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I Historiska museets källare ligger, bland 
inånga andra märkliga ting, en samling av 79 
stenar senn härrör från Sydarabien, närmare 
bestämt det förutvarande Sydjemen. Alla 
mom en har inskrifter i det fornsydarabiska 
alfabetet. Historien om hur dessa stenar slutli
gen hamnade i Historiska museet berättas äv
j a n Peder Lamm på annan plats i detta häfte. 
Här skall göras ett försök att sätta in de-in i ett 
historiskt sammanhang. 

Stenarna fördes till Sverige av orientalisten 
greve Carlo de Landberg (1848-1924). Karl 
Landberg var född i Göteborg men kom att 
tillbringa största delen av sitt liv utomlands. 
Efter studier i semitiska språk i Paris kom han 
till Beirut 1872. Under mer än 20 år tillbring
ade han långa perioder i de arabisktalande 
länderna och skaffade sig en unik praktisk 
erfarenhet av dessa länders språk och kultur. 
Som ut forskare av modernt arabiskt talspråk 
var Landberg cn pionjär, och hans arbeten 
om arabiska dialekter i Syrien och framför allt 
Sydarabien är av bestående värde senn doku
mentation av talad arabiska i ett traditionellt 
svårtillgängligt område i slutet av förra seklet. 
Landberg var nu inte bara en stor resenär och 
betydande forskare utan också en originell 
personlighet. Hans oiginalitct gav upphov till 
en rik flora av anekdoter och legender om 

hans person som ännu i viss mån lever bland 
hans sentida kolleger. (För en värdering av 
Landbergs insats se Zetterstéen 1942.) 

Under 1890-talet besökte Landberg ett par 
gånger det då brittiska Aden med omnejd, 
vilket resulterade i liera betydande publikatio
ner om den arabiska som talades i området. 
Dessa arbeten är för övrigt fortfarande den 
enda vetenskapliga dokumentationen av arab
iskan i dessa trakter. Knligt vad han själv upp
ger var det hans idé att utrusta en stor veten
skaplig expedition till Sydarabien med delta
gande av internationell expertis. Kejserliga ve
tenskapsakademien i Wien nappade- pä erbju
dandet men även Landbergs nära vän, kung 
Oscar II, var inblandad. Expeditionen, som 
dominerades av österrikiska feirskare, före
togs 1898-1899. Ledningen av expeditionen 
skulle Landberg dela med professor David 
Miiller från Wien. Den originelle och tempe-
ramentsfulle Landberg drog. foga överras
kande, inle jämnt med Miiller och andra expe
ditionsmedlemmar, av vilka liera hade dimmi
ga begrepp om världens utanför biblioteken 
beskaffenhet i allmänhet och arabländernas i 
synnerhet. Redan i december 1898 lämnade 
Landberg hela företaget eich de kvarvarande 
deltagarna (ie k irra runt i Sydarabien på egen 
hand. Under flera år utkämpades sedan en 
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strid mellan Landberg och Miiller nu-cl hjälp 
av stridsskrifter publicerade av Europas 
främsta bokförlag, fröts den kaotiska upplös
ningen av expeditiemen gjordes etl utmärkt 
arbete av flera av deltagarna, och den ståtliga 
serien publikationer från den österrikiska Syd-
arabienexpeditionen är numera klassisk. Pu-
blikationema innehåller dokumentation av 
såväl moderna språk i Sydarabien som förisla
miska inskrifter. 

Sydarabiens historia 

Att det i Sydarabien under antiken hade fun
nits en kultur med egen skrift blev for första 
gången känt i Europa genom Carsten Nie-
bulns rapport från den märkliga danska expe
ditionen tilljemen 1761-67. Niebuhr nämner 
all man berättat för honom att det fanns in
skrifter med texter "veni der Zeit der Hamja-
ren", dvs. de kungar senn härskat i Jemen före 
Islams uppkomst (Niebuhr 1772. s. 84-95). 
Första gången européer lie k se- fornsydarab
iska texter var när Scetzen år 1810 skickade 
fem inskrifter frän [emen till Europa. Ytterli
gare material kom genom ilc-n e-nge-lske- office
ren Wellsteds resen i omrädet kring Bir Aii 
mellan Aden och Mukalla. Bl.a. kopierade 
han den inskrift som numera kallas CIH 621 
och som är e-n av ek- fä daterade (år 525 
e.Kr.). (CIH står för Corpus inscriptionum hi-
myariticarum som är band IV av den väldiga 
Corpus Inscriptionum Semiticarum.) Detta mate
rial var grunden för dechiffreringen av den 
fornsydarabiska skriften som utfördes av två 
av Europas ledande st-mil ist cr, F. Rödiger och 
W. Gesenius omkring 1840. Det stora lyftet 
för Sydaiabicnloiskiiiiigen kom dock med de 
två Jcmenrescnärema Joseph Halévy och 
Ecluard Gläser som från 1870 lote-tog flera 
mycket äventyrliga resor i Jemen och som 
samlade in mer än 1 000 inskrifter samman
lagt, ell material som fort farande inte är hdl 
färdigbearbetat. Sodan denna pionjärtid har 
vår kännedom om det förislamiska Sydarabi
ens kullur och språk vuxit. Vi har nu tillgäng 
lill ca 10 000 iiiskrilie-i av vilka ett par tusen 
omfattar Bera rader, ofta med redogörelser 
för fälttåg och byggnadsverksamhet. 

