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Om Inskriptionerne
paa Bürget Smal etter det faa kaldte Gebel el Mocateb.

ved

He r m a n Trefchow.

§< i-
'en Rob. Clayton, Biffop af Clogher, udgav den Journal, som 
MissionairerneS Forstander i Cairo havde holdt paa sin Reise til Bier

ger Sinai, og derudi yttrede sine Tanker om Inskriptionerne derpaa eller det saa 
kaldte Gebel el Mocateb, har dette opvakt hos alle Elffere af de Bibelffe 
Oldsager der Anffe; at disse Inskriptioner ncermere maatte opdages og bessri-- 
ves. Det fortiener derfor at undersøges, hvorvidt dette Anffe hidindtil er 
bleven opfyldt; og da de Reifende, snart ved deres Tavshed, snart ved Uover- 
eenstemmelse i deres Beretninger har syntes al gisre Virkeligheden af disse 
Inskriptioner miStcenkelig. Da nogle har anseet dem for scrrdeles vigtige, an
dre derimod for aldeles ubetydelige, har jeg i denne Afhandling fornemmelig 
foresat mig at besvare disse tvende Spsrsmaale: i) Kan man vcere forvisset 
om, at disse Inscriptions virkelig findes? 2) Kan man med Grund 
formode, at de ere vigtige?

2.
For at besvare det forste Sporsmaal og undersøge: Om man kan vcere 

forvissetom, at disse Inskriptioner virkelig sindes, er det fornødent at hore de 
Reisendes Beretninger, som selv have vceret paa Bierget Sinai. Jeg vil 
strabe faa meget mneligr i ar anføre samme at iagttage Tids-Ordenen.

§- 3-A a a a 2
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§. Z.
Epiphanias- Hagiopolita, som levede i det 4de Aårhundrede, raler 

i sin Bestridelse over Syrien, Jerusalem og andre hellige Stader tø) 
om Biergct Sinai, om der Kloster, som der sindes; og siger: (saaledcs lyde 
hans egne Ord i Allatii larmsse Oversættelse) Eadem in Regione flint 
H ebriorum Tumuli fexcentcivum O&oginta chili adum: Men mel
der inlet, om der paa de Steder, hvor der meenleö, ar disse Begravelser ssulde 
vcere, fandtes Jnscriptioner eller ikke. Imidlertid bcraabcr han sig paa i Slnr- 
ningen as sit Skrift tø), ar han havde selv reist paa de Steder, fom han be- 
striver, og seek alting med egne Aine.

§*  4*
De crldste Spor af Jnscriptioner paa Bierget Sinai, siravrdt jeg veed, 

findes hos Co fin as, lndicopleuftes i det 6te Aarhundrede under Keyfer 
Juftiniani Regiering. I Montfaucons Fortale ril Cofinæ bekiendre 
Skrift De Topographia Chrifliana tø) staaer felgende mcrrkelrge Sted. 
Cum autem (han raler nemlig om Joderne og Sinai ^rken) ferip tam a 
Deo Legem accepifient, ibi primum literas edidicerunt: ac So
litudine ceu quieto quodam literario ludo ufus Deus, ipfos totis 
quadraginta annis exarandis Literis exercere (ivit. Quamob- 
rem inTDefertoSinai montis, inque omnibus Hebræorum man- 
fionibus videre eft Lapides omnes ex Montibus delapfos Literis 
Hebraicis inferiptos, ut ego , qui iftac Iter habui, teftificor. 
Quas Infcriptiones Judæi quidam, qui ipfas legerant?, narrabant 
nobis ita habere : Profectio talis, ex Tribu tali , Anno tali , 
7nenfe tali; ut plerumque multi noftro ævo in Diverforiis feri- 
bere folen t. Illi vero, utpote qui nuper 1 i teras edidiciffent, fre
quentius feribebant, & Literas multiplicabant; ita ut ifthaec 
omnia Loca Literis hebraicis infculptis plena fint; quæ ut qui

dem
(a) Corp, Hifi. Byzant. Allatii Symmikta png. 22. Ed. Venek
(£) Pag. 24.
(c) Colleft. Nov. Pair, Tom. II, pag. 12.
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dem ?E{limo , Incredulorum caufa ha&enus fervantur. Cuivis 
porro licet adire Loca & ifthæc infpicere, vel alios fcifcitari, ut 
edifcat nos vera narrare. Af dette Sted, som i Besvarelsen af det andet 
Sporsmaal nærmere skal underfogcö, er i del ringeste klan, at omendffionl et 
egentlig Geb el el Mocateb ikke med Vished deraf kan udledes, dog faa- 
danne Infcriptioner paa Bierget Sinai allerede fandtes i Cofmæ Tid. Vi 
har, som Montfaucon paa samme Sted anmcerker, ingen Aarsag til nt kalde 
hans Troeværdighed i Tvivl. Thi omendffiont han i det ommeldte Skrift for
svarede den ugrundede Meening; nt Jorden var flad, og heller ikke paa det 
anførte Sked alle hans Tanker ere rigtige, saa var han dog et Aienvidne til det, 
som han skrev, og havde reist paa de Steder, hvor disse Jnseriptioner fandtes.

2 de folgende 5 Aarhundrede hersker hos Skribenterne en dyb Tanshed 
vm denne Sag. Vel taler en gammel grædsk Anonymus, hvis Skrift fin
des iblant Leonis Allatii Symmikta (d) temmelig omstændelig om Bier^ 
get Sinai. Procopius Cæfareenfis, som levede i det 6te Aarhundrede, 
nævner ogsaa den Kirke, som Keyfer Juftinianus lod bygge for Munkene paa 
Bierget Sinai, og beffriver deres strenge Levemande (e); men ingen af dem 
har været paa Stedet og melder ikke det ringeste om nogen Inscription. Den 
forste Reifende, fom efter Cofmas har givet nogen Efterretning om Bierget 
Sinai er D. Benjamin, som levede i det I2de Aarhundrede, og reifte imel
lem Aarene 1150 og 70. Han har selv befeet Sinai, men taler intet om 
Infcriptioner. Maaskee har paa de Steder, hvor han kom, ingen været. Maa- 
skee har han ogfaa af Mangel paa Opmærksomhed forbiegaaet dem. Thi fom 
et stort Beviis paa denne Mangel hos Benjamin kan med rette anfores; ar 
han har været i Cairo uden nt beste Pyramiderne og i sin Reife anføre dcm. 
I den meget forte Bcffriv.lst, font forekommer hos ham over Bierget Si« 
nai (/) fortæller han ellers noget, som ikke findes H06 andre; nemlig at Mun- 

A a a a 3 ken e

(d) Corp. Hifi. Byzanr. L. Allatii Symmikta p. 37. Ed, Venef,
(e) Proc. Ca:f I. T. Cap, X UI. Corp. Hili, Byzant, Ed, Parif. 
(/*)  Itiner, Lugd. Batav. 1633. p. 125.
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kene i Klosteret kaldtes Syriani, og at Beboerne talede chaldaisk. Forstaaer 
han dette om Munkene paa Bierget eller Indbyggerne i Egnen af Sinai? De 
forste cre som bckiendt Grceker eg de sidste Araber. HvorlcdeS kan han da sige 
euren om hine eller disse, at de talede chaldccisk? et Sprog, hvorom han dog 
burde vrrrct i Stand til at domme. Har han maajkee ved chaldaisk forstaaet 
Syrisk, da endeel af de Munke, som opholde sig i dette Kloster, vare syriske 
Munke ? Har disses Antal paa den Tid, da Benjamin var der, vævet det 
storste, og deres Sprog alksaa meest bleven talt? Har maaffce det Navn Sy
riani ogfaa heraf sit Udspring? Dette tillader mitAicmeed mig ikke her n«r- 
mere at undersege. Imidlertid har jeg dog ikke aldeles med Taushed villet for- 
biegaae denne Omstcrndighed.

