saltede Fisk. Sindrig nok, 
kuns Skade at denne Etymologie staaer i Modsigelse med Or
det paa Mynten hvis tredie Bogstav er et Caph og ingen Cheth, 
Bogstaver som ikke forvexles.

Om det endskjönt nu er vanskeligt, ja ofte umuligt at 
udlede Ejendoms Navne, naar man mangler historiske Efter
retninger, fordi Oprindelsen til samme ofte skriver sig fra et 
blot Tilfælde, godtbefindende, religiös Sindsstemning og fra 
utallige andre Aarsager, saa haaber jeg dog ikke at tage Fejl, 
naar jeg antager, at Phönizicrne, fornemmelig Sidonierne Z) 
have til AEre for deres Gudinde Venus belagt dette af dem til 
Nedsættelse udvalgte Sted med hendes Navne, hvortil maaskee 
disse forste Nybyggere have givet den förste Anledning, ved 
det at de ved Hjelp af Aftenstjernens Skin efter udstandne Fa-

Æ) B og III. Kap. IV. Deel i S. 4T9 ^en Leipziger Udgave. 1796. 8. 
h’,or det hedder end ¿¿fyaÀÂO--

1) Sandsynlig have iblandt Phönizierne, Sidonierne fbrst besejlet Spani
ens Kyster, og der nedsat sig, saasotu de have opbygt et Venus- 
Tempel i Malaga , Abdera og ved Batis Udlob, eftersom Strabo be
kræfter dette om Templet ved Batis-l' loden, og fremvise Afbildnin
ger af samme paa Mynterne fra begge de hos nævnte Slæder. Deri
mod have Tyrierne nedsat sig i Cadix og Kanak, og opbygt el Tem
pel til AEre for deres Skytsgud Herkules og sat hans Hoved tillige
med da övrige Attributer Köllen og Lövehudea paa deres Mynter.
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rer vare lomne pan denne skjönne og sikkre Rhed ; dog den*-  
ne og andre Formodninger tilsidesat, saa kaldte de, som der 
staser i forste Kongernes Bog XI. 5. 33. deres Gudinde 
(asbtoreth), hvilket Navn Grækerne udtale Astarte. Fortrin- 
ligviis kaldte de Venus ogsaa PcHo Dronning eller Gudinde, 
som fremlyser af Jeremias VII, 18 XLIV 17-19. a5, paa hvil
ket Sted hun hedder Himmelens Dronning (EZTOlpH ro1?».) 
Herodotus skriver vel i den 1 B. i3i , at Assyrierne havde 
kaldet Venus Muåitjs, men det synes at være en Skriver- eller 
Hore-Fejl for eller M som allerede kan skjönnes
af Harpocration ved Ordet , hvorhos han anforer, at
den babyloniske Venus ogsaa har hedt Himmelens Dronnings 
Andre holde dette Ord for eensbetydende med mblO Genetrix 
(Venus) ihvorvel det endnu bekvemmere kan udledes af 7110*7)0  
som just har denne Betydning, og kommer mere overecns med 
Retskrivningen.

Men dette maa ikke undre nogen, at Astarte m} eller 
Venus, der blev dyrket som Gudinde, bærer det fortrinlige 
Navn Malea eller Dronning, da Bibelen allerede lærer os at 

Melech iblandt andre bekjendte Betydninger ogsaa har den 
af en Gud eller Afgud f. Ex. Jeremias VII. 1. 10. XLVI, 18 
Jesaias XXXVII, 13 sammenlignet med Kap XXXVI, 19.

ni) Paa de Citiske Monumenter hos Pocoke i hans Rejsebeskrivelse Tab. 
XXXIiI No. 3 og 4 kommer dette Navn for ligestiadan skrevet som 
i Bibelen, under hvilket Syreren Moor Isaac hos Kircher i Ondipus 
T. ». p. 320 forstaaer Planeten Venus. Om dette fremmede Ords 
Derivation, som nogle udlede af , kan efterslaaes i Simony obo- 
maslieum p. 444 > sammenlignet intd Suida ved Oidet AçÆp'DJ.
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Saaledes bliver ogsaa den tyriske Afgud Herkules paa de pho- 
niziske Monumenter i Malta kaldet mph© Melkart, d. e. mp 
"|ho Melech Karetli, Stadens Konge eller Afgud , som ogsaa 
lios Grækerne og Latinerne ikke var usædvanligt, at de gave 
Jupiter og andre Afguder den Titel og rex.