Trots detta stora material ät studiet av Syd-
arabiens historia problematiskt ur flera syn

punkter. Det svåraste problemet är kronolo
gin. Dt- flesta inskrifterna är odaterade och de 
få daterade följer ofta kalendrar vars absoluta 
datum vi inte känner till. Inskrifterna innehål
ler mängder av namn på kungar och härskare 
som det har varit svårt att eirdna även enligt en 
relativ kronologi. Traditionellt har perioden 
före 300 e. Kr. kännetecknats av ytterst osäkra 
dateringar. En brist har också varit frånvaron 
av arkeologiska undersökningar i Sydarabien, 
vilket medfört att t .ex. en påtaglig stratigrafi 
av boplatser, städer etc. inte har funnits. Del
la har gjort det svårt att datera inskrifter 
arkeologiskt. Fortfarande är paleografiska kri
terier viktiga for inplacering av en en inskrift i 
tiden. När det gäller arkeologin har emellertid 
en vändning inträn under 1980-talet. I och 
med ökad poliiisk stabilitet i Jemen har den 
arkeologiska aktiviteten kunnat utvidgas och 
upptäckterna bar inte låtit vänta på sig. Det är 
antagligen så atl vi nu står infor ett nytt stort 
arkeologiskt äventyr i Främre Orienten. Nya 
rön görs numera varje år. Inskriftsmaterialet 
växer lavinartat och kunskapen om den mate
riella kulturen i taki med det, 

I dag kan vi skissa Sydarabiens historia fram 
till den islamiska erövringen på 600-talet. Vi 
känner den i stora drag och kan nu sedan etl 
tiotal år tillbaka ge relativt säkra absoluta da
teringar for de- viktigaste härskarna fr .o.ni . 2 
århundradet c. Kr. fram till islamisk tid. 
(Egendomligt nog följer pä den islamiska er
övringen ett nytt glapp i femens historia mcel 
osäkra dateringar och mänga dunkla peri
oder.) Fiirst i eich med den ayyubidiska eröv
ringen 1172 börjar ele- historiska källorna flö
da rikligt. 

Grundvalen för uppkomsten av överregio-
nala politiska organisationer med tillhörande 
monumentalarkitektur och skriftkultur i Syd
arabien var utvecklandet av bevattningssy
stem. Någon gång under 2 årtusendet f.Kr. 
började man bygga el.immar tvärs över wadier-
na som mynnar ut i den stora öknen Ramlat 
as-Sab'atayn. Genom dessa kunde man fånga 
upp de stormfloder av vatten som ofta utan 
förvarning strömmar fram på gmuel av regn i 
höglandet och dela upp strömmen i Bera 
mindre och leda ut vattnet på fälten. De syd
arabiska dammbyggnaderna syftade således 
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inte till att magasinera vatten utan till att spri
da ut det. Numera kan vi följa utvecklingen av 
dammkonstruktionema under tvåtusen år åt
minstone på ett ställe, nämligen Marib, diir så 
småningom den största av alla sydarabiska 
dammar byggdes. På grund av den kontinuer
liga sedimenteringen måste dammarna stän
digt göras allt högre tills de en dag brast. Idag 
ligger alla des.sa konstruktioner i ruiner. Ma-
rilidammens sista bristning ekar fortfarande i 
Islams heliga bok där dess sammanbrott ses 
senn en Cuels straffdom.2 

I Sydarabien kom fyra wadier atl bilda cent
rum fcir steine politiska enheter: al-Gawf med 
huvudstaden Main, Wadi Adhana med huvud
staden Marib, Wadi Bayhan med huvudstaden 
Timna samt Arabiens största wadi Hadrama-
ut, där så småningom Shabwa anlades som 
huvudstad. Någein gång mellan 700 och 400 
f. Kr. enades steine delen av Sydarabien under 
Maiibhärskaren Karib-il Watar av sabéernas 
dynasti. Bakgrunden till uppkomsten av det 
första kända imperiet i Sydarabien är säkert 
en ekonomisk revolution: upprättandet av rö
kelsevägen mellan Sydarabien och Syrien, vil
ket antagligen skedde under 600-talet f. Kr. 
(jfr Retsö 1991). Enheten varade inte länge: 
när Sydarabien för första gången nämns i en 
daterbar antik text, nämligen Theophrastos' 
botanikbok från omkring 300 f. Kr., talas där 
om fyra riken: Saba (dvs. riket i Marib), Kiti-
baina (det senare Qataban) med Timna som 
huvudstad, Hadramyta (Hadramaut) samt Ma-
mali seim inte är säkert identifierat (Theo
phrastos Plantarum IX:iv 2,6). Någol senare 
nämner Eratosthenes de tre förstnämnda 
samt minéerna, dvs. Mainz' 

Vi kan ännu inte i detalj följa Sydarabiens 
historia från de fyra rikenas uppkomst fram 
lill 2 århundradet e. Kr. Detta är numera den 
dunklaste perioden i områdets historia. En 
bisarr episod förtjänar att nämnas: del ro
merska försöket att erövra Jemen år 24 f. Kr. 
Enligt Augustus' egen redogörelse nådde den 
romerska armén under Aelius Gallus ända 
fram till Marib (Res gestae 14:22-23: in Ara-
biani usque ni jiues Subaeorurn fnodit exercitus ad 
oppidum Maribo). Det tycks emellertid vara 
klart att hela företaget höll på att ta en ände 
med förskräckelse och att den romerska hären 

med nöd och näppe lyckades la sig tillhaka till 
romerskt territorium. Parallellen med försö
ket att erövra Germanien tre decennier senare 
är slående; även detta slutade med ett kapilalt 
misslyckande. Rom hade nått gränsen för sin 
förmåga. 