§. 6.
I den Samling af Pillegrims-Reiftr, fom sorer dcn Titel: Reise« 

Buch des heiligen Landes (§), forekomme 9 Reiser, som ere giorte til 
Bierget Sinai, hvoraf de celdste ere den, fem Johannes de Montevilla, 
cn Engellrender, foretog sig i Aaret 1320 (h) og endnu en anden af Rudolph, 
Kirkeherre til Suchen i Westphalen, i Aaret 1336 (/). I alle disse Reiser 
findes ikke et Ord om nogen Inscription i Arken eller paa Bierget. Uden Tvivl 
baade fordi den Vey fra Jerusalem til Sinai ikke varden rette for at opdage 
disse Inscriptioner; Men ister, fordi de intet bekymrede sig derom; fordi man 
i disse overtroiske Tider meere segte Rcliqvier end Antiqviteter; meere at tilfred
stille en overtroisk Andagt end en lorrd Nysgierrighed.

§. 7*
De som i det 17de Aarhundrede have bessgt Bierget Sinai, og s for- . 

tiene at mcrrkeS, ere folgende. 1) Den rommerffe Patricius Petrus della 
Valle, som har reist i Egypten i Aaret 1616, har vceret paa Sinai Bierg, 
og siger: At han fandt paa adskillige Steder i Orken meget gamle Bog« 

staver

(g) Franks, am Mayn 1609. 2 Theile Fol.
(/j) P8g. 759-
(i) Pog- 8lZ-



paa Bierget Sinai. 551

staver indgravede i Stene, som ingen knnde lwse eller forstaae. AL 
han holdt for, at de vare fra Jsraeliternes Tider, og det giorde ham 
ont, at han ingen Afskrift tog deraf. Folgelig vare Bogstaverne ikke ukien« 
delige eller ulcesclige; Men det som della Valle kalder, at ingen kunde lasse 
dem, vil allene sige saa meget, at Carakterene vare ham og andre aldeles ube- 
kiendte (k) . 2) G♦ Chrifioph. Neitzfchitz reiste i Aarene 1630. og fol« 
gende. Han beskriver iblant alle de celdre Reisebeskrivcre rigtigst og fuldstcrn« 
digst Bierget Sinai, og siger: at i den Have, som laae ved St. Elias 
Kapel / var en stor rod Steen , hvorpaa Israels Born have gravet 
ebraisk (Z) . 3) Tevenot ncevner nresten alle de Steder og Merkvcerdig- 
Heder, som de andre Reisende tale om; men ikke et Ord om nogen Inscription, 
som fandtes i Arken eller paa andre Steder. Han reiste i Aarene 1633 og fol
gende (7//). 4) Moncony har reist nersten paa samme Tid fom Theve- 
not. I sin Reife til Bierget Sinai (n) taler han om store Stene,paa hvilke 
Bogstaver og hele Linier med Skrift og paa de storste 8 a io Linier ere at losse, 
som han meener ikke at vcere indhugne med Mejselen, men indgravede med 
Skeevand i Henseende til Bogstavernes forskiellige Farve fra Steenen. Han 
siger paa samme Sted, at Bogstaverne vare ikke ukiendelige men temmelig ny
delige; men om det var latinffe, grcrffe, ebraifke, arabiske eller hieroglyphiffe 
Bogstaver, kunde han ikke bestemme, da hans Araber ikke gave ham Tid til at 
aftegne dem. Moncony maae have skrevet dette saa loselig hen uden Efter
tanke; thi den som har Tid nok til at kunde tcrlle Linierne og at underfoge, paa 
hvad Maade Bogstaverne'ere indgravede i Steen, maae ogsaa, dersom ellers 
ikke hans Uvidenhed er akt for stor, kunne adskille faa bekiendte Carakrerer som 
de anførte fra hinanden. Han kroer, at disse Infcriptioner ere indgravede af 
Israeliterne til Erindring om Manna.

§. 8>

(k) Den tydste Oversattelse Genev. 1674. Fol. 1 D- pag. 120.

(/) Merkwürdige Reisen heransgcgeben von G. Vettern Magdeb. 175z. 4to p. 167, 

(m) HanS Reise er trykt Paris 1689. 8vo 5 Vol.

(«) Den tydste Oversættelse Leipzig og Augsb. 4to p. 1024.
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§. 8-
I bet jgbe Aarhundrede synes de Reisende ar have meere henvendt deres 

Opmærksomhed paa disse Inscriptioner; Omendffisnl man ikke uden Forundring 
kan see nogle af de forste enten aldeles at forbigaae dem med Taushed, eller 
qandffe leselig at berore dem. Egrnond og Heyman , hvoraf den sidste 
har reyst i Aarene 1700 til 1709. og den forste fra 172011(23. (o), sige (’lot(p), 
At de ved Bierget St. Catharina fandt nogle Steene med Jnscriptio- 
ner af ubekiendte Bogstaver, som man holdte for meget gamle og 
skrevne af Jsraeliterne selv ; og Paul Lucas, som reiste i Aarnie 1714. 
og folgende melder ikke et Ord derom (q) . D. Shaw, som ellers har leve
ret os en af de beste og ril Bibelens Oplysning mecst tienlige Rcifer, siger 
intet videre (r); end at han var ikke saa lykkelig at see den beromte In. 
scription, som man stger at vcrre indgravet i Klippen, og som han 
ligesom Moncony troer at vcrre sat der til en Erindring om Manna. 
Aa ret af Shaws Reise til Sinai kan af hans egen Beskrivelse ikke med Vis
hed bestemmes; Dog er den formodentlig ff'eet imellem 1720 og 30. Da D. 
Shaw paa denne Reise siet ingen Steene med Inscriptioner har fundet, eller 
raler om, som dog andre Reisende har anmcrrket, synes blot Mangel af Op
mærksomhed og Undersogelse hos ham at have foraarsaget denne Tavshed, og 
altsaa kan den heller ikke blive noget svcrkkende BeviiS mod disse InscriplionerS 
Virkelighed.

§> 9-
Den forste Reist, fom toler om et Gebel el Mocateb eller Jnstrip- 

tions-Bierg, ev den, som Biffopen af Clogher har udgivet under Titel: A 
Journal from Grand Cairo to Mount Sinai and back again 
Lond. 175 3- 8V0- Denne blev i Aaret 1722 foretaget af Frauoscaner« 
nes Forstander i Egypten i Scrlffab as trende KiobmKNd og trende Misstvnai- 

rer,

(0) Deres Neise er udkommen paa Hollandsk , Leid. 1757. 2 Vol. 4to.
(p) 2den Vol. pog. 180.
Gj) Hans Neise er oversat paa tydsk og trykt Hamb. 1721. 3 Tom. gvo.