Denne min Angivelse erliolder ved denne Mynts Præg 
en stor Vægt, thi paa dens Revers öjner man:

1) Paa nogle: det med Straaler omgivne Venushoved.

2) Paa Symbolet af samme, Aftenstjernen af anseelig Stör
reise i en Venus helliget Myrtekrone. Florez LV1. 12. i3 
LXIII, 9 Caiter 1. 12.

3) Paa andre : den forreste Side af hendes Tempel med Af
tenstjernen. Florez LVI. 14 Barthélémy IV. 3. Carter 
1. i3.

Men at dette paa nogle Mynter værende Hoved fore
stiller Venus, det viser paa dens Advers deels liendes Mands 
Vulkans Floved, decís begge deres ved hinanden satte Hoveder 
paa en Mynt hos Florez LX11I. 9.

Da der og efter Strabos Beretning var Guld og andre 
Metalgrubber i de ved Malaga værende bjeragtige Egne , saa 
lader det sig let forklare, hvorfor Vulkan, som Metalarbej
dernes Gud ligeledes er bleven forestillet paa denne Mynt. 
Det lader sig altsaa uden Vanskelighed gjore, at forene disse 
Myntfigurer med min givne Forklaring og Derivationen af den 
phöniziske Inskrivt, hvorved den har, efter mine Tanker, er- 
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holdet en liÖj Grad af Sandsynlighed. —• Vil man imidlertid 
heilere antage, at Phönizierne, fordi de fandt utallige Guld- 
og andre Metalminer zz) paa en af de herligste og sikkreste 
Rheder paa den hele Kyst fra Gibraltar til Carthagenå, des- 
aarsag har kaldet deres anlagte Stad Dronningen (Malea) og, 
som Strabo o) melder, Hovedet for alle de övrige paa denne 
Kyst af det middellandske Hav liggende Stæder Malaka , og 
ved denne Benævnelse tillige have sigtet til en af deres fornem
meste Gudinder efter en hos Osteriænderne yndet Paranomasie ; saa 
finder jeg ogsaa herimod ikke for nödvendigt, at indvende no
get af Vigtighed fordi det phöniziske Navns Forklaring og De
rivation derved hverken vinder eller taber.

Vil man endog forstaae Strabos Ord I. c. M<z\xxx — 
Qoivivixy rt ra <t%wxti Malaca er efter ph'ônizlsk Fortn., saaledes, 
som om Phönizierne havde nedsadt sig i denne lorefundne 
Stad, og da forskjönnet og indrettet den efter deres Viis, 
i hvorvel de kort derpaa folgende Ord Av^p« (p^ixuv xTiafzx xx 
otuTV) Abdera er ligeledes anlagt af Phonizierne ikke er til For- 
deel for denne Forklaring, saa folger dog intet videre deraf, 
end at de havde udtrykt Stadens gamle Navn paa deres Myn
ter. Kuns vilde det ikke blive saa let hermed at foreene det 
övrige Prag af Mynten, som forestiller den. sidoniske Afguds- 
tjeneste.

Man vælge imidlertid, som man vil, iblandt disse for- 
skjellige Derivationer af Myntnavnet, eller man bringe andre

n) Carter skriver S. 3y4 : ’<Das ganze Gebirge um Malaga ist voll von 
Silberminen ”

o) 1. c« JTûÂ/a lyv tv ru vxpxMx txutíj TTfcmj — t^7rcf£i;y 



paa Bane., saa bliver ¿og Malaca i Besiddelse af dens egne 
plwniziske Mynter, som hidindtil, til Nedværdigelse for den
ne gamle og berømte Handelstad, er bleven overseet af alle 
Myntkjendere.
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