Plån och med 2 århundrade! e. Kr. och någ
ra århundraden framåt har vi mängder av in
skrifter från den sabeiska huvudstaden Marib. 
Det tycks klart att Sydarabien nu inträdde i en 
period av våldsamma stridigheter mellan loka
la dynastier. Den politiska tyngdpunkten flyt
tades från de gamla huvudstäderna vid öknens 
rand till stamfederationer inne på det jemeni-
tiska höglandet. Bland dessa hör vi redan un
der första århundradet talas om kungarna av 
Hiniyar, med centrum i Zalär mellan Sanaa 
och Taizz. Under nästan trehundra år stod 
striden mellan dessa och den gamla dynastin i 
Marib, ända tills Marib slutligen erövrades av 
himyarkungarna. Därigeneim blev dessa her
rar på täppan och det sista självständiga riket 
av betydelse, Hadramaut, erövrades också i 
slutet av 200-talet e. Kr. Det politiska enandet 
av Sydarabien under himyarkungen Sbammar 
Yuhar'ish är en händelse senn ekat genom 
Arabiens historia till denna dag: när Nord-
och Sydjemen förenades den 22 maj 1990 
förkunnades högtidligt att Shammar Yuha-
r'ishs verk nu var återställt. Det är värt att 
nämna all den sydarabiska traditionen för
knippar grundandet av Sbammars dynasti 
med ingen mindre än drottningen av Saba; 
enligt den lokala kronologin skall hon (och 
Salomo) ha regerat på 200-talet c. Kr. och lagt 
grunden fcir Shammar Yuhar'ishs verk. 

Det himyaritiska imperiet varade nästan 
250 år ocb kom att spela en avgörande roll i 
senantikens Mellanösternpolitik, mycket mer 
avgörande än vad man i allmänhet har klan 
för sig. I själva verket kontrollerade kungarna 
under 400-talet stora delar av Arabiska halvön 
och deras inflytande nådde- Roms gränser i 
Syrien omkring år 500. Detta blev också an
tagligen orsaken till liimyarrikets fall. En mas
saker på kristna i Nagran omkring 520 blev 
förevändningen fcir Roms kristna bundsför
vant i Etiopien att ingripa. De etiopiska kung
arna i Aksum hade sedan gammalt ddtagil i 
det politiska slagsmålet i Jemen. Nu lyckades 
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Fig, I. Dei fornsydarabiska alfabetet. Denna upp
ställning visar bokstäverna i deras klassiska form 
som de- se-r ni i de tidigaste- moiiiiiiie-nl.ilinskrifler-
na. Skrivriklningen är här från höger lill vänster. 
Ire- av s-ljuden åtskiljs vanligen me-el siffror i 11.in
skriptionen eftersom deras unal inle är hell säkerl. 
- The ancient South Arabian alphabet. 

de välta det himyaritiska imperiet över ända 
utan att de själva förmådde fylla dess plats. 
Sydarabiens politiska självständighet var dock 
slut för lång tid. Den gamla kulturen försvann 
förvånande snabbt oeh arabiskt språk eich Is
lams religion kom snart att ta över. 

Språk och skrift 

Språket i de sydarabiska inskrifterna kallas av 
västerländska lärde fornsydarabiska. Detta är 
en term som egentligen inte är särskilt lyckad. 
Intrycket är ju att det eickså finns ett nord-
arabiskt språk och att båda ivå iii dialekter av 
samma språk. Så trodde man också i början 
när ele- sydarabiska inskrifterna dechiffrera-
dcs. Den klassiska arabiskan och clc moderna 

arabiska dialekterna kallades nordarabiska, 
medan språket i inskrifterna samt några egen
domliga språk i Dhufar och på ön Soqotra 
kallades sydarabiska. Numera står dt-l dock 
helt klart att de s. k. sydarabiska språken slår 
långt från (nord)arabiskan och uppvisar 
många paralleller till arameiska och etiopiska. 
Tyvärr bar man inte enats enn någon annan 
beteckning på dessa språk och någon inhemsk 
beteckning finns inte. (Den ganska självklara 
termen "jemenitiska" härav någon anledning 
aldrig föreslagits.) 

Språket i de sydarabiska inskrifterna är inle-
enhetligt. Majoriteten av dem är på ett språk 
eller en dialekt som vi kallar saheiska eftersom 
de flesta texterna är funna i Marib, Sabas 
huvudstad. Texter på sabeiska finns dock 
både i Main, Qataban och Hadramaut, och 
det är uppenbart att språket kring Marib hade 
status som litterärt idienn långi utanför det 
sabeiska kungadömets gränser. Det finns se
dan några hundra texter på andra språk: mine-
i.ska i al-Cawf, i/alabau.ska i Wadi Bayban och 
badiaiiiili.ska i Hadramaut. Dessa perifera 
språkformer har många drag gemensamma 
gentemot sabeiskan, och intrycket är att sabe-
iskan står närmare de västsemitiska språken 
(arabiska, fornetiopiska) än dessa. Eftersom 
den fornsydarabiska skriften endast återger 
konsonanter är det svårt att avgöra hur nära 
varandra dessa språk egentligen stod. Vi har 
ett exempel på en inskrift i två varianter, en 
sabeisk och en hadramiti.sk, vilkel tyder på att 
åtminstone dessa två var svårförståeliga sins-
emellan (se VArabie antique s. 99). Likheterna 
indian ele- olika dialekterna/språken kan också 
bero på att språket i inskrifterna var stereoty-
piserat enligt gemensamma mallar, Under 
1970-talet påträffades i Qaniya ösit-r om Taizz 
en religiös text, en hymn till solguden, på ett 
språk som starkt avviker från alla tidigare- kän
da. De-i visar att språkförhållandena i Sydara
bien under antiken var komplicerade med sto
ra skillnader mellan olika regioner, Sä är det 
för övrigt ännu: de arabiska dialekterna i Je
men t i l lhörde mest särpräglade seim (inns och 
många är sinsemellan obegripliga. 