(r) Shaw’s Travels Lond. 1738, FqI, pag. 350. 
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tut, oti indeholder (s) folgende mcrrkelige Sted: „ Da Vi vare Fom 11C Ild 
ff fra Faraus Bierge fandt vi cn stor Slette, som var omringet med 
f/ Hsye. Hos Foden af en af disse udhvilede vi os under vore Talte 
„ indtil henimob Kl. halvgaaen Elleve. Disse Hoye kaldes Gebel el 
ti Mocateb, eller Inscriptions Bierget; Thi saasnart vi vare komne 
tf ud fra Faraus Bierge, gik vi i en Times Tid adskillige andre forbi, 
„ hvorudi vare indgravne gamle ubekiendte Karakterer. De stode paa 
H nogle Steder 12 ellcr 14 Fod hoit fra Jorden indhugne i den haarde 
„ Marmor Klippe, og omendffioitt vi havde i vor Scrlffab Personer, 
„ som forstode det arabiffe, graffe, hcbraiffe, syriffe, coptiffe, la- 
„ wisse, armeniffe, tyrkiffe, engelffe, lllyriffe, tydffe og bsmiffe 
,,^-prog, kiendte ingen af dem bisse Carakterer, som dog med den 
„ storste Flid ere indhugne i den haarde Klippe paa et Sted, hvor der 
„ er hverken Mad eller Drikke at bekomme." Harmar har allerede i 
sine famlede Anmerkninger til Bibelens Oplysning af Reifebeffrivelfer (£) er
indret det Fornodne imod Forfatterens Optegnelse af de nyere og Europcriffe 
Sprog, som her ikke kunde sinde Sted (zz) . Imidlertid synes intet med 
Grund at kunde indvendes mod Sandfcrrdigheden af denne Beretning, da 6 
Personer have vceret Hienvidner dertil. Jeg bor ikke her forbiegaae en Om- 
stcrndighed, som Prof, von Haven i sin holdte Journal paa Reisen fra Cairo 
til Bierget Sinai, som tillige med hans ovrige esterladte ffrevne Anmærknin
ger, det Kongl. Haand-Bibliorhek tilhørende, for ncervcrrende Tid ere hos mig, 
forrceller, og som ikke lidet tiener, enten til ar bestyrke den sidst anførte Beret
ning, eller til at fremstille et nyt, og i denne Sag ikke ubetydeligt Vidne. Prof.

von
O) Pag. 45-
(t) Den sidste forbedrede Udgave under Titel: Observations on divers Paflages of 

Scripture — i liti (hating by Means of Circumftances incidentally mentio
ned in Books of Voyages and Travels into the Esft, Lond. 1776. gvo. 
Hr. Prof. Faber har oversat den fsrste Udgave Lond. 1764. under Titel: 
Beobachtungen über den Orient ans Reisebcschreibnngen, Hamb. 1772—75. 
2 Vol. gvo. Forbedringerne, som findes i den sidste Udgave ere siden komne 
ti! i den zdie Deel, som er trykt Hamb. 1779. Det er af den tydffe 
Ovcrssttclse jeg har betient mig.

(«) 11 Theil p. 133, 

tlye Saml. II. L>. Bbbb
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von Haven siger: at en Aleppiesk Kiebmand kort for deres Afrejse fra Cairo 
fortalte ham; „ at han ougefar for 40 Aar siden havde giort en Reise til Klo- 
„ fleret, paa Bierget Sinai, nd i Salskab af en Franzos, en Pater Capuciner, 
„ en Pater Jesuit og en Engellander ved Navn Koch, som boede i Cairo og 
„ der drev KioLmandffab; at han med de andre havde paa deres Tilbagereife 
„ forlangt af deres Araber, at de skulde fore dem til Gebel el Mocateb og 
„ til Hamam Pharoun, som begge laae sydlig fra den lige Vey til Kloste- 
„ ret; at de ogsaa havde faaet begge Deele at fee; at Bogstaverne eller Jn- 
„ scriptionerne havde syntes dem at vare armeniske, eller at ligne de armeniske 
„ Bogstaver; at der havde varet en 30 Linier over hverandre hist og her paa 
„ Bierget; at det havde varet en halv Dags Reise, og at de ogsaa havde feet 
„ Grotter i Biergene. Paa det Sporsmaal, som von Haven giorde ham, 
„ hvor hoit Jnscriptionerne kunde vare fra Jorden? svarede han, at de vare 
„ ohngefar 3 eller 4 Alen hoiere oppe end Stedet, hvor man kunde gaae og 
,, lafe dem/*  Noiagtigere Efterretning undskyldte han sig for at give, da hans 
Hukommelse var fvag, og han fra 40 Aar siden ikke kunde erindre sig alleting 
faa tydelig. Da dette, font man af Journalen kan fee, er skrevet 1762, tref« 
fer «allen den Aleppieske Kiobmands Reise ind i det samme Aar fom den af 
Biropen af Clogher udgivne Reife blev foretaget, nemlig i Aaret 1722. Snart 
skulde man derfor falde paa at troe, at denne Alcppieske Kiobmand var en af 
de i ovenmeldte Reise omtalte; dersom ikke i Beretningen om det øvrige Reife« 
S al skab herskede en Forskiel, som falder temmelig tydelig iAine: Skulde 
vel den Aleppieske Kiobtnand have udelnkt af sit Reife-Salskab den fornemste 
deraf, nemlig Missionairerues Forstander eller Prefetto, fom han kaldes i 
Egypten, font egentlig forestod Reifen og i ommeldte Journal har beskrevet 
l»n? Dg skulde vel Forfatteren af Journalen igien have udelnkt den, i den Alep
pieske Kiobmands Beretning, omtalte Engellander Koch ? Men endnu en an
den vafentlig Forskiel findes der i samme Beretning, som gier, at man ikke 
kan holde det for en og den samme Reise. Den Alcppieske Kiobmand siger, at 
han og hans Reife-Salskab holdte for, at Bogstaverne i disse Jnscriptioncr vare, 
eller i det mindste, lignede de armeniske Bogstaver. Dette taler Journalens 
Forfatter siet intet om, men anfører tvertimoi) iblant de Sprog, fom deind- 
gravne Bogstaver ikke lignede, ogsaa det armeniske. Vi kan altfa« uden Tvivl 

med 
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med god Grund ansee den aleppieske KiobmandS Beretning som et nyt og be
tydeligt Vidnesbyrd om, ar der gives virkelig er Gebel el Mocateb, og at 
det er der samme som det i den engelske Journal omtalte. Thi den forskiellige 
Maade ar ansee Bogstaverne paa, og udsinde deres Liighed med andre i faadan 
en Frastand, beroer saa meget paa enhvers Forestilling, at man deraf ikke kan 
giore nogen Slutning til Stedernes Forffiellighed.

§. IO.
D. Pocock , Bissop af Ossory, har reist i Aaret i^g^. og folgende. 