De fornsydarabiska inskrifterna är alla 
skrivna me-el varianter av samma alfabet. Den 
arabiska termen fcir detta är musnad. ett ur-
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Fig. 2. Del forntida Sydarabien. - Aneie-ni Southern Arabia. 

sprungligen sabeiskt ord som egcuiligen bety-
derjust inskrift. Musnadskriften innehåller 29 
tecken för konsonanter. Vokaler skrivs i prin
cip inte, även om i några fäll konsonanterna w 
och v (j) antagligen står för / u / respektive / i / . 
1 de äldsla inskrifterna är det vanlig! att varan
nan rad skrivs från höger till vänster och var
annan tvärtom, s. k. bustrophedonskrift. I se
nare inskrifter stabiliseras skrivriktningen 
från höger lill vänster. Musnadskriften använ
des inle- bara for alt skriva fen nsyelaiabiska. 
Från lida den arabiska halvön (inns graffiti i 
denna skrift på olika lokala språk från förisla-
misk tid och det är klart att musnadskriften är 
det förislamiska Arabiens egen inhemska 
skrift. Den etieipiska skriften är en utveckling 
av denna med en ytterst viktig innovation: 
etiopierna kom på ett sätt atl beteckna voka
ler. Etiopiens gamla litteraturspråk, geet, 
skrevs med denna reviderade rnusnadskrift re
dan liåu och med 300-talet e. Kr., och de 
moderna semitiska språken i Etiopien, amha-

riska och ligiinja, skrivs fort lärande- mcel den. 
Det var för övrigt likheten nit-lian fomsydara-
bisk och etiopisk skrift som gjorde det relativt 
Uitt for RocligeT och Ce-seiiius alt clcc hilfieia 
inskrifterna. 

Musnaclskiifie-iis ursprung är fortfarande 
omdebatterat. Det råder enighet om att den 
ytterst är avledd från de alfabetiska skriftsy
stem som utvecklades i Feniden, Palestina och 
på Sinaihalvön i slutet av 2 årtusendet I. Kr. 
Den iir alltså i princip samma skrift som vi 
använder. Problemet ät om den är utvecklad 
ur den feniciska skriften eUer om denna och 
musnadskriften är två parallella varianter av 
något äldre alfabet. Den se-nasu- studien på 
området lutar mot att musnadskriften står 
den feniciska mycket nära och au cle-ii således 
är en lidig avledning av denna (Sass 1991, s. 
28-93). Dt-ita iveks bekräftas av cu uppseen
deväckande fynd från Palestina 1933 vars be
tydelse blev uppenbar först for etl par år se
dan. Man fann cn lista, visserligen på bok-
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stavstecknen som användes i Ugarit, men lista
de- i samma ordningsföljd som musnadalfäbe-
tet och samma ordningsföljd som det etiopi
ska alfabetet använder den dag i dag är. (L'A-
rahie antique s. 130.) Det är alltså möjligt att 
musnadskriften uppstått i södra Syrien-Pales
tina omkring år 1000 f.Kr. och därifrån 
spritts till Arabiska halvön. Det är frestande 
att förknippa denna process med de fenit isk-
israelitiska handelsföretagen i Röda havet 
fr. o. m. 900-talet f.Kr. som är kända lian 
Gamla Testamentet (berättelsen om Hiranis 
och Salomo expedition till guldlandet Olir 
som sannolikt låg strax norr om nuvarande 
Jemen: 1 Konungaboken9:26—28 = 2 Kröni
keboken 8: 17-18). 

De äldsta exemplen på musnadskiift i Syd
arabien dateras numera till före 800 I. Kr. 
(L'Aratiie antique s. 128). Från något senare 
finns exempel på denna skrift även i södra 
Mesopotamien. I Sydarabien utvecklades ti
digt (600-talet, 500-talet f. Kr.) en memumen-
talskrilt som i elegans och skönhet kan mäta 
sig med romersk antikva. Ett av de allra sista 
exemplen är den ovan nämnda CIH 621 från 
år 525 e. Kr. Forskningen har alltid koncen
trerat sig på dessa inskrifter senn Innehåller ek-
mest intressanta historiska och religionshisto
riska upplysningarna. Numera har vi dock ett 
växande material i andra varianter. Vi känner 
åtminstone tre olika stilar av musiiadskrilt 
från Sydarabien. Förutom monumentalskrif
ten finns en graffiti-skrifl som förekommer 
vid helgedomar d ie r längs karavanvägar. Vi
dare- känner vi sedan mitten av 1970-talet en 
kuisivskrift seim skrevs på bitar av trä till skill
nad från de övriga si ilarna som användes i 
steninskrifter. Upptäckten av kursivskiifieii 
innebär en omvälvning i utforskningen av det 
gamla Sydarabien. Till skillnad från stenin-
skriftema, som alla har en officiell prägel av 
formelbundna tacksägelser riktade- till gudar, 
är kursivinskrifterna på trä vardagsdokument: 
affärskontrakt, varulistor, privatbrev o . d För 
första gången träder vardagslivet i det förisla
miska Arabien fram. Problemet är deick att vi 
samtidigt får etl hell nytt ordförråd att tampas 
med. Cirka 100 kur-sivinskrifter är kända, men 
hundratals cirkulerar fcir närvarande bland 
antikhandlare i Sanaa. De flesta kända kur-
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sivtexterna härstammar från al-Gawf men 
några har hittats av den sovjetiska expeditio
nen till Hadramaut under 1980-talet. 