Han raler i Beskrivelsen af stn Reise ril Bierget Sinai (V), om en Dal, som 
han kom ind udi, hvor han paa en stor Klippe, som laae i Dalen, blev vaer 
nogle Inskriptioner af samme Slags, fom han siden fandt paa Bierget Sinai. 
Det heder videre, naar han har talt om Jnscriplionen paa den Steen, fom lig
ger en f Miil Vesten for Klosteret (<r) , hvilken ogsaa Kircher i sin Pro- 
doreis Coptic, har aftegner (y) : „Der findes hist og her paaKlippen saa- 
„ vel blandt disse Bierge, som paa Veyen derhen, en stor Mcengde Inscriptio- 
„ ner med gammel Skrift. Jeg har afskrevet adskillige, og bemcrrket, at de 
„ ikke vare indhugne, men at man kun havde giert Granit-Steenen, formedelst 
„ en vis Materie, lysere. Thi hvor Sreenen var afstodr, kunde jeg see, hvor- 
„ ledes Materien havde trangt sig ind i Sreenen." Ved ar underfsge disse In- 
fcriptioner, hvoraf D. Pocock har leveret adskillige Prover (2); Ved at 
lagge Marke til Stedet, hvor de fandtes, og Maaden, hvorpaa de vare an
bragte paa Sreenen, synes det ar vare klart, at Pocock ikke har fundet det 
rerre Gebel el Mocateb, thi 1) fees det let, naar man sammenligner de 
Inscriptioner Pocock har aftegnet, med dem, som Montague (a) siden har 
leveret, ar Infcriprioncrne maae vare forskiellige; da de hos Pocock baade 
tre meget kortere, Karaktererne temmelig forskiellige, og hos Montague 

Bbbb 2 hist

(v) I den kydfke Qoerssttelft under Titel: Beschreibung des Morgenlandes, Erlan« 
gen 1754. 2 Vol. 4to pag. 227. 1 D.

GO Pag. 236. i D.
O') Prod, Copt p. 204.

(r) Dcil tydike O^crscrlcclse T D» p. 236. 54, 55, Kobbertavle.

(«) Philof, Transad. Vol. LVI. p. 56.
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hist og her blandede med Afbildning af Mennesker og Dyr, da derimod i Po
co cks Skristpreve findes ingen. 2) Har Pocock fundet sine Infcriptioner 
i Hebrons Dal, Montague derimod saavelfom Forfatteren af Journalen i 
en stor Dal, indfluttet af Brerge, ved Udgangen af FarauS Dal. 3) Beskri- 
ver Pocock dem, som saadanne, der ikke med Mejselen vare indhugne i Klip
pen , men Drevne derpaa,ved en vis flydende Materie, fom troengte sig ind i 
Stecnen. Forfatteren af Journalen derimod siger, at de vare iudgravne, og 
Montague , som endnu noiere havde undersegt dem, siger udtrykkelig (Z?) : 
They were not ftained upon the rock. d. e. stcenkede eller med en flydene
de Materie anbragte paa Klippen, fom de øvrige, hvilke han hidindtil havde 
feet, men de vare iudgravne derndi, og paa et andet Sted (f) , hvor han be
skriver Caraktererne endnu nøjere, heder dot: De ere hemnwd 6 Tomer 
lauge. Marmoren er hvidagtig, paa somme Steder rodlig eller kiod- 
farvet. De ere indgrav-te med et spids Instrument; thi man seer i 
Grunden deraf runde Marker af sammes Spidshed. Montague 
synes og fa a at have holdt for, at de Infcriptioner, som anføres af Pocock, 
ikke ere iblant det sidste Slags, da han siger (^) , at han, efterår vare kommet 
forbi Mahomeds Steen kom til en smuk Dal, hvor han fandt hist og her ad
skillige korte Infcriptioner—ftained on firme parts of the mountains. 
af det Slags paa Bierger Sinai og ved Meribah, som Biffopen af Ossory 
har antegnet. Hvor meget er det ikke i Henseende til Visheden og Noiagtig- 
heden af disse Infcriptioner at beklage, ar den lcrrde D. Pocock efter al For
modning har forfeylet dette Sted; og det er besynderligt, at baade han har kun
der forfcyle famine, og at Biskop Clayton ikke med et eeneste Ord har er
indre! det, eller neevnet ved denne Lejlighed Pococks Reise og de Skriftprs
ver, som han Har leveret, da han dog ved den ommeldte Journal paa adskil- 
lige Skederi sine Amncerkninger anfører hans Reife, og siger paa den aller
første Side, at D. Pocock har p. 147. i den første Deel af hans Reife ralt 
•m denne Journal. Man feer deraf tydelig nok, at Biskop Clayton selv 

ikke

(b) Philof. Transact, Vol, LVI. p, 50.
(c) P. 56.
(H Pag. 48.
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ikke har anseet de Inskriptioner, som Pocock har fundet, for de samme, som i 
Journalen ere bedrevne.

§. II.
Ikke meere hcrkdig, end Pocock, have vore Arabiske Reisende vcrret,fom 

foreloge en Reise fra Caico til Bierget Sinai i Aaret 1762. for at efterkomme 
den kongelige Instrux, der paalagde dem noie at underrette sig om disse Inskrip
tioner og aftegne samme. Hvorvidt Hr. Prof, von Haven , hvis Fag som 
Philolog dette egentlig var, herudi har opfyldt sin Pligt, sees best af den skrevne 
Journal, som han har holdt paa sin Reise; hvoraf jeg, da den er alt for om# 
stcrndelig i andre smaae og ubetydelige Ting, blot vil uddrage det, som angaaer 
de Jnscciplioner, hvis Opdagelse og Aftegning var el saa vigtigt Oiemed af 
deres Reise. Prof, von Haven forkuller, at Reise-Selffabet, da de vare 
nogle Miile fra Cairo, i Sancke, paa Veyen til Suez, saae nogle Hvide Sand
bjerge liggende Nord-Nord-Ost, som deres Araber kaldte Turbet el Jehud, 
d. e. Jodernes Begravelser, og at der, efter Araberens sigende vare Grav- 
sieene med Inskriptioner. Uagtet ingen Reisende, saavidr mig er bekiendt, har 
anmcrrket dette, undtagen vi ved denne Lejlighed vil erindre det ovenanforte 
Vidnesbyrd af Epiphanias Hagiopolita , forforme dog vore Reifende 
ncrrmere ar underfoge samme Bierge, som ikkun laae 2 Miile afsides, og over
lod, som Prof, von Haven siger, dette til andre Reisende efter dem. Siden 
mcerkede de intet til Inskriptioner, forend de kom til Gebel el Mocateb : 
Det er her fornodent, at jeg anforer Journalens egne Ord, paa dct man desto 
tydeligere kan fee Forffiellen imellem den Beskrivelse, som Prof, von Haven 
gror over dette Bierg og den, fom andre Reisende have giort. ,, Endelig kom 
„ den Dag, heder det, som ffulde oplyse os om Gebel el Mocateb. Vi 
„ rede bort paa vore Dromevarier om Morgenen tidlig med den ene af vore 
„ Schacher, fom havde hiemme ved dette Bierg. Thi heromkring boede 
„ Bornene af Leghat, til hvis Stamme han horte. Et par andre Araber 
„ giorde oö Scelffab i Haab om at vinde noget, og siden komme flere. Kl. 7. 
„ ankomme vi ved Foden afBierget; hvor vi maatte stige af, og efterlade vore 
„ Dromedarier. Vi vare komne igiennem adffillige fmaae krumme Dale, som 
„ paa begge Sider havde en graae, snart ogsaa en blaaeagtig Sandsteen. Vi