Av dessa tre stilar är det endast monumen
talskriften som varit föremål för systematisk 
paleografisk analys. (Det grundläggande arbe
tet är Pirenne 1956. Se även von Wissmann 
1977.) 

Analysen av kursivskiiften är ännu knappt 
påbörjad. (En inledning är Pietrovskij 1989 
som behandlar de sovjetiska fynden från Had-
ramaut.) Vad graffititextema beträffar är des
sa svårhanterliga ur kronologisk synpunkt ef
tersom man i dessa har en rätt vildvuxen an
vändning a\ olika bokstavsformer från olika 
tider. Man kunde uppenbarligen använda 
bokstäver ur inonumciiialski ifteii, om man 
kände fiir det, eller arkaiska och moderna for
mer om vartannat. Som helhet står graffiti-
skriften nära de s.k. ihamudiska inskrifterna 
senn linns över bela Arabiska halvön ocb som 
dateras till perioden 600 f. Kr. - 200 e. Kr. 

Innehållet i de sydarabiska inskrifterna 
(utom kursivtexterna) är strängt reglerat. 
Praktiskt laget alla är formellt riktade lill cn 
gudom. Dt- kan indelas i tre stora grupper. 
Den första är dedikationsinskrifter. Innehållet 
är: X son till Y har skänkt/vigt föremål/per
son /. lill finden. Den andra är minnes- eller 
tacksägelseinskrifter. Här omtalas att X son 
lill Y har skäuki en staty eller själva inskriften 
till Guden på grund av att denne hört X:s bein 
och bistått honom i krigiska företag. Dessa 
texter härrör i regel från höga militära äm
betsmän eller kungar och hövdingar och kan 
svälla ut till ganska långa redogörelser fiir fält
tag och dylikt. Dessa är vikliga för rekon
struktionen av Sydarabiens politiska historia. 
En tredje grupp texter är de där en kung d i e r 
befattningshavare inför guden redogör fcir 
hur han t. ex. byggt ett tempel eller anlagt/re
parerat bevattningsanläggningar. Till denna 
grupp hor också de tyvärr fåtaliga texter diir 
en härskare eller hövding redogör lor hur han 
har organiserat firandet av en religiös högtid. 

De landbergska inskrifterna 
Carlo de Landberg var sammanlagt tre gång
er i Sydarabien. I sin redogörelse för Syd-
arabienexpeditionens upplösning nämner 
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han att han fått en samling stenar härstam
mande från Shabwa som han erbjudit Akade
min i Wien utan att fä något svar och därefter 
behållit liir egen räkning (Landberg 1899, s. 
163). Det liger nära lill hands att anta att 
stenarna i .Slockholm är identiska med dessa. 
Frågan är dock något mer komplicerad. År 
1900 publicerade en av dåtidens främsta 
kännare av sydarabisk skrift, Frit/ Hoinmd, 
en serie kona inskrifter bland vilka det finns 
sexton som han uppger sig ha fått "mitge-
teilt" från Landberg. Fem av dem har han 
lätt i form av pappersavklappningar (Hommel 
1900, s. 151-153). Dessa inskrifter publicer
ades sedan på nytt av Geinzague Ryckmans i 
den stora samlingen Repertoire d'épigraphie sé-
mitique (RES VI, Paris nr 3516-3532). Av 
des.sa är Hominds nr VIII /RÉS 3223 identisk 
med La 68 i Stockholmssamlingen.' 

\t 1939 publicerade Ryckmans ytterligare 
sexton inskrifter av samma typ inristade på två 
stenar seim förvaras i Naturhistoriska museet i 
I.von (Ryckmans 1939, s. 549-553). Dessa 
stenar skänktes till museet år 1902 av en viss 
herr Buffard som köpt dem i Jemen. Ryck
mans' artikel innehåller också ett fotografi av 
de ivå blocken. De publicerades sedan på nytt 
av Ryckmans i RÉS (VII 1940 nr 5014-29). År 
1959 undersökte Alfred Jamme Lyon-inskrif
terna och föreslog en del korrigeringar a\ 
Ryckmans' läsningar (Jamme 1959, s. 
205-219). Det är klart att stenarna i Lyon 
kommer från samma plats som ele- i Slock
holm. En av Lyon-inskrifterna (Ry 15= RF.S 
5028/5014) är f ö . till ordalydelsen identisk 
me-el Hominds nr IV = RÉS 3519. År 1963 
publicerade så Alfred Jamme ytterligare 35 
texter av samma typ inristade på 1 7 stenar i 
Kunsthisioiise he-s Museum i Wien. Jainmes 
artikel innehåller faksimil av inskrifterna 
(Jamme 1963, s. 303-22). Han nämner ingen
ting om proveniens, men av innehåll och utse
ende att döma härrör även dessa från samma 
plats senn stenarna i Stockholm och Lyon. 

Hommel säger att de stenar han fått från 
Landberg kommer från Damän i norra Da-
tlna. Även Ryckmans säger aii Lyon-inskrif
terna kommer från samma ställe, Jamme 
nämner inget om ursprunget och han nämner 
heller inte de tidigare publikationerna. Da

män är en ort i Wadi Ruqub, en trång dalgång 
som förbinder DatTna, en bördig slätt nordöst 
om Aden, med Nisäb, en stad vid röke-l-
sevägt-n mellan Hadramaut och Timna, Qata-
bans huvudstad. Som vi skall se nedan finns 
även andra argument for att stenarna faktiskt 
kommer härifrån och ime från Shabwa (vid 
Hadramauts västra mynning). Det innebär att 
det inte är säkerl att de stenar som Landbe-i g 
själv nämner är identiska med dem som Hom
mel fick kopior av och som nu befinner sig i 
Slockholm. Om de skulle vara identiska är 
ursprungsorten som Landberg nämner felak
tig. Vidare kan man i s,i fall konstatera att 
endast cu av de av Hommel publicerade u-x-
terna återfinns i Slockholm. Det verkar såle
des senn om cki fattas åtminstone femton tex
ter i Stockholmssamlingen.' 