B b b b 3 „ saae 
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„ ff.ar Biergek for os, som vi ffulde bestige, og fa ae endnu ingen anden Slags 
„ Steen end bemeldte Art Sandstene. Vort Haab begyndte ak vanke. Det 
„var ingen Steen, som var beqvem til Inscriptioner. Vi bestege Bierget 
„ ffa 7i til Kl. 92 i to fulde Timer. Der var meget stellt. Der gik ingen 
,, Vey eller Fodstie, og vi maatte springe af en Steen paa den anden, eller klyve 
„ op ved Siden af Precipicer. Da vi vare komne op, faae vi hist og her no- 
„ get langt fra os adskillige Steene oprettede, som vi ansaae for Begravelsers 
„ Mrndetegn. Bicrget var bredt oven paa, ffient ujevnt, og havde maaffee 
„ en Times Gang eller meere tvert over. Da vi komme bedre frem, funde vi en 
„ lidcn Grotte, som efter al Anseelse var udhuggen i Klippen, og strap derefter 
„ en starre Grotte, som var 17 til 18 ordentlige Skridt i Lcengden cg 12 til 14 
„ i Bred en. Den var af en heel uordentlig Figur eller Omkreds, og blev 
„ understottet af to Pilastres, fom vare tilhugne af Klippen selv, cg havde 
„ maaffee hver et par Alen i Omkreds. Längere frem kom vi til de forbemeldte 
„ Gravstene, og fandt paa et Sted flere tilsammen end vi langt fra kunde see, 
,,men de vare kastede overende og ssnderbrudte. Nogle as dem, som endnu 
„ stode oprettede, havde Inscriptioner, men hieroglyphiffe. Den siorste Deel 
„ af disse Hieroglypher vare af Tidens Wlde udflettede, eller fordærvede. Saa- 
„ ledes var det beffaffen med alle dem, som vare kuldkastede. Iblant 8 eller 
„ 9 Steue, som^endnu stode oprejste vare der neppe 4, som havde en heel reett 
„ låselig eller kiendelig Side af dens Hieroglypher. Esterat have talt noget 
meere om disse hieroglyphiffe Steene, som ere de samme, hvilke IustitSraad 
Niebuhr taler om i sin Rejsebeskrivelse (e) heder det: „ Vi spurgte Araber- 
„ ne, hvor de mange Skrifter vare, og saae os om efter andre Bierge og Dale 
„ for der at opdage de lange og store Inscriptioner. De svarede, at delte var 
„ alt, og spurgte med Forundring, om dette ikke vare mange Skrifter? Kort; 
„ der var intet meere at see eller opsporge. Vi maatte sperge vore egne og andre 
„ Araber saa meget som vi vilde, saa forsikrede de os alle, ak de intet andet 
„ Gebel el Mocateb i hele Arken vidste af at sige, end dette. Vi have 
„ siden heller ikke paa den hele Reise kündet cpfperge noget andet Vierg, som 
„ bedre fortiener dette Navn." Prof, von Haven ytkrer siden sin Tvivl;

om
(f) Beschreibung von Arabien , 1 The il pag. 402. 
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em han og hans Reise-Scetskab virkelig har fundet det rette Bierg elfer ikke, og 
grunder denne Tvivl fornemmelig paa den Aleppieske Kiobmands Beretning, 
som oven for er anfort, omendffiont han urigtig troer, som jeg tilforn har be- 
viist, at hano Reise var den samme som den af Biropen af Cloghcr udgivne. 
Hr. IusiitSraad Niebuhr tvivler ikke om, at de jo ere blevne bedragne af de 
Araber, ssm ledsagede dem, men fortaller i Beskrivelsen over ScrlskabetS Reise 
til Bierget Sinai, som findes i den iste Deel af hans Arabiske Reises/) 
at deres Araber, som vare as den Stamme Leghad, forde dem op paa et Bierg, 
der tilhorte deres egen Stamme, for at vinde Penge for Tilladelse at copiere 
Inscriptisnerne; og der var det, at det omtalte Begravelses Sted fandtes.

§• 12.

Edvard Wortley Montagu som reiste' efter dem, har vceret' meer« 
lykkelig. Han leverer ei allene i det Brev, (foni er indrykket i Philofophical 
Transactions i det §6de Bind, Skriftprover af de ubckiendte Karakterer, 
som han fandt der, hvor han troer Gebel el Mocateb er beliggende, men 
han beskriver Stedet, hvor de fandtes, saaledes, at man neppe kan tvivle om, 
at han jo har truffet det samme Sted, som der i den af Biskopen af Clogher 
udgivne Journal tales om. Thi efterat han har ncevnet adskillige korte In- 
scriptioner, som han fandt hist og her strodde paa Klipperne, forend han kom 
ril Faraus Dal, og hvorudi Bogstaverne vare overeenstemmende med dem ved 
Bierget Sinai og Meribah, som Pocock har antegnet, fortceller han, at 
efterår vcere kommen igiennem en sier Dal, som laae mod Vesten, og Begyn
delsen af en anden Dal, fom var endeel af Arken Sin, der skiller Faraus 
Bierge fra dem, som gaae langs Kysten, saae han forst en liden Klippe for 
sig mcd indhugne ubckiendte Karakterer, og strax derefter, da de kom ind i en 
stor Dal, saae han alle de Klipper, som indstuttede den Vestre Side, skiulte 
mcd Karakterer. Dette er, legger han til, hvad man kalder Gebel el Mo
cateb eller Inscriptions-Bierget. Montagu tvivler altsaa ikke selv om, at 
han jo har funder det i Journalen omtalte Bierg, og den Overeenstemmelse, 

som

(f) Pag. 209—254. 
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fom findes imellem hang, Journalens, og den Aleppieske KiebmandS Bsretnin- 
ger, viser temmelig tydelig, al han virkelig har sundet det (g) .

§. IZ.

Efterat jeg saaledes har opregnet de fleste og betydeligste Vidner i denne 
Sag , synes deraf med Grund ar kunne uddrages folgende, a) At faa mange 
Skribenteres Taushed, font felo har reist til Bierget Sinai, ingenlunde kan 
fveekke drsse Infcriplioners Vished; da decks Uvidenhed og Skiodeöloshed; 
deels dsn forskiellige Hensigt af deres Reift; deels de adssillige Veye, fom de 
have taget; deels den store Vanskelighed, som var forbunden med at finde sikkre 
Veyledere til disse Steder og aftegne det, som fandtes, har hindret dem fra 
at melde noget derom. Paa nye at anfsreBtviftr herpaa, anfter jeg for over- 
flsdigt, da de ligge lydelig nok i endeel af de ommeldte Reifer, og ere i sam
mes Bedommelft allerede berorte. b) At de Inskriptioner, soul i disse Reifte 
tales om, ere af saa forskiellig en Beskaffenhed; at man nsdvendig, naar der 
u«vneö Inscriptioner paa Bierget Sinai, maae giore Forskiel imellem de aldre 
og nyere; Imellem dem, fom findes paa enkelte Stene, og dem, som staae paa 
Siderne af Klippen selv; imellem dem, som ere skrevne med bekiendte, f. Ex. 
groedske, arabiske eller ebraiske Bogstaver, og dem som ere skrevne med Carak- 
tcrer, som endnu hidindtil ere ubekiendte; imellem dem, som hist og her ere 
siroede paa Bierget, og med en flydende Materie anbragt i Stenen, hvorom 
Moncony og Pocock tale, og dem, som i hele Linier over hverandre 
findes indgravne i Klippen ftlv; af hvilket sidste Slags Jnscriptionerne ere paa 
det saa kaldte Gebel el Mocateb. Og c) at det ovenanfölte Vidnesbyrd 
ikke kan ncrgtes , at jo delte Sted virkelig findes. Efter altsaa, at have besva
ret det ferste Sporsmaal, skrider jeg nu til Besvarelsen af det andet, som er: 
Kan man med Gmnd formode; at de Inscriptioner som findes paa 
dette Gebel el Mocateb, ere vigtige?

Dette er ikke sia let afgjort. Paa saa manglende, saa Utilstrækkelige 
Underssgelftr af disse Inscriptioner, som hidindtil ere anstillede, ar grunde nogen 

Meening

(gj Phil. Transact. Vol. LVI. p. 50, 
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Meening og forsvare somme er vanffeligt. Jeg vil derfor forst undersege an
dres Tanker derom, og dernæst vove ar fremsatte mine egne.

§. 14-

Nogle have formodet, at disse Iuscriplioner kunde vcere fra Jstaeliter« 
HeS Tider og Levninger af deres Reise tgiennem Sinai ^Zrken. Paa denne 
Monde blev deres Underfsgelst hoist vigrig baade for det hebraiske Sprogs 
Skyld, hvis allercrldste Bogstaver ikke meere haves, og tillige for Indholders 
Skyld, som knude maaffee vcere Erindringer af en eller anden vigtig Tildra
gelse, og overalt blev det et af de arvrerdigste Monumenter for de bibtlffe Old*  
Sager. Iblanr dem, som ere bekiendte for at have haft denne Meening , ee 
Co fmas Indicopleuftes uden Tvivl den forste. Han kalder paa ovenan- 
forte Sked (/-) de Bogstaver, som vare ffrevne paa de fra Klippen i Sinai 
Orken nedfaldne Stene, eller som fandtes i Jodernes Huse, Ebcaiffe, og siger, 
ar nogle Joder, som havde lcest dem, sagde ham, at Indholdet, deraf var: 

At i det eller det Aar i den eller den Manned var af den esser den 
Stamme giort en Reise re. Disse Jnscriptionec ffulde Israeliteme have 
forsterdiget i Orken for at eve sig i den Skrift, som de forst havde lcrft ved Lo
vens Givelse paa Sinai. Cum autem, saaledes lyde hans egne Ord, 

(criptam a Deo legem accepiHent, ibi primum literas edidi
cerunt &c.; og siden heder det: Illi vero, utpote qui nuper literas 
edidiciflent, frequentius fcribebant, & literas multiplicabant, 
ita ut ifthæc omnia loca literis Hebraicis infculptis plena fint 
0. f. v. Montfaucon gier her ei allene den rigtige Anmærkning imoD Cofmæ 
Meening; at Jsraeliterne ftrst ved Lovens Givelse paa Sinai ffulde have l«rt 
at ffrive deres Sprog; At Mosts, forend Loven blev givet paa Sinai, fa aer 
den Befaling af Gud 2 Mos. B. 17 Cap. 14 V. Skriv dette til en Ihukom
melse i Bogen; og ft tg det til Josva ; at jeg vil visselig udflette Ama» 
leks Ihukommelse af Jorden. Og aftfaa maae Skrift iblant dette Folk 
allerede for den Tid have varer brugelig; Men han troer ogsaa, at de Inskrip

tioner,

(b) Colleél, Nov. Pair. Tom, p. ir.
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tioner, fom her Cofmas taler om, ikke kan henfores fil Jfraclikernes Tider, 
og at han af Jodernes Foregivende har ladet sig bedrage. Saa meget synes 
mig, at man med Grund kan udlede af denne Cofmas Beretning; At han 
ikke felv har varet i Stand til at lasse og forstaae de Inskriptioner, font han 
fandt, og at han herudi har forladt sig, deels paa den Fordom, fom han selv 
stod ndi om samme; deels paa Jodernes Forsikringer. Thi ffulde Bogsta
verne i disse Jnscriptioner vcere Ebraiffe, maatte de enten vcrre af de allerceldste 
fra Moses Tider af; og disse vilde i nogle 1000 Aar gandffe vift vceret blevne 
faa forandrede, at hverken Cofmas eller Joderne havde kundet lcese dem. 
Eller og det maae have vceret de nu brugelig Ebraiffe Bogstaver, som Esdras 
efter det Babyloniffe Fcrngsel antog og egentlig ere chaldaiffe; Og om disse 
Slags Jnscriptioner melder ingen anden Reisende noget, som har vceret paa de 
Steder, undtagen Neitfchitz , fom (;) ikkun siger saa loselig hen, at han 
fandt en Steen, hvorpaa Jscaelirerne ffulde have indgraver Ebraiff, og Mon
tagu, som fortcrller (k), at han fandt en eeneste Inscription ffrevne med ebrai
ffe Bogstaver, og som bestod af to Ord. Altsaa ffulde vi antage, at Cofmas 
har fundet gandffe andre Jnscriptioner end andre Reisende, hvilket ikke er vel 
troeligt. Det rimeligste bliver altsaa at troe, at Cofinas forledet af Joder
ne har antaget disse Bogstaver for Ebraiffe, og at Joderne efter deres Scrdvane 
for at opssge deres ForfcrdreS Mindesmærker har som Montfaucon formo
der, bedraget ham. Imidlertid bliver det dog altid et markvcrrdigt Vidnes
byrd om disse JnfcriptionerS betydelige 2Elde, at de endog i det 6te Aarhundre- 

ikke har kunder låses og fsrftaaes.

§. 15.

Forfatteren af ten Journal, som Bissopen af Ctogher har udgivet, mee- 
uer (7) , at disse ubekiendte Carakterer indeholde nogle Hemmeligheder, og ere 
indgravne enten af Chaldcrcrne eller af andre kcenge for Christi Tid. Man ind
seer let, hvor vaklende denne Meening er, og hvor urigtig et Begreb han har 

giort 
(i) Meikwürd. Nr isen , p. 167'.
(å) Phil, Transaä. Vol, 56, p. 51*
(/; pag. 46.
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giort sig om de chaldaiffe Bogstaver for Christi Tid, fom ere intet andet end 
vore nu vcerende ebraiste Bogstaver uden Tvivl med nogen Forandring, og alt- 
saa maalte den i Scrlffabet, som efter hang eget Sigende forstode ebraifF kunde 
have (aft dem. Viff'open af Ctoghec har i en Nete til bemeldte Sted i Jour
nalen rigtig nok bemcerkec denne Feyl i Henftende til de chaldaiffe Bogstaver. 
Han formoder, cn disse Inskriptioner vare ffrcvne med det gamle ebraisse Al
phabet fra Mosts Tider, som er tabt for os, og fom Jfraelitcrne havde lcest 
paa den Tid, da Loven blev givet paa Sinai, eg i hvis Skrivning de havde 
fegt en Slags Fornoielft ved at anbringe disse Bogstaver hist og her paa Bier- 
get i de 40 Aar de opholdt stg i Arken. Ncrsten skulde man af den Overeen- 
stemmelfe, fom der er imellem hans og Cofinæ Meeuing troe, at han uden 
ot an fore famme dog tildeels har laant den af ham. Harmar, hvis Skrift er 
overfat af det engelle paa tydff af Hr. 9>rof. Faber under Titel; Be
obachtungen über den Orient aus Rrisebeschreibungen (?/) har ved denne 
besynderlige Meening giort den rigtige Anmcrrkning; At det vel ikke er let at 
udfinde, ved hvilken Lejlighed disse Bogstaver ere indgravne i Klippen; Men 
at det har kostet alt for megen Umage at indgrave Bogstaver, som efter Mon
tagus Beretning vare 6 Tomer lange 12 til 14 Fod hoit fra Jorden; ja store 
eg lange In script ioner blot til Tidsfordriv. Han meener derfor med Rimelig
hed, at dette kunde vcrre Gravskrifter enten fra Jsraeliternes Reise i Arken 
eller af andre giennemvandrende Krigsfolk, som der har begravet deres Dode, 
og af disse i Klippen indhugne Carakterer foger han ikke uhaldig at oploft det 
sidste Udtryk af de vanffelige Ord Hiob 19 Cap. 23,24 V. Gid mine Taler 
vare ffrevne! Gid de vare tegnede i en Bog? og med Jern Griffel 
og Blye til evig Erindring indhugges i en Klippe ! (o) Prof. Faber 
har tilfoyet en Note paa dette Sted, hvor han efter mine Tanker paastaaer i 
en alt for afgiorende Tone, at disse Jnscriptioner umuelig kan vocre fra Jfrae- 
liternes Tider og det af tvende Aarsager. a) Fordi Trcekkene i disse Bogsta
ver har ingen Lighed med de Ebraiffe, og b) Fordi der findes ester Egmonds 