Landbergs texter är inristade på stenblock 
med en släl polerad yta som i ie-gc-1 har en 
avlång, oregelbunden form. Stenen har i all
mänhet eu djup av ca 30 centimeter och bak
sidan är också i regel slät men något mera 
ojämn än den skrivna sidan. Textytan är 
ofullständig och inånga texter är fragmenta
riska. Det är helt klart all stenarna är delat .t\ 
en större yta som har slagits sönder, vilket 
förklarar de flesta texternas fragmentariska 
prägel. En hypotes är således att inskrifterna 
beir hemma på cn klipphäll av skiffertyp me-el 
en tjocklek av ca 30 cm som har kunnat brytas 
loss och huggas soueler fot au användas till 
någol annat. 

Ana dessa inskrifter är definitivt graffiti. De 
innehåller eu brokig uppsättning bokstäver av 
olika stilar, vilkel gör dem palcograliskl sv.ir-
daterade. Det finns dock sä många arkaiska 
former atl elc-t är tämligen säke-n au de härrör 
från tiden före Kristi födelse. De flesta texter
na i Landbergssamlingcn kan grovt indelas i 
tre grupper enligt olika paleografiska stilar: 

Grupp I: La 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 6, 171, 18, 
24, 28, 33. 35, 53, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 
70, 78. 

Bokstäv erna i dessa lexter är i allmänhet 
stora (upp lill lem em höga), grovt tecknade 
ine-cl breda, grunda linjer i stenen. En grupp 
(4, 7, 16, 33, 59, 62, 70) är dock finare- inför
da, ristade i stenen med en liten mejsel som 
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Kig. 3. I.a 78. Denna sten innehåller flera inskrifter i eilika si ilar. Längst upp på stenen se-s ett exempel på 
stilen i grupp II. Läsningen är: A-'s[n 'in) d-sr(m| "under Amin du-saranis heskycld". Längre ner ses ett 
exempel pä Milen i grupp I: b yd' [.. | b- d [n 'ni| "Abyada' under Amins beskydd". - I.a 78. This stone 
has inscriptions in several scripts. Topmosl an example of ihe slyle in gionp II. Ihe- inscription reads: 
"under ihe protection of Amin eju-saram". Further down an example <>f the- script in group I: "Abyada' 
under the exprotection of Amin". 

lämnat etl spår som påminner om korsstygns-
rader. Bokstävernas utseende är dock likartat 
i hela gruppen: h ser ut senn ett svenskt Y eller 
V, i w är tvärstrecket vågrätt; triangeln i d är 
stor och dess lodräta baslinje är lika lång som 
linjen genom triangelns topp, r se-i ut som cn 
ny- eller halvmåne; b har ibland rundade 
hörn, tvärstrecken i d iir arkaiska och åter
kommer i de älelsia formerna av monumen
talskriften. Det är dock inte säkert att dessa 
graffiti är samtida med de äldsta moinnnenial-
inskrifterna, dvs. 700-500 1. Kr. En h d d d av 
dessa stildrag finns i de thaniucliska inskrifter
na på Arabiska halvön varav dt- flesta bevis
ligen är senare än 500 f. Kr. (Fcir de- ihanuicli-
ska inskrifterna se Rose hinskv 1980.) Graffi-
tiskriften bevarar i själva verket ålderdomliga 
drag som försvinner ur monumentalskriften. 
Flera bokstavsformer i dessa texter är dock så 
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arkaiska att vi kan anta att de lie-sia av texterna 
i grupp I faktiskt ristats in mellan 600 och 400 
f.Kr. 

Grupp II: La 9, 12, 1 3 , 2 1 , 2 5 , 3 9 , 4 4 , 4 6 , 4 8 , 
52, 61 , 63, 71, 72, 73, 74, 78. 

Bokstäverna i denna grupp är inristade med 
ett djupt och smalt streck i stenen. Stilen står 
närmare monumentalskriften än grupp I. Den 
innehåller klan ålderdomliga drag som ställer 
den nära den äldsla monumentalskriften. Hit 
hör i.e-x. ' (bokstav ur I i alfabetet) vars topp 
.it rätvinklig e-llcr utdragen till cn s-liknande 
figur; n är på samma sätt rätvinklig dle-i s-
l iknande; c h a r e n prick i mitten, Någol yngre 
drag är atl in i regel är smal (de två trianglar
nas spets bildar trubbiga vinklar), r är en linje-
som bildar eu cirkelsegment; tvärlinjerna i d 
bildar sneda vinklar mot de lodräta linjerna;' 
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och w tenderar att vara mindre än övriga 
bokstäver. Grupp II står på många sätt nära 
monumentalskriftens stadium A och B enligt 
Pirennes paleografi, som av henne daterades 
till 600-400 f.Kr. (Jfr Pirenne 1956, s. 
95-137.) 

Grupp III: La 37, 57, 68. 
Denna grupp, deikumenterad på tre stenar, 

är i det närmaste identisk med monumental
skriftens stadium C, vars främsta kännetecken 
är att "kröken" i n och 'bildar spetsiga vinklar 
(ungefär som i vårt N). Det innebär att dessa 
är något senare än de övriga och kan ha ristats 
under 300-200-talen f.Kr. (Pirenne 1956, s. 
159-172). 