C c c cL og
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og Montagus Beretning i disse Inscripkioner Afbildninger af Mennesker og 
Dyr; og ere alkfaa blandede med Hieroglypher, fom ikke var tilladt Joderne 
ar betiene sig af. Mod der ferste kan med Billighed indvendes; deels, ar da 
vi ikke metre besidde de crldsteog paa den Tid brugelige Ebraiske Bogstaver, vi 
heller ikke kan af den Ulighed, som er imellem der ncervcrrende Ebraiske Alpha
bet og Caraktererne i de ommekdre Jnscriptioner flutte, at de ingenlunde kan 
vare fra Jsraeliternes Tider. Deels, ar det maae falde den, som fammen- 
kigner begge Skciftprover, let i Hine, at der virkelig i adskillige af Bogstaver
ne er en kiendelig Overeenstemmelfe med den af Montagu tagneCopie. Saa- 
kedes er for Ex. der Ebraiffe STOP temmelig tydelig efterlignede, og Bog
staverne i Jnfcriptionen blot ved meere uevede og ukonstlede Trak forfkiellige. 
Imod den anden af Prof. Faber anførte Aarfag kan indvendes: a) At der 
fom Egmend anfører om Jnfcriptionerne paa Bierget Sinai, ikke kan fores 
herhen, da han blot taler om nogle enkelte Steene ved Bierget St. Catharina, 
hvorpaa vare ubekiendre Bogstaver, men hverken navner Figurer af Mennesker 
og Dyr, ikke heller det Sted, hvoraf Montagu har copierer sin Skriftprsve. 
Omendfkisnt Ridder Michaelis har erindrer imod Jnstirsraad Niebuhr i 
den Recension af hans Arabiske Rejsebeskrivelse, som sindes i hans Orient. Bi- 
bliotheks 7de Deel; (p) At det Begravelfts-Sted, som han sandt, hvor der 
vare saa mange Steene med Hieroglypher, ikke, som Niebuhr formoder, kun
de vaere fra Jsraeliternes Tider, og har med megen Sandsynlighed i den 5te 
Deel af sin Mosaisches Recht (q) beviist, at vel ikke alle Billeder i Almin« 
delighed vare Joderne forbudne, men dog Steene med hieroglyphiske Figurer; 
Saa kan dog Dette Beviis efter mine Tanker ingenlunde gielde imod denSkrift- 
prove, fom Montagu anfører, og heller ikke paa Grund deraf, som Prof. 
Faber meener, nagtes Mneligheden af, at De kan vcere fra Jsraeliternes Ti
der. Thi a) ere disse Figurer saa sparsomme, at ikkun 4 forekomme i hele 18 
Linier meid Skrift, fom Montagu har kopieret. En Maade at ffrive Hie- 
roglypher paa, som faavidr mig er bekient, tingen hieroglyphic Inscriptio» 
forekommer, og altsaa synes disse saa Figurer her mindre at fortiene Navn af 
Hieroglypher eller Billedskrisr, som skulde indeholde Hemmeligheder end^Navn 

af
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af blotte Figurer hensatte maaffee aklene til et Slags Zirat. Derncrft ere disse 
Figurer saaledes uden al Kunst anbragte, at de langt fra ikke ligner de Hiero- 
glypher, som Norden, Niebuhr og andre har aftegnet, og med disse til*  
staaer Montagu selv (r) , ot disse Figurer har intet at bestille, og alksaa 
falder her den Formodning bort, som Faber sammesteds yttrer om en Begra
velse, fom ffulde vatre i Egyptisk Smag ,. fordi her findes, som han meener, 
Hieroglyphs ligesom paa det Sted som Iustitsr. Niebuhr fandt. Og ende
lig er det et stort Spsrsmaal: Om virkelig disse Figurer hore til Inscriptionen 
selv eller ikke. Om de ikke ligefaavel som adffillige af de Arabiffe, Saraee- 
niffe, Grceffe Jnscriptioner, som efter Montagus og andres Beretning fin
des hist og her paa Bierget, kan vcere siden indgravne imekem Bogstaverne af 
andre, og altsaa have en nyere Oprindelse.

§. 16.

Hr. Justiisraad Niebuhr yttrer fine Tanker om disseJnscripiioner pa» 
tvende Steder i sin Beffrivclse over Arabien (r) , nemlig Pag. 96. hvor det 
heder: „Die Innschriften in der Wüste am Wege von Suez nach dem Berge 
„ Sinai sind der großen Erwartung nid}t gemäß, die man sich von ihnen ge*  
„ macht hat. Ich habe zwar keine Felsen gesehen, die halbe Meilen lang be- 
„ schrieben wären, wohl aber verschiedene Innschriften angetroffen, die alle von 
„ der Art waren, welche Pocock vor und Montagu nach mir kopiert ha- 
„ ben. Weil alle diese Schriften, welche mir bloß Nahmen der Reifenden 
„ zu seyn fchcinen, nur auf rauhen Steinen eingchanen oder vielmehr einge- 
„ schlagen sind, so haben meine Abschriften nicht deutlicher werden können als 
„ diejenigen, welche die erwähnte Reisenden abgeschricben haben." Og Pag. 
402. hvor han taler om det Gravsted, som han fandt, hvor de mange Steene 
vare med Hieroglyph r, heder det: „Dieser Berg ist zwar nicht der Gebel 
„ el Mocateb , weswegen wir eigentlich von Suez in die Wüste reiferen. 
„ Er ist aber merkwürdiger als die beschriebenen Bierge, welche andere Rei- 

C c e e Z „sende
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„ sende am Wege in dieser Wüste gesehen haben. " Hvoraf vidste vor Reisen
de, at disse Inscriptioner vare meere mærkværdigere end de paa Gebel el 
Mocateb , da han ligcsaa lidet fom Pocock har seer samme? Lod han sig 
maaffce fcrlede, ar fcelde denne usordeelagtige Dom, af den engelffe Envoye i 
Constanlinopel Hr. Potter, som efter von Havens Beretning i sin Journal 
forsikrede, at det ikke var vcrrdt at umage sig til Sinai Bierg, omendffiont han 
ikke selv havde v ceret der, eller og cif Montagu, so ru uden noget videre Be- 
viis siger, at han tvivler om, naar man endogsaa kan opdage disse Inscriptio« 
ners Indhold, al det vilde lonne Umagen. Meget havde det dog ticvret at 
suffe, ihvor ubetydelige endogsaa Hr. IustitSraad Niebuhr troer disse In« 
scriptioner med ubekiendte Carakterer at vcere, ar han havde leveret de Skrift« 
prover deraf, som han vel paa samme Sted lover, men endnu skylder for at 
knude sammenligne dcm med de andres; thi da faa Reisende ere saa gode og 
noiagtige Tegnere som Hr. Niebuhr , og det tillige er klart, at Pococks 
Inscriptioner ere forffiellige fra Montagu’s og Hr. Niebuhrs formodentlig 
ogsaa vilde blevet forffiellige fra begge, havde man tiåret saa meget nærmere 
ved Maalet til at kunde domme baade om InscriptionerneS Forffiellighed og 
Overeeustemmelse og tillige udlede deraf et Slags Alphabet, som ikke nu forme
delst Mangel af, tilstrakkelige Afffrifter kan haabes.