En del texter är så fragmentariska och/eller 
svårlästa att någon klassificering inte är me
ningsfull. Helhetsintrycket är att alla dessa 
graffiti är relativt tidiga. Ett typiskt graffili-
drag är att skrivriktningen inte är fixerad: i 
några texter går den från vänster till höger, i 
andra tvärtom.'' Många drag förbinder dem 
med monumentalskriftens äldre stadier. Man 
kan dock räkna med en viss eftersläpning i 
graffitislilens utveckling; ristama hade inte 
den professionalism som kännetecknade dem 
som gjorde monumcntalinskrifterna, och 
graffiti saknar monumentalskriftens stilistiska 
enhetlighet. Ett svårtolkat drag är t. ex. att 
bokstäverna h, ht s. genomgående har räta 
vinklar, vilket är ett kännetecken i monumen
talskriftens sena stadier (kring Kristi födelse). 
I sina äldre stadier har dessa bokstäver runda
de former. Graffitistilens kantighet behöver 
dock inte betyda sen tillkomst: des.sa ristare 
var helt enkelt inte så skickliga d ie r noggran
na som monumentalmästarna. Det kräver 
mera arbete att rista vackra bågar i sten än 
räta vinklar. Monumentalmäslarna använde 
med all säkerhet mallar medan graffiliristarna 
arbetade på fri hand. 

Till innehållet tycks de flesta texterna i sam
lingen ha varit dedikationsinskrifter. De inne
håller således mest personnamn, ibland följda 
av uttrycket b-*<incm (La 34, 43, 46, 40 (?), 57, 
65, 68, 72, 78, 79) som betyder "under (gu
den) 'Amms beskydd". Det rör sig alltså om 
texter där en person ställer sig eller ställs un

der en guds beskydd. Den exakta innebörden 
av detta förfarande är inte klar, utom att detta 
är ett mycket ålderdomligt semitiskt bruk. 
Man kan jämföra historien i Gamla Testamen
tet om Samuel seim gavs åt Yahweh i Shilo. (1 
Samuelsboken 1:24-28.) Att individer ingick 
speciella förhållanden till gudar var överhu
vudtaget utbrett i den semitiska världen eich 
ligger antagligen bakom det typiska semitiska 
namnskicket "guden X:s underlydande", t. ex. 
arab. Abdallah, hebr. Obadja, båda = "Guds 
slav". 

Följande persemnamn kan identifieras i 
Landbergs texter: 

M'D(18, 75, 76) 
W H B M (21) 
SBH KRB (25) 
'B KRB (22) 
KBR S'D (56) 
'B YDl (78) 
'B 'M (63, 77) 
CM KRB (74) 
lM'NS(19) 

Flera namn följs av ordet KRB (antagligen 
uttalat karib) som är en härskar- eller präst
titel.7 I några fall är det dock en del av person
namnet och utgör då ett gudomligt epitet, 
vilket är klart av namnet 'B KRB (uttalat ab(u) 
karib) "Karib/härskaren är fader", ett typiskt 
semitiskt pcrseinnamn som bildar en sats som 
är en lovprisning av guddomen, jfr det hebre
iska Abimelek "Konungen ( = Guden) är fa
der" . Det iir vanligt att ett led i sådana namn 
utelämnas. Alla namnen är av denna typ: f}a-
bah karib "guden visar sig på tnorgeinen"; Ka
rib sa ad "guden/härskaren har givit lycka"; 
'Ab yadaf "fadern har känt" (jfr Genesis 4: 1); 
'Ab camm '"Amin är fader"; cAmm karib 
'"Amni är härskare"; cAmm 'anas ' "Amm är 
vän". I namnet WHB-M (Wahb) är ett led 
utelämnat: "Guds gåva" (jfr det hebreiska Na
tan [a-d]) "Gud har givit"). I de av Hommel, 
Ryckmans och Jamme publicerade texterna 
finns ytterligare namn av denna typ. 

Av detta material framgår att gudens namn 
är 'Amm. Ett av hans epitet, d-s,rm (av oviss 
betydelse), är belagt i en av texterna (La 78). 
Epitetet är belagt i flera andra texter från 
Damän. Nu vet vi att detta var namnet på den 
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högste guden i Qataban, det rike vars huvud
stad var Timna i Wadi Bayhan. Invånarna kal
las i andra inskrifter WLD CM dvs. '"Amms 
barn" (Höfner 1970, s. 282-283). Detta stö
der H o m m d s och Ryckmans' uppgifter om att 
dessa texter härrör från norra Datlna, dvs. ett 
område som under perioden från och med 
300 f. Kr. till andra århundradet e. Kr. tillhör
de riket Qataban. Vidare är det mycket sanno
likt att dessa texter ristades in på eller vid en 
helgedom vigd åt denne gud.K Om denna var 
en byggnad av huggna stenar eller endast en 
helig plats under bar himmel är svårt att säga 
så länge själva platsen inte är utforskad. 

Det kan tyckas att innehållet i dessa texter är 
troftigt och utan större intresse. Graf fit imate-
rialet är dock viktigare än man skulle kunna 
tro. För det första är det av avgörande bety
delse för studiet av musnadskriftens historia. 
Graffitistilen bevarar långt ner i tiden ålder
domliga bokstavsfomer som försvinner ur mo-
numentalskriften. Vidare tycks det klart att 
den etiopiska skriften är avledd av en graffi-
tiskrift, inte monumentalskriften. Paleogra-
fiskt har således dessa texter ett stort intresse, 
inte bara för den sydarabiska skriftens historia 
utan också för den etiopiska skriftens. Trots 
att några av Landbergs texter är publicerade 
är dessa publikationer inte användbara för 
paleografiska studier. Hommel återgav texter
na med standardiserad musnadskrift och Re
pertoire d'épigraphie sémitique använder hebre
iska bokstäver. Vid läsning av texter i dessa 
publikationer har man således ingen möjlig
het att bilda sig någon uppfattning enn paleo-
gi alin. Landbergs inskrifter är alltså ett värde
fullt komplement lill palc-ogiafin i qatabanska 
inskrifter eich förtjänar att publiceras i origi
nal. 