§. 17.
Montagus Gisning om disse Inscriptioner (t} er endnu tilbage. Eft 

terat han forst har forkastet den Tanke, at de ffulde vare fra Isracliternes 
Vandring i Arken paa Grund af de Figurer, som fandtes hist og herimellem 
Bogstaverne, og som MoseS efter hans Formeening ikke vilde tilladt Jsraeliter- 
ne at hugge i Klippen, (en Grund, hvorom jeg nylig har ytkret mine Tanker) 
underkaster han folgende Formodning andres Omdomme: Han formoder, at disse 
Inscriptioner ere fra de fsrste Christne Tider ffrevne af de omvendte Joder, fom 
uden Tvivl har giort nu og da Pillegrimö-Reiser fra Jerusalem til Bierget Si
nai, og at disse Bogstaver vare de sædvanlige ebraiffe Bogstaver i Christi Tid. 
Han beraaber sig paa, at han viiste dem til nogle Rabbiner i Jerusalem, som 

vare
(r) Philof. Transact. Vol, 56. peg, 50, 51. 
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vare nf samme Meeving, og han gior sig Umage for af Bogstavernes Lighed 
at udfinde adskillige Ebraiffe Ord. Endogfaa understettet af de Herrer Rab
biners Bifald bliver denne Gisning altid meget fvag, ja en af de svageste, 
omendffiont den beviser mod dem, som paastaae, at der er ingen Lighed imel
lem disse og de Ebraiffe Bogstaver, at denne dog maae have faldet saavel Mon
tagu som Rabbinerne i Aine. Det som i Særdeleshed svakker denne Mee- 
ning er, deels Ubeviisligheden ja endog Usandfynligheden af, at disse Bog
staver ffulde vetre de Ebraiffe Bogstaver i Christi Tid. Thi er det vel rime
ligt, ar det Ebraiffe Alphabet siden Esrce Tid, som antog de chaldceiffe Ca- 
rakterer, ffulde have undergaaet faa stor en Forandring? og naar er der da 
igien forandret til den Form, som det nu har? Cofmæ Vidnesbyrd i det 6te 
Aarhnndrede, som nylig er bleven undersogt, vil neppe vcere tilstrækkelig ril at 
godtgiore dette. Deels kan der ogsaa mod denne Montagus Meening med 
rette indvendes, hvad Harm ar indvender derimod i de Forbedringer, hvor
med han i Aaret 1776. paa nye har udgiver sit ovenanforte Skrift («) , hvor 
han sporger: Om det vel er troligt, at Bogstaver 6 Tomer lange indhugne i 
drn haarde Klippe og der nogle Alen hsir fra Jorden ved saadan Leilighed fful
de vare blevet indgravne? Skulde disse Pitlegrimes Navne vare i saadan en 
Mangde, at de kunde udgisre heele Rakker af Linier, og Klippernes Sider, 
fom Montagu siger, ffiules dermed? Man kunde endnu lcsgge til. Er det 
troeligr, ar paa den Reife fra Jerusalem til Bierger Sinai ingen af alle de rei
fende Pillegrime siden den Tid ffulde have lagt Mcrrke til disse Infcriprioner, 
naar de ner op vare faldne i deres Vey? Og pleye vel Pillegrime ifcrr i Arken 
ar opholde sig faalange, at faadanne vanffelige Arbeider kan foretages? Har
mar fporger videre, om det ikke er meere rimeligt vel at rillorgge de Reifende, 
som opholdt sig der en gandffe kort Tid en eller anden af de korte Inscriprioner, 
som ffrevne enten med Arabiffe, Saraceniffe eller Grceffe Bogstaver efter 
Montagus og andres Forsikring ikke sige andet end: Paa den og den Tid 
var derr, eller den af det Navn der; Men tillige at adffille dem fra de 
andre indgravede med ubckiendre Carakterer i Klippen, og som enten indeholde 
Gravskrifter eller ere forfattede ved andre betydelige Lejligheder.

§. Ig.
(tt) See Beobacht- über den Orient, 3 Theil pag. 207.
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§- 18-
Skal jeg sige mine egne Tanker om disse Inskriptioner eller det saa kaldte 

Gebel el Mocateb, da er det kortelig disse: At jeg endnu anseer der alr for 
kidlig at fcrlde nogen Dom derover, og enten tillcrgge dem en altfor stor eller 
en alt for ringe Vcrrd. Mine Grunde ere felgende: g) Ere de, som har feet 
disse Inscriptioner, ikkun faa, og Montagu den e nieste, so ni har aftegnet no
get deraf, b) Kan man umuelig af dette Sted allene og uden vidtlsftigere 
Skriftprsver og flere Infcriptioners Aftegning afgisre; enten disse Inscriptioner 
ere fra en og den samme Tid, af ct og det samme Slags, eller og de ere blan
dede. Altsaa var det gandske mueligt, at Inscriptioner af den sterste Vigtig
hed kunde findes paa det famme Sted, hvor de ubetydelige fandtes, c) Ere der 
ntange Omstcendigheder, som gisre det meget rimeligt, at disse Inscriptioner endnu 
ved andre Reisendes Flid og nsiagtigcre Underfegelse kunde blive hoist vigtige 
for oS. Stedet selv, hvor disse Inscriptioner findes. Israelirerncs langvarige 
Ophold i Orken. De adskillige mcrrkelige Tildragelser med dette Folk. De 
betydelige Nederlage, fom baade skeede iblam dem selv eg paa andre, som mod
satte sig dem (#). Den Skik hos de orientalske Folk at forevige noget, som 
var moerkeligt, ved at indhugge der i Steen og i Klipperne felv, hvorpaa vi 
iscrr finde Bcviis i de Steene, fom der tales om 5 Mos. B. 27 Cap. 1—9 V. 
hvorpaa Loven efter Moses Befaling skulde indgraves og overstryges med Kalk, 
formodentlig for at bevare Bogstaverne desto bedre for Luftens og Veyrets An
greb. Alt dette, siger jeg, kan ikke andet end endnu opvakte hoS alle Alder
dommens Elstkere og iscer alle Efterforskere af de bibelske Oldsager, det samme 
Huske, som Biskopen af Clogher har yttret, at de Skeder, hvor disse Infcrip- 
tioner findes, faavelsom Inskriptionerne selv, nsiere end hidindtil er skeed, 
rnaae af andre Reisende underssgeS og beffrivcs.

(x) Og bvortil maaffee det Tyrbet el Jehud tflcr JsderneS Begravelser, som vore 
Arabisk Rusende forssmte at underssge, giver tt Vink.

Kort