Ett annat eimråde av betydelse är namn
skicket. Det har länge varit klart att det semiti
ska namnskicket är viktigt som religionshisto
risk källa genom att namnen innehåller en sats 
som utsäger något om gudarna och deras rela
tioner till människorna. Ktt traditionellt semi
tiskt namn är egentligen en myt i miniatyr. 
Kartläggningen av det semitiska einomastikon 
är en av den semitiska religionshistoriens vikti
gaste uppgifter. Eftersom graffiti i Landbergs 

samling med all sannolikhet härrör från en 
helgedom har de ett avsevärt intresse som vitt
nesbörd om förhållandena till gudarna. 

Studiet av de fornsydarabiska inskrifterna i 
Stockholm är således inte avslutat. Det åter
står två uppgifter, dels publicering av hela 
materialet med en fullständig paleografisk 
analys av alla texterna från Damän, dels en 
undersökning av själva platsen med dokumen
tering av eventuellt kvarvarande texter. Det 
blir säkert anledning att återkomma. 

Noter 
' Det finns tyvärr inte så mycket som är läsbart för 
icke-fackfolk om Sydarabiens historia. En hrukbar 
översikt är Walter Muller, "Skizze der Geschichte 
Altsiidarabiens" (Miiller 1988). s. 50-56. De senas-
le upptäckterna finns redovisade i 1,'Arabie antique 
de Karib'il ä Mahomet . . . Revue du Monde Musul-
man et de la Méditerranée 61, 1991-93. 
2 Koranen 34: 15-22. För bevattningssystemen i 
Sydarabien se Schmidl 1988. Den utförliga arkeolo
giska dokumentationen finns i Archäologische Berich
te aus dem Yemen Bd. I-V, Mainz 1983-1991. 
3 Eratosthenes är bevarad genom citat hos Strabon 
som skrev under Augustus' lid, se Strabons Geogra-
phika XVI, 4, 2. 
4 Sydarabiska inskrifter benämns vanligen dier den 
som uppläckl dem och/eller publicerat dem. Jag 
föreslår härmed all texterna i Slockholm förses med 
koden La plus numret som ell erkännande av Land-
bergs insatser. 
' Hommel (1900, s. 153 nen) nämner också en 
"wunderbar gearbeitele(s) Bronzgdass" som Land-
berg fått från Shabwa med ell personnamn inristat. 
Av denna finns tyvärr inga spår. 
6 Heiger till vänster: La 3, 7, 11, 13, 15(?), 19, 21. 
22, 25, 28, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 50, 54, 55, 
56, 57, 61, 63, 64(?), 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 

Uttalet av sydarabiska är hypotetiskt, eftersom 
skriften inte återger vokalljud. Dock återfinnes 
mänga namn hos medellida arabiska historiker där 
vokalerna i regel är säkra. 
s Jag besökte både Shabwa och Dalina i december 
1992. Utan att vara geolog kunde jag konstalera att 
det i det sistnämnda området fanns gott om berg av 
samma typ som Landbergs stenar, dvs. en fin röd
aktig sandsten. Däremot är Shabwaområdel domi
nera! av ljus kalksten. 
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Summary 

T h e His tor ica l M u s e u m in S t o c k h o l m has in 

its possess ion 78 s t o n e f r a g m e n t s b r o u g h t by 

C o u n t C a r l o d e L a n d b e r g f rom S o u t h Arab ia 

to S w e d e n , p r o b a b l y in c o n n e c t i o n with t h e 

A u s t r i a n expedi t iem to S o u t h Arab ia 

1 8 9 8 - 1 8 9 9 . All o f t h e m excep t o n e con t a in 

shor t d e d i c a t o r y insc r ip t ions in t h e graffiti 

var ian t o f t h e anc i en t S o u t h A r a b i a n a lpha

be t . A b o u l hal f of t h e m a r e wr i t t en f rom left 

t o r igh t . T h e insc r ip t ions o r i g ina t e f rom Da-

m ä n in n o r t h e r n DatTna, p r o b a b l y f rom a 

s anc tua ry o f t h e Q a t a b a n i a n g o d ' A m m . 

T h e r e a r e two o t h e r kneiwn g r o u p s of frag

m e n t s f rom t h e s a m e p l ace , viz, twei b locks in 

t h e M u s é e d e 1'histoire n a t u r d l e in L y o n wilh 

s ix teen texts pub l i shed by G. Ryckmans in 

1939 ( = R É S 5 0 1 4 - 2 9 ) a n d A. J a m m e in 

1959 (Ja 881 A - L , 8 8 2 A - C ) , a n d s e v e n t e e n 

s t ones in t h e Kuns th i s to r i s ches M u s e u m , Vi

e n n a , with texts p u b l i s h e d by A. J a m m e in 

1963 (Ja 8 9 3 - 9 0 9 ) . Fif teen texts p r o v i d e d by 

L a n d b e r g w e r e p u b l i s h e d by F. H o m m e l in 

1900 ( = RÉS 3 5 1 6 - 3 2 ) b u t only o n e o f t he se 

can be ident i f ied in t h e S t o c k h o l m col lec t ion 

( H o m m e l V I I I / R É S 3 2 2 3 = La 68) . T h e 

tex ts can b e tenta t ively d a t e d t o ca 6 0 0 - 2 0 0 

B.C. 
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